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ZÁKLADNÍ GENEALOGICKÉ POJMY
Genealogie
- název odvozen z latinského slova gens = rod, rodina.
- pomocná věda historická, která se zabývá vztahy mezi jedinci,
přičemţ tyto vztahy jsou dány jejich rodovým původem nebo
příbuzenstvím.
- panovnická, šlechtická, občanská.
- cílem genealogického bádání – sestavení rodové posloupnosti,
rozeznáváme 3 základní typy:
1. vývod – příbuzenská posloupnost registrující přímé předky určité
osoby, kterou nazýváme probant (střen).
2. rozrod – příbuzenská posloupnost přinášející potomky určitého
manţelského páru.
3. příbuzenské a pokrevenské tabulky.
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JAK ZAČÍT?
- shromáţdění rodinných dokladů:
rodné, oddací, úmrtní listy
domovské listy, vysvědčení, diplomy
opisy úředních listin, dopisy, průkazy, pasy, fotografie
náhrobky na hřbitovech
ústní sdělení – zaznamenat! – ověření informací alespoň ze 2 zdrojů
- evidence získaných materiálů:
rodinné listy
osobní listy
kartotéka – osobní počítač (genealogický program)

ZÁKLADNÍ GENEALOGICKÁ LITERATURA
Lutonský, Boleslav a kol.: Základy genealogie - soubor přednášek pro laické
genealogy, 1. a 2. díl. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost,
1999.
Peterka, Josef: Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006.
Řičař, Kristoslav: Kdo jsou moji předkové a odkud přišli. Praha: Horizont, 1995.
Řičař, Kristoslav: Občanská genealogie. Praha: Ivo Ţelezný, 1999.
Hásek, Václav a kolektiv: Sborník učebních textů pro začínající rodopisce, 1.
vyd. Praha: ČGHSP 2005.
Melichar, Rudolf: Sborník k základům genealogie. - Praha: Klub pro českou
heraldiku a genealogii, 1988. - 160 s.
Svoboda, Vladimír: Minimum o rodokmenu. - 1. vyd. Praha: Olympia, 1998.
Marečková, Marie: Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen. Praha
2004.

SLOVNÍKY
Kasalický, Václav; Lutonský, Boleslav: Německo-český slovník pro genealogy. 1. vyd. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 1997. - 123 s.
Mareš, Jan: Latinsko-český slovník pro genealogy. - 1. vyd. Praha: Česká
genealogická a heraldická společnost, 1996. - 149 s.
Palivec, Viktor- Elznic, Václav: Latinsko-český slovník genealogický. - Praha:
Genealogická a heraldická společnost, 1976. - 129 s.
Lutonský, Boleslav - Černý, Jaroslav: Latinsko-německo-český slovník nemocí,
úrazů, příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy. - 1. vyd.
Praha: Ringier ČR, 1995. - 246 s.
Lutonský, Boleslav: Slabikář a čítanka pro laické genealogy. - 1. vyd. Praha:
Česká genealogická a heraldická splečnost, 1998. - 126 s.

JMÉNA, PŘÍJMENÍ, MÍSTNÍ JMÉNA
Knappová, Miloslava: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? - 3. doplněné a
rozšířené vyd. Praha: Academia, 1996. - 358 s.
Knappová, Miloslava: Rodné jméno v jazyce a společnosti. - 1. vyd. Praha:
Academia, 1989. - 204 s.
Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Svazek 1 - 2. - 1. vyd. [Ústí nad
Labem]: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.
Salajka, Milan: Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky : jak se měřil čas a
vznikal kalendář : co vyjadřuje vaše jméno : smysl a význam křesťanských
svátků. - 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. - 156 s.
Profous, Antonín: Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a
změny. Díl 1 – 4. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1947- 1957.
Šrámek, Rudolf - Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Díl] 12. 1. vyd. Praha: Academia, 1970 – 1980.
Hosák, Ladislav, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha, Academia
2004, 1144 s.

PALEOGRAFIE
Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 1. - 1. vyd. Praha: Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1958. - 657 s. Muzika,
František: Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 2. - 1. vyd. Praha: Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1958. - 656 s.
Hledíková, Zdeňka – Kašpar, Jaroslav – Ebelová, Ivana: Paleografická čítanka I
- II, Praha 2000.
Ebelová, Ivana: Klíč k novověké paleografii, Praha 2004, 174 s.
Beránek, Karel: Písmo našich listin a listů od 12. do 20 století. - 2. vyd. Praha:
Česká genealogická a heraldická společnost, 1982.
Kaňák, Bohdan: Paleografické texty 1. - 2. sešit, Olomouc 1994-1999.

INTERNET
www.cesarch.cz
www.genealogie.cz
www.mghs.cz
www.genea.cz

Česká archivní společnost
Česká genealogická a heraldická společnost v
Praze
Moravská genealogická a heraldická společnost
Občanské sdruţení Genea

www.mageo.cz
www.genebaze.cz

diskusní server

www.mvcr.cz

Archivní fondy a sbírky v České republice
(O nás – Archivnictví a spisová sluţba)

ARCHIVNÍ SÍŤ
Archivní správa
Národní archiv v Praze
Oblastní (zemské) archivy
- okresní archivy

PEVA
ţidovské matriky , katastry
matriky, katastry, urbáře, pozemkové knihy,
velkostatky,
sčítání lidu, domovská evidence, farní
úřady

Specializované archivy
- Vojenský ústřední archiv vojenské matriky
Bezpečnostní archivy
- min. vnitra, obrany, zahr. věcí atd.
Archivy územních samosprávných celků
- městské archivy (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí n. Labem)
Soukromé archivy
- podnikové, církevní instituce atd.

BÁDÁNÍ V ARCHIVU
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.
192/2009 Sb.
Badatelský list (OP) – platnost - 1 kalendářní rok.
Kniha návštěv badatelny – zápis během kaţdé návštěvy.
Ţádost o předloţení archiválií.
Denní limity na počty předkládaných archiválií a mikrofilmů.
Lhůty na předloţení originálních archiválií a studijních kopií.
Pouţívání vlastního fotoaparátu pro vlastní potřebu.

MATRIKY
- název odvozen z latinského slova matricula = seznam kleriků ustavených
při katedrálním, kolegiátním či farním chrámu opatřených obročím.
- faráři patrně nevedli aţ do poloviny 16. století ţádné knihy, záduší si
spravovala kaţdá obec prostřednictvím volených kostelníků, o svatbách,
křtech i úmrtích podávali svědectví pamětníci.
- vedení matrik nařídil katolickým farářům tridentský koncil v r. 1563 na
zasedání jednajícím o reformě manţelského práva.
- v českých zemích bylo vedení matrik nařízeno rozhodnutím olomoucké
synody z r. 1591 (pro Moravu) a praţské synody z r. 1605 (pro Čechy).
- r. 1614 Římský rituál (soubor liturgických pravidel) přesněji formuloval
pravidla na vedení matrik, stanovil vzory zápisů pro jednotlivé knihy, ve
vnější formě však ponechal farářům volnost.
- v 30. letech 17. století jsou jiţ matriky u nás vedeny všeobecně.

MATRIKY
- r. 1770 nařízeny jednotné formuláře v souvislosti s očíslováním domů,
matriky se měly psát latinsky.
- r. 1784 matriky uznány veřejnými listinami.
- r. 1784 zavedení formuláře s předtištěnými rubrikami, uloţeno vést
samostatně knihy pro křty, sňatky a pohřby.
- r. 1784 nařízeno vést indexy = rejstříky jmen (r. 1802 nařízeno udělat
rejstříky i ke starším matrikám, ale toto nebylo bohuţel nikdy důsledně
dodrţeno).
- r. 1792 nařízeno číslování folií (poději stran).
- r. 1799 nařízeno pořizovat pololetně 2 opisy matričních zápisů a odevzdat
je vikářům ke zkolacionování, ti pak 1 exemplář zaslali konzistoři.
- r. 1801 nařízeno zápisy číslovat ze statistických údajů.
- r. 1812 nařízeno zapisovat i datum narození.
- r. 1813 nařízeno zapisovat i jméno porodní asistentky.

MATRIKY
- r. 1949 „ţivé“ matriky předány příslušným národním výborům, „neţivé“
matriky předány příslušným oblastním archivům.
- v současnosti jsou matriky uloţeny v oblastních archivech dle bývalých krajů
zřízených v roce 1960, k delimitaci archiválií dle nově zřízených krajů nedošlo.
- MZA – vnitřní organizační jednotky – 15 okresních archivů z krajů
Jihomoravského, Zlínského a Vysočina.
- okresy - Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Havlíčkův Brod (matriky SOA
Zámrsk), Hodonín, Jihlava, Kroměříţ, Pelhřimov (SOA Třeboň), Třebíč,
Uherské Hradiště, Vsetín (matriky ZA Opava), Vyškov, Zlín, Znojmo,
Ţďár nad Sázavou + matriky okresu Prostějov, město Brno.
- „neţivé“ matriky
- narození
– lhůta 100 let.
- oddaní, zemřelí – lhůta 75 let.

MATRIKY
EVANGELICKÉ MATRIKY
- nejstarší matriky u nás začali vést němečtí luteráni v Jáchymově (oddací
od r. 1531, křestní od r. 1546).
- po vydání tolerančního patentu v r. 1781 mohli vést evangelíci záznamy o
příslušnících své náboţenské obce, ale pouze pro soukromou potřebu.
Pastoři měli původně zasílat veškeré záznamy o provedených úkonech
katolickému faráři.
- r. 1782 určeno, ţe dokud nemají evangelické obce svého pastora, můţe
jejich úkony vykonávat i katolický farář.
- evangeličtí pastoři získali oprávnění vést matriky s platností úředních knih
aţ v r. 1829, aţ do r. 1849 vedli pro ně matriky i katoličtí faráři, kterým
evangeličtí pastoři museli posílat opisy.
- katolické a evangelické matriční obvody se lišily.

MATRIKY
ŢIDOVSKÉ MATRIKY
- r. 1766 rabínům nařízeno, aby vedli knihy obřezaných, které měly být
uloţeny v synagogách.
- r. 1783 zavedeny rodné matriky pro ţidovské dívky.
- r. 1784 rabínům nařízeno vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik
stejně jako u katolíků, ale bez veřejné platnosti.
- r. 1788 nařízeno vést matriky německy.
- r. 1797 nařízení, aby matriky vedli ţidovští učitelé či jiné pověřené osoby,
ale ne rabíni; zároveň měli ţidovské matriky vést katoličtí faráři.
- r. 1837 vydána instrukce pro vedení matrik v Čechách
(na Moravě aţ v r. 1846).
- r. 1868 ţidovské matriky nabyly práva veřejných knih, do té doby vedli
ţidovské kontrolní matriky katoličtí faráři.

MATRIKY
CIVILNÍ MATRIKY
- původ civilních matrik spjat s povolením uzavírat občanské sňatky před
politickými úřady, coţ bylo uzákoněno 25.5. 1868, kdy bylo téţ nařízeno
magistrátům a okresním hejtmanstvím vést oddací matriky.
- r. 1870 vydán zákon o manţelství osob bez vyznání a o vedení oddacích,
rodných a úmrtních matrik.
- po formální stránce se občanské matriky nelišily od církevních, ještě
dlouho politické úřady uţívaly stejné tiskopisy jako církev.

MATRIKY
VOJENSKÉ MATRIKY
- r. 1768 vojenský reglement upravil vedení vojenských matrik.
- nejstarší čistě vojenská matrika u nás začíná v roce 1673.
- vojenské matriky vedli polní kuráti podle pluků (to bylo zrušeno aţ v roce
1932), původně jen u jezdectva a pěchoty.
- postupně vznikaly i matriky vojenských nemocnic a invalidoven.
- vojáci se často zapisovali do běţných matrik míst, kde zrovna byli
posádkou či během války.
- polní kuráti měli pravomoc nad dočasně přítomnými vojáky, civilní faráři
nad stálou posádkou (nařízení z r. 1754).
- od r. 1904 se do vojenských matrik přestalo psát četnictvo.
- u nás vojenské matriky zrušeny v r. 1948, ţivé uloţeny na matričním
úřadě v Praze, ostatní odevzdány do Vojenského historického archivu.

KŘESTNÍ ZÁPISY
- 17. století – datum křtu, jméno křtěnce, rodičů a kmotrů, jejich původ.
- 1687 Morava: den, měsíc, jméno křtěnce, rodiče, kmotři.
- 1771 zavedeny první jednotné rubriky: datum, křtící osoba, jméno křtěnce,
rodiče, kmotři, náboţenství, místo, popisné číslo.
- 1784 rubriky: datum narození, číslo domu, jméno dítěte, jeho pohlaví, zda
je manţelské či nemanţelské, jména a příjmení rodičů, jejich náboţenství,
jména a stav kmotrů, bez zvláštní rubriky se psal křtící kněz.
- 1812 začalo se psát znovu také datum křtu.
- Matěj = Mat(t)hias, Matouš = Matthäus, Mattheus.
- křestní jména nepřepisujeme v původní podobě.
- příjmení vznikala teprve během středověku, původně nebyla stálá –
postupné nabývání příjmení.
- příjmení – odvozená od povolání, křestních jmen, přezdívek, zdrobňovala
se, překládala se.

KŘESTNÍ ZÁPISY
- 1770 nařízeno, ţe poddaní mají mít nadále jen jedno příjmení a nemají je uţ
měnit podle gruntu.
- 1777 manţelka a děti dostávají příjmení po manţelovi, resp. otci.
- 1780 uzákoněna dědičnost příjmení + povinnost je uţívat.
- 1826 stanoveny podmínky pro změnu příjmení.
- nemanţelské děti: umřel v botech, šel na houby, zmrzl, utekl /propálila
fěrtoch, ztratila podkovu
1756 – 1784 zapisovány do zvláštního oddílu za manţelskými dětmi.
- mrtvorozené děti: původně v matrikách narozených, od 1823 nařízeno
zapisovat je i do úmrtních, později pouze do úmrtní.
- porodní bába (Hebamme) : zapisována od r. 1789.
- od r. 1789 nařízeno zapisovat rodné příjmení a místo původu matky, od
1794 rodiče matky a jejich bydliště, rodiče otce aţ po 1850,
pohrobek = posthumus.

KŘESTNÍ ZÁPISY
- kmotři: kmotr se měl hmotně postarat o své kmotřence v případě ztráty
rodičů. Původně byl jeden kmotr stejného pohlaví jako křtěné dítě a dva
nebo více svědků, později byli kmotři dva a ţádní svědci.
- r. 1784 nařízeno, ţe kmotři se mají do matriky vlastnoručně podepsat,
pokud to neuměli, napsali tři kříţky a jméno za ně napsal někdo jiný.
Protoţe se často napsali příliš nečitelně, bylo nařízeno, aby se jejich
jméno vedle podpisu znovu čitelně napsalo.
- dodatečné poznámky: + (kříţek) obvykle znamená, ţe dítě krátce po
narození zemřelo, poznámky o vydání křestních listů, od 2. poloviny
19. století – datum a místo svatby, úmrtí dítěte, zápisy o změně
náboţenství.

ODDACÍ ZÁPISY
- 17. století – datum svatby, jména snoubenců, příp. jejich otců, jejich původ
a jména svědků (někdy chybí příjmení snoubenců), později se uváděla
data trojích ohlášek a jméno oddávajícího kněze.
- r. 1771 zavedeny první jednotné rubriky: datum, oddávající, jména
snoubenců (popř. i rodičů), svědci, náboţenství, místo popisné číslo.
- Josef II. zavedl rubriky: datum svatby, číslo domu, jméno, příjmení,
náboţenství, věk a stav ţenicha a nevěsty, jména a stav svědků.
- zapisovaly se údaje o dispensu, záznamy o prominutí ohlášek atd.
- ohlášky – 3 neděle či svátky před svatbou ve farním kostele, zápisy mizí
po r. 1771, kdy se začaly psát do zvláštní knihy ohlášek.
- datum svatby – nekonaly se od 1. neděle adventní do Boţího hodu
vánočního, od Popeleční středy do Boţího hodu velikonočního, nejvíce
svateb v lednu a únoru, říjnu a listopadu.

ODDACÍ ZÁPISY
- místo svatby – zpravidla v místě bydliště nevěsty.
- věk snoubenců – uváděn od r. 1784, často značně nepřesný. Od r. 1753
hranice zletilosti 24 let, předtím 20 let, aţ do 1811 platila jen pro šlechtu a
svobodné lidi, od r. 1919 – 21 let, od r. 1950 hranice posunuta na 18 let.
- svědci – podobně jako u kmotrů, min. 20 let, zpravidla 2 svědci.

ÚMRTNÍ ZÁPISY
- zápisy o úmrtí se objevují později neţ křestní a oddací.
- 17. století – datum (obvykle pohřbu), jméno a původ zemřelého, někdy uváděn
i hřbitov.
- r. 1771 zavedeny jednotné rubriky: datum pohřbu, kdo pohřbil, kdo zaopatřil
svátostmi, jméno zemřelého, náboţenství, hřbitov, místo, popisné číslo domu,
věk zemřelého.
- Josef II. zavedl rubriky: datum úmrtí, číslo domu, jméno a příjmení zemřelého,
náboţenství, pohlaví a věk, příčinu úmrtí, dále jméno zaopatřujícího a
pohřbívajícího kněze, místo pohřbu a později i datum pohřbu.
-- omylem nezapsaná úmrtí dopisována dle ohledacího lístku.
-- pohřeb býval obvykle za 1 – 3 dny po úmrtí.
-- původně se přesné místo úmrtí zapisovalo pouze v případě, pokud člověk
- nezemřel doma.

ÚMRTNÍ ZÁPISY
- věk úmrtí – často velmi nepřesné, zlepšuje se od Josefa II.
- příčina úmrtí – Josef II. stanovil, ţe pokud ve farnosti není lékař nebo felčar a
neprovádějí se tam ohledání mrtvých, farář nemá rubriku vyplňovat, později
„gewöhnlich“ nebo „mimořádná,“ pokud lékař ve farnosti byl. Zapisovala se
příčina dle ohledacích lístků, postupně se začala psát skutečná příčina úmrtí.
- nejčastější příčina úmrtí dětí – psotník nebo boţec (něm. Frais).

DĚKUJI ZA POZORNOST.
Příště: další prameny – katastry, pozemkové knihy, urbáře atd.

