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K tématu těchto Toulek mě přivedla zpráva sdělovacích prostředků, že o půlnoci z 26. na 27. března 2021 od-
startuje v Česku sčítání lidu, domů a bytů. Toto oznámení také stručně osvětlilo lidem, že: „…sčítání se koná 
jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování 
mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného 
systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii.“ Dodejme, že také 
v poznávání všech historických souvislostí je zpracování dat, nebo chcete-li, statistika, rovněž významným 
pomocníkem. Umožňuje vyvozovat, z dlouhodobých dat, trendy sociálního, ekonomického, kulturního, de-
mografického a politického vývoje, a tím znalost historie prohlubuje.  

MINULOST V ŘEČI STATISTICKÝCH DAT

Toulk y
přepyšskou minulostí     

Příloha Přepyšského zpravodaje 2021/1

XXXII.

DATA odhalují vývoj v naší obci na pozadí společenských událostí

Vydal jsem se proto, při zpracování tohoto tématu, na cestu hledání podob-
ných dat v přepyšských kronikách, matrikách, sčítacích arších a podobných 
zdrojích. A nebyla to cesta jednoduchá. Překážkou byla nejen má odborná 
nezpůsobilost, ale také to, že zejména ve starších dobách chybí jednotící sys-
tém sběru dat, ta jsou v kronikách spíše roztroušená podle individuálního 
přístupu jednotlivých kronikářů, nebo podle toho, jak byly ve své době dů-
ležité spíše z pohledu farnosti, nebo vedení obce. 
Porovnávání starých dat v jejich časovém průběhu komplikuje i rozdílné ná-
zvosloví měrných jednotek (míry, váhy, peníze…) a jejich reálných hodnot. 

Proto i dále uváděné statistiky ber-
te prosím shovívavě a spíše jen jako 
podnět k dalšímu přemýšlení, neboť 
i ty, s možnou (i mou) nepřesnos-
tí, zachycují nesporný vývoj života  
v obci na pozadí složitých spole-
čenských událostí. Pojďme ale již  
k datům nejstarším. Jejich výho-
dou, z hlediska statistického, je to, 
že zpravidla zachycují údaje celé 
farnosti, což umožňuje porovnávat 
Přepychy s okolními vesnicemi.

KRONIKA FARY PŘEPYCH
1794

MATRIKA PŘEPYCH
1636

PAMĚTNÍ KNIHA FARNÍ ŠKOLY
1636
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DESÁTKY

POHLED NA PŘEHLED DESÁTKŮ FARNOSTI PŘEPYCH

V našich nejstarších kronikách se 
nejčastěji setkáváme s konkrétními 
údaji, které se týkají desátků. Je to lo-
gické, autory zápisů byli kněží a za-
chovávání přehledu o povinnostech 
farníků pro ně bylo v jistém smyslu 
existenční. Historie desátků se táhne 
dlouhou minulostí. Desátek (z latin-
ského decenia – desetina) označuje 
původně zhruba desetiprocentní daň 
placenou náboženské (např. kostelu, 
chrámu, církvi) či světské (král, len-

ní pán) instituci nebo starověkému 
božstvu. Tato povinnost byla běžná 
v mnoha starověkých kulturách, a 
to přes celý středověk až do raného 
novověku. 
Podoba desátků mohla být různá, 
konkrétně v podmínkách naší země 
a na vesnicích měly často podobu 
odvodů obilních. Vzhledem k míst-
ním podmínkám to bylo v Přepy-
chách žito a oves.  Povinnost se vzta-
hovala na tak zvaně osedlé, tedy na 
ty, kteří obdělávali nějaké pozemky. 
Zajímavostí je, že v roce 1755 císa-

Pohled na přehled desátků farnosti Přepych v jednotlivých stoletích umožňuje odvozovat z těchto dat řadu dalších sku-
tečností. Naše obec je v rámci regionu farnosti dominantní z hlediska počtu usedlostí, povinných odvodem. Ve srovnání 
s dalšími největšími, Křivicemi nebo Bolehošťí, je to počet trojnásobný. O počtech obyvatel budeme ale ještě hovořit. 

řovna Marie Terezie osvobodila od 
placení daní a výběru desátku včela-
ře. Všechny desátky v Čechách (i v 
celém Rakousko-Uhersku) zrušil te-
prve „Zákon o zrušení poddanských 
a feudálních povinností“ ze 7. září 
1848. Zrušení církevních desátků 
přijala většina obyvatel zemí s nadše-
ním, neboť díky jejich odstranění se 
snížila chudoba prostých lidí. K udr-
žování farností byly nadále využívá-
ny i další formy příspěvků (zvykové 
dary o církevních svátcích, fundace, 
nadace apod.). 

Desátky se u nás určovaly v žitu a ovsu. Jediná Bolehošť odváděla ještě 1 korec v pšenici. To by mohlo napovídat něco 
i o složení druhu zemědělských komodit, vyskytujících se ve větší míře v našem okolí. Pro lepší představu jsem se po-
kusil také o přepočet jednotlivých dávek. Ty jsou udávány v korcích a věrtelích. Korec byl v té době jak mírou plošnou 
(cca 27 arů), tak i objemovou. V té se 1 korec rovnal cca 93 litrům, objem 1 věrtele se udává na 23,4 litrů. 
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POHLED NA PŘEHLED DESÁTKŮ FARNOSTI PŘEPYCH

Půjdeme-li v těchto „spekulacích“ dál a počítáme-li 1 litr obilí jako 1 kg, měly Přepychy v 16.-18. století povinný 
odvod cca 31 q žita a stejné množství ovsa. V zemědělství se nevyznám, ale věřím, že dnešní zemědělci si to na 
současný hektarový výnos přepočítají. Protože desátky se vypočítávaly z obhospodařovaných polností, a tvořily 
desetinu, lze opět odhadovat, že se v těch nejstarších zapsaných dobách hospodařilo asi na 170 ha. Opět trochu spe-
kulace z mé strany, a někomu se to bude zdát málo, ale připomeňme, že ještě v době generála Laudona se v kroni-
kách píše, že okolí Přepych bylo dokola obrostlé hustým křovím, byla zde spousta mezí, polních cestiček i více lesů. 

Součástí zápisů celkových odvodů obce byl i jmenovitý seznam lidí povinných desátkem. 
Zápis byl sestavován podle urbáře.  

 PŘEHLED SEDLÁKŮ A ZAHRADNÍKŮ 
POVINNÝCH DESÁTKY – ROK 1598

 PŘEHLED SEDLÁKŮ A ZAHRADNÍKŮ 
POVINNÝCH DESÁTKY – ROK 1639
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URBÁŘE - nejen zdrojem dávno zapomenutých příjmení

Urbáře vznikaly z iniciativy církve a majitelů panství a statků, pro eviden-
ci platů a dávek, které jim plynuly z poddanských usedlostí. Povinnosti 
poddaných tvořily peněžní platy, naturální dávky nebo robota. Jednotlivé 
druhy se mohly navzájem doplňovat. Zatímco ve středověku převažovaly 
dávky v naturáliích a posléze v penězích, pro raný novověk je charakteris-
tičtější, že vrchnost ukládala více roboty. Výše finančních odvodů totiž ne-
byla obvykle během let valorizována a ztrácela proto na hodnotě, zatímco 
v případě roboty tento problém odpadal. Platy a dávky se obvykle vybíraly 
dvakrát do roka, na jaře (na sv. Jiří) a na podzim (na sv. Havla). Někdy moh-
ly být termíny stanoveny na sv. Jana a sv. Václava. Z těchto urbářů víme, 
že se v Přepychách v 16. a 17. století vyskytovala v naprosté většině jména,  
s nimiž se dnes již nesetkáme. Z těch zajímavých uvedu třeba Jitrnička, 
Dryák, Buben, Paloučků, Šlechta, Mlynářů, Zmlha nebo Drbal. Trochu 
později již nacházíme jména Řízek, Vaněk, Duben, Štěch, Pavlík, Martinec 
nebo Macháček. To už pro nás tak neznámé není.
Zápisy desátků se pořizovaly za celou farnost a z toho je zase patrné, že se v 
průběhu času měnilo i složení obcí, které k farnosti přináležely. U přepyš-
ské farnosti se to týká třeba Opočna, Bolehoště, Ježkovic, Rašovic, Očelic, 
Vyhnanic, které přecházely k farnostem častolovické, třebechovické, sol-
nické nebo od poloviny 18. století i opočenské.
Doporučuji podívat se na přiložené tabulky s přehledem desátků a na kopie 
originálů (jsou opisem zápisů ve farních a obecních kronikách), a mnoho 
dalších zajímavých srovnání najdete určitě sami.

KRONIKA FARY PŘEPYCHY 
1836

KRONIKA OBCE PŘEPYCH 
1865

SČÍTÁNÍ LIDU

Sčítání lidu patří k nejdůležitějším 
statistickým šetřením, neboť zjišťuje 
údaje o stavu obyvatelstva k určité-
mu okamžiku na celém území státu. 
Sčítání patří k nejstarším statistic-
kým akcím vůbec. Na našem území 
se soupisy obyvatel uskutečnily již 
ve středověku, kdy byly prováděny 
k vojenským a daňovým účelům. 
Zpočátku tedy zahrnovaly pouze 
část populace. Za vůbec nejstarší 
dochovaný soupis na českém území 

je považován soupis majetku lito-
měřického kostela z roku 1058, který 
je součástí zakládací listiny knížete 
Spytihněva II. Jako významný mez-
ník pak lze označit datum 13. října 
1753, kdy byl vydán patent císařov-
ny Marie Terezie o každoročním sčí-
tání lidu – novou kapitolu v historii 
sčítání obyvatelstva v habsburské 
monarchii zahájilo sčítání prove-
dené v roce 1754. Poprvé se konalo 
současně a jednotně na celém území 
soustátí. Soupis mělo nejprve pro-
vést duchovenstvo podle farností, 
posléze bylo rozhodnuto, že souběž-
ně se uskuteční i sčítání zajišťované 
vrchností a jeho obsah bude rozší-
řen o soupis domů a o hospodářskou 
charakteristiku majitele domu.
V kronikářských zdrojích, které 
jsem měl k dispozici, jsem mnoho 
zmínek o výše uvedeném počátku 
sčítání nenalezl. Roztroušeně jsou 
uváděny jen počty obyvatel a domů.  

Sčítací komisaři v 18. století byli duchovní i 
vrchnostenští úředníci.
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Jiné porovnání velikosti Přepych s okolními obcemi získáme z přiložených grafů, 
když použijeme počty usedlostí (nebo osob) povinných desátky, jak o nich bylo 
hovořeno v předcházející části.

SČÍTÁNÍ LIDU V GRAFECH

Za velmi významné můžeme 
považovat sčítání lidu, před 
100 lety. Nově vzniklá Česko-
slovenská republika potřebo-
vala znát co nejpodrobnější 
demografická data nově vytvo-
řeného státu. Sčítání lidu podle 
nového zákona č. 256/1920 Sb. 
se uskutečnilo 15. února 1921. 
Za důležité se považovalo zjiš-
tění povolání obyvatelstva, 
jeho národnosti a náboženské-
ho vyznání. 

SČÍTÁNÍ LIDU 
PŘED 100 LETY

Komplexní opisy sčítacích ar-
chů všech 173 domů a 912 oby-
vatel máme k dispozici. Je to 
velice přesná pomůcka při do-
hledávání různých kronikář-
ských dat. Jako ukázku přiklá-
dám opis domu čp. 25, tehdy 
Havrdovo. 
Z archu se dozvíme majitele 
domu, datum a místo naroze-
ní obyvatel, příbuzenský, nebo 
pracovní poměr, rodinný stav, 
národnost, náboženství a gra-
motnost, od kdy je osoba hlá-
šena v obci, druh a postavení  
v povolání (aktuální i před vál-
kou), aktuální pracoviště. 
Další sčítání proběhlo v roce 
1930. Z toho podrobnosti ne-
mám, mimo dva údaje. Na jed-
né straně se za těch 10 let sní-
žil počet obyvatel téměř o 100 
(815), ale počet nových domů se 
zvýšil o 10 (výstavba na dolním 
konci). Ještě před tímto sčítá-
ním provedl kronikář Franti-
šek Falta (řídící učitel v. v., čp. 
152) v roce 1928 početní soupis 
– „Rodinnou statistiku obyva-
telstva zdejšího podle majetku, 
hodností, stavu a zaměstnání“, 
který pro zajímavost uvádím  
v originálním opisu. 

SČÍTÁNÍ LIDU 20. STOL.

ORIGINÁLNÍ OPIS
KRONIKÁŘ FRANTIŠEK FALTA ROK  1928
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MOZAIKA DALŠÍCH DAT

1. Statistika faráře a historika
    Antonína Flesara
Význam sledování trendů nejrůz-
nějších sociologických a demogra-
fických dat si přemýšliví lidé uvědo-
movali již v minulosti. Příkladem 
může být i náš farář, badatel, kro-
nikář a nadšený historik Antonín 
Flesar. Ten v roce 1878 zpracoval, z 
dostupných matričních dokumen-
tů naší fary, přehled tří základních 
dat v Přepychách, za posledních 50 
let. Za období let 1829–1878 dospěl k 
těmto výsledkům:
Svatby – uskutečnilo se jich 408; kaž- 
dý 6 ženich byl vdovec, každá 12 ne-
věsta byla vdova. Průměrně ročně 
proběhlo něco málo přes 8 svateb.
Narození – narodilo se 1713 dětí, z 
toho 755 chlapců, 658 dívek, 180 ne-
manželských a 8 mrtvých. Na 100 
porodů připadá 12 % nemanžel-
ských (A.Flesar dodává, že je to lepší 
než v rámci celé farnosti, kde je ten 
poměr 16 %). Roční průměr porodů 
v Přepychách je 28.
Úmrtí -  za 50 let zemřelo 1121 oby-
vatel Přepych. Z toho 570 mužského 
pohlaví a 551 ženského. Roční prů-
měr je přes 22 lidí. Přírůstek za 50 let 
(mimo přistěhované a odstěhované) 
je 292 osob, tj. ročně 6 lidí.
Tyto zajímavé údaje Antonína Fle-
sara mě natolik zaujaly, že jsem se 
pokusil o srovnání s dnešní dobou. 
Alespoň částečně, za posledních 10 
let co vedu obecní kroniku a bez sva-
teb, které obec již nevykazuje (pro-
vádí matrika Opočno). A čísla to 
jsou rovněž zajímavá:
Narození – za 10 let, od roku 2011–
2020 se narodilo v Přepychách 59 
dětí, z toho 33 chlapců a 26 děvčat. 
Ročně to vychází asi na 6 dětí. 
Úmrtí – zemřelo 94 lidí, z toho 42 
mužského a 52 ženského pohlaví. 
Roční průměr je přes 9 osob.

I když v 19. století zde bylo asi o 200 obyvatel více, ročně se narodilo téměř 
5x dětí více, a při srovnání narození a úmrtí lze zjednodušeně říci, že tehdy 
ročně 6 lidí přibylo, a dnes téměř 4 lidé ubyli. Na druhé straně vliv lepších ži-
votních podmínek nebo úrovně zdravotnictví lze dokumentovat na počtech 
úmrtí, kterých tehdy bylo 2x více. Navíc je třeba objektivně vidět, že se v Pře-
pychách v posledních letech úmrtnost opticky pochopitelně zvýšila, vzhle-
dem k existenci sociálních zařízení, se staršími a často nemocnými klienty.
Myslím, že i řada uváděných statistických dat a vývodů dokládá oprávně-
nost úsilí obce v nové bytové výstavbě, která může do budoucna, demogra-
fický rozvoj Přepych pozitivně ovlivnit.
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2. CENY
Častým prvkem statistických šetření jsou ceny. Především ceny běžných životních potřeb, zboží a služeb. Jejich 
porovnávání v čase je dosti složité, protože se mění hodnota peněz, výdělků nebo i spotřebního koše, z něhož 
se často odvozuje životní úroveň. Je to jasné – s cenami automobilů, wellness pobytů, mobilů, nebo přístupu 
k internetu, naši předci problémy neměli. Pro tuto tématiku jsem proto zvolil statistiku kronikáře Františka 
Falty, který velmi pečlivě a ve stejném přepočtu porovnal ceny před 1.světovou válkou a po jejím skončení.

Každý si jistě z tohoto pečlivého přehledu udělá vlastní představu o tom, co udělá válka s cenovou politikou, 
a tím i s životní úrovní lidí. I za těmito čísly se osudy lidí skrývají.

MOZAIKA DALŠÍCH DAT

3. DŮCHODCŮM, TĚM JE HEJ…
Ten titulek berte prosím jako pokus o vtipnou nadsázku. Tuto část jsem ale zařadil proto, abych připomenul 
také dobu, na kterou se již mnoho z nás pamatuje. I když jde o krátký časový úsek, optikou statistických čísel 
nám doba sedmdesátých let minulého století může rovněž její obraz dokreslovat plastičtěji. Kronikář uvedl  
v jednotlivých letech rozdílné položky, které jsem někdy nenalezl. 
Zajímavé ale je, že jsou uvedena data k důchodcům, což i v tom krátkém úseku alespoň nějaký trend ukazu-

je. Třeba pokles prů-
měrných důchodů  
v roce 1975 nebo po-
kles počtu obyvatel  
v roce 1975. Přemýš-
lení ponechám opět 
na čtenáře.
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4. ŠVESTKOVÁ VESNIČKA
Do statistické mozaiky jsem zařadil i něco pro zahrádkáře. V článku „Vývoj ovocnictví na Opočensku“, uve-
řejněném v roce 1935 v dobovém tisku, se rovněž se statistickými údaji pracuje. Pečliví zahrádkáři ze 47 obcí 
soudního okresu Opočno vytvořili přehled ovocných stromů a keřů. V přiložené tabulce jsem uvedl jen obce 
sousední, ale i to svědčí o tradici tohoto odvětví v našem kraji. Svědčí i o lidovém pojmenování naší vesnice  
v dávných dobách. A v uvedeném seznamu je slív a švestek na katastru přepyšském uvedeno 2207! Škoda, že se 
už asi nedozvíme, kolik z toho bylo vypáleno slivovice!

Také v celkovém souhrnu je na Opočensku uvedeno neuvěřitelné číslo – 148.404 ovocných stromů a 20.077 
ovocných keřů! V článku mě zaujal závěrečný Verš opočenský: „Ta opočenská krajina je plná libé vůně, kdo 
jednou jen ji navštíví, ten nikdy nezastůně.“ Byl napsán v hostinci „Na krásné vyhlídce“ v Opočně v roce 1935, 
a do dnešních dnů mně připadl docela optimistický.

Omlouvám se příznivcům slov, že 
tyto Toulky byly více o tabulkách, 
grafech a číslech. To je ale pro sta-
tistiku, která byla i tématem toho-
to článku, docela přirozené. Navíc 
i čísla mohou být někdy pravdivější 
než subjektivní slova. 
Děkuji proto farářům Janu Jindři-
chu Junkovi, Václavu Hradecké-
mu, Aloisi Bachmanovi, Antonínu 
Flesarovi, kronikářům Františku 
Vávrovi a Františku Faltovi, uči-
telům Janu Sklenářovi a Janu Ma-
cháčkovi, také Wikipedii, že jsem 
ta čísla mohl, bez jejich vědomí, 
použít. A ještě úplně na konec – 
vyplňme na konci března, třeba  
v zájmu zachování paměti, ta sčíta-
cí data svědomitě.

Vladimír Zdeněk st.

5. ŽACTVO ŠKOLNÍ
Stále nemůžeme, ani já, ani pan řídící Macháček, pochopit, jak se v té 
nové postavené škole (r.1832) mohla organizovat výuka pro tak vysoký 
počet žáků. Navíc v počátku (viz. 1841 a 1853 v našem grafu) byla ještě 
kategorie opakovanců (dnes bychom asi řekli propadlíků), kteří se učili 
mimo hlavní vyučovací dobu. 

Škola byla většinou 2 nebo 3 třídní. V roce 1883, kdy bylo jen v 1. třídě 117 
žáků, povolil školní inspektorát otevřít třídu čtvrtou. Řídící učitel Jan Skle-
nář, který působil v Přepychách celkem 27 let, to neměl skutečně lehké.

ZÁVĚR


