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Digitální genealogie
aneb 

jak na rodokmen 
s internetem



Co je genealogie?

Pomocná věda historická, která zkoumá vztahy 

mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného 

rodového původu. 
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Digitalizace archiválií

Zahájena v r. 2007 ve Státním archivu v Třeboni

Úspora času a financí, seriál Tajemství rodu

Jižní Čechy na digi.ceskearchivy.cz

Matriky, soupisy poddaných, pozemkové knihy, 

sčítací archy, obecní a školní kroniky atd.

Inspirace a užitečné odkazy: petrpexa.cz/rodokmen



Matriky

Matriky římskokatolické církve

Knihy narozených (matricula baptisatorum), 

zemřelých (mortuorum) a oddaných (copulatorum)

Zavedeny až po 30leté válce (r. 1648)
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Soupisy poddaných

Vedeny od cca r. 1600

Pozemkové knihy (15. st.), urbáře (14. st.), zemské 

desky (13. st.)



Digitalizované matriční údaje

Skartační lhůta u narozených: 100 let 

(75 let u zemřelých a oddaných)

Mladší knihy na matrice obecního úřadu
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Vyhledaný matriční záznam

Datum a místo narození / křtu

Údaje o rodičích, prarodičích

Jméno a příjmení

Místo pobytu (nikoliv narození!)

U mužů profese

Chybí datum narození!
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Český matriční záznam z r. 1868



Slepé uličky v matrice

Příjmení po gruntu (dědičná příjmení tvořena až 

v 17. st., v jižních Čechách až do poč. 19. st.)

Jména gruntů (popisná čísla až koncem 18. st.)

Změna „příjmení“ po koupi gruntu (otec se 

jmenuje jinak než syn)

Použitý jazyk (latina, němčina, schwabach/kurent)
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Latinský matriční záznam z r. 1771



Slepé uličky v matrice

Jiné místo narození a místo pobytu v době 

narození potomka

Zkratky měsíců 8bris, 9bris, 10bris/Xbris

(juliánský kalendář od března)

V matrice není hledaná obec (neměla farní úřad)

Mapa farností a seznam spádových obcí na netu
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Latinský matriční záznam z r. 1736
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Matriční záznam o narození z r. 1695

Soupis poddaných z r. 1720

Matriční záznam o úmrtí z r. 1735

Svatba v r. 1678

Nejstarší - soupis poddaných z r. 1600



Zpracování dat

Ancestry - http://ancestry.nethar.com
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Možné výstupy

Strom rodokmenu, rodový vývod aj. v PDF, JPG
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Zpracování dat pro web

Ancestry2html (integrovaný v Ancestry)
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