
"Pro každého má jistou cenu,
že jeho předkové něco znamenali a
byli slušnými lidmi. Mít v rodině a v rodu 
skvělý vzor, je osud šťastný!"

Tomáš G. Masaryk (1850-1937) 

(občanská genealogie Valašska)

9.3.2017

Univerzita třetího věku, 
Rožnov p.R.



„Přesun ke kořenům nečiníme proto, abychom vynesli něčí minulost, ale abychom pochopili svou přítomnost.“
Francesco Petrarca (1304-1374)



„Nezjistíš-li odkud přicházíš, nezjistíš, kdo jsi a kam jdeš.“ Lidová moudrost



ZÁKLADNÍ GENEALOGICKÉ POJMY

Genealogie /rodopis/
- název odvozen z latinského slova gens = rod, rodina.
- pomocná věda historická, která se zabývá vztahy mezi jedinci, při-

čemž tyto vztahy dány jejich rodovým či příbuzenským původem
- cílem genealogického bádání je sestavení rodové posloupnosti,
- Starý Egypt (tabulky posloupnosti vládců),
- Bible (Starý zákon), Staré Řecko, Řím – Publius Cornelius Tacitus (54-120)…
- Čechy: zlatá doba v 16. st.-Rožmberci (Orsini)-Václav Březan (1568-1618).
- Bohuslav Ludvík Balbín Škvornický z Vorličné (1621-1688): rodopis české šlechty,
- František Palacký (1798-1876), rodokmen Šternberků aj.
- Josef Pilnáček (1883-1952): moravský historik a genealog.



Jan Jeřábek z Mořkova (+1600)

ZÁKLADNÍ GENEALOGICKÉ POJMY

- Dělení genealogie:
a) panovnická,
b) šlechtická,
c) občanská. + plagiátorství v dějinách…

Pokrevenství označuje vztah mezi osobami, které pocházejí z jediného předka (důležitý je 
pak stupeň pokrevenství).
Příbuzenství (sešvagření) jsou vztahy vzniklé manželstvím (tj. vztahy k pokrevním příbuzným 
partnera).

rozeznáváme 3 základní typy:
1. vývod – příbuzenská posloupnost registrující přímé předky určité osoby, kterou nazýváme 
probant (střen).
2. rozrod - příbuzenská posloupnost přinášející potomky určitého manželského páru - ♂ ♀
3. rodokmen - přihlíží se jen k potomkům mužských členů (osoby stejného příjmení).
4. příbuzenské a pokrevní tabulky.

RODOPISNÉ ZNAČKY
* Narozen (*) narozen nemanželsky * + mrtvě narozen
+ zemřel (+) sebevražda
♂muž ♀žena
∞ sezdán (∞) nemanželské spojení o|o rozveden

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokrevenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbuzenstv%C3%AD


Prof. Ottokar Lorenz
*17.9.1832 Jihlava
+13.5.1904 Janov
rakousko-německý historik a genealog.
Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer 
geschichtlichen, sociologischen, und naturwissenschaftlichen Bedeutung, Berlin 1898.

Hledání předků není ztráta času, hledání předků je hledání 

ztraceného času…

Když známe rodokmeny zvířat, jak je smutné, ba až 

nedůstojné, že nevíme, jak se jmenoval náš děd!

MUDr. Ignác Horníček (1890-1949)

Příručka pro genealogy třetího tisíciletí. Metoda 
komplexních identifikačních rozborů pro období rané 
užité občanské genealogie do roku 1780, 2003

Rané dějiny města Kelče, 2010

Vladimír Rolinc
*23.5.1921 Kelč
+15.1.2014 Hranice
- genealog, zavedl novou metodu rodopisného bádání.

http://biblio.hiu.cas.cz/documents/84507?back=http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/4514#?id%3Dr3_VzituSieopBzeI9yS0g%26pageSize%3D30%26sorting%3Drelevance&group=84507,93422,171174,56936,58702,77782,114125,150112,150611,9595,79687,120934,177117
http://biblio.hiu.cas.cz/documents/171174?back=http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/4514#?id%3Dr3_VzituSieopBzeI9yS0g%26pageSize%3D30%26sorting%3Drelevance&group=84507,93422,171174,56936,58702,77782,114125,150112,150611,9595,79687,120934,177117


František Dobeš
*17.12.1895 Střítež n.B.
+15.3.1975 Valašské Meziříčí
- genealog, prokurista fy Křižan ve Val. Meziříčí.
Kronika rodu Dobšů ze Stříteže nad Bečvou, 1941, 144 s.
Kniha o Stříteži (1.-5. díl), V. Meziříčí, 1947, 1.111 s.

Valašští kronikáři
Jan Bartoloměj Vranečka
*3.3.1679 Krásno n.B.
+11.1.1743 Zašová
- od 1707 rektor v Zašové, bratr Václav František (1676-1734) a syn Baltazar Rudolf (1704-1756) 
trinitáři ve zdejším klášteře, syn Antonín Jiří (1717-1773) rektorem v Zašové a V. Karlovicích.
- autor Vranečkovy kroniky (1703-1743), pokračoval v ní jeho syn Antonín Jiří.

Ondřej Sivý
*26.11.1593 Valašské Meziříčí
+post 1664 Trenčín
Meziříčský měšťan, puškař (těšínky), evangelík, od 1638 v exilu.
Autor pamětí 1593-1653, stejně tak Jan Fučík (1574-1631) a Anonym (1621-1648).

Josef Lucián Ondřej Kramoliš
*7.1.1827 Rožnov p.R.
+28.10.1857 Rožnov p.R.
Sběratel lidové slovesnosti a kronikář.                       Čeněk Kramoliš (1862-1949), synovec



VÝVOD PŘEDKŮ



Vývod předků Ludvíka I. Württemberského (1554-1593)



ROZROD RODU



PŘÍBUZENSKÉ TABULKY

Využití v medicíně

Genetická genealogie



Implex – ztráta předků (pedigree collapse)

- zcela běžné v evropských panovnických rodech
- Karel II. (1661-1700) - poslední španělský Habsburk 

- 82 předků /z 256 !!!/ (8. generace)
- Alfons XIII. (1886-1941) - pouze 50 % předků v 5. generaci

X

Zita Bourbonsko-Parmská (1892-1989) (97)
Dr. Otto von Habsburg (1912-2011) (99),
Felix (1916-2011) (95)
Rudolf (1919-2010) (91)
Karel Ludvík (1918-2007) (89)
Robert (1915-1996) (81)…



Vývod z předků: osob              obyvatel (ČR)

do 1800 (8. generací): 255 5 miliónů
do 1600 (13. generací): 8.191 2,25 mil.
do 1500 (16. generací): 65.535 2 milióny
do 1400 (19. generací): 524.287 2,25 mil.
do 1300 (22. generací): 4.194.303 2 milióny



Šance dobrat se předka z vymezeného časového období:
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Sen každého genealoga:
Rodina, která se nehnula z 
vesnice, kde nevyhořela matrika.

Nejoblíbenější genealogické 
archivní prameny

1. MATRIKY
2. GRUNTOVNÍ KNIHY
3. SEZNAMY PODDANÝCH a SOUPISY DUŠÍ
4. URBÁŘE
5. KATASTRY
6. ZPOVĚDNÍ SEZNAMY
7. FONDY ŠKOL

Kdo byli vaši předkové?
Kdy o nich máme první zmínky?

Kde bydleli a jak velké bylo jejich stavení?
Co dělali a Čím se živili?

Jak žili a jak si stáli finančně?
Proč umírali a je dlouhověkost dědičná?
Kolik měli dětí a kde jsou vaši vzdálení 

příbuzní?
Odkud přišli a Kam se stěhovali?

Komu byli poddaní a komu platili berně?



JAK ZAČÍT?

shromáždění 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, webové aplikace www.myheritage.com)

matriky:
- záznamy o udělených svátostech křtu, manželství a posledního pomazání
- matrikám předcházely záznamy o udělených svátostech dosvědčené před městskou radou 
(např. svatební smlouvy) - nejvíce sledovány sňatky - příbuzní, bigamie atd.

- vedení matrik pravidelnou záležitostí až po 30leté válce (LAT, ČJ a NJ)
- „neživé“ matriky - narození: lhůta 100 let,

- oddaní, zemřelí: lhůta 75 let,
- „živé“ matriky - na matričních úřadech: * do r.1917, ∞, + do r.1942.



Tvorba vlastního rodokmenu - Z jakých pramenů můžeme čerpat ?

Písemnosti církevní správy:
Sbírky římskokatolických farních matrik (ve správě Státních oblastních archivů):
Matriky pokřtěných – obsahují datum a místo narození a křtu předka, celé jméno, údaje o 
rodičích (povolání, náboženství atd.)
Matriky oddaných – obsahují datum a místo události, informace o rodičích ženicha a 
nevěsty, jejich věk, náboženství, kmotry, svědky atd. (knihy partnerství od 1.1.2014)
Matriky zemřelých – obsahují datum a místo události, odhadnutý věk, příčinu úmrtí, místo 
pochování atd.
Matriky biřmovaných – Ř-K, pokud dochovány, tak uloženy v církevních fondech SOkA
Soupisy duší (často ve fondu příslušné farnosti, ve správě Státních okresních archivů) -
obsahují seznamy farníků (s odhadem jejich věku)

Písemnosti patrimoniální správy:
Fondy velkostatků, Archivy měst a obcí (Státní okresní archivy, Archivy měst):
Gruntovní a pozemkové knihy – majetkové informace k nemovitosti, na které hospodařili 
Vaši předkové, jména držitelů gruntů v určitém časovém období, zevrubný "inventární" popis 
vlastního hospodářství, pochopíme vzájemné příbuzenské vztahy.
Soupisy poddaných (fondy velkostatků) - mohou být pečlivě vedené a obsahovat informace 
o náboženském vyznání, povolání či věku, mohou pocházet z roku 1620, stejně tak jako až z 
roku 1840. Mohou být torzovitě dochovány, nebo v ucelených řadách.
Urbáře - vrchnostenské soupisy poddanských dávek, které by jim měli poddaní z gruntů 
odvádět, často jsou to nejstarší prameny, které v bádání využijeme, vedly se od středověku.



Tvorba vlastního rodokmenu - Z jakých pramenů můžeme čerpat ?

Písemnosti centrálních a zemských úřadů - prameny evidenční povahy:
Katastry (Národní archiv): - Berní rula (1654),

- Tereziánský (1713,1748), Josefský (1789), Stabilní katastr (1843). 

Vojenský historický archiv a Vojenský historický ústav v Praze:
V případě, že Váš příbuzný sloužil v armádě, ať už jako důstojník, "pěšák" c.k. vojska nebo 
třeba legionář, můžeme o něm získat mnoho zajímavých informací (vojenské kmenové listy).

Co lze dále využít
- Sbírky map a plánů, katastrální mapy z první poloviny 19. století, ze kterých vyčteme kde 
měli předkové pole, louku, jak asi vypadala jejich chalupa či statek a celkový vzhled vesnice 
před tzv. průmyslovou revolucí (Národní archiv).

- Z oblasti soudnictví písemnosti sporné i nesporné agendy (svatební smlouvy, testamenty, 
závěti).
- Kvalitní regionální literaturu, monografie, odborné encyklopedie a slovníky, které nám 
pomohou objasnit mnohé záležitosti ze života předků, např. povolání, příčiny úmrtí, význam 
příjmení, rovněž mohou navést na neznámé archivní prameny, zdroj starých fotografií atd.



MATRIKY

MATRIKA = MATERIX = ZÁKLADNÍ SEZNAM

starověk (Egypt, Řecko, Řím): zájem o evidenci počtu narozených a 
zemřelých dětí, převážně pro daňové a vojenské účely,
od poč. 3. st. (Římské impérium): prokazatelně veden křestní registr,
po r. 476: v románských zemích vedena i po pádu říše (řada nařízení: 6 st. – 7. st.),
od 8. st. (Japonsko): registr narozených a zemřelých,
1379-1404: nejstarší nesporná dochovaná matrika = zlomek gemonské matriky,
Italská města: Trevisio (1398), Lucca (1444), plošně v Itálii nařízeno vedení matrik od r. 1517,
Francie: Bretaň (1451), Tournai (1482),
Anglie: nejstarší anglické matriky 1513, cedulky o úmrtí obyvatel 1532,
Německé země: Basilej (1490), Curych (1526), Norimberk (1524), Štrasburk (1525).
Katolická část Německa: nařízení synody v Hildesheimu o registraci křtěnců a kmotrů z r. 1539,
Protestantská část: 1548 Augšpurská synoda - nařízení vést registra křtěných, oddaných, 
zemřelých, v praxi až po 1563,
Střední Evropa: České země - nařízení diecézních synod: Slezsko (1579), Morava (1591), Čechy 
(1605), nejstarší matrika 1531, Uhry: 1515, Polsko před 1550 ve městech, větší rozšíření ale až 
v 17. st.; Rakousko: nejstarší sv. Štěpán ve Vídni (1522),
Severské země: Dánsko (1623), Švédsko (1622), obecné nařízení až 1686, Finsko 1648,
Zámoří (kolonie v dnešních USA a Kanadě): od 1620 povinná registrace,
Pravoslavná církev: Rusko (1764), avšak v Pobaltí první matriky na konci 16. století;
Civilní evidence obyvatelstva: Francie 1792, Anglie 1836, Itálie 1861, Rakousko 1868, Polsko 
1945, Jugoslávie 1946, ČSR 1950 (Hlučínsko – do 1918 platil pruský civilní systém).



1760 zavedení jednotné latinské formy matričního zápisu (ale i ČJ, NJ)
1770 v matrikách uváděny odkazy na čísla domů, matriky vedeny na formulářích s 

rubrikami
1781 matriky prohlášeny za veřejnou listinu; datum narození a úmrtí x datum křtu a 

pohřbu
1781 toleranční patent - počátek evangelických nekatolických
1782 nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 

hodina cesty do nejbližšího kostela)
1784 patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami 

používán až do roku 1949;
1787 Židům nařízeno volit si neměnné příjmení (německé)
1849 tzv. "Provizorní nařízení", jímž matriky evangelických církví nabývají státní 

průkaznosti; tím pro evangelíky končí povinnost zápisu do katolické matriky
1868 zavedení občanských matrik - vedeny okresním hejtmanstvím
1949 vydán tzv. matriční zákon č. 268/1949 Sb., jímž byla matriční agenda zestátněna -

vedení matrik na NV (7.12.1949, vyhláška – pověření vedení matrik Národní výbory 
od 29.12.1949) – odejmutí vedení matrik církvím.

1952 matriky do roku 1875 předávány do státních archivů, dnes jsou v archivech matriky 
přibližně do roku 1915

Matriky v Českých zemích od 18. století



„Živé“ matriky - legislativa

Zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, včetně novelizace č.312/2013 Sb. 
platné od 1.1.2014:

- §25 písm. b) : (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. Tj.:

* do 08.03.1917 a starší
x do 08.03.1942 a starší
+ do 08.03.1987 a starší

Prakticky kdokoli (i nepřímý potomek) od r.2014 může nahlédnout do živých 
matrik uložených na Matričním úřadě…



EVANGELICKÉ MATRIKY

- nejstarší matriky u nás začali vést němečtí luteráni v Jáchymově (∞ od 1531, * od 1546).
- po vydání tolerančního patentu v r. 1781 mohli vést evangelíci záznamy o příslušnících své 
náboženské obce, ale pouze pro soukromou potřebu. Pastoři museli zasílat veškeré záznamy 
o provedených úkonech katolickému faráři.

- 1782 určeno, že dokud nemají evangelické obce svého pastora, může jejich úkony vykonávat  
i katolický farář.

- evangeličtí pastoři získali oprávnění vést matriky s platností úředních knih až v 1849,
- katolické a evangelické matriční obvody se lišily.

ŽIDOVSKÉ MATRIKY

- 1766 rabínům nařízeno, aby vedli knihy obřezaných, které měly být uloženy v synagogách.
- 1783 zavedeny rodné matriky pro židovské dívky.
- 1784 rabínům nařízeno vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik stejně jako u katolíků, 
ale bez veřejné platnosti.

- 1788 nařízeno vést matriky německy, povinná volba neměnného příjmení (NJ),
- 1797 nařízení, aby matriky vedli židovští učitelé či jiné pověřené osoby, ale ne rabíni; 
zároveň měli židovské matriky vést katoličtí faráři.

- 1868 židovské matriky nabyly práva veřejných knih, do té doby vedli židovské kontrolní 
matriky katoličtí faráři.



Evangelická konfese

- na Valašsku (ostatně jako na celé Moravě) se myšlenky českého husitství neuplatnily,
- 1570-1628 Meziříčí, Rožnov, fary vedeny nekatolíky, myšlenky reformace Martina Luthera 
(1483-1546) ale přijaty později než např. na Těšínsku (od 1536),
- 1615-1622 Jiří Třanovský (1592-1637), rodák z Těšína, 1636 – kancionál,

- 1622 zahájena rekatolizace (Jezuité), na Těšínsku ale již od 1610    
x 1634 na Vsetínském panství ani jeden katolický kněz, ale zůstávalo ještě 6 evang. kněží…

- povstání 1621, 1626-1627, 1643-1644 (po boku Švédů dobytí Kroměříže), povstání krvavě 
potlačena  x  Valaši postrachem Moravy, ne(vždy)přijímáni se sympatiemi…,

-1648-1654: Vestfálský mír slezským evangelíkům přiznal právo zůstat v zemi a soukromě 
provozovat ve svých domech bohoslužby x Valašsko – Vsetín 1650: výzva ať nekatolíci opustí 
panství (výsada jen svobodných)!

- po 1654: větší shromáždění evangelíků jen tajně v horách, k přijímání do Uher a do Těšína.

1615-1622 ve Valašském Meziříčí rek-
torem evangelické školy, od 1616  kaza-
telem. Oženil se zde s Annou Polanyo-
vou. Po r.1620 několik měsíců vězněn, 
protože neopustil dle nařízení město. 
Když byl propuštěn, řádil ve městě mor. 
Během ½ roku zemřelo na 2.000 obyva-
tel, mezi nimi i své tři děti. V srpnu 1621 
vydal císař definitivní nařízení, že evan-
geličtí duchovní musí do šesti týdnů 
opustit Moravu a Čechy. Třanovský zůs-
tal tajně ještě rok a pak pod nátlakem 
odešel (Bílsko, Lipt. Mikuláš).



Protestantismus na Valašsku a evangelická      
konfese (augsburského vyznání) ve Slezsku

- 1709: Altranstädtská smlouva mezi švédským králem Karlem XII. 
(1682-1718) a rakouským císařem Josefem I. (1678-1711): povo-
lení výstavby evangelického kostela v Těšíně, součástí evangelická škola
- jedno z center slezského pietismu.

- 40. léta 18. st.: Marií Terezií (1717-1780) zřízena konzistoř augsburské-
ho vyznání dohlížející nad církví (většinu měli katolíci),

- duben 1777: kněz Jan Kořistka vyhlásil beztrestnost pro všechny, kteří 
se přiznají ke své víře – přihlásilo se 72 vesnic na Vsetínsku, Rožnovsku, 
Vizovicku, a z měst Hranic, Přerova, Lipníka, Holešova a Kelče: 10-15 
tisíc lidí!!!  Jen na Vsetíně 933 z 1.086 osob a 9 ze 14 radních!
- 9.6.1777: krveprolití v Růžďce (+5 osob), na 500 osob zatčeno (64 vě-
zněno), stoupá účast ve slezských evangelických kostelech (až 500 úča-
stníků z Moravy v 1 dni!!!),

-13.10.1781: Toleranční patent Josefa II. (1741-1790) umožnil
budování modliteben a evangelických škol (kazatelé z Uher).

- 1782: augsburská x helvétská
konfese

- 1848: samostatnost ve vedení
matrik,

- 1861: plná samospráva –
„Protestantský patent“.





V zahraničí žije dle odhadu MZV (2015):
2 - 2.500.000 Čechů a 2.250.000 Slováků 

1621: náboženský exil po Bílé hoře
Jan Amos Komenský (1692-1670),
Václav Hollar (1607-1677), etc.
- 18. století: Moravští bratři (víra), hlásí 
se ve světě 825.000 následovníků,
1848-1918: ekonomická emigrace,
1938-1989: nacismus, komunismus
po 1989: globalizace… 

EMIGRACE



Valašské vystěhovalectví do USA

- 1853-1855: první vlna emigrantů do Texasu /350 evangelíků/,
- 1870-1873 a 1879-1882: druhá a třetí vlna do Texasu /několik tisíc lidí/ - Vsetínsko, Meziříčsko, 
Rožnovsko, Frenštátsko /Roznov, Frenstat, Kosarek, Novohrad, Frydek, Praha …/.



VOJENSKÉ MATRIKY

- nejstarší čistě vojenská matrika u nás začíná v roce 1673,
- 1754: polní kuráti měli pravomoc nad dočasně přítomnými
vojáky, civilní faráři nad stálou posádkou,

- vojenské matriky vedli polní kuráti podle pluků (do r. 1932),
původně jen u jezdectva a pěchoty, postupně vznikaly i matriky vojenských nemocnic a 

invalidoven,
- vojáci se často zapisovali do běžných matrik míst, kde zrovna byli posádkou či během války, 
- od 1904 se do vojenských matrik přestalo psát četnictvo,
- u nás vojenské matriky zrušeny v r. 1948 (Vojenský historický archiv v Praze).

CIVILNÍ MATRIKY

- 1868: povolení uzavírat občanské sňatky před politickými úřady (okresní hejtmanství),
- 1870: vydán zákon o manželství osob bez vyznání a o vedení *, ∞  a + matrik,
- po formální stránce se občanské matriky nelišily od církevních, ještě dlouho politické úřady 
užívaly stejné tiskopisy jako církev.



KŘESTNÍ ZÁPISY

- 17. století: datum křtu, jméno křtěnce, rodičů a kmotrů, jejich původ.
- 1770: nařízeno, že poddaní mají mít nadále jen 1 příjmení a nemají je už měnit

podle gruntu
- 1771: zavedeno číslování domů (kolem r.1800 přečíslování),
- 1780: uzákoněna povinnost dědičnosti příjmení,
- do 1784: nemanželské děti zapisovány do zvláštního oddílu za manželskými dětmi (od 1756),
- mrtvorozené děti: původně v matrikách narozených, od 1823 nařízeno zapisovat je i do 
úmrtních, později pouze do úmrtních knih (pohrobek = posthumus),

- 1784 nařízeno, že kmotři se mají do matriky vlastnoručně podepsat, pokud to  neuměli,
napsali tři křížky a jméno za ně napsal pisatel zápisu (farář, kantor, kostelník),

- 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,

- křestní jména: velká variabilita, nepřepisujeme v původní podobě

Matěj = Mat(t)hias x  Matouš = Matthäus, Mattheus Jan = Johannes, Joannes, Johann
Marie = Marianna, Marie, Maria Zuzana = Susanna, (Anna)

- příjmení vznikala teprve během středověku, původně nebyla stálá, jejich postupné nabývání
- příjmení: odvozená - od povolání (Kolář, Kovář, Sedlák),

- od křestních jmen, přezdívek (Bartek, Bardoň, Janiczek),
- přezdívek, zdrobnělin (Waluch x Waluszek),
- překládala se (Jelínek x Hirschmann, Hirschfeld).



Jména - muži Počet
1. Jiří (2,9 %) 299.000
2. Jan 294.000
3. Petr 272.000
4. Josef 216.000
5. Pavel 202.000
6. Martin 187.000
7. Tomáš 180.000
8. Jaroslav 176.000
9. Miroslav 150.000
10. Zdeněk 128.000

Jména - ženy Počet
1. Marie (2,5 %) 267.000
2. Jana 266.000
3. Eva 153.000
4. Hana 147.000
5. Anna 136.000
6. Lenka 119.000
7. Kateřina 117.000
8. Lucie 111.000
9. Věra 110.000
10. Alena 106.000

Nejčetnější křestní jména v ČR (2015)



Lokace Nepomuk

Měsíc 
Narození

[n] 
Narození

[%] 

Leden 43 9,2 

Únor 44 9,5 

Březen 59 12,8 

Duben 38 8,2 

Květen 42 9,0 

Červen 22 4,7 

Červenec 34 7,3 

Srpen 41 8,8 

Září 43 9,2 

Říjen 28 6,0 

Listopad 39 8,4 

Prosinec 32 6,9 

Celkem 465 100,0 

Narození v rodu Němejců                          
/dle měsíců, 1662(1681)–2012/
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Nemanželský původ dětí

- zápisy v matrikách o otci:
- umřel v botech,
- šel na houby, na vandr, na smrže, na jahody,
- spadl z jahody, čel na cvrčky,
- utopil se na ledu, ve sladké kaši, za humny v louži
- zmrzl, utekl,

- zápisy v matrice o matce:
- propálila fěrtoch,
- ztratila podkovu,
- tři nad ní natřásali kalhoty,
- „Já ji říkal, aby si na něj dala pozor, že je bejk obecní“.

manželské
58%

nemanželské
42%

Podíl nemanželských dětí v ČR (2012)
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Farnost Rokycany (1861-1891)

Podíl nemanželských dětí v Evropě (2010)



17.4.1778, Frýdek čp.66, matrika křtů: narození Jiřího Janáčka 
(1778-1848), pozdějšího učitele a varhaníka, děda skladatele 
Leoše Janáčka. Narodil se 4 roky po smrti svého otce, 
soukenického mistra ve Frýdku Jana Janáčka (1742-1774).

Předci Leoše Janáčka (1854-1928)



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 kněze,

- 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 Božího hodu vánočního, od 
Popeleční středy do Božího hodu velikonočního,

- nejvíce svateb v I., II. a X., XI., taktéž květnové termíny zcela běžné (až po pol. 19. st.),

- místo svatby: zpravidla v místě bydliště nevěsty,

- poměrně časté příbuzenské sňatky (I. st. zakázány, II. st. povolení biskupa),

- věk snoubenců: uváděn od r. 1784, často značně nepřesný,

- od r. 1753 hranice zletilosti 24 let, předtím 20 let,
od r. 1919 - 21 let, od r. 1950 hranice posunuta na 18 let,

- svědci: podobně jako u kmotrů, min. 20 let, zpravidla 2 svědci.
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Lokace Nepomuk

Měsíc 
Sňatky

[n] 
Sňatky

[%] 

Leden 14 9,4 

Únor 21 14,1

Březen 3 2,0 

Duben 9 6,0 

Květen 10 6,7 

Červen 12 8,1 

Červenec 17 11,4 

Srpen 14 9,4 

Září 10 6,7 

Říjen 14 9,4 

Listopad 22 14,8 

Prosinec 3 2,0 

Celkem 149 100,0 

Sňatky v rodu Němejců                          
/dle měsíců, 1662(1641)–2012/

Zápis v matrice:
- „ženich se noc před svatbou v hospodě opil a pral a pak 
oddavky zaspal, svatbu jsem nevěstě následně rozmluvil…“ 



ÚMRTNÍ ZÁPISY

- zápisy o úmrtí se objevují později než křestní a oddací,

- 17. století: datum (obvykle pohřbu), jméno a původ zemřelého, 
- pohřeb býval obvykle za 1-3 dny po úmrtí.

- 1771 zavedeny jednotné rubriky: datum úmrtí a pohřbu, kdo pohřbil, kdo zaopatřil 
svátostmi, jméno zemřelého, náboženství, hřbitov, místo, popisné číslo domu, věk 
zemřelého, příčina úmrtí, 

- věk úmrtí: často velmi nepřesné.

průměr 45 let, později 60 let (50. „vážený kmet“)
x

♂ 74,4, resp. ♀ 80,6 let (ČR,2010)

- nejčastější příčina úmrtí dětí: psotník nebo botec (něm. Frais),
dospělých: sešlost věkem, zapálení (plic),

vodnatelnost (srdce).

Vývoj naděje dožití mezi 
lety 2011 až 2014 v ČR



Lokace Nepomuk

Měsíc 
Úmrtí
[n] 

Úmrtí
[%] 

Leden 9 6,1 

Únor 15 10,2 

Březen 16 10,9 

Duben 12 8,2 

Květen 26 17,7

Červen 8 5,4 

Červenec 9 6,1 

Srpen 7 4,8 

Září 9 6,1 

Říjen 14 9,5 

Listopad 3 2,0 

Prosinec 19 13,0

Celkem 147 100,0 
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roku v období 1620-2012

Úmrtí v rodu Němejců
/dle měsíců, 1620(1713)–2012/

Zápisy v matrikách:
- „umřel na děkanství kroměřížském od přílišného pití“,
- „ač o jiných psal, že jsou lakomci, sám před smrtí svou 
vlastní čeládce najíst nedal“,
- „muž postavou vysoký, ale idiot…“
- „sedlák si před smrtí vzpomněl, že v lese zakopal poklad, 
nechal se tam nést, ale cestou umřel…
- „byl to svůdce plebánie, jeho duše ať se škvaří ve smůle“



Příčiny úmrtí v rodě Němejců v letech 1780-2012 

Příčina úmrtí

muži ženy suma

Vysvětlivkyn % n % n

Dýchací soustava 16 41,0 18 48,7 34 Ochrnutí, zánět, rozedma plic, souchotiny (TBC)

Oběhová soustava 9 23,1 2 5,4 11 Mrtvice, ochrnutí a úbyt mozku, zástava srdce, vodnatelnost

Stáří 7 18,0 9 24,3 16 Sešlost věku, marasmus

Trávicí soustava 2 5,1 8 21,6 10 Rakovina, střevní katar, neprůchodnost střev, zánět jater

Ostatní příčiny 5 12,8 0 0,0 5 Pád, vzteklina, blázinec

Celkem 63 100,0 50 100,0 126

41%

23%

18%

5% 13%

Příčiny úmrtí mužů v rodu Němejců /1780-2012/

1. Dýchací soustava 

2. Oběhová soustava 

3. Stáří 

4. Trávicí soustava 

5. Ostatní 

49%

5%
24%

22%

Příčiny úmrtí žen v rodu Němejců /1780-2012/

1. Dýchací soustava 

2. Oběhová soustava 

3. Stáří 

4. Trávicí soustava 

http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/matriky-priciny-umrti.pdf



Vývoj novogotického písma v letech 1580-1935

http://www.genebaze.cz/dv/citanka.html



Jan Niemegcz (1490†1555)

Šebestián Niemeycz (1525†1583)

Matěj Niemeycz (1560†1620)

Ondřej Niemeycz (1605†1665)

Václav Niemegcz (1645†1707)

Vojtěch Niemegtz (1689†1777)

František Nemegtz (1730†1811)

Martin Nemegtz (1770†1818)

Martin Niemegcz (1800†1869)

Matěj Nemeytz (1823†1872)

Jan Němejc (1852†1907)

Vývoj formy příjmení Němejc v 16.-19. století



Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze:

http://www.genealogie.cz/

Genealogická literatura:
•Lutonský, B.: Základy genealogie,

Praha, 1999, 233 s.

Moravská genealogická a 
heraldická společnost v Brně:

http://www.mghs.cz/

http://www.genealogie.cz/
http://www.genealogie.cz/


GENEALOGICKÁ LITERATURA



Pořad ČRo Č. Budějovice Kořeny - jihočeského genealoga Mgr. A. Sassmanna:

http://www.rozhlas.cz/cb/porady/

http://www.rozhlas.cz/cb/porady/


https://ancestry.nethar.cz/ ryze český bezplatný program

https://myheritage.cz/ - americké (Izrael)
- česká verze

http://www.genopro.com/
Pro příplatku možné rozšíření

http://www.bkwin.org/

GENEALOGICKÉ PROGRAMY

https://ancestry.nethar.cz/
https://myheritage.cz/
http://www.genopro.com/


Zemský archiv v Opavě (Moravskoslezský, Olomoucký kraj, okres Vsetín) http://matriky.archives.cz

http://matriky.archives.cz/


http://vademecum.archives.cz/
vademecum/



http://vademecum.archives.cz/
vademecum/



Zemský archiv v Opavě: http://matriky.archives.cz

http://matriky.archives.cz/


Moravský zemský archiv v Brně: 
http://actapublica.eu/matriky/brno/

http://matriky.archives.cz/


Matriky v České republice a Zemském archivu v Opavě
Západní Čechy Severní Morava a Slezsko Valašsko Valašsko-evangelické mat.

1531 Jáchymov (KV) 1571 Razová (BR) 1644 Vsetín 1709 (Těšín)

1541 Horní Blatná (KV) 1590 Olomouc 1652 Valašské Meziříčí 1781 Vsetín-Dolní sbor

1544 Abertramy (KV) 1599 Leskovec (BR) 1656 Rožnov p. R. 1782 Hošťálková, Liptál,

Střední Čechy 1608 Vysoká (BR) 1662 Kelč Pržno, Ratiboř, Rů-

1556 Slaný 1610 Starý Jičín (NJ) 1688 Lidečko žďka, (Hodslavice)

1573 Kutná Hora 1610 Bruzovice (FM) 1690 Lešná 1785 Vsetín-Horní sbor

1584 Praha (sv. Jindřich) 1611 Odry (NJ) 1718 Liptál Velká Lhota

Severní Morava a Slezsko 1614 M. Ostrava 1732 Hutisko 1799 Jablůnka

1571 Razová u Bruntálu 1619 Fulnek (NJ) 1752 Nový Hrozenkov 1858 Huslenky

1590 Olomouc 1623 Těšín (PL), Lipník(PR) 1753 Velké Karlovice 1865 Střítež n.B.

Jižní Čechy 1625 Hranice (PR) 1762 Hovězí 1870 Pozděchov

1587 Vyšší Brod 1626 Nový Jičín 1774 Horní Bečva

1599 Hosín u Hluboké 1627 Opava 1779 V. Bystřice, V. Polanka

Východní Čechy 1628 Místek (FM) 1785 Zubří, Zašová, Veselá

1609 Vysoké Mýto 1630 Přerov 1787 Francova Lhota

Miloš Boria (1896-1937): 
Vsetín, Horní Město

Římsko-katolické farnosti býv. 
Severomoravského kraje



Nejstarší matrika v České republice
fara Jáchymov (okr. K. Vary), oddací matrika pro léta 1531-1602 (SOA Plzeň)



Bruzovice, říjen 1610:
Titulní strana nejstarší matriky české části Těšínského Slezska Vsetín, 1644: matrika křtů, oddaných a zemřelých

Titulní list nejstarší matriky okresu Vsetín



Rožnov, 1656: nejstarší matrika křtů a zemřelých



Valašské Meziříčí, 15.4.1652:
nejstarší matrika křtů, oddaných a zemřelých

Kelč, 14.1.1662:
nejstarší matrika křtů, oddaných a zemřelých



Lidečko, 1688: katolická matrika křtů a zemřelých                   Lešná, 1690: katolická matrika křtů, oddaných a zemřelých



Velké Karlovice, hřbitov (1930)



Nýdek, úmrtní matrika z let 1786-1848: zápis stoletých zemřelých během 62 let 

+17.3.1831 
Tomáš Czyž 
/102 let/

+20.3.1811
Jan Mitrenga 
/106 let/

+19.1.1803
Jakub Kupiec 
/přes 100 let/

+6.8.1839
Jan Czernek 
/100 let/



Brušperk, římsko-katolická úmrtní matrika z let 1857-1873:  epidemie cholery (břišního tyfu) od 3.9. do 23.11.1866 si 
epidemie vyžádala 40 obětí (Evropa 1829-1851, 1863-1875 a 1881-1896)



Ernst Gideon svobodný 
pán von Laudon
*13.02.1716 Tootzen 
(Lotyšsko (Livonsko))
+14.07.1790 Nový Jičín
rakouský vojevůdce 
(generalissimus)

Zápisy šlechty v matrikách



Úmrtní matrika fary Rožnov se zápisem úmrtí Františka hraběte Žerotína (1721-1756), majitele panství rožnovského a krá-
senského, který zemřel svobodný ve věku 35 let dne 2.12.1756. Pohřben v žerotínské kryptě kostela P. Marie trinitářského 
kláštera v Zašové, kde se nacházela rodová hrobka hrabat Žerotínů, zakladatelů zdejšího kláštera (1715).

Rožnovská matrika narozených, zápis křtu Kateřiny Blinkové ze dne 30.10.1677, kmotry byli hraběnka Františka Eleonora 
(roz. Podstatská z Prusinovic) a hrabě Bernard Ferdinand ze Žerotína, majitel rožnovského a krásenského panství 1660-94.



Zašová (1745): děkovný 
obraz P. Marii Zašovské

Zašová (1750): klášter Trinitářů se starým hřbitovním 
kostelíkem sv. Anny

Zašová (1895): klášterní 
kostel se starým hřbitovem

Zašová (1834): bývalý klášter na mapě stabilního katastru

Křestní matrika fary Meziříčské se zápisem narození ze dne 03.03.1679 
Jana Bartoloměje Vranečky (1679-1743), autora Vranečkovy kroniky 
(1703-1743), syna Václava a Rozálie Vrankových, měšťanů meziříčských
Úmrtní matrika farnosti rožnovské se zápisem úmrtí zašovského rektora 
Pana Jana Vranečky ze dne 11.1.1743, zemřelého ve věku 64 let.



Dr. Emil rytíř z 
Krasnických
*21.07.1860
+10.09.1900 
lékárník ve 
Valašském   
Meziříčí čp.10

Řehoř rytíř z 
Krasnických
*1825
+17.09.1891 
lékárník ve 
Valašském   
Meziříčí čp.10



Robert svobodný pán von Pillersdorf
*25.02.1854 Trenčín (Uhry)
+24.10.1905 Neplachovice
majitel velkostatku v Neplachovicích (OP)

Úmrtní matrika fary Branky se zápisem skonu Adolfiny baronky z Pillersdorfu (1830-
1904) zemřelé na zámku v Brankách čp.6 dne 24.06.1904. Byla vdovou po Heřmanu 
(1817-1887), baronu z P., zemském prezidentu ve Slezsku, majiteli velkostatku 
Neplachovice a Branky na Moravě. Branky v majetku rodiny 1855-1910 (inkolát v 
Českých zemích získán 1616). Velkostatek Branky n.M. prodává v roce 1910 její zeť, Dr. 
Jan Huber za 500.000 K. přerovskému továrníku Janu Weiglovi.

Adolfina baronka z Pillersdorfu
*26.10.1830 Damašek (BR)
+24.06.1904 Branky



Úmrtní matrika fary Choryně se zápisem skonu Michala von Forgatsche (1823-1848), c.k. Husara ze dne 
5.12.1848 následkem střelného zranění. Uherský rod zmiňován 1386.

František Forgáč baron 
z Gymeše a Haliče 
(1566-1615), biskup v

Nitře, ostřihomský arcibiskup a kardinál.

Oddací matrika fary Choryně se zápisem sňatku Jana Baptisty svobodného 
pána von Forgatsche (*1752) a Marie Anny svobodné paní z Kaldtschmied-
Czysenberku (*1762), ze dne 3.6.1788.



Oddací matrika fary Lešné se zápisem sňatku ze dne 20.08.1801 Kašpara Collin von Colliniho (*1762) a Anny svobodné paní 
Spens-Boden (*1768), svědkem byl majitel lešenského panství, baron
Bees z Chrostiny.

Úmrtní matrika fary Lešné se zápisem úmrtí ze dne 5.1.1866 mrtvě rozených dvojčat 
Adolfa hraběte Dubského z Třebomyslic a jeho ženy Žofie roz. hraběnky von Stockau.



Zemský archiv v Opavě: http://matriky.archives.cz

http://matriky.archives.cz/


http://historickemapy.cuzk.cz/

Valašské Meziříčí, Stabilní katastr 1834





Rožnov p.R., Stabilní katastr 1833



Vsetín, Stabilní katastr 1834



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

Moravský zemský 
archiv v Brně

Stabilní katastr -
indikační skici

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




5.7.1758 Veselá čp.46: Baltazar (1758-1758) a Kašpar (1758-1830), dvojčata, rodiče: Jan Kovář (1705-1773) a Kateřina roz. 
Kovářová (1721-1792), sedláci ve Veselé čp.46

15.5.1765 Veselá čp.46: Melichar (1765-
1835), rodiče: Jan Kovář zvaný Šimek 
(1705-1773) a Kateřina roz. Kovářová 
(1721-1792), sedláci ve Veselé čp.46

Stodůlkův, dříve Kovářův (1700-1899)
grunt ve Veselé čp.46



Adolf Bedřich Kunike (1777-1838): pohled na Valašské Meziříčí a Žerotínský zámek (kolem r.1830)



Náměstí ve Valašském Meziříčí (1845)



Eduard Stoklas: pohled na Meziříčí a Krásno (1854)



Pohledy na Meziříčské náměstí v letech 1865-1876

1865

1865

1876

1876

Eduard 
Stoklas: 

zámek 
Kinských 

(1867)



Pohled na lázeňské městečko Rožnov (kolem r.1800)



Pohled na město Rožnov s Radhoštěm (kolem r.1850)



František Kalivoda: Rožnovské náměstí  (1854)



Rožnovské náměstí před r. 1862



Rožnov p. R. (kolem 1850)
/Rožnov městečko dřevěné, Jiří Langr, 2014/



Rožnovské náměstí v roce 1876

stará radnice

1862



Vsetínský zámek (1900)



O. Mezsárosz: Pohled na 
vsetínský zámek v roce 1810

Vsetín (1898)



Kontakt: Ing. Rostislav V. Němejc, mobil:  723 920 770,
e-mail: nemejc@email.cz, http://www.nemejc.wz.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST.
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