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Jak zač ı́t?________________________________________________________________________________________________________ 3
Prvnı́ kroky _____________________________________________________________________________________________________ 4
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Úvodní slovo
Hlavnı́m ú č elem tohoto př edklá dané ho manuá lu je snaha př iblı́žit jaké mukoli zá jemci o genealogii a
rodopis ně které z archivnı́ch pramenů , př ı́padně navé st badatele na rů zné internetové zdroje, které by
mohl využ ı́t př i pá trá nı́ po svý ch př edcı́ch. Jedná se o př ehled zá kladnı́ch, a do jisté mı́ry i nejdů lež itě jš ı́ch
poznatků , na které je tř eba si dá t pozor.

Snaha bý t struč ný a vý stiž ný se mož ná podepisuje nad strohostı́ ně který ch vysvě tlenı́. Autor vš ak vě řı́, ž e
postač ı́ pro zá kladnı́ př ehled. Detailně jš ı́ doplně nı́ kaž dé mu zá jemci mů ž e poskytnout vý bě rová literatura,
kterou se autor pokusil př edlož it v jednotlivý ch kapitolá ch.

Prostor genealogické ho bá dá nı́ je stejně jako dneš nı́ modernı́ svě t plný inovacı́, novinek a pokud se
ně komu z Vá s podař ı́ vı́ce se zahloubat do pá trá nı́, zjistı́te, ž e se budete stá le uč it ně čemu nové mu a
nevyhnete se ani prohlubová nı́ znalostı́ o pramenech a celé genealogické problematice.

Tento manuá l se vydá vá pouze pro soukromé ú č ely a jaké koli dalš ı́ š ı́řenı́ je zaká zá no, pouze se svolenı́m
autora. Chtě l bych Vá m popř át př ı́jemné chvilky př i listová nı́ manuá lem.

V Pacově 1. ú nora 2014

.........................................................

Použité zkratky v tomto manuálu:
AHMP

Archiv hlavního města Prahy

MO

matrika oddaných

MN

matrika narozených
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matrika zemřelých

SOkA

Státní okresní archiv

Moravský zemský archiv

SOA

Státní oblastní archiv

ZA

Zemský archiv
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Prvnı́ genealogické krů č ky
Genealogie

= se ř adı́ mezi pomocné vě dy historické ; zkoumá rodové souvislosti lidský ch jedinců a z nich plynoucı́ vztahy a dů sledky
 pů vod slova je z ř ecký ch slov „genea“ = rod a „logos“ = vě da, proto se genealogii té ž ř ı́ká „rodověda“ č i „rodopis“

JAK ZAČÍT?

 varianta č. 1 - nechat si zpracovat genealogický vý stup od profesioná lnı́ch genealogů za finanč nı́ poplatek
 Př ibliž ná prů mě rná cena za tvorbu se pohybuje mezi 10-20 tisı́ci korunami; př ibliž ná cena za jeden dohledaný
zá znam je 150 Kč . Zá roveň ně kteř ı́ z nich poskytujı́ i služ bu „doprovod do archivu“, kde Vá m jsou ku pomoci
(samozř ejmě za finanč nı́ ú platu).
 Jaké jsou vý stupy jejich prá ce? Rodokmeny př ı́mé linie a vý vody; kurzy genealogie; zpracová nı́ rodinné ho stromu
a reš erš e rodokmenů vč etně př ı́padný ch dohledaný ch fotografiı́ a map (+ prá ce s matrikami, pozemkový mi
gruntovnı́mi knihami)
 varianta č. 2 - Rozhodnutı́ vyhledat své př edky sá m/sama
 Odpově di na ně které č asté otá zky veř ejnosti nebo genealogů amaté rů :
a) Jak daleko do minulosti se může podařit najít předky? Pokud bude mı́t badatel š tě stı́ na dochované prameny,
vš eobecně by se mohl dostat v hledá nı́ do doby kolem Tř icetileté vá lky. Pokud př edci dané ho jedince byli drž iteli
ně jaký ch gruntovnı́ch usedlostı́ č i patř ili mezi mě šťany, mů ž e mı́t badatel š tě stı́ a nalé zt o nich zmı́nku tř eba
v mě stský ch knihá ch č i gruntovnicı́ch ješ tě př ed Tř icetiletou vá lkou.
b) Kolik generací se dá nalézt? Jelikož zá kladnı́m pramenem bý vajı́ matriky, lze ř ı́ci, ž e dı́ky jejich relativně dobré
dochovanosti se mů ž e podař it rekonstruovat př edky ř ekně me od poloviny 18. stoletı́ dá le k souč asnosti. To
v př epoč tu dě lá cca 7-8 generacı́.
c) Jaká je pravděpodobnost, že máme v rodě někoho s šlechtickými předky? Ta pravdě podobnost je velmi malá ,
v ř ádu ně kolika má lo procent.
d) Která genealogická kniha je dobrá pro „genealoga začátečníka“? Ideá lnı́ je skombinovat vı́ce informacı́ z vı́ce
knih. ZŽá dná z nich nenı́ dokonalá , navı́c se kaž dý autor vě nuje vı́ce č i mé ně ně které z té matik oproti druhé .

Základní česká genealogická literatura

Doporučená výběrová literatura:
Blanka LEDNICKÁ, Sestavte si rodokmen. Pátráme po svých předcích, Praha 2012.

Boleslav LUTONSKÝ, Základy genealogie. Soubor přednášek pro laické genealogy, Praha 1999.

Marie MAREČKOVÁ, Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen, Praha-Litomyšl 2004.

Lenka PEREMSKÁ, Váš rodokmen krok za krokem, Praha 2013.

Josef PETERKA, Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie, Praha 2011.
Henry POHANKA, Sám proti toku času aneb s genealogií k vlastním kořenům, Litvínov 2002.

Kristoslav ŘÍČAŘ, Úvod do genealogie. Kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha 1995.
Kristoslav ŘÍČAŘ, Občanská genealogie. Základy rodopisné práce, Praha 2000.

V č eské m prostř edı́ se za poslednı́ roky objevilo ně kolik knih, které se pokouš ı́ př iblı́žit č eské mu badateli a č tená ř i,
rodopisnou té matiku. Na otá zku, která z oně ch knih je nejlepš ı́ nebo obsahuje nejvı́ce už iteč ný ch informacı́ nelze zcela
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jednoznač ně odpově dě t. Mé doporuč enı́ je, pro bá dá nı́ knihy zkombinovat. Kaž dá z nich klade dů raz na rozdı́lné prameny
a informace.

Jelikož ž ijeme v modernı́ době , má te ně kolik mož nostı́, jak se k tě mto knihá m dostat. Buď mů ž ete dané knihy zakoupit
v kamenné m obchodě (skrze e-shop prodejců knih na internetu) nebo si př ı́padně knihu/y vypů jč it ze sı́tě č eský ch
knihoven.

PRVNÍ KROKY
Pramenná základna dochovaných rodinných dokumentů a materiálů
 rodný list, oddacı́ list, ú mrtnı́ list, domovský list, parte
 rodinné pamě ti č i kroniky, dopisy
 rodinné majetkové a prá vnı́ dokumenty
 fotografie, př ı́padně dalš ı́ filmový materiá l; ná hrobky na rodinné m hrobě atd.

Zpověď žijících členů rodiny








Jednı́m ze zá kladnı́ch pramenů pro genealoga je kromě evidenč nı́ch, pı́semný ch a ikonografický ch materiá lů také
metoda zvaná „oral history“. Jejı́m principem je zpově ď dosud ž ijı́cı́ch č lenů rodiny. Z vyprá vě nı́ mů ž ete totiž
zı́skat ř adu vodı́tek na dalš ı́ č leny rodiny/př ı́buzné /jejich př átele/rodá ky v obcı́ch; na mı́sta, kde ž ili /ž ijı́ Vaš i
př edkové apod.
Pokud má te mož nost, je dobré se na zpově ď dobř e př ipravit, pokud s tı́m i sá m zpovı́daný svolı́, je dobré si Vá š
rozhovor i nahrá t (dnes umož ňujı́ nahrá vá nı́ diktafony nebo chytré dotykové telefony).
Nejdů lež itě jš ı́ je vš e ZAZNAMENÁVAT, NAHRÁVAT a zejmé na ZÁLOHOVAT/KOPÍROVAT!!! Vyvarujete se tı́m
situaci, ž e budete mı́t neú plné č i zcela ztracené zı́skané ú daje!
Dů lež ité je takté ž volit sprá vné otá zky – zde je uká zka zá kladnı́ch:
1) Kde se narodili? Doma nebo v některé z porodnic?
2) Kde rodina žila? Měli vlastní dům? Sdíleli jej s někým?
3) Kolik měli/mají sourozenců? Kde žijí? Jaké byly/jsou jejich osudy?
4) Jak je to s jejich náboženským vyznáním? Kam chodili do kostela? Kde jsou pohřbeni jejich předci?
5) Kde měli svatbu? Měli jen civilní sňatek nebo i třeba církevní?
6) Kam chodili do školy? Jaký byl jejich život během studií?
7) Kde pracovali/pracují? Jaký byl jejich pracovní a profesní život?
Pokud budete pů sobit na zpovı́danou osobu pozitivně , urč itě Vá s rá da navede na dalš ı́ osoby, které Vá m mož ná
budou schopny ř ı́ci ně co dalš ı́ho k rodinný m dě jiná m. Nezapomı́nejte, ž e sluš né chová nı́ a Vaš e vstř ı́cnost Vá m
mohou otevř ı́t dveř e k dalš ım
́ jedinců m č i rodiná m.

ČESKÉ DĚJINNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ RODOPISNÉ BÁDÁNÍ
*jedná se o výběrové události, které měly globální dopad na obyvatele českých zemí
 Český člověk byl silně religiózní (to platı́ do cca r. 1950) – jeho ž ivot se ř ı́dil existencı́ katolický ch (protestantský ch,
ž idovský ch) svá tků v kalendá ř ı́ch, projevoval se silnou vı́rou v Boha; byl nucen platit daně a desá tky (vybı́ralo se na
sv. Jiř ı́ 24. dubna a na sv. Havla 16. ř ı́jna)
 pro poddané pak znamenalo silný zá sah do jejich ž ivotů existence nevolnictvı́ (zruš eno r. 1781 patentem) a roboty s
poddanstvı́m (zruš eno r. 1848) => obojı́ se jich tý kalo a mě lo vš e své dů sledky (*rozebráno později)
1618 – zač átek Tř icetileté vá lky – č eské země stá le silně protestantské
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1627/28 – vydá no „Obnovené zřízení zemské pro Čechy a Moravu“ – použ ıv́ á nı́ ně mč iny v oficiá lnı́ch pramenech a
dokumentech=>postupná germanizace, ř ı́mskokatolická cı́rkev na naš em ú zemı́ jediná povolená ; protestanti odchá zı́ do
exilu – do oblastı́ dneš nı́ho Polska, Ně mecka, Holandska a SŠvý carska (=1. vlna odchodů z naš eho ú zemı́)

1648 – konč ı́ Tř icetiletá vá lka – mě sta a hlavně vesnice vydrancované a ponič ené ; ř ada obyvatel zemř ela z dů vodu
drancová nı́ vojsky a z dů vodu epidemiı́

1623 – jmenová n praž ský m arcibiskupem Jeho eminence Arnoš t Vojtě ch z Harrachu – v obdobı́ svojı́ služ by (1623-1667)
se zaslouž il o opě tovnou rekatolizaci č eské ho ú zemı́ + zı́skal od cı́sař e Ferdinanda II. na zá kladě „Restitučního ediktu“ z r.
1629 pro ř ı́mskokatolickou cı́rkev statky, které vlastnili protestanti, než byli donuceni odejı́t do exilu

1651 a 1655 – vytvoř ena zá kladnı́ bernı́ soustava na naš em ú zemı́: r. 1651 vzniká „Soupis poddaných dle víry“ a ná sledně
o 4 roky pozdě ji „Berní rula“ (pro Moravu lá nové rejstř ı́ky)

17. století – polož eny zá klady k vedenı́ katolický ch matrik na naš em ú zemı́ (Olomoucká synoda – r. 1591, Praž ská synoda
– r. 1605) + ve 2. polovině 17. století vznikajı́ již vı́cemé ně ustá lené farnı́ ú ř ady, jež vedly matrič nı́ knihy v ná sledujı́cı́ch
staletı́ch
18. století – osvı́censké reformy za Marie Terezie a hlavně Josefa II. – zavedena č ı́sla popisná

+ vznikajı́ katastry – „Josefínský“ a „Tereziánský“ pro potř ebu kvalitně jš ı́ho vybı́rá nı́ danı́;

+ zruš enı́ nevolnictvı́ r. 1781 (poddanı́ se mohli svobodně odstě hovat bez souhlasu majitele panstvı́; svobodně uzavı́rat
manž elstvı́, svobodně naklá dat se svý m majetkem - prodá vat jej č i zadluž ovat - nebo svobodně vybı́rat povolá nı́ pro své
potomky. Dř ıv́ e v podobný ch situacı́ch potř ebovali vý hradnı́ souhlas majitele panstvı́, k ně muž „ná lež eli“)
+ ož ıv́ ajı́ snahy obrozenců o zá chranu č eš tiny – pokrač ová nı́ v 19. stoletı́

1. pol. 19. století - migrace obyvatel do Kalifornie v USA („Zlatá horečka“); do Ruska – oblast Volyň ska; velký poč et zů stal
i př ı́mo ve Vı́dni
1849 – zavá dě nı́ pozemkový ch knih mı́sto gruntovnic

2. pol. 19. století – lidé se stě hujı́ z vesnic do mě st, kde probı́há urbanizač nı́ proces – rodı́ se velkomě sta, fabriky,
manufaktury, dı́lny – spojujı́ se obce do vě tš ı́ch mě stský ch celků (např. Ostrava) nebo se obce př ipojujı́ k mě stů m a stá vajı́
se z nich nové č tvrti (např. Praha, Brno)

+ zá roveň i silná imigrace mimo naš e ú zemı́ – USA (nejvı́ce do oblastı́ Kalifornie, New Yorku, New Orleansu, Chicaga) –
odeš lo na 147 tisı́c lidı́ (?!)

20. stol. – 2 svě tové vá lky; př esun č eské ho obyvatelstva v rá mci země ze Sudet do neobsazený ch mı́st Ně mci do CČ ech a
Moravy, ze který ch se pak stal ná sledně Protektorá t (ne vš ichni se pak vraceli po 2. sv. vá lce zpě t do př ı́hranič nı́ch oblastı́!)

+ odsun zejmé na ně mecké ho obyvatelstva ze Sudet + migrace obyvatel z vý chodu Evropy (Maďař i, Slová ci, Romové ) a
RŘ ecka do oblastı́ Sudet => znovuosı́dlová nı́ Sudet
+ rok 1968 – emigrace obyvatel nesouhlası́cı́ch s okupacı́ vojsky Varš avské smlouvy
Doporučená výběrová literatura:
Jan HORSKÝ – Markéta SELIGOVÁ, Rodina našich předků, Praha 1997.

Ludmila FIALOVÁ - Pavla HORSKÁ - Milan KUČERA a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1998.

Zdeněk KALISTA, Česká barokní pouť, Žďár nad Sázavou 2001.

Howard LOUTHAN, Obrácení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém, Praha 2011.
Josef PEKAŘ, České katastry 1654-1789, Praha 1932.
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VŠEOBECNÉ GENEALOGICKÉ ZNAČENÍ
Vš eobecné genealogické znač enı́ vychá zı́ ze zá sady použ ıv́ á nı́ symbolů a znaků . Pokud chcete, aby Vaš e rodokmeny a
rodopisy vypadaly profesioná lně , hodı́ se použ ı́vat celosvě tově uzná vané znač enı́ – viz ná sledujı́cı́ tabulka… I tak ale dnes
existuje ř ada rů zný ch ú prav znač enı́ a použ ı́vá se takté ž sada pı́smenkový ch znaků .
Znak

Znakové alternativy

*

� **

〰

Význam

Znak

Znakové alternativy

narozená/ý

⚮

~≈﹏

pokřtěná/ý

⚯

o | oo / o% ⧞

✝

† + ✝us

zemřelá/ý

⚰

▭ [] ▯

Význam

rozvedená/ý
nelegitimní

(*)

oo ⧟

pohřbená/ý

✝*

†*+*

Porod mrtvého dítěte

oo ∞

vdaná/ženatý

*✝

*†*+

zemřel/a v den narození

I oO

1. manželství

⚔

X

II ⚭

II oo

2. manželství

�

⚬

o°

zasnoubená/ý

⚭
I⚭

mimomanželské porodnosti

byl zabit v akci, ve válce, bitvě
zpopelněn/a

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ POJMOSLOVÍ
*jedná se o výběr nejzákladnějších
a) GENERACE (nebo ekv. POKOLENÍ) = tı́mto slovem označ ujeme pokrevnı́ osoby ž ijı́cı́ př ibliž ně ve stejné m č asové m
obdobı́; zá roveň také vš echny potomky jedně ch rodič ů jako celek tzn. dcery a syny jednoho otce; do jedné generace
se započ ı́tá vajı́ dá le také manž elé /manž elky oně ch dcer a synů jednoho otce + nevlastnı́ dě ti otce
b) PROBANT (nebo ekv. STŘEN) = osoba, od nı́ž se odvı́jı́ vývod nebo rozrod – velmi č asto jı́m bý vá sá m genealog nebo
zadavatel genealogické ho bá dá nı́
c) RODOKMEN = př edstavuje dohledá nı́ vš ech př edků v linii vý chozı́ osoba (=probant) – otec – dě d – pradě d –
prapradě d a dá le smě rem do minulosti
d) ROZROD = bý vá pomě rně slož itý m a mnohdy až nepř ehledný m diagramem, ve které m uvidı́me, nebo bychom mohli
vidě t vš echny potomky pochá zejı́cı́ od společ né ho prapř edka, od společ né ho manž elské ho pá ru. Rozrod mı́vá dvě
hlavnı́ varianty, jednu, kdy sledujeme potomky synů a druhou, kdy sledujeme jak potomky synů , tak dcer. Druhá
varianta tedy bude o mnoho obš ı́rně jš ı́ a pro hledá nı́ ná roč ně jš ı́.
e) VÝVOD = zahrnuje vš echny př edky vý chozı́ osoby (=probanta), tj. jejı́ rodič e, prarodič e, rodič e prarodič ů a tak dá le.
Př i vytvá ř enı́ vý vodu se postupuje zpě t do minulosti po vš ech jeho liniı́ch, a to jak muž ský ch, tak i ž enský ch. Vý vod
bý vá v souč asnosti č asto zobrazová n v podobě stromu, kdy je vý chozı́ osoba umı́stě na v jeho koř enech a jejı́ př edci
se od nı́ rozvı́jejı́ do koruny.

ČESKÉ GENEALOGICKÉ STRÁNKY a FÓRA:

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Moravská genealogická a heraldická společnost
Česká archivní společnost
Občanské sdružení Genea
Hojně navštěvované genealogické fórum
Diskusní server
Genealogické stránky
Rodopisná databáze příjmení; přispěvateli jsou sami badatelé
(profesionálové i amatéři), v databázi aktuálně 30 342 rodových

www.genealogie.cz
www.mghs.cz
www.cesarch.cz
http://www.genea.cz/
http://genealogie.taby.cz/
www.mageo.cz
www.genebaze.cz
http://www.rodopis.cz/
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Zpracová nı́ informacı́ - kartoté ka
Evidence získaných materiálů

Ať už budete zpracová vat pouze rodokmen nebo se pustı́te do tvorby rodinné kroniky, budete si muset urč it způ sob, jak
zı́skané informace tř ı́dit. Vznikne Vá m kartoté ka, kterou mů ž ete v dneš nı́ době pojmout tř emi způ soby:

a) zá kladnı́m způ sobem je klasicky sepisovat informace tuž kou č i propiskou na papı́ry do seš itů . Stejně tak mů ž ete
využ ıv́ at psacı́ stroje nebo si prostě a jednoduš e ně které prameny, jako vý stř iž ky z novin, nalepit a zajı́mavé kresby si
namalovat
b) druhý m mož ná praktič tě jš ı́m způ sobem je dnes prá ce s osobnı́m poč ı́tač em, kdy se dá vytvoř it ze sı́tě slož ek a prá ce
s dostupný mi programy (=softwarem) spousty zajı́mavý ch vě cı́ – data rovnou pı́šete/kopı́rujete/uklá dá te do pc,
mů ž ete použ ı́t digitá lnı́ch fotoapará tů a vš e př ehrá t opě t do Vaš ı́ slož ky vě nujı́cı́ se genealogické mu hledá nı́; stejně tak
je zde mož nost uklá dat vš e na usb flash disky nebo vypalovat vš e na CD/DVD nosič e…

Používané programy pro vlastní tvorbu rodinných stromů, rodokmenů a rodinných kronik

ADOBE PHOTOSHOP (verze CS3-CS6)
placený profesionální program pro úpravu fotografií a obrázků
včetně případných úprav pro www stránky
GYMP
povedená bezplatná alternativa k Adobe Photoshop umožňující
řadu podobných funkcí jako jeho placený kolega
CORELDRAW GRAPHICS SUITE (verze 7-12, X3-X6)
Profesionální placený grafický software – obsahuje balík
podpůrných programů, včetně vektorového editoru

MICROSOFT WORD (verze 1997, 2003, 2007, 2010 či 2013)
placený špičkový textový editor je součástí sady Microsoft
OFFICE; lze stáhnout řadu podpůrných šablon nebo vytvořit
vlastní
OPENOFFICE Writer (verze 3.21, 3.41, 4.01)
bezplatná alternativa k Microsoft Office Word
SCRIBUS (aktuálně verze 1.4.3)
bezplatný alternativní textový editor
ZONER PHOTO STUDIO
placený program pro úpravu fotografií se širokou škálou
možných úprav
PDF CREATOR
volně dostupný software určený pro tištění dokumentů
do pdf souborů
PDF MERGE
bezplatný software pro sloučení více pdf dokumentů
dohromady s možností výběru použitých stran

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení
https://creative.adobe.com/products/photoshop
http://www.gimp.org/downloads/

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení
http://apps.corel.com/int/cz/products/cdgs/index.html

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení
http://office.microsoft.com/cs-cz/bezplatna-zkusebni-verzevyzkousejte-si-produkty-microsoft-office-2013-a-office-365FX102858196.aspx
http://www.openoffice.cz/stahnout/openoffice-org
http://www.scribus.cz/ziskat/

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení
https://www.zoner.cz/download/stazeni-souboru.aspx
http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/
http://www.slunecnice.cz/sw/pdfmerge/

c) tř etı́m použ ıv́ aný m vý stupem bý vajı́ stá le vı́ce využ ı́vané meziná rodnı́ (i č eské ) genealogické programy, které jsou
schopny vytvoř it kartoté ku, rovnou generovat vý sledné rodokmeny v rů zný ch podobá ch a vě tš inou i za ú platu si je
mů ž ete nechat vytisknout (př ı́padně zaplacenı́m si otevř ı́t dalš ı́ funkce oně ch programů – platı́ zejmé na pro americké
genealogické programy!) + samozř ejmá publikace skrze internet!
 za zmı́nku stojı́ např. program Family Tree Builder, který umož ňuje editaci informacı́ jak př es staž itelný program,
tak i př es webové okno aplikace; zá roveň nabı́zı́ i už ivatelsky vdě čnou mož nost hledá nı́ př edků skrze zveř ejně né
rodokmeny jiný ch už ivatelů , kdy se mů ž e podař it najı́t shodu př edka s ně ký m, koho má te př ı́mo uvedené ho ve
své m rodinné m stromě
Zá lež ı́ pouze na Vá s, kterou konkré tnı́ variantu si vyberete – vš echny majı́ svoje „PRO“ i „PROTI“.
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Nejpoužívanější genealogické programy
ANCESTRY:
ryze český bezplatný genealogický program
FAMILY TREE BUILDER: (obsahuje i češtinu)
americký software vyvinutý pro genealogické stránky
www.myheritage.com
GENOPRO: (obsahuje i češtinu)
poněkud odlišný styl zpracování, jde o trial verzi, po zaplacení
se zpřístupní další možnosti editace
BROTHER´S KEEPER:

http://ancestry.nethar.cz/
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.genopro.com/
http://www.bkwin.org/

Volně stažitelné šablony k tvorbě rodinných stromů a rodokmenů
Odkaz na stažení šablon „rodinných stromů“ (en)

Další stránka věnující se volně stažitelným šablonám ke
genealogickému bádání (en)
Volně stažitelné šablony (en)
Oficiální šablony webu familysearch.org (en)
Volně stažitelné šablony (en)

http://obituarieshelp.org/free_printable_blank_family_tree.ht
ml
http://www.familytreemagazine.com/freeforms
http://www.familytreetemplates.net/
https://familysearch.org/learn/wiki/en/Research_Forms
http://www.cyndislist.com/free-stuff/printable-charts-andforms/?page=2
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PÍSMO A PALEOGRAFIE
Pı́smo a paleografie
PÍSMO

Ješ tě než př edstavı́m konkré tnı́ mož nosti, jak zač ı́t se č tenı́m pı́sem, rá d bych upozornil na jednu ze zá kladnı́ch pomocný ch
vě d historický ch – paleografii, která prá vě s pı́smem př ı́mo souvisı́. Jedná se totiž o vě du zabý vajı́cı́ se vý vojem pı́sma,
č ıś lic a dalš ı́ch grafický ch znaků . Zá roveň je př edmě tem bá dá nı́ té ž zkoumá nı́ způ sobů psanı́ č i vý voj psacı́ch lá tek.
Doporučená výběrová paleografická literatura:
Karel BERÁNEK, Písmo našich listin a listů od 12. do 20 století, Praha 19822.

Ivana EBELOVÁ, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004.

Ivan HLAVÁČEK - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 20023.
Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jaroslav KAŠPAR – Ivana EBELOVÁ, Paleografická čítanka I -II, Praha 2000.
Bohdan KAŇÁK, Paleografické texty 1. -2. sešit, Olomouc 1994-1999.

František MUZIKA, Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 1., Praha 1958.

František MUZIKA, Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 2., Praha 1958.

Hana PÁTKOVÁ, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008.

Ať už budete bá dat po svý ch př edcı́ch a budete hledat generace v 16. stoletı́ nebo naopak tř eba v 19. stoletı́, narazı́te na
zá kladnı́ problé m – na č tenı́ pı́sma. Jelikož v minulosti drtivá č ást dokumentů a pramenů byla psá na rukou, je jednı́m
z nejdů lež itě jš ı́ch ú kolů genealogů amaté rů i profesioná lů , se vypoř ádat s typem i jazykem dané ho pı́sma.

Na č eské m ú zemı́ se v prů bě hu staletı́ psalo rů zný mi jazyky a i typ pı́sma se mě nil. Psalo se latinsky, ně mecky i č eský m
jazykem. Po dlouhá lé ta byla zá kladnı́m jazykem ř ı́mskokatolické cı́rkve latina. Naopak prameny institucioná lnı́ povahy
(jejich vyhotoviteli byli např. ú ř ednı́ci) využ ıv́ aly zejmé na ně mecký jazyk. Ten se z moci panovnı́ka na pevno usadil ve
stá tnı́ i vrchnostenské sprá vě zejmé na po vydá nı́ Obnovené ho zř ı́zenı́ zemské ho pro CČ echy r. 1627 a o rok pozdě ji pro
Moravu. Započ ala germanizace vedená tzv. „z vrchu“. Postupujı́cı́ germanizaci č eské ho ú zemı́ mů ž eme sledovat např ı́klad
v matrič nı́ch zá pisech. Pro vě tš ı́ mě sta bylo typické zapisovat buď zá pisy č istě v ně mč ině , nebo v oboujazyč né m podanı́.
Naopak v menš ı́ch farnostech se ně kdy udrž ely č eské zá pisy až do zač átku 19. stoletı́, ně kdy i dá le.

V dneš nı́ době má badatel ně kolik rů znorodý ch mož nostı́, jak se daný typ pı́sma dá nauč it č ı́st. Dů lež ité je vychá zet
z jednoho pravidla, které se mi velmi ově řilo vlastnı́ praxı́ – zapomenout na podobu naš ı́ dneš nı́ abecedy. Sami se praxı́
nauč ı́te, ž e se vyplatı́ na toto doporuč enı́ dá t.

PALEOGRAFICKÉ ODKAZY A POMŮCKY KE ČTENÍ STARÝCH TEXTŮ:
Online Čítanka starých textů
Online Paleografická čítanka (autorem historik Petr Vorel)
Číslovky a Iniciály v novogotickém písmu – švabachu
Podoba písma v kurentu a švabachu

Podoba německy psaného písma a „latinky“

Základní pojmosloví v matrikách v češtině, němčině a latině

http://www.genebaze.cz/dv/citanka.html
http://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka/
http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/cislovkysvabach.jpg
http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/kurent-svabachnj.jpg
http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/novogotickakurziva-ceska.jpg
http://www.volani-rodu.unas.cz/sova/matriky-jazykoveminimum.pdf
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Pro souč asné genealogy existuje ně kolik způ sobů , jak si s pů vodnı́mi rukopisný mi prameny poradit. Buď mů ž ete projı́t
praktický mi seminá ř i Paleografie na ně které veř ejné vysoké š kole v CČ eské republice (vyuč ujı́ se např. př edmě ty jako
Latinská č i Ně mecká paleografie) nebo si mů ž ete zaplatit kurz u ně které ho z genealogů , který poř ádá vý ukové kurzy.
Poř adateli takový ch to kurzů je mimo jiné také CČ eská genealogická a heraldická společ nost
(http://www.genealogie.cz/aktivity/kurzy-genealogie/).
Jestliž e patř ı́te spı́še do skupiny samouků a postač ı́ Vá m rů zné ná vody a tabulky, jak dané pı́smo č ı́st, je i toto smě r, který m
se mů ž ete vydat. Na internetu i v zá kladnı́ genealogické literatuř e existuje ř ada uká zek rů zný ch typů pı́sma, jež se
v č eský ch zemı́ch v poslednı́ch staletı́ch použ ıv́ alo. Odkazy na ně které z nich naleznete na př edeš lé strá nce v Tabulce č . 2.
Př i č tenı́ pı́sma má te 2 způ soby, jak mů ž ete pı́smo př evá dě t do souč asné podoby. Buď jej mů ž ete:

a) transliterovat = způ sob, kdy pı́smenko po pı́smenku staré ho pı́sma př episujeme pomocı́ pı́smen dnes použ ıv́ aný ch
tvarů . Jinak se na pů vodnı́m textu vů bec nic nemě nı́. Zachová vajı́ se zkratky i pı́smena s odliš ný m vý znamem proti
dneš ku.
nebo

b) transkribovat = způ sob, kdy text př episujeme do soudobé ř eč i. Cı́lem tohoto snaž enı́ je co nejvě rně ji vyjá dř it obsah
textu nejen pomocı́ souč asně použ ı́vané ho pı́sma, ale i v souladu s platnou gramatikou tak, aby smysl pů vodnı́ho textu
byl co nejpř esně ji př etlumoč en.

NĚKOLIK PŘÍKLADŮ, JAK ČÍST STARÉ PÍSMO
PÍSMENA VE STARÝCH TEXTECH

MOŽNO ČÍST JAKO

PÍSMENA VE STARÝCH TEXTECH

MOŽNO ČÍST JAKO

au
cz
čz nebo čž
g
ie
j

ou
c nebo č
č
j
ě
dlouhé í

rz nebo rž
ss
v
y
w

ř
š
u
y nebo j
v
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JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PŘÍJMÍ
Jmé no, př ı́jmenı́, př ı́jmı́

Ješ tě než li se podı́vá me na samotné archivnı́ bá dá nı́ a na matrič nı́ a jiné zá znamy, je dů lež ité pohovoř it také o způ sobech
pojmenová nı́ naš ich př edků .

Křestní jméno

Zá kladnı́m a veledů lež itý m bylo kř estnı́ jmé no. CČ asto se stá valo, ž e se malé mu novorozenci vybralo jmé no buď po svě tci,
jemuž byl zasvě cen mı́stnı́ cı́rkevnı́ kostel nebo po svě tci, na ně hož př ipadal v den narozenı́ potomka zrovna svá tek
v kalendá ř i. Nebylo také vý jimkou pojmenovat dě ti po ně jaké m svě tci/svě tici, kteř ı́ mě li zrovna v onom mě sı́ci porodu
svů j kalendá ř nı́ svá tek. CČ asto se také stá valo, ž e prvnı́ potomci v rodině dostá vali kř estnı́ jmé na buď po otci, nebo po matce
(samozř ejmě v zá vislosti na pohlavı́).

 Stejně tak platilo, ž e pokud ně který potomek v rodině zemř el, jmé na se opakovala. Samozř ejmě po vı́ce ú mrtı́ch dě tı́
se stejný m jmé nem se z pově rč ivosti o daný ch jmen upouš tě lo a vznikl tak prostor pro jiné kř estnı́ jmé no.
 DŮLEŽITÉ! Mě jte na pamě ti, ž e stejně jako dnes, i v minulosti se stá valo, ž e dochá zelo ke komolenı́ jmen kř estnı́ch i
př ı́jmenı́. Kolikrá te stač ilo jen změ nit farnost tř eba vlivem sň atku, nebo zapisovatel změ nil jazyk, který m psal, a mohlo
se stá t, ž e např ı́klad ze jmé na HYBSŠ se stalo v zá pisech HUÜ BSCH a př itom jeho rodič e mohou mı́t prokazatelně č eský
pů vod, ale jemu již toto jmé no zů stalo nadá le.

Příjmí

CČ asto se badatelů m genealogů m stá vá , ž e př i pá trá nı́ v matrice narazı́ na mrtvý bod a nemohou najednou nalé zt své ho
př edka, př estož e jsou ješ tě v době 18. stoletı́ a matrič nı́ch knih je dostatek. Jednı́m z dů vodů proč se toto mů ž e stá t, je
dř ıv́ ě jš ı́ existence „příjmí“. Př ı́jmı́ neboli př ı́zvisko se totiž vcelku bě žně použ ıv́ alo pro rozliš enı́ osob se stejný m kř estnı́m
jmé nem. Toto př ı́jmı́ nebylo vů bec zá vazné č i ustá lené , ale mnohokrá te z ně ho vzeš lo budoucı́ př ı́jmenı́.

DŮLEŽITÉ! Klasický m př ı́kladem použ ıv́ á nı́ př ı́jmı́ se stalo např ı́klad pojmenová nı́ po usedlosti/chalupě/střeše či gruntu.
Tato specialita, vyskytujı́cı́ se hlavně v již nı́ch CČ echá ch, na CČ eskomoravské vysoč ině a na Valaš sku zaplete z poč átku
kdejaké ho badatele. Dů vodů k pojmenová nı́ po „chalupě“ mohlo bý t vı́ce. Zpravidla se tak stá valo ve chvı́li, kdy se na
ně jakou vě tš ı́ usedlost ně kdo př iž enil a pro vš echny v okolı́ byl a daná usedlost zná má tolik po jmé nu ně které ho
hospodá ř e, ž e se i nově př iž eně né mu zač alo ř ı́kat stejný m př ı́zviskem. Pak už stač ilo, aby ně který z fará ř ů, č i dalš ı́ch
zapisujı́cı́ch do matrik, mı́sto pravé ho jmé na zapsali danou osobu př ı́jmı́m a zá mě na jmé na byla dokoná na. Naš tě stı́ v ř adě
př ı́padů zapisujı́cı́ do matrik, např. př i psanı́ potomků dané osoby, př ipsal slovı́čko „vulgo“ (což lze volně př elož it jako
„bě žně “) a k tomu pů vodnı́ pojmenová nı́ osoby př ed př ı́chodem na „grunt/chalupu“, takž e je mož né se odrazit od mrtvé ho
bodu a tento problé m př ekonat.
Doporučená výběrová literatura k jménům a příjmením:
Josef BENEŠ, Německá příjmení u Čechů. Svazek 1 -2., Ústí nad Labem 1998.
Ladislav HOSÁK, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha, 2004.
Miloslava KNAPPOVÁ, Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Praha 19963.

Miloslava KNAPPOVÁ, Rodné jméno v jazyce a společnosti, Praha 1989.
Dobrava MOLDANOVÁ, Naše příjmení, Praha 2004.

Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1 –4., Praha 1947-1957.
Václav RAMEŠ, Po kom se jmenujeme? Encyklopedie křestních jmen, Praha 2009.

Rudolf ŠRÁMEK – Ladislav HOSÁK, Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Díl 1-2., Praha 1970 –1980.
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Příjmení
DŮLEŽITÉ! Snaha o uč ině nı́ př ı́trž e s př ı́jmı́mi se pokouš ela nejprve cı́sař ovna Marie Terezie dekretem z roku 1770. Ten
př ikazoval použ ıv́ at jednoho př ı́jmenı́ a zakazoval použ ıv́ at př ı́jmı́ po „chalupě/střeše/gruntu“. O 10 let pozdě ji
s podobný m nař ı́zenı́m př iš el i jejı́ syn Josef II., který matč in vý nos upravil do podoby, ž e se smı́ použ ıv́ at jedno př ı́jmenı́,
které bude navž dy stá lé a nemě nné neboli dě dič né . I zde je tř eba si dá t pozor, jelikož se č asto stá vá , ž e mezi lé ty 1770- cca
1790 ně kdo př ijmul př ı́jmı́ „po chalupě “ a na zá kladě cı́sař ský ch nař ı́zenı́ změ nil on i jeho potomci své př ı́jmenı́ trvale na
př ı́jmı́, které zı́skal př ı́chodem na nový statek (chalupu/grunt,/stř echu/usedlost).

Příklad zápisu z roku 1784 (farnost Jiřice) s použitím příjmí po chalupě a původním jménem – Volný překlad textu
v kolonce rodičů: Václav PALEČEK, rolník: manželka jeho Anna. vulgo Paleček DAVID.
Samotné vymý cenı́ tohoto „neš varu“ trvalo navzdory zá konů m ně kolik desetiletı́. Zejmé na v matriká ch zemř elý ch se
kolikrá t ješ tě na konci 19. stoletı́ setká vá me s tı́m, ž e vedle jmé na a př ı́jmenı́ zemř elé ho je př ipsané pů vodnı́ př ı́jmenı́.

POJEM DOMOVSKÉHO PRÁVA
 Domovské prá vo bylo zavedeno pro potř ebu neruš ené ho pobytu v obci, př ı́padně v budoucnu i pro zajiš tě nı́ dů chodu
č i chudinské ho zaopatř enı́.
 Domovské prá vo zı́skal v rá mci Habsburské monarchie po zemské sprá vnı́ reformě mezi lé ty 1848-1849 ten č lově k,
který jej nabyl buď dě dič ný m způ sobem po otci, nebo pož ádá nı́m př ı́sluš ný ch ú ř adů v mı́stě , kde bydlel č i např ı́klad
dı́ky zı́ská nı́ ú ř ednické ho mı́sta. Stejně tak ř ada ž en po provdá nı́ pož ádala o př idě lené domovské ho prá va do obce
své ho manž ela.
 Domovský list - doklad dosvě dč ujı́cı́ domovské prá vo k urč ité obci
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Archivnı́ sı́ť v CČ eské republice
a) NÁRODNÍ ARCHIV (v Praze)

- nejdůležitější uložené prameny pro genealoga: ž idovské matriky, katastry

b) OBLASTNÍ A ZEMSKÉ ARCHIVY (oblastní – SOA v Litoměřicích, SOA v Praze, SOA v Třeboni, SOA v Zámrsku, SOA
v Plzni; zemské – MZA v Brně, ZA v Opavě)

- nejdůležitější uložené prameny: matriky kromě ž idovský ch, katastry, urbá ř e, pozemkové knihy, fondy
velkostatků , rodinné archivy š lechtický ch rodů

c) OKRESNÍ ARCHIVY (povětšinou sídlí v bývalých okresních městech)

- nejdůležitější uložené prameny: sč ı́tá nı́ lidu (=sč ı́tacı́ operá ty), dě kanské a farnı́ ú ř ady (souč ástı́ mohou bý t

matriky biř movaný ch, knihy ohlá š ek snoubenců ), archivy mě st a obcı́ (domovská evidence, soupisy obyvatel),
obecnı́ a mě stské kroniky, fondy š kol (š kolnı́ kroniky)

d) SPECIALIZOVANÉ ARCHIVY

(Archiv Akademie věd ČR, Archiv České národní banky, Archiv ČVUT v Praze, Archiv České televize, Archiv Českého

rozhlasu, Archiv DIAMO, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv Masarykovy univerzity v Brně, Archiv
Národní galerie, Archiv Národní knihovny, Archiv Národního muzea, Archiv Národního technického muzea, Archiv
Poslanecké sněmovny, Archiv Pražského hradu, Archiv Senátu, Archiv Univerzity Hradec Králové, Archiv Univerzity
Karlovy, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Národní
filmový archiv, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Vojenský historický archiv)
- Vojenský ú stř ednı́ archiv - nejdůležitější uložené prameny: vojenské matriky

- pododdı́lem BEZPEČNOSTNÍ ARCHIVY (Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra, Archiv Ministerstva
zahraničních věcí)

e) ARCHIVY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

- mě stské archivy (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň , UÚ stı́ n. Labem)

f)

- nejdůležitější uložené prameny: matriky, sč ı́tá nı́ lidu, soupisy obyvatel

SOUKROMÉ ARCHIVY (např. Všeodborový archiv, Archiv Židovského muzea, Archiv České strany sociálně

demokratické)
- podnikové , politické , cı́rkevnı́ instituce atd.

BÁDÁNÍ V ARCHIVU
Bá dá nı́ v archivech se ř ı́dı́ zá konem č . 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá
z pozdějších změn. Ná sledně tento zá kon doplň uje vyhlá š ka č . 645/2004 Sb., kterou se prová dě jı́ ně která ustanovenı́
zá kona o archivnictvı́ a spisové služ bě a o změ ně ně který ch zá konů , ve zně nı́ vyhlá š ky č . 192/2009 Sb.

 Př ı́stup do stá tnı́ch archivů je umož ně n kaž dé mu obč anovi CČ R. Pokud se budete chystat do ně které ho z oblastnı́ch
nebo zemský ch archivů , je nutno se dopř edu objednat (doporuč uje se 14 dnı́, zá jem badatelů je totiž velký !)
 Abyste dostali př ı́stup k archivá liı́m, musı́te vž dy př i prvnı́ ná vš tě vě v dané m kalendá ř nı́m roce vyplnit tzv. „Badatelský
list“. K jeho vyplně nı́ budete potř ebovat obč anský prů kaz (opisuje se jeho č ı́slo) – platnost badatelské ho listu je jeden
kalendá ř nı́ rok. Archivá ř i do ně ho zapisujı́ Vá mi pů jč ené prameny, které jste si objednali v dané m archivu k prohlı́ženı́
 Dá le př i kaž dé ná vš tě vě archivu se zapı́šete do „Knihy návštěv badatelny“.
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 Pokud budete chtı́t použ ı́vat vlastnı́ reprodukč nı́ zař ı́zenı́ a budete např ı́klad použ ıv́ at vlastnı́ digitá lnı́ fotoapará t,
vyplnı́te ješ tě „Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení“. Do ně ho ná sledně zapisujete informace o
fondech, které jste si zaznamenali na ono reprodukč nı́ zař ı́zenı́.
 Jak si vyhledáte to, co potřebujete?
a) z pohodlí domova skrze aplikaci na strá nká ch Ministerstva vnitra CČ R - http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondycr/default.aspx - zá kladnı́ archivnı́ a muzejnı́ databá ze sbı́rek a fondů na strá nká ch Ministerstva vnitra CČ eské
republiky (př estož e je na strá nká ch zmı́nka, ž e poslednı́ aktualizace probě hla v roce 2007, k aktualizaci dochá zı́
1x roč ně . Vž dy k 1. lednu nebo bě hem mě sı́ce ledna by se v databá zi mě ly objevit aktualizace za celý př edeš lý
kalendá ř nı́ rok)
b) skrze archivní pomůcku, která se nachá zı́ v badatelně archivu (nebo je digitá lně př ı́stupná na strá nká ch archivu)
– buď jde o „Inventář“ nebo o „Prozatímní inventární seznam“
 Ná sledně s př ı́sluš nou obsluhou badatelny vyplnı́te „Žádost o předložení archiválií“. Je nutno poč ı́tat s ně kolika
omezenı́mi – ř ada archivá liı́ se musı́ najı́t v depozitá ř i archivu, př ı́padně tzv. „profóliovat“, proto je lepš ı́ si archivá lie
objednat dopř edu na ně jakou př ı́štı́ ná vš tě vu. Stejně tak platı́ omezenı́ na poč et archivnı́ch jednotek, které Vá m
př ı́sluš ný archiv mů ž e za jednu ná vš tě vu př edlož it.
 Nepochybně je také dobré vě dě t, ž e souč ástı́ badatelen bý vajı́ př ilehlé knihovny, kde jsou rů zně tematicky zamě řené
knihy. Jsou urč eny prá vě pro badatele, tak i pro pracovnı́ky archı́vu. Nebojte se proto oslovit pracovnı́ky badatelny,
kteř ı́ Vá m do nı́ umož nı́ př ı́stup, př ı́padně Vá m knihu vyhledajı́.
 http://www.mza.cz/knihovna/pelhrimov/baze.htm - vyhledá vá nı́ v knihovně SOkA Pelhř imov

DŮLEŽITÉ! V poslednı́ch 2 letech doš lo k ú plné mu ukonč enı́ dě lá nı́ tzv. „genealogických rešerší“ pro soukromé ú č ely.
Dů vody jsou jak finanč nı́ (vě tš ina prostř edků z reš erš ı́ jde do stá tnı́ch rukou a archivy z nich tak nemajı́ ž ádný finanč nı́
zisk)., tak kapacitnı́ (z dů vodu vysoké ho zá jmu genealogů o tyto reš erš e se stá le vı́ce zamě stnanců archivá ř ů muselo
vě novat vypracová nı́m reš erš ı)́ . Jednı́m z poslednı́ch oblastnı́ch archivů , který zruš il tuto služ bu, byl Stá tnı́ oblastnı́ archiv
v Tř eboni.


Rozhodně Vá m nebudou moci bý t zapů jč eny vš echny archivá lie vzniklé do souč asnosti a již př edané do archivů :
Zde je tř eba dbá t na ochranné a zá konné lhů ty pro archivá lie – ř ada z nich se ř ı́dı́ např. zá konem č . 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, př ı́padně nař ı́zenı́mi cı́rkevnı́ch institucı́ k jejich fondů m deponovaný m ve stá tnı́ch
archivech

Archivní pomůcka = se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci o obsahu a časovém rozsahu archivního
souboru nebo jeho částí. Vytváří se a zpřístupňuje se badatelům v listinné i digitální podobě.
Základními typy archivních pomůcek jsou:
a) Prozatímní inventární seznam = základní seznam všech inventárních jednotek archivního souboru nebo jeho částí pořízený
pro evidenci archivního materiálu a k orientaci v jeho obsahu.
b) Inventář = základní seznam všech inventárních jednotek uzavřeného archivního souboru pořizovaný pro evidenci archiválií a
jejich uložení a k orientaci o obsahu, časovém rozsahu a množství archiválií. Vždy obsahuje úvod s údaji o vývoji původce
archiválií, vývoji a dějinách archivního fondu a sbírky a o principech jejich uspořádání a stručný rozbor jejich obsahu.
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MATRIKY
Matriky

= jsou zá kladnı́m archivnı́m pramenem pro genealogicky zamě řené badatele. Zá roveň poskytujı́ ú daje o existenci lidské ho
jedince, tzn., ž e zaznamená vajı́ jeho zrod (př ı́padně kř est), založ enı́ rodiny (matriky oddacı́ č i knihy partnerstvı́) a ú mrtı́
(matriky zemř elý ch). Matrika je tedy ú ř ednı́ kniha, ve které se nachá zejı́ pı́semné zá znamy o narozenı́ch, sň atcı́ch a
ú mrtı́ch osob. Pů vodně š lo o evidenci obyvatel cı́rkevnı́ sprá vy.
Dneš nı́ slovo „matrika“ je odvozeno z latinské ho slova „materix“, což se dá volně př elož it jako „základní seznam“
Spolu se změ nami v politické m, společ enské m a duchovnı́m ž ivotě muselo nutně dochá zet i k ú pravá m ve vedenı́
matrik, je tedy patrné , ž e tyto dokumenty museli projı́t mnohý mi změ nami
 Proč jsou matriky tak důležité? Poskytujı́ zá kladnı́ personá lnı́ data o existenci jedince. Dı́ky matrice se osoba stá vá
genealogicky urč itou a kolikrá te také zař aditelnou v kombinaci s dalš ı́mi prameny.
 Jaké jsou nejstarší dochované matriky na našem území?
a) luteránské - Já chymovská matrika sň atků z od r. 1531 a matrika kř estnı́ od roku 1546
b) utrakvistické - ze Slané ho (z r. 1556), z Kutné Hory (z r. 1571) a z Prahy (z r. 1584)
 Trochu statistiky: Podle statistický ch ú dajů z obdobı́ let 1886–89 bylo v č eský ch zemı́ch 22 matrik založ ený ch př ed
rokem 1563; 1200 př ed rokem 1650; př es 3000 př ed rokem 1700 a 2100 př ed rokem 1748.
 CČ eský historik a archivá ř Františ ek Roubı́k uvedl, ž e k roku 1945 je na ú zemı́ CČ ech a Moravy zachová no na 54 000
svazků konfesijnı́ch matrik, 1300 stá tnı́ch a 1660 matrik vojenský ch.



DĚJINNÝ VÝVOJ MATRIK
 Starověk - Egypt, Řecko, Řı́m (hlavně byl zá jem o počty narozený ch a zemřelý ch dětı́ předevš ı́m z daňový ch nebo
vojenský ch ú čelů)
 Mimoevropské země - Japonsko - poč. 8. stol. registrace narozený ch a zemřelý ch (v některý ch čá stech) - nenı́ zná mo,
zda civilnı́ či cı́rkevnı́, pravidelný budhistický registr až od roku 1653
 Konec 14. stol. - povinná registrace sňatků i rozvodů v oblasti Jordá nska
 Křesťanské oblasti - počá tky vedenı́ matrik se patrně shodujı́ se zavá děnı́m farnı́ organizace. Zá sadnı́ obrat – v 16. stol.,
na jehož počá tku stá la určité registrace v německý ch městech - např. Augsburg. Meznı́kem se stal tridentský
koncil (probı́hal v letech 1545 - 1563), který nařı́dil jejich vedenı́ (katolické matriky).

*červeně značeny zásadní informace u římskokatolických matrik; modře u židovských matrik, oranžově pak u vojenských matrik, zelené pro evangelické
matriční knihy, fialová barva značí zásadní informace u civilních matrik

1212
1563
1591

Pařížský koncil stanovil povinnost vést matriky

Tridentský koncil vydal základní směrnice o provádění a vedení matričních knih
Olomoucká synoda nařídila vedení matrik (pro Moravu)

17. STOLETÍ

1605
1614
1631
1650
1685

Pražská synoda znovu nařídila vedení matrik (důležité pro pražskou arcidiecézi a Čechy)

římský rituál předepsal formulář matričního zápisu (vůbec první předpis - u nás nebyl příliš dodržován)

pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy, v rozhodující většině farností se zavedly
matriky
založení nových farností, ač se na tom usnesl sněm, se pro nedostatek kněží nerealizovalo

pražská synoda nařídila duchovním, aby sami zapisovali do matrik - podle několika písařských rukou v matrice nebylo
zřejmě zcela dodržováno
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18. STOLETÍ
1712
1760

pražská konzistoř nařídila revize matrik a jejich ochranu, což bylo úkolem vikářů

nařízení pražské konsistoře zavedlo jednotnou latinskou formu matričního zápisu (nedodržovalo se, objevuje se i
čeština či němčina). Formule vychází z římského rituálu a byla doplněna o poddanskou příslušnost rodičů křtěných a
oddaných

21. 07. 1766 židovským synagogám bylo nařízeno vést matriky narozených chlapců
1768

70. léta 18.
století
1770
6. 10. 1770
01. 05. 1781

vojenským duchovním bylo nařízeno vedení vojenských matrik

státní nařízení umožnilo bezplatný zápis křtu, zakázalo psát jména po chalupě a jména nemanželských otců
zavedeno očíslování domů v Habsburské říši – nově se v matrikách začala objevovat čísla popisná

nařízení pražské konsistoře vést matriky na formulářích s rubrikami, které vydala arcibiskupská tiskárna

matriky prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako
předtím datum křtu a pohřbu (sloužily skutečně jen církevním účelům)

toleranční patent - počátek evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik, které však byly
13. 10. 1781 vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí duchovní museli všechny úkony hlásit
katolickým farářům, aby ti je zapsali do římskokatolických matrik
1782
1783
20. 02. 1784

nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 hodina cesty do nejbližšího kostela)
židovským synagogám nařízeno vést matriky narozených i pro dívky

patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949; židovským
rabínům nařízeno vést stejné matriky jako římskokatolická církevní správa

19. 07. 1784 dvorský dekret nařídil vést matriky v samostatných oddílech nebo knihách pro každé místo
1787

Židům nařízeno volit si neměnné příjmení

30. 04. 1789 dvorský dekret stanovil formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů
1790
1792

dvorský dekret nařídil vést indexy k matrikám
nařízeno foliování matrik

21. 09. 1799 české gubernium nařídilo vedení matričních duplikátů, roční opis potvrzený vikářem byl zasílán konsistoři
19. STOLETÍ

01. 06. 1811 guberniální nařízení stanovilo průběžné číslování matričních zápisů

25. 07. 1811 dekret dvorské kanceláře o doplňování poškozených a obnovování ztracených matrik
1816

na vedení vojenských matrik byl stanoven zvláštní formulář; kopie vojenských matrik bylo nařízeno posílat c. k. polní
konsistoři do Vídně, kde jsou uloženy dosud

18. 07. 1825 dekret dvorské kanceláře nařídil zapisovat do matrik jméno porodní asistentky
26. 11. 1829
1837
1840
1844-1949
30. 01. 1849
1850
1860

dekret dvorské kanceláře udělil nekatolickým duchovním oprávnění vést matriky narozených, oddaných i zemřelých
(vedli o své újmě už dříve - viz výše)
místo opisů matrik se nadále vedou 2 originály s vlastnoručními podpisy svědků

nařízen nový formulář matrik - obdobný, ale k formuláři z roku 1784 byla přidána podrobná legenda
do opisů matrik se nezapisovalo podle obcí, ale chronologicky

tzv. "Provizorní nařízení", jímž matriky evangelických církví nabývají státní průkaznosti; tím pro evangelíky končí
povinnost zápisu do katolické matriky
úprava matričního formuláře

pražský koncil vydal podrobné předpisy o vedení matrik
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01. 07. 1868 povoleny občanské sňatky i pro katolíky; okresním hejtmanstvím nařízeno vést matriky oddaných
1870
1873
1881-82
1890

civilní matriky všech tří druhů zavedeny zákonem, vedly je okresní úřady. Zápis v nich byl povinný pro všechny osoby
jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců
pražská synoda vydává podrobné předpisy o vedení matrik

ministerské výnosy podrobně upravily průběžné číslování matričních zápisů

definitivní sjednocení matričních formulářů na konferenci pražské, litoměřické a královéhradecké konsistoře
20. STOLETÍ

1939-1945

v Sudetech vedeny matriky u občanských úřadů pro německé obyvatelstvo

07. 12. 1949 vydán tzv. matriční zákon č. 268/1949 Sb., jímž byla matriční agenda zestátněna
29. 12. 1949 vyhláška Ministerstva vnitra ČSR pověřuje vedením matrik národní výbory
1952

matriky do roku 1875 předávány do státních archivů, dnes jsou v archivech matriky přibližně do roku 1910

částečně převzato (a upraveno) z webové stránky: http://www.genea.cz/informace/rady-do-zacatku/matriky-v-prubehustaleti/?tx_elunapagecomments_pi1%5Bshow_comments%5D=1

Jak je to s vedením matričních knih v současnosti?
Od roku 1950 (doba taž enı́ stá tu proti cı́rkvı́m) byla cı́rkevnı́m organizacı́m odejmuta sprá va matrik a byla plně př enesena
na stá t. Tudı́ž se od 1. ledna 1950 na naš em ú zemı́ nachá zı́ pouze matriky stá tnı́. To poně kud rozš iř uje obsah pojmu
matrika. Jednak je to konkré tnı́ kniha: matrika narozenı́, matrika oddavek, matrika ú mrtı́, ale také se tak označ uje ú tvar
stá tnı́ sprá vy.

Matriky dnes poř izujı́ obecnı́ č i mě stské ú ř ady. Jsou vedeny v prvopisech a opisech, rozdı́l mezi nimi je ná sledujı́cı́: Prvopis
zů stá vá u př ı́sluš né ho ú ř adu, zatı́mco opis se př edá vá urč ené mu nadř ıź ené mu. Zá pisy do matrič nı́ch knih jsou prová dě ny
podle mı́sta, kde k matrič nı́ udá losti doš lo - nikoli podle mı́sta bydliš tě zú č astně ný ch osob.

Duplikáty matrik 1799 (1800) - 1949 – povinně nař ı́zeno je vé st

 dupliká tů matrik se využ ı́vá zejmé na v př ı́padě , ž e neexistujı́ originá ly (ať už z dů vodu pož áru, ponič enı́ č asem atd.)
 deponová ny v SOA č i ZA, př ı́padně rozdě leny do SOkA - k př ı́stupu k nim potř eba zvlá š tnı́ povolenı́ od ř editele ZA č i
SOA - rodopisců m se vě tš inou neudě luje!
 v dupliká tech mohou bý t chyby způ sobenı́ opisem, nemusı́ bý t také ú plné
 v rá mci digitalizace byly dupliká ty použ ity, pokud neexistoval prvopis a naskenová ny byly ony

DĚLENÍ MATRIČNÍCH KNIH
A) DLE OBSAHU

1. matriky pokř tě ný ch/narozený ch;
2. matriky oddaný ch;

3. matriky zemř elý ch;

4. matriky biř movaný ch (u ř ı́mskokatolické cı́rkve + pokud dochová ny, tak v cı́rkevnı́ch fondech v SOkA);

5. knihy partnerstvı́.
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B) DLE STÁŘÍ

1. „ŽIVÉ“ = jedná se o matrič nı́ knihy, které obsahujı́ zá znamy mladš ı́ 100 let (tý ká se matrik narozený ch) nebo 75 let (v
př ı́padě matrik oddaný ch a zemř elý ch) – aktuá lně se nachá zı́ v oddě lenı́ „Matrik“ na ú ř adech obcı́ s rozš ı́řenou
pů sobnostı́

Mož nost nahlé dnutı́ do př ı́sluš né ho matrič nı́ho zá znamu, se ř ı́dilo do konce roku 2013 zá konem č . 301/2000 Sb. o
matriká ch, jmé nu a př ı́jmenı́. Z dů vodu změ n vzniklý ch s platnostı́ nové ho Obč anské ho zá konı́ku, doš lo s ú č innostı́ od
1. ledna 2014 i k novelizaci pů vodnı́ho zá kona o matriká ch, jmé nu a př ı́jmenı́. Nově se matrič nı́ knihy a dalš ı́ s nimi
spojené zá lež itosti ř ı́dı́ dle zá kona č . 312/2013 Sb. – zá konně oš etř en zá pis a př ı́stup k nahlı́ženı́ do matrič nı́ch knih u
osob z registrovaný ch partnerstvı́ a u osob postupujı́cı́ch změ nu pohlavı́ + VELEDŮLEŽITÝ §25b:

(1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v
přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let
u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
(2) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu
matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení
dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30
let u knihy úmrtí.“.
2. „MRTVÉ“ (=NEŽIVÉ) = jsou takové matriky, na ně ž se již nevztahuje zá konná č asová lhů ta, a mě ly by bý t nynı́
deponová ny v oblastnı́ch archivech po CČ eské republice. Je tř eba ale brá t v ú vahu, ž e př edá vá nı́ do oblastnı́ch archivů
neprobı́há kaž dý rok, kdy se již z matrik stanou „mrtvými“. Proto neoč eká vejte, ž e se v SOA a MZA nachá zı́ již vš echny
matriky narozený ch z celé CČ R, jež byly vedeny, a zapisovalo se do nich do konce roku 1913. To samé platı́ pro vš echny
matriky oddaný ch a zemř elý ch starš ı́ 75 let!


Tzv. „neživé matriky“ a dalš ı́ pı́semný materiá l jsou dnes ulož eny ve stá tnı́ch oblastnı́ch archivech dle bý valý ch
krajů zř ı́zený ch v roce 1960.

C) DLE TYPU:

a) CIVILNÍ MATRIKY

S postupnou sekularizacı́ naš ı́ společ nosti (=zesvě tš tě nı́m, odná bož enstvenı́m) doš lo v rá mci Rakousko-Uherska
k zá konné mu zavedenı́ stavu „bez vyznání“. V podstatě se jednalo o odpadnutı́ od kř esťanské vı́ry. K tomu poslouž il zá kon
z roku 1868. To vedlo z hlediska ú ř ednı́ evidence takový ch jedinců k založ enı́ civilnı́ch matrik, jenž se vedly od roku 1870
a na starosti jejich vedenı́ mě ly okresnı́ ú ř ady.
 hromadně se k tomuto stavu a „přestupu“ zač ali lidé hlá sit po vzniku samostatné ho CČ eskoslovenska, kdy vzniklo i vı́ce
sprá vnı́ch ú ř adů , které je vedly
b) VOJENSKÉ MATRIKY

Vedenı́ vojenský ch matrik bylo oficiá lně nař ı́zeno vojenský m duchovnı́m v roce 1768. Roku 1816 se vojenské matriky
doč kaly ú prav – byl pro ně stanoven zvlá š tnı́ formulá ř. Originá ly tě chto matrik se dnes nachá zejı́ č ásteč ně v Praze, Trnavě
a ve Vı́dni. Kompletnı́ kopie pak v rakouské metropoli.

 ty, co zů staly ulož eny v Praze, jsou zdigitalizová ny a po 1. č ervnu 2014 by se mě ly objevit v digitá lnı́ knihovně VUÚ A
v Praze + zdigitalizová ny byly také archivnı́ inventá ř e Vojenské ho ú stř ednı́ho archivu + pokrač uje prá ce na
zpř ı́stupně nı́ dalš ı́ch rů zný ch databá zı́ skrze internetové strá nky archivu – http://www.vuapraha.cz/
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 http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx - Databá ze Legioná ř ů, Databá ze padlý ch za
2. svě tové vá lky a Databá ze př ı́sluš nı́ků č eskoslovenský ch vojenský ch jednotek v zahranič ı́ za 2. sv. vá lky
c) STAVOVSKÉ MATRIKY – vedeny mezi lé ty 1939-1945
d) NĚMECKÉ CIVILNÍ A VOJENSKÉ MATRIKY– vedeny mezi lé ty 1939-1945
e) CÍRKEVNÍ MATRIKY
 evangelické – do té to kategorie spadajı́ nejstarš ı́ dochované matriky na naš em ú zemı́ – vedli je ně meč tı́ luterá ni
(„jáchymovské“)
 po vydá nı́ toleranč nı́ho patentu roku 1781 mohli vé st evangelı́ci zá znamy o př ı́sluš nı́cı́ch své ná bož enské
obce, ale pouze pro soukromou potř ebu
 pastoř i mě li pů vodně zası́lat veš keré zá znamy o provedený ch ú konech katolické mu fará ř i
 roku 1782 bylo urč eno, ž e dokud nemajı́ evangelické obce své ho pastora, mů ž e jejich ú kony vykoná vat i
katolický fará ř
 př estož e u katolický ch matrik platilo, ž e byly ú ř ednı́m dokumentem už od roku 1784; evangelič tı́ pastoř i
zı́skali toto oprá vně nı́ vé st matriky s platnostı́ ú ř ednı́ch knih až v roce 1829
 Zá roveň do roku 1849 vedli pro evangelı́ky matriky i katolič tı́ fará ř i, který m evangelič tı́ pastoř i museli posı́lat
opisy




židovské
 zdigitalizová ny
a
př ı́stupny
skrze
badatelnu
Ná rodnı́ho
archivu
na
adrese:
http://www.badatelna.eu/fond/1073
 roku 1783 doš lo k zavedenı́ rodný ch matrik pro ž idovské dı́vky
 -r. 1784 rabı́nů m nař ı́zeno vedenı́ rodný ch, oddacı́ch a ú mrtnı́ch matrik stejně jako u katolı́ků , ale bez veř ejné
platnosti (=nebyly ú ř ednı́mi knihami)
 dalš ı́ dů lež ité nař ı́zenı́ vyš lo roku 1788 - bylo nař ı́zeno vé st ž idovské matriky ně mecky
 teprve roku 1868 nabyly ž idovské matriky prá va veř ejný ch ú ř ednı́ch knih, do té doby vedli „židovské kontrolní
matriky“ katolič tı́ kně žı́

katolické
 pro č eské ú zemı́ je mož no rozdě lit vedenı́ katolický ch matrik do 3. obdobı́:
a) cca pol. 17. století - do roku 1784 – zá sadnı́ vliv ř ı́mskokatolické cı́rkve-matrič nı́ knihy slouž ily č istě k zá pisu
cı́rkevnı́ch ú konů v dané farnosti; typické bylo vedenı́ tzv. „Matrica tripartita“, kdy se do jedné knihy
zapisovaly kř ty (popř ı́padě i narozenı́), svatby i pohř by s tı́m, ž e obsah a uspoř ádá nı́ mě lo vychá zet z tzv.
„římského rituálu“ (=vzor zá pisů do matrič nı́ch knih)
 zá pis do knih mohl prová dě t jak fará ř, tak i kantor, sprá vce ků ru č i kostelnı́k
 již koncem vlá dy Marie Terezie se zač ı́najı́ objevovat prvnı́ stá tnı́ zá sahy do vedenı́ knih – viz zavedenı́
č ı́sel popisný ch v roce 1770, respektive 1771
b) 1784 – 1949 – matrič nı́ knihy zač ı́najı́ bý t i ú ř ednı́m veř ejný m dokumentem – stá le vı́ce se projevujı́ zá sahy
stá tu do jejich vedenı́ a formy zá pisů (zá pisy z matrik využ ıv́ á ny pro stá tnı́ ú č ely – k sestavová nı́ seznamů
hospodá ř ský ch, vojenský ch, evidenč nı́ch a dalš ı́ch)
 doš lo v rá mci rů zný ch patentů k rozdě lenı́ knih dle typu zá znamu a zá roveň i k zavedenı́ jednotlivý ch
knih pro samostatné obce ve farnostech + prová dě ny jak cı́rkevnı́ kontroly zá pisů (zejmé na ze strany
viká ř ů), tak i stá tnı́ + zavedeny indexy k matriká m (o nich vı́ce na dalš ı́ch strá nká ch)
 DŮLEŽITÉ! Prosazová nı́ stá tnı́ch patentů a např ı́klad zapisová nı́ do nalinkovaný ch formulá ř ů
v matriká ch samozř ejmě nará ž elo na ř adu problé mů + ze zá pisů mizı́ ř ada zajı́mavý ch př ı́pisků fará ř ů
c) po roce 1949 – matrič nı́ agenda zcela zestá tně na + př enesena do rukou matrič nı́ch oddě lenı́ pově řený ch obcı́
a mě st
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Jakou roli měli a mají mormoni při digitalizaci matrik v České republice?
Dalo by se ř ı́ci, ž e nezastupitelnou. „Genealogical Society of Utah“ (také zná ma jako Family Search), která se zabý vá
digitalizacı́ pramenů evidence obyvatelstva po celé m svě te, byla zř ı́zena prá vě „Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů“
(vš eobecně zná mi jako mormoni). Na naš em ú zemı́ jsou dlouhodobé projekty oné digitalizace vě tš inou iniciová ny jimi
s tı́m, ž e archivů m tato společ nost nabı́dla techniku, pracovnı́ky i zpracová nı́ dat. Ná sledné navá zané projekty
zpř ı́stupně nı́ matrik byly prová dě ny samostatně po oblastnı́ch archivech a v rů zné m rozsahu podle mož nostı́ a zá mě ru
jednotlivý ch archivů . Matriky jsou také paralelně ulož eny na strá nká ch beta.familysearch.org (prozatı́mnı́ beta verze), kde
mů ž ete nalé zt i dalš ı́ země .

Proč mormoni usilují o digitalizační procesy po celém světě včetně České republiky?

Mormonská cı́rkev hlá sá , ž e do krá lovstvı́ nebeské ho se mohou dostat pouze pokř tě nı́ mormoni. Kaž dý př ı́sluš nı́k té to
cı́rkve vš ak touž ı́, aby se v nebi setkal se svý mi dá vný mi př edky, kteř ı́ ovš em mormony nebyli. Mormonská cı́rkev proto
umož ňuje př edky posmrtně pokř tı́t, takž e č lenové cı́rkve usilovně pá trajı́ po svý ch koř enech v rů zný ch zemı́ch svě ta,
nejč astě ji v Evropě . A mnoho americký ch mormonů nachá zı́ př edky i v č eský ch zemı́ch.

Jak jsou na tom s digitalizací matrik jednotlivé oblastní archivy?

Co se tý ká digitalizace a jejı́ prezentace jednotlivý mi oblastnı́mi č i zemský mi archivy, je situace v CČ R velmi rů znorodá .
Neexistuje totiž jednotný koordinovaný postup. Archivy zvolily rů zné cesty prezentace a tak dochá zı́ poně kud
k rozporuplný m reakcı́m ze strany badatelů . Stejně tak ú roveň zpracová nı́ a dosaž ené digitalizač nı́ vý sledky se hodně liš ı́.
RŘ ada SOA a ZA dnes také nabı́zı́ mož nost badatelů m využ ı́t mož nosti př ı́stupu k digitalizovaný m matriká m skrze pc
umı́stě ná v budová ch oně ch archivů .

převzato (a upraveno) z webové stránky: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/

STRANA 20

MATRIKY
MATRIKY V ČESKÉM PROSTŘEDÍ - ONLINE
Národní archiv Praha
Archiv hlavního města Prahy
Moravský zemský archiv v Brně
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Praze
Státní oblastní archiv v Třeboni
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zemský archiv v Opavě
Vojenský ústřední archiv
Prohlížení českých matrik online skrze stránky familysearch
(postupně doplňováno o další matriční knihy)

NÁRODNÍ ARCHIV PRAHA:

http://www.badatelna.eu/fond/1073
http://www.ahmp.cz/katalog
http://actapublica.eu
http://matriky.soalitomerice.cz
http://www.portafontium.eu (do začátku r. 2014 i na
http://actapublica.eu)
http://actapublica.eu
http://digi.ceskearchivy.cz
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky
http://vademecum.archives.cz/vademecum
cca po 1. červnu 2014 na stránkách VÚA
https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://fa
milysearch.org/records/collection/1804263/waypoints

 Zdigitalizované materiá ly jsou uveř ejně ny na adrese: http://www.nacr.cz/C-fondy/digitalni_archiv.aspx nebo na
http://badatelna.eu/
 Bě hem roku 2012 doš lo k uveř ejně nı́ „Matrik židovských náboženských obcí z let 1784-1949“. K prohlı́ženı́ je tř eba
mı́t v poč ı́tač i nainstalovaný podpů rný program Zoomify (lze volně stá hnout z adresy http://www.zoomify.com/).
 Kromě uveř ejně nı́ matrik, je mož no nalé zt na uvedený ch strá nká ch i kompletnı́ databá zi digitalizovaný ch
„pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918“. V databá zi je ulož eno vı́ce
než 2 miliony zá znamů o osobá ch, jejichž jmé na se na konskripcı́ch vyskytla
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=0db95f9d84a13564d8abc759f604aa48ff74e368dd1e06a1fa0148b2ff1663
12&action=novy_dotaz
 za zmı́nku stojı́ i digitalizace „Indikačních skic stabilního katastru“ – uveř ejně no na http://archivnimapy.cuzk.cz/
ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY: Matriční působnost: hlavní město Praha
 vš eobecná ná pově da na digitalizované prameny na http://www.ahmp.cz/index.html?mid=18, př ı́padně variantou č .
2 je tlač ı́tko „Nápovědy“ v pravé m hornı́m roku na webové strá nce
http://www.ahmp.cz/index.html?wstyle=2&catalogue=1; opě t je potř eba využ ı́t programu Zoomify k prohlı́ženı́
jejich katalogu
 ná vrh digitalizace pro rok 2014 v Archivu hlavnı́ho mě sta Prahy - http://www.ahmp.cz/page/docs/plan-digitalizace2014.pdf
 v rá mci AHMP probı́há postupná digitalizace „matričních knih“ – postup je takový, ž e se abecedně uveř ejň ujı́ vně jš ı́
obvody obcı́, které se k naš ı́ metropoli př ipojily po roce 1784, na zá vě r tedy dojde na samotné já dro mě sta (vč etně
zemské porodnice u Apoliná ř e na Praze II)
 za druhý, genealogicky vdě čný, zdigitalizovaný pramen lze považ ovat „Soupis pražských domovských příslušníků
(1830-1910)“ – z vlastnı́ zkuš enosti mohu ř ı́ci, ž e se nedá vž dy zcela spolehnout na uvedená data narozenı́ v tě chto
soupisech (u pů vodem mimopraž ský ch), proto pokud má te mož nost jejich platnost ově řit dalš ı́m pramenem, radě ji
tak uč iň te!
 http://www.ahmp.cz/index.html?mid=83 (konkré tnı́ ná pově da pro tento pramen)
 digitá lnı́ aktivity archivu kromě matrik jsou pomě rně rozsá hlé , takž e se na strá nká ch setká te také s č ásteč ný m
zpř ı́stupně nı́m listin, map a plánů, rukopisy, fotografiemi, typáři č i Protokolními knihami sborů městské správy
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MZA BRNO: Matriční působnost: kraj Vysočina (kromě bývalých okr. Pelhřimov a Havl. Brod), Jihomoravský a Zlínský kraj
 ná vod na actapublica.eu - http://actapublica.eu/napoveda/
 poslednı́ aktuality staré ně kolik dnı́, hovoř ı́ o tom, ž e se podař ilo doskenovat a zveř ejnit ke konci roku 2013 veš keré
„matriky“. Vý jimku tvoř ı́ ně kolik „živých matrik“, které budou zveř ejň ová ny postupně po uplynutı́ jejich ochranné
lhů ty
 jinak celá matrič nı́ sı́ť se doč ká ješ tě kosmetický ch ú prav bě hem prvnı́ poloviny roku 2014 (dochá zı́ k digitalizaci
matrič nı́ch opisů , nahrazujı́cı́ch ztracené a neč itelné originá ly)
SOA LITOMĚŘICE: Matriční působnost: Ústecký kraj a Liberecký kraj
 ná vod a ná pově da na http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_uvody/navod_cz.pdf
 k 1. ú noru 2014 jsou zpř ı́stupně ny vš echny matrič nı́ knihy do roku 1910. Prohlı́ženı́ je opě t umož ně no skrze program
Zoomify. K dispozici je samostatný podrobný inventá ř k matriká m, č esko-ně mecký a ně mecko-č eský rejstř ı́k obcı́.
 jedno drobné upozorně nı́: aktuá lně je celá databá ze matrik velmi zpomalená kvů li jejı́ celkové ú pravě
SOA PLZEŇ: Matriční působnost: Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 oficiá lnı́ ná vod č i ná pově da na Porta fontium nebyla nalezena
 do konce roku 2013 byly „matriky“ ze SOA Plzeň dostupné skrze portá l actapublica. Od nové ho roku 2014 př eš el na
nový serverový portá l http://www.portafontium.cz/; nepodař ilo se mi bohuž el nikde najı́t, jak daleko digitalizace
postoupila
 matriky se skenujı́ z originá lů a farnosti jsou př idá vá ny dle abecedy
 seznam matrik v SOA Plzeň - http://www.soaplzen.cz/sites/default/files/seznam-matrik.pdf
 společ ný projekt Stá tnı́ho oblastnı́ho archivu v Plzni a Generá lnı́ho ř editelstvı́ stá tnı́ch bavorský ch archivů v Mnichově
si klade za cı́l digitalizaci archivá liı́ a jejı́ společ né prezentaci. V č eský ch archivech je ulož eno mnoho archivnı́ch fondů ,
jež se vztahujı́ k sudetoně mecký m dě jiná m a dě jiná m bavorské ho př ı́hranič ı́. Na druhé straně Bavorský archiv př evzal
do ú schovy fondy z naš eho ú zemı́ jako např ı́klad obecnı́ archivy, obecnı́ a š kolnı́ kroniky, š lechtické archivy, sbı́rky
fotografiı́ a dalš ı́
 aktuá lně se snaž ı́ zpř ı́stupnit ně kolik typů archivnı́ch pramenů : matriky, kroniky, listiny, periodika, sč ı́tá nı́ lidu,
seznamy lá zeň ský ch hostů - materiá ly jsou z tě chto archivů : Německo (Amberg, Mü nchen), Česká republika (Plzeň ,
Domaž lice, Klatovy, Plzeň -sever, Plzeň -jih, Rokycany, Tachov, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov)
SOA PRAHA: Matriční působnost: Středočeský kraj
 ná vod na actapublica.eu - http://actapublica.eu/napoveda/ (prozatı́m jsou na tomto serveru, do budoucna je v plá nu
jiné portá lové umı́stě nı́) – dř ıv́ e byla pro př ı́stup nutná registrace.
 samotná digitalizace „matričních knih“ nebyla ješ tě ze SOA Praha ukonč ena – nejdř ıv́ e se naskenovaly tzv. mikrofilmy
s matrikami, ná sledně kvů li š patné kvalitě doš lo k digitalizaci z originá lnı́ch matrik. Problé mové je té ž to, ž e
pově tš inou na mikrofilmech nebyly vš echny matrič nı́ knihy z dané farnosti, proto jich je dnes ř ada v podstatě
rozdě lá na (k 4. 12. 2013 hotovo pouze 142 katolický ch farnostı́). Tento postup samozř ejmě celou digitalizaci zdrž uje.
Zá roveň nedoš lo k digitalizaci vě tš iny indexů matrik, tudı́ž samotné hledá nı́ v matriká ch se badatelů m komplikuje i
z tohoto dů vodu.
SOA TŘEBOŇ: Matriční působnost: Jihočeský kraj (včetně bývalého okresu Pelhřimov)

 k 1. ú noru 2014 majı́ zdigitalizová ny vš echny zá konem dostupné matriky (vč etně matrik okr. Pelhř imov) na adrese
http://digi.ceskearchivy.cz/
 ná vod na Digiarchiv.cz:
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=8&doctree=&id=0&page=49&start=0&order=datum&lang=cs&
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 vedle matrič nı́ch knih oblastnı́ archiv zveř ejnil na digiarchivu kompletně „soupisy poddaných“ (nejde jen o soupisy
poddaný ch z fondů jihoč eské provenience, ale i např ı́klad ze schwarzenberský ch severo a stř edoč eský ch dominiı́nezahrnuje okr. Pelhř imov)
 už ivateli jsou č asto vyhledá vá ny i zdigitalizované obecnı́, š kolnı́ a spolkové kroniky ze sekce „Kroniky“ z oblasti
jihoč eské ho kraje nebo „veduty měst“
 aktuá lně se pracuje na digitalizaci „sčítacích operátů“ (opě t bez operá tů z okr. Pelhř imov) a do budoucna je př islı́beno
internetové zpř ı́stupně nı́ „gruntovnic a pozemkových knih“ vč etně knih z okr. Pelhř imov (vý hled mezi lé ty 20152017)
 zvlá š tnı́ pozornost vě nujte „zeměpisnému rejstříku“ a „slovníkům“ na strá nká ch digiarchiv.cz!
SOA ZÁMRSK: Matriční působnost: Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (včetně bývalého okresu Havlíčkův Brod)
 manuá l k prohlı́ženı́ matrik: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/manual-k-vyhledavani-matrik-a-k-prohlizenidigitalizovanych-matrik/
 naprosto odliš ně a jinak než ostatnı́ archivy př istoupil k digitalizaci oblastnı́ archiv v Zá mrsku. Prvnı́ „matriky“ se sice
objevily již v zá ř ı́ 2010, kaž dopá dně digitalizace probı́há pomalu s ř adou ú skalı́ do teď. Aktuá lně je př ı́stupný ch cca
50% matrik, které je potř eba si př ı́mo stá hnout do Vaš eho pc. K dispozici je inventá ř matrik v pdf formá tu, který
zá roveň slouž ı́ i jako „odkaziště“ na již zdigitalizované matrič nı́ knihy. Po kliknutı́ na odkaz dané knihy budete vyzvá ni
k ulož enı́ v komprimované m souboru v ZIPu. Po rozbalenı́ budete mı́t k dispozici ř adu jpg snı́mků z matrik.
K prohlı́ženı́ je tak mož no využ ı́t nepř eberné množ stvı́ programů , jež tento formá t otevř ou.
 aktuá lně probı́há od listopadu 2013 dalš ı́ kolo digitalizace – nejprve Ná chodska a ná sledně by mě lo př ijı́t na ř adu
Havlı́čkobrodsko – datum dokonč enı́ digitalizace si z nejvě tš ı́ pravdě podobnostı́ nedovolı́ nikdo ani odhadnout
 DŮLEŽITÉ! Pokud nechcete matriky stahovat do pc, je mož no využ ı́t jejich zveř ejň ová nı́ skrze aplikaci
familysearch.org
 s digitalizacı́ dalš ı́ch archivá liı́ v tuto chvı́li zř ejmě nelze poč ı́tat
ZA OPAVA: Matriční působnost: Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

 ná vod na ZA v Opavě : http://www.archives.cz/vademecum-resources/napoveda/struktura_cs/vysledky/index.html
 v archivu jsou již naskenová ny, jako v jediné m archivu v CČ R, kompletně „matriky“ vč etně tzv. živých až do roku 1949 i
když př ı́stupnost jednotlivý ch je pouze dle zá konný ch lhů t – k prohlı́ženı́ je opě t tř eba program Zoomify. Zá roveň
funguje vyhledá vač matrik dle lokalit, je uveden podrobný popis matriky s př ı́mý m odkazem na index k matrice
 po matriká ch započ ala postupná digitalizace „urbářů“ a „pozemkových knih“
ARCHIV MĚSTA BRNA:
 digitá lnı́ archiv Archivu mě sta Brna - http://digiarchiv.brno.cz/home - nedigitalizujı́ matriky (ty jsou v MZA Brno), ale
jejich badateli nejvyuž ı́vaně jš ı́ archivá lii – „sčítání lidu“ (=sč ı́tacı́ apará ty); prozatı́m zveř ejně ny roč nı́ky 1850, 1857,
1870 a 1890
 celá aplikace funguje velmi jednoduš e skrze vyhledá vá nı́ informacı́, které př ı́mo ony sč ı́tacı́ operá ty obsahujı́
(ná pově da zde: http://digiarchiv.brno.cz/help)
ARCHIV MĚSTA OSTRAVY:
 digitá lnı́ archiv Archivu mě sta Ostravy – stará adresa: http://earchiv.ostrava.cz/amo/ (vě tš ina dat stá le na staré
adrese); nová https://badatelna.ostrava.cz – pro př ı́stup do nové aplikace je potř eba registrace
 na strá nká ch jsou k nalezenı́ zejmé na „archivní pomůcky“ v elektronické podobě , sčítací operáty z let 1900 a 1910,
„fotoarchiv“ a „mapy“
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MATRIKY ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE - ONLINE
Uveřejnění matrik Dolních Rakous z Diecézního archivu v St.
Pöltenu (RAKOUSKO)
Česko-bavorský portál přinášející prameny o obyvatelích Sudet
(zastoupeny z ČR SOA Plzeň; z Německa archiv v Ambergu a
Mnichově), Bavorska a západních Čech
Matriky rakouského (včetně Vídně, Dolních i Horních Rakous),
části německého prostředí (Passau, Hildesheim, Porýní atd.) a
také částečně digitalizované polské matriční knihy
Matriky Štýrska (RAKOUSKO)
Vyhledávání ve slovenských matrikách skrze stránky
www.familysearch.org

http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv=polten
http://www.portafontium.cz/
http://matricula-online.eu/

http://matriken.graz-seckau.at/
https://familysearch.org/search/collection/1554443

http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv=polten – uveř ejně nı́ matrik Dolnı́ch Rakous – jde o
zdigitalizované matriky severně od Vı́dně , ulož ené v St. Pö ltenu

Digitalizace matrik na Slovensku:

Stejně jako v č eské m prostř edı́, tak i v sousednı́m Slovensku pomá hajı́ s digitalizacı́ mormoni. Vý sledky jejich
digitalizač nı́ho ú silı́ má me mož nost shlé dnout skrze nejvě tš ı́ digitá lnı́ databá zi evidenč nı́ch pramenů na internetové
adrese https://familysearch.org/search/collection/1554443. Prozatı́m se v databá zi objevilo sč ı́tá nı́ lidu z roku 1869 a
č ásteč ně i ně které matrič nı́ knihy.

Další užitečné odkazy kolem genealogického bádání na Slovensku:
Databáze padlých slovenských vojáků ve 2. SV.
Databáze archivních fondů ve slovenských státních archivech
Seznam matričních úřadů na Slovensku
Mapy Uherska a Slovenska

http://pamatnik.druhasvetova.sk/search.php
http://vademecum.vsnet.sk/sk/vade/
http://matrika.kde-je.sk/
http://mapyuhorskaslovenska.blogspot.cz/

INDEXY V MATRIKÁCH
Jednou z nejdů lež itě jš ı́ch pomů cek genealoga
př i hledá nı́ př edků v matriká ch jsou rejstříky
neboli indexy. Jejich zavedenı́ souviselo s ř adou
reforem, s nimiž př iš el cı́sař Josef II. bě hem
své ho panová nı́. Stanoveno bylo ně kolik
zá sadnı́ch nař ı́zenı́ – od vydá nı́ bylo povinnostı́
katolický ch fará ř ů vé st indexy pro vš echny 3
typy matrik a dá le jim bylo nař ı́zeno na zač átku
19. stoletı́ udě lat i zpě tné indexy pro starš ı́
matrič nı́ knihy. Dů vod tohoto nař ı́zenı́ byl
vcelku nasnadě – mě lo se usnadnit dohledá vá nı́
osob. Dı́ky tomu tak mů ž eme hovoř it o indexech
jako o seznamu osob, které se po dobu
zapisová nı́ v dané farnosti buď narodili,
vdali/ož enili nebo zde skonali.

Řazení dle varianty a) index dle abecedy, příjmení osoby a chronologicky
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Badatel se dnes mů ž e setkat s tı́m, ž e indexy byly souč ástı́ dané matrič nı́ knihy nebo se vedly samostatně pro dané obdobı́,
které zachycovala daná matrič nı́ kniha, č i bylo stanoveno konkré tnı́ č asové obdobı́.
Řazení v indexech bý valo rů zné , v ú vahu př ipadalo ně kolik variant:

a) nejč astě ji se jmé na ř adila dle zač áteč nı́ho pı́smene př ı́jmenı́ abecedně od „A“ dá le a v rá mci onoho pı́smene dá le
chronologicky po letech
b) aby to dneš nı́ badatel nemě l tak jednoduché , je mož no se setkat také s ř azenı́m dle zač áteč nı́ho pı́smene kř estnı́ho
jmé na abecedně od „A“ chronologicky po letech (příkladem Index MN z FÚ Senožaty):

c) tř etı́ variantou pak bý vá vedenı́ rejstř ı́ků dle roků .

DŮLEŽITÉ! Je nutno si uvě domit, ž e zejmé na nař ı́zenı́ o „doindexování“ nebylo vš ude splně no nebo pokud ano, kolikrá te
se dané indexy staly znač ně nepř ehledný mi nebo neú plný mi (nedbalost zapisovatele č i pouhé př ehlé dnutı́). Krom toho
se stá valo, ž e př i opisová nı́ jmen do indexu se na ně koho zapomně lo, př ipsalo se k př ı́jmenı́ š patně kř estnı́ jmé no
(zamě ňovala se i ž enská s muž ský mi), proto doporuč enı́ na zá vě r – nedůvěřujte bezhlavě indexů m a radě ji si dané
zá znamy projdě te, vyplatı́ se to!

Největší úskalí při bádání v matrikách
 ú nava
 pokud nemů ž ete př eč ı́st daný text, klidně se k ně mu vraťte dalš ı́ den nebo po delš ı́m č asové m ú seku, stá vá se totiž , ž e
daný zá znam př eč tete ú plně bez problé mů ; pokud je neč itelný, mů ž ete se obrá tit o pomoc na ně které m genealogické m
fó ru, př ı́padně vydedukovat, co by se za daný m vý razem mohlo skrý vat – nenı́ ostudou ale ně co nepř eč ı́st!!
 obce mohou bý t (a vě tš inou byly) v prů bě hu staletı́ zař azeny pod rů zné farnosti
 potř eba kritič nosti k pramenů m – ideá lnı́ je mı́t alespoň 2 prameny, aby byla daná informace potvrzena!
 použ ıv́ á nı́ př ı́jmı́

Co je třeba brát v potaz, co se týká matričního bádání:
1) jazyk zá znamů a typ pı́sma dané ho zapisovatele

2) pokud nenı́ index, je tř eba se podı́vat do kaž dé ho zá znamu; naopak pokud index je, je tř eba k ně mu př istupovat
kriticky – mohou chybě t jmé na, mohou bý t napsaná š patně kř estnı́ jmé na apod.

3) pojmenová nı́ po chalupě (=gruntu) – specialita již nı́ch CČ ech, CČ eskomoravské vysoč iny a Valaš ska!!
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4) od 2. poloviny 19. stoletı́ tř eba brá t na zř etel existenci okresnı́ch nemocnic, kde umı́rala ř ada osob z blı́zké ho

okolı́ (na okrese Pelhř imov š lo o nemocnice v Humpolci a v Pelhř imově ); v Praze pak na Praze II, nezapomı́nejme
ani na porodnice (prvnı́ ve vě tš ı́ch mě stech)

5) př i hledá nı́ př edků nezapomı́nejme, ž e ř ada př edků (muž ů ) chodila na zkuš enou a za vyuč enı́m do vě tš ı́ch mě st
(Praha, Brno, Plzeň , Vı́deň , Dolnı́ Rakousy), kde mohli také poznat své nastá vajı́cı́ manž ele/manž elky; zá roveň

dı́vky s niž šı́m sociá lnı́m zá zemı́m ve své rodině chodily jako dě več ky a služ ky k majetně jš ı́m sedlá ků m nebo do
nejbliž šı́ch mě st – hrozilo zde vš ak pomě rně č asto, ž e př ivedly na svě t nemanž elské ho potomka

6) mů ž ete najı́t rů zné doplň kové informace v matriká ch (tř eba př ı́pisky fará ř ů o tom, kam se ú dajně zatoulal otec u
nemanž elské ho dı́tě te, detailně jš ı́ informace o smrti dané osoby, o vojenské služ bě )

7) pokud se nedař ı́ dohledat osobu, je tř eba brá t i v ú vahu, zda daná osoba nekonvertovala k jiné mu ná bož enstvı́

(č asto bý vá v matrice napsá no, ž e odpadl od ř ı́mskokatolické cı́rkve) nebo se nestala osobou „bez vyznání“ jak
dovoloval zá kon z roku 1868)

8) Pokud lidé ž ili na vesnici, mě li vı́ce dě tı́, ve mě stech mé ně !
9) Použ ıv́ aly se matrič nı́ zkratky!

10) Hlavně v nově jš ı́ch matriká ch bylo zvykem, ž e do vš ech typů matrik byly kolikrá t zapisová ny i dalš ı́ dodatky – do
MN hlavně informace o sň atcı́ch

11) fará ř i vydá vali kř estnı́ listy za rů zný mi ú č ely – pro soudnı́ zá lež itosti a pro jiné farnosti, kde mohl mı́t svatbu
ně kdo z jeho farnosti

MATRIKY NAROZENÝCH/POKŘTĚNÝCH
DŮLEŽITÉ! Zejmé na u tohoto typu matriky je tř eba brá t na zř etel, ž e katolické matriky se ř ı́dily zejmé na podle cı́rkevnı́ch
ú konů a tak se nezř ı́dka kdy stá vá , ž e v ně který ch farnostech byly až do poloviny 19. stoletı́ vedeny matriky pokř tě ný ch.
Zaznamenané datum proto bý vá dnem kř tı́cı́m. Pokud tomu tak nebylo, jsou v dané kolonce uvedeny dvoje data, kdy niž šı́
znamená narozenı́ a stejné nebo vyš šı́ datum kř est.

 do 70. let 17. stoletı́ se platilo za kř est novorozence – př estož e né vš ichni poddanı́ byli majetnı́, snaha nalé zt ně jaký
ten penı́z na pokř tě nı́ vě tš inou vž dy vı́tě zila! Nepokř tě né dı́tě v religioná lně založ ený ch č eský ch zemı́ch bylo té mě ř
nemyslitelné !
 r. 1770/1771 – oč ı́slová ny domy + zá kaz už ıv́ at jmé na po „chalupě“
 r. 1777 stanoveno, ž e manž elka a dě ti dostá vajı́ př ı́jmenı́ po manž elovi, respektive otci
 r. 1780 uzá koně na dě dič nost př ı́jmenı́ + povinnost je už ı́vat!
 od r. 1789 nař ı́zeno zapisovat rodné př ı́jmenı́ a mı́sto pů vodu matky + od r. 1794 pak rodič e matky a jejich bydliš tě
 r. 1826 stanoveny podmı́nky pro změ nu př ı́jmenı́!
 nemanželské děti: v matriká ch rů znorodé zá pisy o nezná mý ch otcı́ch: umř el v bodech, š el na houby, zmrzl, utekl
/propá lila fě rtoch, ztratila podkovu
 mezi lé ty 1756 –1784 zapisová ny do zvlá š tnı́ho oddı́lu za manž elský mi dě tmi
 mrtvorozené děti: pů vodně byly psá ny jen v matriká ch narozený ch, od roku 1823 nař ı́zeno zapisovat je i do matrik
zemř elý ch, pozdě ji pouze do matriky zemř elý ch
 s porodní bábou se v zá pisech setká me od roku 1789, porodnı́ asistentky ze zá kona zapisová ny po roce 1825
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Kmotři
Role kmotrovstvı́ př i kř tu narozené ho miminka byla nezanedbatelná . Pokud se ně kdo té to role zhostil, poč ı́talo se s tı́m,
ž e se bude snaž it své mu svě řenci pomá hat v ná roč ný ch chvı́lı́ch jejich ž ivota. Dř ıv́ e se té to role zhostili vě tš inou statká ř i,
ř emeslnı́ci apod. Pozdě ji se té to role ujı́mali č lenové š irš ı́ rodiny. Do reforem Josefa II. pak bylo zvykem, ž e kmotř i byli 3 –
hlavnı́mu se ř ı́kalo latinsky „levans“, dvě ma vedlejš ı́m pak „testes“.

Jak to bylo s úmrtností dětí?

UÚ mrtnost dě tı́ v minulosti se pohybovala na zcela jiné ú rovni než dnes. Je tř eba brá t v potaz to, ž e lé kař ů nebylo dostatek
a v prvnı́ ř adě dě ti na svě t př ivá dě la porodnı́ bá ba. Z poč átku porodnı́ bá by nebyly ani zkouš ené , tudı́ž osud rodič ek i
jejich potomků byl ř ekně me kulantně kolikrá te v rukou bož ı́ch. Nezř ıd
́ ka kdy se stá valo, ž e zemř ela matka po tě žké m
porodu, ú mrtnost dě tı́ po narozenı́ byla té ž v celku vysoká . Dokonce v krajnı́ch př ı́padech bylo povoleno, aby porodnı́ bá ba
pokř tila novorozence, které mu hrozila bezprostř ednı́ smrt. Dů vod tohoto povolenı́ byl prostý. Nepokř tě né dı́tě totiž
nemohlo dosá hnout spasenı́.
Ně kdy se stalo, ž e matka porodila i mrtvé dı́tě . Samozř ejmě jelikož tehdy neexistovaly vymož enosti dneš nı́ doby v podobě
rů zný ch testů a ultrazvuků , nebylo mož né do porodu odhalit, jak na tom je dı́tě po zdravotnı́ strá nce.

Celkově lze ř ıć i, ž e ú mrtnost dě tı́ v kojenecké m vě ku a ve vě ku do 15 let byla v ř ádech desı́tek procent. S rapidnı́m ú bytkem
tohoto faktoru se setká vá me až ve 2. polovině 19. stoletı́, kdy se celkově zač aly lepš it a rozvı́jet sociá lnı́ a hygienické
podmı́nky. Svů j vliv na kvalitu porodu samozř ejmě mě l vznik porodnic (nejprve zemské porodnice, ná sledně vznikajı́
dalš ı́). Pod dohledem lé kař ů se š ance na př ež itı́ porodu samozř ejmě rapidně zvedala.
Přehled údajů, které
lze najít ve většině
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Jméno matky

20. stol.

19. stol.

18. stol.
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2.
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2.

1.

2.

**
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**

1.
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Bydliště matky

Datum narození

Náboženství matky

Datum křtu

Jméno děda

Dohodnuté příjmení

Bydliště děda

(Ne)manželský potomek

Jméno báby

Místo narození

Bydliště báby

Pohlaví

Jméno kmotrů

Státní občanství

Bydliště kmotrů

Jméno otce

Povolání kmotra

Bydliště otce

Jméno svědka

Náboženství otce

Jméno křtícího

Povolání otce

Jméno porodní báby

Vysvětlivky: tabulka vyjadřuje ideální stav s uvedenými údaji, * - pokud se daná osoba nenarodila v porodnici, ** - uváděno pouze
křestní jméno bez příjmení

Kolik dětí měly rodiny?
I na tuto otá zku lze odpově dě t mnohoznač ně . Př edně je nutno poč ı́tat s tı́m, ž e vı́ce dě tı́ mě ly rodiny na vesnici (kde byla
ale i vě tš ı́ ú mrtnost). Ve mě stech byl poč et dě tı́ ovlivně n zejmé na tı́m, ž e rodiny musely vydá vat vě tš ı́ prostř edky na
bydlenı́, oš acenı́, jı́dlo a tak si nemohly dovolit vı́ce potomků . Nebo naopak patř ili do nově vznikajı́cı́ skupiny dě lnı́ků , kteř ı́
trá vili vě tš inu dnı́ v tová rná ch a sami byli rá di, ž e se mohli ně jaký m způ sobem už ivit.
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V prů mě ru lze ř ı́ci, ž e plodné obdobı́ ž eny trvalo cca 15-20, ně kdy i až 25 let. Bě hem té to doby byly ž eny schopny porodit
až kolem cca 15 dě tı́. Samozř ejmě se mů ž eme setkat i s extré my, kdy rodina byla rá da za jednoho potomka nebo naopak
rozrod dě tı́ byl podobně velký jako u vzoru matek – Marie Terezie s jejı́mi 16 potomky.

 Jak dokazuje ná sledujı́cı́ uká zka, jednou s povinnostı́, k nimž byli fará ř i nuceni, a dnes ná m to mů ž e př ipadat ú smě vné ,
bylo dohledá vá nı́ otců dı́tě te. CČ asto se mů ž eme v MN doč ı́st podobné ho zá pisu, jako je tento o ně co nı́že. Př estož e dnes
na nemanž elské potomky nahlı́žı́me jako na ně co v celku obvyklé ho, pro ž eny to v minulosti znamenalo tě žkou ž ivotnı́
situaci. Jestliž e vezmeme v ú vahu religió znost naš ich př edků , byla taková to ž ena s nemanž elský m „parchantem“
vystavena posmě chu a bě hem ž ivota byla vystavena rů zný m př ı́koř ı́m ze strany jejich spoluobyvatel… Pakliž e se ale
otec dı́tě te naš el nebo se sá m př ihlá sil, ná sledovaly samozř ejmě oddavky a zpě tně doš lo ze strany fará ř e k dopsá nı́
otce dı́tě te a pozná mka o legitimizaci dı́tě te jako potomka své ho zploditele.

Přípisek o zjištění otce a dodatečného zlegitimizování narozeného dítěte (FÚ Vojslavice, obec Hojanovice, 7. března 1861, MN)

V kolonce otce mů ž eme č ı́st: „Otec dítěte byl s vedle psanou matkou jeho řádně oddán, za pravého otce dítěte se přihlásil a
o legitimování jeho žádal. Jeho podpis: Karel OLIŠAR, katolík, vysloužilý voják, manželský syn nebožtíka Václava Olišara,
chalupníka z Pasek č. 5 a matky Kateřiny rozené Vondráčkové ze Sněta č. 7“ A dále přípisek dvou svědků, kteří potvrzují
otcovství a zlegitimizování potomka Karla Olišara: „Jan Jiř ı́ků soused“ a „Franc Kř ikava“
 Mezi dalš ı́ zajı́mavé př ı́pisy, které je mož né najı́t v matriká ch narozený ch, je informace o skonu jedné z osob. Jelikož
zemř ela ná silnou smrtı́, je to vynikajı́cı́ vodı́tko pá trat dá le v trestně prá vnı́ch pramenech. Celý m tı́mto př ı́spě vkem chci
uká zat, ž e matrič nı́ knihy nejsou uzavř ený m pramenem. Naopak mohou bý t vodı́tkem a ná mě tem k pá trá nı́ v dalš ı́ch
desı́tká ch druhů dochovaný ch archivá liı́!

„4. 11. 1899 u Zahrádky udeřen, bez pomoci na silnici zemřel“ (FÚ Vojslavice, obec Hojanovice, MN)
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MATRIKY ODDANÝCH
Jedna z nejdůležitějších událostí v životě lidí byla svatba. V jejím očekávání se proto odvíjel celý dosavadní život
dospívajícího mládence nebo děvčete, jejichž výchova byla přednostně zaměřena na obsluhu hospodářství a zajištěni
živobytí pro rodinu, u opačného pohlaví na vedení domácnosti a výchovu budoucích potomků.
Církvi samozřejmě velmi záleželo na uzavírání sňatků dle církevních zákonů a legitimizaci vztahů. Přesto do roku 1605
se sňatky odbývaly pouze v rodinném kruhu. Zásadní změnu přineslo vyhlášení dekretu Tridentského koncilu, kdy církev
začala bedlivě dbát na svatby párů pod církevním vedením.

Ohlášky a svědkové

Součástí nařízení Tridentského koncilu byla též podmínka zavedení „ohlášek“, které měly ryze praktický účel. Rozhodnutí
budoucího páru se provdat/oženit za druhého totiž procházelo zkouškou ohlášek, kdy farář oznamoval jejich úmysl
sňatku a zároveň vyzýval, aby se případně ozval někdo, kdo zná důvody, proč by nemohlo dojít k oddavkám. Ohlášky byly
vždy říkány během nedělní bohoslužby s tím, že bylo zvykem, aby svatby proběhly do tří dnů po posledních ohláškách.
Svůj účel měla dále i účast minimálně dvou svědků sňatku. Tím se vylučovaly tzv. „tiché svatby“, kdy se milenci vzali v
utajení před veřejnosti, většinou proti vůli svých rodičů.
Přehled údajů, které
lze najít ve většině
MO

20. stol.

19. stol.

18. stol.

17.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

Přehled údajů, které
lze najít ve většině
MO

Jméno ženicha

Jméno matky ženicha

Bydliště ženicha

Bydliště

Datum narození

Datum narození

Místo narození

Místo narození

Náboženství ženicha

Povolání

Povolání ženicha

Jméno otce nevěsty

Státní příslušnost

Bydliště

Stav ženicha

Datum narození

Věk ženicha

Místo narození

Jméno nevěsty

Povolání

Bydliště nevěsty

Jméno matky nevěsty

Datum narození

Bydliště

Místo narození

Datum narození

Náboženství nevěsty

Místo narození

Povolání nevěsty

Povolání

Státní příslušnost

Jméno prarodičů ženicha

Stav nevěsty

Jméno prarodičů nevěsty

Věk nevěsty

Jména svědků

Jméno otce ženicha

Bydliště

Bydliště

Povolání

Datum narození

Datum oddavek

Místo narození

Místo oddavek

Povolání

Dohodnuté příjmení

20. stol.

19. stol.

18. stol.

17.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

Kněz

Vysvětlivky: tabulka vyjadřuje ideální stav s uvedenými údaji
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Jak to bylo s datem svateb?
Stejně jako dnes budoucı́ manž elé ř eš ı́ otá zku data své svatby, bylo i v minulosti toto datum pro obyvatele dů lež ité . Př esto
oproti dneš ku mě li poně kud ulehč enou situaci př i vý bě ru. Jestliž e dnes se vě tš ina pá rů snaž ı́ tuto ž ivotnı́ udá lost vmě stnat
do obdobı́ hezký ch dnů jara/lé ta a poč átku podzimu, v minulosti se vš e ř ı́dilo dle zá sad a svá tků v cı́rkevnı́m roce,
př ı́padně dle č innostı́ v země dě lstvı́.

Prá vě proto př i pohledu do matrik oddaný ch zjistı́te, ž e nejč astě ji se svatby konaly v lednu, ú noru a ná sledně pak v ř ı́jnu
a listopadu. Dokonce má me i tu mož nost př esně ji urč it daná obdobı́, kdy se cı́rkevnı́ svatby rozhodně neuskuteč nily.
Nekonaly se od 1. nedě le adventnı́ do Bož ı́ho hodu vá noč nı́ho a ná sledně od Popeleč nı́ stř edy do Bož ı́ho hodu
velikonoč nı́ho (doba pů stu a př ı́prav na Velikonoce). Stejně tak poč et svateb v letnı́ch mě sı́cı́ch byl utlumen zejmé na
pracovnı́m vytı́ženı́m na polı́ch č i z dů vodu koná nı́ mariá nský ch poutı́ a dalš ı́ch cı́rkevnı́ch slavnostı́.

Mož ná zajı́mavý m zjiš tě nı́m je, proč prá vě v zimě byly svatby tolik oblı́bené . Vysvě tlenı́ je na snadě . Leden i ú nor byl
obdobı́m veselı́, tancovač ek a zejmé na masopustu. Stejně tak zimnı́ poč ası́ s mrazy př álo uchová vá nı́ surovin na svatebnı́
veselı́.

Stejně tak zajı́mavé z dneš nı́ho pohledu je konkré tnı́ den, kdy svatby probı́haly. Nejč astě ji narazı́te u cı́rkevnı́ch obř adů na
ú terý. Tradice totiž vychá zı́ z Bible, ze zná mé ho ú ryvku z Janova evangelia: „Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské“. Sice
tř etı́m dnem v naš em dneš nı́m pojetı́ je brá na stř eda, kaž dopá dně jelikož doba ž ivota Jež ı́še Krista patř ı́ do obdobı́, kdy
tý den zač ı́nal nedě lı́, je ú terý prá vě onı́m tř etı́m dnem.

S př ı́chodem civilnı́ch sň atků se ale situace zcela mě nı́ a vě tš ina cı́rkevnı́ch pravidel př está vá platit. Vč etně budoucı́ch
mož nostı́ rozvodu manž elstvı́ i mezi katolicky oddaný mi manž eli – viz př ı́klad nı́že:

Jak to bylo s plnoletostí?
Nenechte se př ekvapit tı́m, ž e u ř ady sň atků naleznete př ı́pisek s povolenı́m rodič ů (poruč nı́ků ) ke sň atku. Plnoletost totiž
byla v minulosti na jiné vě kové hranici, než je dnes. V habsburské monarchii (pozdě ji rakouské m cı́sař stvı́) a poté v R-U
byla stanovena dovrš enı́m 24 roku ž ivota. Pozdě ji po vzniku CČ eskoslovenska se hranice snı́žila na 21 let.

Svolenı́ ke sň atku ale mohla i pro poddané udě lit jejich vrchnost a např ı́klad po roce 1849 svolenı́ př ichá zelo i ze strany
okresnı́ho ú ř adu. K té to situaci ale vý hradně dochá zelo v př ı́padě , ž e již byl otec i př ı́padný poruč nı́k po smrti.
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Kde sňatky probíhaly (místo určení)?
I odpově ď na tuto otá zku nebude snadná . Př ed velký mi reformami Josefa II. vě tš inou platilo, ž e se svatby konaly ve
farnosti ž enicha. To je samozř ejmě pro badatele př ı́jemné zjiš tě nı́ v situaci, kdy nezná me č astokrá te rodné př ı́jmenı́ matky
dı́tě te (v tomto př ı́padě nevě sty). Př i té to situaci jsou vš eobecně matriky oddavek neocenitelný m pomocnı́kem.
Po reformá ch př ichá zı́ postupně změ na. Sň atky probı́hajı́ u nevě sty v jejı́ farnosti a veselky pak v př ı́bytku otce nevě sty.
Tento stav př etrval ná sledně dlouhá desetiletı́ a svý m způ sobem platı́ i do dneš nı́ch č asů . Poně kud jiná pravidla vš ak
př inesla situace př i oddavká ch vdov a vdovců …

Ovdovění

Jednou ze situacı́, s kterou musel kaž dý, kdo vstupoval do stavu manž elské ho, poč ı́tat, byla mož nost nenadá lé ho ovdově nı́.
Nebylo ž ádnou vý jimkou, ž e jeden z pá ru zemř el i ně kolik dnı́/tý dnů po svatbě . Zpravidla platilo ně kolik variant ř eš enı́
(uvedené možnosti berou v úvahu tzv. ideální stav):
a) pokud si vdova vzala svobodné ho muž e, zpravidla se sň atek konal u nı́
b) stejný postup byl i u vdovce, opě t svatba probı́hala u ně ho
c) ve chvı́li, kdy se rozhodli vstoupit znovu do svá tosti manž elské vdovec i vdova, konal se obř ad a hostina u vdovce

DŮLEŽITÉ! Pro oddavky vdovců a vdov neplatilo pravidlo podzimnı́ch a zimnı́ch sň atků . Naopak nebylo vý jimkou sň atky
v lé tě . Dů vodů bylo ně kolik – svatby byly mé ně honosné a dů vody k relativně rychlé mu znovuprovdá nı́ nedaly odkladu.
Př ı́kladem budiž situace, kdy vdova mě la ně kolik potomků a k tomu hospodá ř stvı́ a č elá dku – z praktický ch dů vodů bylo
tř eba najı́t nové ho hospodá ř e a ž ivitele rodiny.
Zajı́mavé je i sledovat obdobı́ tzv. „smutku“. Př estož e bý valo nepsaný m zvykem, ž e by mě l trvat ně kolik mě sı́ců (cca do tř ı́
po skonu partnera), stá valo se také , ž e svatba s nový m partnerem př iš la již po mě sı́ci.

Jak dokazuje tato ukázka z MO, sňatky mladších mužů se staršími ženami se odehrávaly i v minulosti: Jan, vlastní syn Matěje
DAVIDA, konšela z Vitic (svobodný, věk 21 let) si bral Annu, vdovu po Matějovi BRATRŮ, roz. BLEHOVÁ z Vitic (vdova, 41 let)

Na co si dát pozor v MO?
1) nejhorš ı́ jsou zá znamy, kde je uvedeno jen celé jmé no ž enicha (př ı́padně ješ tě povolá nı́) a kř estnı́ jmé no nevě sty
2) č asto se stá valo, ž e dochá zelo ke sň atků m př ı́mo mezi blı́že č i vzdá leně př ı́buzný mi rodinami
3) nelze bezhlavě vě řit zejmé na ve starš ı́ch matrič nı́ch knihá ch ú daji o vě ku oddaný ch! CČ ı́m dá le jdeme do minulosti,
tı́m vı́ce je onen vě k př ibliž ný ! Jistotu vě ku ná m dá vá až obdobı́ po pů lce 19. stoletı́, kdy fará ř i př ipisovali do
kolonky vě ku i kolikrá te př esné narozenı́ obou novomanž elů !
4) pokud se Vá m nedař ı́ nalé zt sň atek, nenı́ marné se podı́vat do matrik oddaný ch z okolnı́ch farnostı́ nebo př ı́padně
zapá trat v matrice ve vě tš ı́m mě stě , které mohlo bý t poblı́ž

MATRIKY ZEMŘELÝCH
Mezi matrič nı́ knihy, v nichž se nachá zı́ nejvı́ce nedostatků a chyb, mů ž eme zař adit knihy se zá znamy o zemř elý ch. Jestliž e
dnes vnı́má me smrt jako ně co, co se ve společ nosti moc nenosı́ a nemluvı́ se o nı́ zcela otevř eně , v minulosti naš i př edci
smrt brali jako př irozenou souč ást jejich ž ivotů . Dnes v době , kdy se prodluž uje prů mě rná dé lka naš ich ž ivotů , si ani
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nedovedeme kolikrá te př edstavit, ž e bychom se nedož ili dů chodové ho vě ku. V minulosti naopak poč ı́tali se smrtı́
v podstatě kdykoli.
Zá kladem kaž dé ho zá pisu v matrice zemř elý ch je celé kř estnı́ jmé no a př ı́jmenı́. Kolikrá te bylo zvykem kromě př ı́jmenı́
př ipsat i př ı́jmı́ dané osoby. V otá zce vě ku opě t platı́, ž e č ı́m vı́ce jdeme do minulosti, tı́m je tř eba poč ı́tat s odhadovaný m
č ı́slem.

Zajı́mavý je té ž př ı́pisek mı́sta ú mrtı́. Pově tš inou narazı́me na mı́sto bydliš tě , kde ke skonu doš lo. Nenı́ ale vý jimkou i
zá znam o tom, ž e dotyč ný zemř el v lese, na silnici nebo na poli.

Druhá polovina 19. stoletı́ ale zač ala mě nit zabě hnuté poř ádky např ı́klad u osob, jež zemř eli např ı́klad v ně jaké blı́zké
nemocnici. Vě tš inou je tř eba dotyč nou osobu hledat v matrice zemř elý ch mě sta, kde dotyč né zař ı́zenı́ bylo. Ná sledně
zá lež elo i na fará ř i dotyč né farnosti, kam spadal zemř elý dı́ky domovské mu prá vu, zda jej zapsal č i ne.

Příčina úmrtí

Velmi diskutovaná kolonka mezi badateli je ta vě nujı́cı́ se př ı́čině ú mrtı́. Zde je tř eba velmi dlouhou dobu poč ı́tat s tı́m, ž e
se opě t jednalo o dohad ú mrtı́ a pokud narazı́te po x té na smrt na psotnı́k, nedivte se. :-)

S rozvojem lé kař ské vě dy a nař ı́zenı́m ze strany stá tu se ale i tato situace zač ala mě nit. Mrtvoly bý valy ohledá vá ny lé kař em,
který diagnostikoval př ı́činy skonu. Proto bý vajı́ souč ástı́ zá pisů té ž č ı́sla ohledacı́ch lı́stků , které by mě ly bý t dohledatelné
(pokud se dochovaly) skrz doklady k matriká m ve farnı́ch č i dě kanský ch ú ř adech.
Přehled údajů, které
lze najít ve většině MZ

20. stol.

19. stol.

18. stol.

17.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

Přehled údajů, které
lze najít ve většině MZ

Jméno zemřelého

Náboženství

Bydliště

Pohlaví

Bývalé panství

Povolání

Datum narození

Příčina úmrtí

Datum pohřbu

Soudní okres

Datum úmrtí

Stav

Kraj

Věk

Místo úmrtí

Jména pozůstalých

Místo pohřbu

Farář

20. stol.

19. stol.

18. stol.

17.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

Svědek pohřbu

Vysvětlivky: tabulka vyjadřuje ideální stav s uvedenými údaji

Zapisování padlých za světových válek
Velmi zajı́mavou kapitolou v rá mci matriky zemř elý ch bý vá otá zka zapisová nı́ padlý ch vojenský ch obě tı́. Z vlastnı́
zkuš enosti mohu nabı́dnout ně kolik způ sobů , jak se toto ř eš ilo – pově tš inou vš e nasvě dč uje tomu, ž e zá lež elo na
dotyč né m fará ř i, zda onu osobu zapsal. Nebo mož nost druhá – pokud rodina nahlá sila kně zi skon, bylo jeho povinnostı́
jej zapsat. Dá le nezapomı́nejme také na to, ž e vojá ci byli kolikrá te „jen“ zajatı́ č i nezvě stnı́… Pokud tedy ná hodou zjistı́te
informaci z doslechu, ž e ně kdo z Vaš ich př edků /př ı́buzný ch padl a nenajdete informace k matrice, je vhodné zkusit
databá ze vojenské ho ú stř ednı́ho archivu, př ı́padně dalš ı́ archivá lie u nich ulož ené . Dobrý m zdrojem informacı́ kolem
osob, jež bojovali (a umı́rali) bě hem vá lek, jsou kroniky obcı́ a mě st. Ty vě tš inou š iroce informovaly o vý voji, odvedený ch
a př ı́padně zemř elý ch rodá ků z obce. Jestliž e byl ně kdo jen prohlá š en ú ř edně „za mrtvého“, vyplatı́ se najı́t prameny
k soudů m, jež tuto agendu mě ly v jurisdikci.
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MAPY, SKICI MAP A KATASTRY
Mapy, skici map a katastry

Jednı́m z neocenitelný ch pomocnı́ků kaž dé ho genealoga je dochovaný kartografický a ikonografický materiá l. Zejmé na
mapy mohou dopomoci k dopá trá nı́ se pozice mě st, obcı́ a domů , kde ž ili/ž ijı́ Vaš i př edci. Jak mů ž ete vidě t v tabulce pod
tı́mto textem, je v souč asné době ř ada internetový ch webů , kde se té matice historický ch map vě nujı́.

Obzvlá š tě genealogicky cenné jsou mapy vznikajı́cı́ pro potř ebu vojska – tzv. vojenské mapová nı́. Detailně jš ı́ rozbor k jejich
historii naleznete na tomto odkazu: http://oldmaps.geolab.cz/. K dě jiná m kartografie a postupné mu vý voji se vě nuje také
projekt
multimediá lnı́
uč ebnice
Dě jin
kartografie
na
té to
webové
adrese:
http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/obsah.php

Ač koli se to nezdá a ze vš ech stran se ozý vá ř ada kritiků , velký vý znam v souč asné době má i jedna z mnoha aplikacı́ map
od americké společ nosti Google – „Street view“. Dı́ky té to aplikaci se má te mož nost od své ho poč ı́tač e/tabletu/mobilu
podı́vat ve 3D rozmě ru i do mı́st znač ně vzdá lený ch, které se mohou tý kat např ı́klad mı́st poslednı́ho odpoč inku Vaš ich
př edků , př ı́padně př i lokalizaci domů , kde Vaš i př edci ž ili č i vyrů stali.

Př elomovou služ bou, která se objevila nejen u map svě tové ho gigantu Googlu, ale i u č eský ch mapový ch serverů , je
mož nost podı́vat se na letecké zá bě ry CČ eské republiky. Jelikož je tato služ ba již delš ı́ dobu dostupná a snı́mková nı́ CČ R již
probě hlo minimá lně 2x, nabı́zı́ se i na strá nká ch mapy.cz krá sné srovná nı́ změ n, které se v naš ı́ zemi odehrá ly za poslednı́
roky (stavby nový ch domů , komunikacı́, opravová nı́ staveb apod.). Př estož e ná m již dnes letecké snı́mková nı́ CČ R př ijde
jako vcelku obvyklá zá lež itost, už menš ı́ č ást obyvatel CČ R vı́, ž e už v 50. letech minulé ho stoletı́ probě hlo podobné focenı́
země pro vojenské ú č ely. Dnes tyto mapy nabı́zı́ weby stá tnı́ sprá vy konkré tně na dvou adresá ch:
http://kontaminace.cenia.cz/ - č istě letecká mapa CČ SR z 50. let 20. stoletı́ (foceno v letech 1949-1956)

 vý hodou map z 50. let je zejmé na to, ž e je zde mož nost nechat si do oné mapy zobrazit souč asná popisná č ı́sla domů a
pozorovat situaci, kdy ř ada mě st a obcı́ ješ tě neproš la stavbou megalomanský ch sı́dliš ť a bourá nı́m starý ch domů ,
které ustoupily stavbá m, jež urbanizač ně naruš ily v budoucnu stav ř ady č eský ch obcı́ a mě st
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map - vynikajı́cı́ s ř adou vrstev vč etně vyhledá vá nı́ pozemků v katastru nemovitostı́

MAPY, SKICI MAP a KATASTRY:

Sbı́rka map z Ná rodnı́ knihovny Praha
Projekt 9 č eský ch institucı́ (knihoven, univerzit)
Prezentace staré ho mapová nı́ č eské ho ú zemı́
Strá nky UÚ stř ednı́ho archivu země mě řictvı́ a katastru
Mapový portá l Vý zkumné ho ú stavu geodetické ho,
topografické ho a kartografické ho (Plá ny Prahy, mapy
krajů )
Veduty v č eský ch a slovenský ch archivech vzniklé do roku
1850 (potř eba programu Zoomify – viz odkaz nı́že)
Indikač nı́ skici vyhotovené pro Moravu
Ná rodnı́ geoportá l INSPIRE (vč etně map CČ R z 50. let 20.
stol.,vrstvy s katastrem nemovitostı́ a vojen. mapová nı́m)

Molova mapová sbı́rka v Morav. zemské knihovně v Brně
Nejkvalitně jš ı́ a nejrozsá hlejš ı́ č eský mapový server
Celosvě tový mapový portá l (hlavně funkce Street view)
Katastr nemovitostı́
Program, který použ ı́vá ř ada zde uvedený ch odkazů na
mapy

http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs/co
ntent/nove-zpristupnene-mapy-ze-sbirek-narodniknihovny
http://www.staremapy.cz/
http://oldmaps.geolab.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?rs=2&lg=cze
http://veduty.bach.cz/

http://www.mza.cz/indikacniskici/

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
http://mapy.mzk.cz/
www.mapy.cz
www.maps.google.cz
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.zoomify.com/
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CÍRKEVNÍ PRAMENY ULOŽENÉ V SOA ČI V SOKA
Cı́rkevnı́ prameny ulož ené v SOA č i v SOkA

V souč asné době jsou souč ástı́ č eský ch archivů také prameny, které vznikly č innostı́ cı́rkvı́. Vě tš ina badatelů se pově tš inou
setká s prameny a dochovaný mi listinami ř ı́mskokatolické ho pů vodu. Tyto prameny jsou podle své dů lež itosti a velikosti
rozdě leny buď do oblastnı́ch a zemský ch archivů (např. fondy typu „Premonstráti Želiv“) nebo do okresnı́ch archivů (zde
jsou zejmé na prameny dě kanský ch a farnı́ch ú ř adů ).

Je tř eba brá t zř etel k tomu, ž e kaž dá cı́rkev proš la ve své minulosti rů znorodý m sprá vnı́m vý vojem. Zá kladnı́ sprá vnı́
jednotkou vš ech kř esťanský ch cı́rkvı́ je „farnost“ (lze se setkat i s označ enı́m „sbor“). Centrem farnostı́ bý vá kostel
zasvě cený konkré tnı́mu svě tci nebo př ı́sluš né mu cı́rkevnı́mu svá tku.
Sprá vci farnostı́ byli a jsou „faráři/administrátoři“, kteř ı́ mě li a ně kde stá le majı́ ku pomoci kaplany a dalš ı́ pomocnı́ky.
V rá mci katolické sprá vy se farnosti č lenı́ do dě kanstvı́ a vikariá tů . Vrcholem č eské katolické sprá vy je dě lenı́ na
„(arci)diecéze“. V souč asné době je jich na naš em ú zemı́ 8:





Praž ská arcidiecé ze
Olomoucká arcidiecé ze
Brně nská diecé ze
CČ eskobudě jovická diecé ze






Krá lovehradecká diecé ze
Litomě řická diecé ze
Plzeň ská diecé ze
Ostravsko-opavská diecé ze

Stá le č astě ji se proslý chá , ž e do budoucna by mě ly veš keré katolické prameny př ejı́t ze sı́tě stá tnı́ch archivů pod jeden
katolický archiv se sı́dlem v Rajhradě . Kdy k té to skuteč nosti dojde, zatı́m autor tohoto dokumentu nevı́. Je proto i otá zkou
jak to bude s př ı́stupem k tě mto archivá liı́m do budoucna.

Jak je to s přístupem k jednotlivým zpracovaným katolickým fondům v SOA a SOkA nyní?
V souč asné době nebý vá až na vý jimky problé m uskuteč nit soukromé nebo studijnı́ bá dá nı́. Musı́te vš ak mı́t pro
pracovnı́ky archivů tzv. „povolení k nahlížení“. Praxe je taková , ž e ve vě tš ině diecé zı́ je tř eba se obrá tit na biskupstvı́ dané
diecé ze, kde pově řená osoba udě lı́ zdarma ono povolenı́ (komunikace buď pı́semně skrze dopis č i email nebo osobnı́
ná vš tě vou).

 DŮLEŽITÉ! Toto ale neplatı́ pro vš echny diecé ze v CČ eské republice! Např ı́klad pro farnosti, dě kanstvı́ č i vikariá ty na
ú zemı́ Krá lovehradecké diecé ze stač ı́ i pı́semné svolenı́ př ı́sluš né ho administrá tora (kně ze, viká ř e). Pokud si tedy
nejste jisti, na koho se obrá tit ohledně povolenı́, které budete potř ebovat ke katolický m pramenů m vž dy, doporuč uji
se obrá tit buď na pracovnı́ky dané ho archivu, kde dané fondy. Urč itě Vá m rá di poradı́, jakou majı́ zkuš enost.

Jelikož se př edná š ka koná ve mě stě Pacov, naleznete nı́že informace, na koho se obrá tit v př ı́padě nutnosti bá dat
v cı́rkevnı́ch pramenech v oblasti okresu Pelhř imov. Samo mě sto Pacov (i s Pelhř imovem) patř ı́ pod „Vikariát Pelhřimov“
a Budě jovickou diecé zi. Proto v tomto př ı́padě bude nutné ž ádat povolenı́ u vı́cekanclé ře Budě jovické ho biskupstvı́.
Naopak oblast Humpolecka spadá již do Krá lovehradecké diecé ze (Vikariá t Humpolec) a zde stač ı́ svolenı́ buď ně které ho
konkré tnı́ho fará ř e z dané farnosti, kterou chcete probá dat nebo se mů ž ete obrá tit na př ı́sluš né ho viká ř e).
BUDĚJOVICKÁ DIECÉZE:

Vı́cekanclé ř Budě jovické ho biskupstvı́ – email: kurie@bcb.cz, Václav Kubeš, telefon: 380 420 321
KRÁLOVEHRADECKÁ DIECÉZE:

Vikariá t Humpolec – email na okrskové ho viká ř e: vikar.hu@diecezehk.cz

Aktuá lnı́ okrskový viká ř Vikariá tu Humpolec - P. ICLic. Pavel Marian Sokol, OPraem.; mobil: 603 501 865
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RŮZNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY A POMŮCKY K HLEDÁNÍ PŘEDKŮ
Rů zné internetové odkazy a pomů cky k hledá nı́ př edků
DATABÁZE A POMŮCKY NA INTERNETU
Archaické medicínské termíny

Databáze příjmení (Rodopis)
Základní archivní a muzejní databáze sbírek a fondů na
stránkách Ministerstva vnitra České republiky
Databáze pro samotná muzea – tzv. „Centrální evidence sbírek“ –
datum poslední aktualizace jsem nenalezl
Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University
Karlovy (např. Soupis památek historických a uměleckých
v království českém)
Evidence obcí zaniklých po roce 1945 na území ČR
Historický lexikon obcí 1869 - 2005 (na stránkách ČSÚ) v pdf
formátu
Historie c. k. armády v napoleonské epoše
Internetová databáze dle knihy archiváře Václava RAMEŠE –
„Po kom se jmenujeme“ (nakladatelství Libri)
Internetová databáze knihy „KDO BYL KDO v našich dějinách ve
20. století“ (nakladatelství Libri)
Německy názvy českých obcí

Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice
Pražské pamětní desky a pomníky (+ výběrově z dalších měst
ČR)
Přes 15 milionů skenovaných novinových stránek, v nichž je
možno vyhledávat
WWW stránka KdeJsme.cz vám umožní vyhledat četnost
příjmení nebo jména v rámci ČR; zdroje dat vychází ze statistik
Ministerstva vnitra České republiky
Užitečný kalendář – obsahuje rozsah let 1800-2400
Kromě x slovníků dokáže skrze prohlížeč Google chrome
překládat i celé cizojazyčné webové stránky

http://www.archaicmedicalterms.com/International/Czech.ht
m
http://www.rodclan.cz/ nebo http://www.rodopis.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx
http://ces.mkcr.cz/cz/search.php
http://depositum.cz/

http://www.zanikleobce.cz/
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/publ/4128-041869_2005
http://www.primaplana.cz/ či http://www.primaplana.net/
http://www.libri.cz/databaze/jmena/
http://www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php

http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/ceske-obcenemecky.htm
http://www.znicenekostely.cz/
http://www.pametnidesky.estranky.cz/
http://www.fultonhistory.com/Fulton.html
www.kdejsme.cz

http://kalender-365.de/kalendar-cz.php?yy=1838

http://translate.google.cz/

IMIGRANTI DO USA – PÁTRÁNÍ PO PŘEDCÍCH NA SEVEROAMERICKÉM KONTINENTĚ
Vyhledávání „Social Security Death Index“ v jednom kroku
Pokud znáte přesné datum narození předka v USA, měli byste
jej nalézt v „Social Security Death Master File“
Vyhledávání v seznamu pasažérů, kteří z Evropy imigrovali do
USA a přistáli na přistěhovalecké stanici Ellis Island – aplikace
je zdarma, vyplatí se registrovat
Seznam pasažérů, kteří po příjezdu na Ellis Island byli zařazeni
do karantény
Vyhledávání osob cestujících do USA mezi léty 1820-1913
Databáze hřbitovů na severoamerickém kontinentu
Opisy sčítání lidu v USA (neúplné, přesto může pomoci)
Genealogická databáze osob vzniklá z evidence osob na území
Kanady + vyhledávání
Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1830 do r. 1945,
kteří z přístavu Brémy cestovali do celého světa

http://www.stevemorse.org/ssdi/ssdi.html
http://ssdmf.info/
http://www.ellisisland.org/

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~quaranti
ne/quar_a.htm
http://castlegarden.org/searcher.php
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
http://www.us-census.org/
http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/searchrecherche/anc.php?Language=eng
http://www.passagierlisten.de/
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RŮZNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY A POMŮCKY K HLEDÁNÍ PŘEDKŮ
MÍSTOPIS ONLINE
Chytilův místopis Československé republiky 1929 (2. akt.
vydání)
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze české
Staré pohlednice
Podhůří Šumavy – místopisné stránky několika nadšenců
Vzdělávací portál o lidové architektuře a památkách ČR
věnovaný historii osídlení a dějinám staveb na vesnici
Web plný českých historických fotografií měst a obcí

http://www.zanikleobce.cz/chytil.php
http://sedlacek.hrady.cz/
http://www.akpool.de/
http://www.podhuri-sumavy.cz/
http://www.lidova-architektura.cz/
http://www.fotohistorie.cz/

SLOVNÍKY ONLINE
Německo-český slovník místních jmen
Latinsko-český slovník
Univerzální a celosvětově nejrozšířenější překladač (obsahuje
chyby!)
Česko-anglický a opačně + slovník cizích slov
Český slovník – překlad z/do 8 jazyků
Dobrovského německo-český slovník (odkaz na I. svazek)

http://mmh.cz/lingua/mj_cs
http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/
http://translate.google.cz/

http://www.online-slovnik.cz/
http://www.slovnik.cz/
http://books.google.cz/books/about/Deutsch_b%C3%B6hmis
ches_W%C3%B6rterbuch.html?id=E89EAAAAcAAJ&redir_esc=
y

DALŠÍ ČASTO OPOMÍJENÉ PRAMENY (NEJEN NA INTERNETU)
1) ú daje z obchodnı́ch a ž ivnostenský ch rejstř ı́ků na internetu (zjistı́te adresu ž ivnostnı́ka i jeho datum narozenı́ vč etně
dané ho obchodnické ho č i ž ivnostenské ho zamě řenı́) - http://zivnostensky-rejstrik.cz/
2) zdrojem mů ž e dnes bý t i vyhledá vá nı́ skrze modernı́ mé dium FACEBOOK (mů ž ete dané osobě napsat zprá vu, vidě t jejı́
fotky, datum narozenı́, vzdě lá nı́ atd.)
3) ná hrobky a urny na hř bitovech – vynikajı́cı́ pramen, zejmé na u starš ı́ch ná hrobnı́ch kamenů , kde bylo zvykem
zveř ejň ovat data narozenı́ a ú mrtı́
4) obecnı́ a mě stské zpravodaje, kde se do roku 2000 než veš el v platnost nový zá kon o Osobnı́ch ú dajı́ch, objevovala data
narozenı́ nový ch spoluobč anů , sň atky i ú mrtı́
Digitální knihovna Vojenského historického ústavu v Praze
Internetová databáze EZO StB (Evidence zájmových osob Státní
Bezpečnosti)
Možnost vyhledat zemřelé ve Vídni na hřbitovech pohřbené
Stránky otevírání rakouských a českých historických knih
věnujících se židovské tématice
Vyhledávací stránky EZO

http://www.vhu.cz/knihovna/digitalni-knihovna/
http://stbezo.info/
http://www.friedhoefewien.at/eportal/
http://www.hugogold.com/

http://www.svazky.cz/sekce/Databaze_EZO

NOVINY A ČASOPISY
http://archiv.ucl.cas.cz/ - digitalizovaný archiv č asopisů UÚ stavu pro č eskou literaturu Akademie vě d CČ eské republiky
(Ná rodnı́ listy, Lidové noviny, Svě tozor)
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontaktnı́ informace

MGR. JOSEF DAVID

Telefon: +420 776 565 366

EMAIL: JOSEF.DAVID@CENTRUM.CZ

SOUHRN ODKAZŮ A UŽITEČNÝCH
INFORMACÍ K RODOPISNÉMU
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Mgr. JOSEF DAVID
Fotografie na obá lce: Kolá ž z archivnı́ch pramenů , osobnı́ fond autora
Grafická ú prava: Josef David
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