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Manželská plodnost mužů a žen na 
příkladu středočeského panství Škvorec 

v letech 1760–1839

důležitá součást výzkumu plodnosti populace 

(např. Li Zhang, Rabušic, Chromková Manea)

demografické studie od 90. let 20. století

komparace manželské plodnosti mužů a žen 

na přelomu 18. a 19. století

Barbora Janáková Kuprová: Manželská plodnost mužů a žen na příkladu středočeského panství Škvorec v letech 1760–1839



Barbora Janáková Kuprová: Manželská plodnost mužů a žen na příkladu středočeského panství Škvorec v letech 
1760–1839

1869 – 5 598 

Panství Škvorec



tzv. protostatistické období           církevní matriky

65 římskokatolických + 11 evangelických
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Prameny

SOA v Praze, Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1949), matrika narozených, oddaných, zemřelých, řk. f. ú. Sluštice, i. č. 1 (vlevo) a Hradešín, i. č. 11 (vpravo).



Metody

neznalost pohlavně-věkové struktury obyvatelstva           

úplná jmenná excerpce

1730‒1869 – 24 939

1760‒1839 – 2 675

1760‒1889 – 18 292

metoda rekonstrukce rodin

1 510

manželství < 5 let

manželství bez     , kde věk při sňatku    > 50

věk při sňatku     =                 

věk při sňatku     =
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692

687



Míry manželské plodnosti mužů a žen podle 
věku na panství Škvorec v letech 

1760‒1839

Poznámky: Poslední hodnota míry manželské plodnosti žen je ve věku 50+.
Zdroj: Církevní matriky, vlastní výpočty.



Specifické míry manželské plodnosti žen a 
mužů podle věku při sňatku na panství 

Škvorec v letech 1760‒1839
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ŽENY MUŽI

Zdroj: Církevní matriky, vlastní výpočty.



Průměrný věk rodičů při narození dítěte 
podle pořadí narození

při narození posledního     – 40,3 let

při narození 1.      – 24,2 let           26,6 let

odpovídá nejčastějšímu věku při vstupu do 
manželství
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žádné významné rozdíly mezi     a 

vývoj plodnosti     na Škvorecku ≈ jiné lokality Českých zemí

a dál 

v ČR v roce 1993 – významné rozdíly + předpoklad 
prohloubení (Rabušic, Chromková Manea, 2011)

jaké rozdíly jsou u manželské plodnosti? 

v jaké době se začala manželská plodnost odlišovat 
podle        ?

Paget a Timaeus – model plodnosti hypotetické populace 
nepraktikující antikoncepci – také velké rozdíly mezi 
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Závěr
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