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Kulturní dědictví 

regionu z pohledu 

genealogie
Studium regionu a historie jednotlivých

rodin – tvorba rodokmenu

Novohradská kovárna

Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 

od 12,00 hod. do 18,00 hod.

Lektor: Olga Černá
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Program:

12.10. Kulturní dědictví regionu 

           z pohledu genealogie:

12.00 – Prohlídka Aktivního kovářského muzea

12.30 - Úvod do genealogie jak a kde začít

14.00 - Matriky jako hlavní zdroj informací  

vývoj matrik, uspořádání, uložení, systém far

16.00 - Různé archivy a další archivní materiály zdroje dalších 

informací – přehled, ukázky, praktické rady

17.00– Jak se tvoří rodokmen – praktické 

ukázky

9.11. Využití výpočetní techniky ve studiu kulturního dědictví 

regionu se zaměřením na genealogii:

12.00 – Prohlídka Aktivního kovářského muzea 

12.30 – Počítačový kurz - vyhledávání v matrikách, kronikách a 

dalších materiálech - vyhledávání informací přes internet, čtení 

kurentu

17.00 – diskuse, individuální  konzultace

23.11. Využití výpočetní techniky ve studiu kulturního dědictví 

regionu se zaměřením na genealogii:

12.00 – Prohlídka Aktivního kovářského muzea 

12.30 – Počítačový kurz - vyhledávání v matrikách, kronikách a 

dalších materiálech - vyhledávání informací přes internet, čtení 

kurentu

17.00 – diskuse, individuální  konzultace
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Úvod do genealogie

Genealogie není jenom tabulka se jmény předků – ať už 

počínaje či konče tím nejstarším zjistitelným. 

Genealogie má širší smysl. Pokud Vás skutečně „chytne“, 

začnete se více zajímat nejen o svoji rodinu, ale začnete 

vnímat i souvislosti kolem. Vaše práce a zájem dostane 

širší rozměr. K vypracování a poznání „obrazu dějin svého 

rodu“, potřebujete poznat událostí a okolnosti, které život 

každého z našich předků ovlivňovaly, tvořily jeho pozadí a

vedly k jeho životním rozhodnutí. 

Taková rodopisná práce, poznávání „malých dějin“ našich 

předků, kteří byli součástí těch „velkých dějin“, má svůj 

velký význam a skládá dohromady barevnou mozaiku 

našeho regionu. Pomáhá nám pochopit místní lidi, jejich 

zásady, zvyklosti, tradice i pověry.

To vše vytváří náš vztah k regionu, k rodnému domu, k té 

naší hroudě. A že právě u nás v jižních Čechách je tento 

vztah opravdu silný, není pochyb. A to je možná i důvod, 

proč jsme se zde dnes sešli. 

Moto:

„My to máme jednoduché. My víme odkud jsme vzešli, i kdyby Přemysl ty 
střevíce z lýčí schovati nedal, mezi námi není ani jediného, jehož předek, 
nebo prapředek by nepocházel z venkova. Jenž by nebyl buď chalupníkem, 
rolníkem či domkářem, anebo alespoň podruhem, děvečkou či čeledínem. 
Všem nám, kdo máme to štěstí i trápení, že žijeme u nás a že sem 
patříme, vykukuje sláma z bot.“   František Nepil:  Střevíce z lýčí
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Matriky jako hlavní zdroj informací  

Fond Sbírka matrik Jihočeského kraje je uložen v centrále 
Státního oblastního archivu (SOA) v Třeboni. V SOA v Třeboni 
jsou uloženy matriky narozených, oddaných a zemřelých 
vedených farními a politickými úřady, které se nacházejí v 
hranicích oblasti Jihočeského kraje před 1.1.2000 (a to i v 
případě, že se na tomto území nachází sídlo farního úřadu FÚ a 
část obcí obvodu je mimo kraj). Sbírka matrik eviduje v 
současnosti 313 římskokatolických FÚ, 19 evangelických FÚ, 3 
pravoslavné FÚ, 22 FÚ církve československé, 22 politických 
úřadů pro matriky civilní. Sbírka matrik obsahuje 3 nejstarší 
matriky jižních Čech ještě z konce 16.století - Vyšší Brod 1587, 
Český Krumlov 1591 a Hosín 1599.
Celkový počet inventárních a evidenčních jednotek je 6 900 (6 
875 svazků matrik a indexů, 25 kartonů), rozsah metráže 
představuje 305,82 bm v časovém rozsahu let 1587-1949 
(1952).
Pokud se nedochovaly originální záznamy, jsou nahrazeny 
existujícím duplikátem, v přehledu označeném termínem 
druhopis (původní opis, duplikát matriky). Dále je uváděn 
termín opis (strojopis), jímž je vyjádřen dobový nebo pozdější 
rukopisný nebo strojopisný opis matriky nebo indexu. 
Termínem kopie, rovněž používaném, je myšlena současná 
elektrografická reprodukce matriky (indexu) nebo její části.
U jednotlivých svazků matrik je často uváděn shrnující výčet 
obcí (Farní obvod) termínem "celá farnost".
Časové rozdíly v předaných druzích matrik jsou způsobeny tím, 
že skartační lhůta pro matriky narozených je 100 let, pro 
matriky oddaných a zemřelých 75 let. Mladší matriční knihy 
deponují příslušné matriční úřady, které jsou součástí 
magistrátů a vybraných městských a obecních úřadů.
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Různé archivy a další archivní materiály

Archivy státní správy
Archiv bezpečnostních složek
Ministerstvo vnitra - Odbor archivní a spisové služby
Národní archiv

Státní oblastní archivy
Státní oblastní archiv v Praze
Státní oblastní archiv v Třeboni
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Moravský zemský archiv v Brně
Zemský archiv v Opavě

Státní okresní archivy – jižní Čechy
SOkA České Budějovice   
SOkA Český Krumlov   
SOkA Jindřichův Hradec   
SOkA Písek   
SOkA Prachatice   
SOkA Strakonice   
SOkA Tábor   

Pracoviště SOA Třeboň
SOA v Třeboni - oddělení Třeboň   
SOA v Třeboni - oddělení Č.Budějovice   
SOA v Třeboni - oddělení Č.Krumlov   
SOA v Třeboni - oddělení J.Hradec   
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Jak se tvoří rodokmen–praktické ukázky
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Internet jako zdroj informací

Sestavit rodokmen je dnes díky internetu mnohem jednodušší 
než před lety. Už není třeba složitě pátrat po předcích, 
zapisovat údaje do tabulek a složitě malovat rodinný strom. 
Stačí si vybrat z řady programů a rodokmen vytvořit třeba 
on-line. 

Na internetu existuje celá řada programů, které slouží k 
zaznamenávání a vedení rodokmenu. Na počítači ho lze 
jednoduše ztvárnit a rozvětvit do několika generací zpět. 

Rodokmeny lze ale vytvářet i on-line. Zkuste například 
počeštěnou službu Myheritage.cz či jinou dostupnou na 
internetu.

Family Tree Builder 3.0 – freeware

Aplikace Family Tree Builder je jedna z nejlepších aplikací pro 
tvorbu rodinného stromu. Tento genealogický software je určen 
operačním systémům Windows a podporuje 34 jazyků – včetně 
češtiny. Vyznačuje se snadným používáním díky různým 
průvodcům a snadnou navigací - můžete spravovat rodokmen 
se stovkami lidí nebo jen s několika málo lidmi. Sami se můžete 
rozhodnout, kolik generací má být ve vašem rodokmenu 
obsaženo. U fotografií lze používat technologii rozpoznávání 
obličejů, snímků lze přitom přidávat, kolik jen budete chtít. 
Perličkou je možnost publikovat svůj strom na internetu díky 
propojení s on-line verzí tohoto produktu.
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Základy čtení starého písma – kurentu

Naučit se číst staré písmo různého vzoru je především otázkou 
cviku a píle. Z dostupných zdrojů na internetu je dostupná 
např. paleografická čítanka na stránkách Univerzity Pardubice. 

Zajímavé stránky také vytvořil Antonín Kavalec: Fraktura -
Kurent -  najdete nejen abecedu a příklady různých forem 
kurentu, ale i fonty ke stažení. 

Pomocné tabulky jsou důležité a pro začátečníky velmi 
užitečné. Nebojte se je používat, srovnávejte, odhadujte a 
znovu srovnávejte. Nejlépe je začít u křestních jmen. Tam si
často můžete domyslet, o jaké jméno se zřejmě jedná. Pokud si 
ale nejste jisti, nechte si je vždy s velkým otazníkem. Nenechte 
se ale mýlit. Časté jsou záměny M a V (W) Jména jako Weruna 
a Maruna mohou být snadno zaměnitelné, stejně jako se 
nenechte překvapit „gramatickými chybami“. Záměna „y“ a „i“ 
mohou vyvolat naprosto mylný dojem, stejně jako psaní 
velkých a malých písmen na místech, kde to vůbec nečekáme, 
případně spojování slov, které je také matoucí. Hlavní radou je 
srovnávat, srovnávat a opět srovnávat. Musíte projít několik 
stránek a sžít se s rukopisem faráře, či úředníka, který daný 
záznam pořizoval. 

Ukázky písma

Na dalších stránkách najdete ukázky písma a jeho vývoje z 
Učebnice čtení starých textů pro genealogy - vydala ČGHSP v 
roce 2003. 
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Praktické ukázky, hodnocení, diskuze,                                      

osobní konzultace 

Přeji Vám

hodně radosti při hledání rodinné historie.

Kontakt: Olga Černá, cerna@rozmberk.org

Tel.: 602 471 653




