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Založení matrik 

 

k evidenci osob a církevních obřadů 

Římsko-katolická církev 

1563 Tridentský koncil 

1591 Olomoucká synoda 

1605 Pražská synoda 



Rozdělení matrik dle zápisů 

 Kniha křestní (narozených) 

 Libri baptisatorum * 
 

 Kniha manželství (oddaných) 

 Libri matrimonium oo 

 

 Kniha zesnulých (zemřelých) 

 Libri defunctorum + 



Rozdělení matrik dle církví 

 Luteránská 

 Římsko-katolická 

 Evangelická (Augspurská, helvétská, českobratrská, 
německá evangelická) 

 Židovská (od 1784) 

 Československá církev husitská (1920) 

 Starokatolická církev (1905) 

 Česká církev pravoslavná (1924) 



Živé matriky 
 matriční oddělení na obecním nebo městském úřadu 

 nahlížení se řídí zákonem o matrikách č. 301/2000   

 záznamy narozených pro každého dostupné 100 let 

od narození, mladší záznamy jen po doložení přímé 

příbuznosti 

 záznamy oddaných pro každého dostupné 75 let od 

svatby, mladší záznamy jen po doložení přímé 

příbuznosti 

 záznamy zemřelých pro každého dostupné 30 let od 

úmrtí, mladší záznamy jen po doložení přímé 

příbuznosti 



Neživé matriky 

 zákon o matrikách 268/1949 - všechny 

církevní matriky přecházejí do správy 

národních výborů 

 uloženy v archivech 

 uspořádány podle farností, církve, typu a data 

 civilní matriky podle okresů 

 nahlížení se řídí badatelským řádem archivu 

 postupně se digitalizují 

 



Matriční zápisy 

Nejstarší v souvislé větě 

Po r. 1770 se objevuje číslo popisné 

Po r. 1784 dochází k zavedení rubrik, je 

přesně stanoveno, co se má zapisovat 

Zápisy jsou strohé, jen jméno a příjmí, 

postavení v obci nebo povolání, u žen 

bývá jen křestní jméno 



Obsah matričních zápisů 

Jméno, příjmí nebo pozdějí příjmení 

Povolání 

Postavení v obci 

U mužů někdy z jakého byli regimentu 



Jazyk a písmo 
 čeština, staročeština 

 němčina 

 latina 

 

 

 latinka 

 kurent, švabach 

 







Archivy 
 Národní archiv 
 Matriky židovských náboženských obcí 

 Židovské kontrolní matriky 

 

 Archiv hlavního města Prahy 
 

 Státní oblastní archiv v Praze 

 

 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 

 

 Státní oblastní archiv v Hradci Králové 

 

https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=f86bf41ed11ae5f01740720eed9e0dbb
http://badatelna.eu/fond/1073/
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=684c60f76f60d8ca616606e5360e5da5
http://www.badatelna.eu/fond/241/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://www.ahmp.cz/index.html?wstyle=2&catalogue=1
https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?1
https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?1
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/


 Státní oblastní archiv v Plzni 

 

 Státní oblastní archiv v Třeboni 

 

 Moravský zemský archiv v Brně 

 

 Zemský archiv v Opavě 

 

https://www.portafontium.eu/?language=cs
https://www.portafontium.eu/?language=cs
https://digi.ceskearchivy.cz/
https://digi.ceskearchivy.cz/
https://digi.ceskearchivy.cz/
http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv
http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv
http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv
http://vademecum.archives.cz/vademecum/
http://vademecum.archives.cz/vademecum/


Státní okresní archivy 
 Archivy měst a obcí – evidence obyvatel, 

evidence domovského práva 

 Archivy děkanských a farních úřadů – knihy 

biřmovaných, knihy ohlášek, zpovědní seznamy 

 Archivy škol – školní výkazy 

 Fondy okresního úřadu - sčítání obyvatel 

 Fondy okresního soudu – pozůstalosti 

 Dokumenty cechů 

 Kroniky 



Pobytové přihlášky 

 Digitalizované pobytové přihlášky pražského 

policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914 

 

 Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 

(1920) 

 

 Přihlášky k pobytu Plzeň 

 

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
https://amp.plzen.eu/digitalni-archiv/prihlasky-k-pobytu/
https://amp.plzen.eu/digitalni-archiv/prihlasky-k-pobytu/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica


Sčítání obyvatel 

 

 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921 

 sčítací operáty jednotlivých obcí a měst jsou 
seřazeny podle popisných čísel 

 postupně se digitalizují 

 dostupné ve vyhledavačích jednotlivých SOA 
nebo Soka, případně na Familysearch.org 

 https://familysearch.org/search/image/ 

 

 

https://familysearch.org/search/image/index


Národní archiv - Dejvice 

 

 Soupis poddaných podle víry 1651 

 Soupisy Židů, knihy familiantů  

 Berní rula 1654 

 Tereziánský katastr 1748 

 Josefinský katastr 1785-1789 

 Stabilní katastr 1817-1843 

https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-odborne-akce/publikace/e-knihy
https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-odborne-akce/publikace/e-knihy
https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-odborne-akce/publikace/e-knihy
http://pvh.ff.cuni.cz/soupisy.htm
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=69bd979cb54beffa17a5bce8355e006c
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=69bd979cb54beffa17a5bce8355e006c
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=69bd979cb54beffa17a5bce8355e006c
https://ags.cuzk.cz/archiv/
https://ags.cuzk.cz/archiv/
https://ags.cuzk.cz/archiv/
https://ags.cuzk.cz/archiv/


Fondy velkostatku 

 Knihy pozemkové, gruntovní 

 Knihy svatebních smluv 

 Knihy posledních vůlí 

 Soupisy poddaných na panství 

 Knihy urbářů 

 Knihy povolení k sňatku 

 

 Uloženy v SOA 

 



Odchody do zámoří 

 The Statue of Liberty - Ellis Island foundation    

– databáze cestujících na lodích 

 http://www.libertyellisfoundation.org/passenger 

 Staats Archiv Bremen 

 http://www.passagierlisten.de/ 

 Staats Archiv Hamburg 

 http://search.ancestry.de/search/db.aspx?dbid=1068 

 

http://www.libertyellisfoundation.org/passenger
http://www.libertyellisfoundation.org/passenger
http://www.passagierlisten.de/
http://www.passagierlisten.de/
http://search.ancestry.de/search/db.aspx?dbid=1068
http://search.ancestry.de/search/db.aspx?dbid=1068


Vojenský ústřední archiv 

 Vojenské matriky 

 Kmenové listy 

 Databáze legionářů a padlých ve 2. světové 

válce 

 Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek 

v zahraničí za 2. sv. války 

 Databáze padlých v 1. sv. válce 

● https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/ 

https://www.vuapraha.cz/vojenske-matriky/
https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/
https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/
https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/


2. světová válka 
 

 Databáze obětí Holocaustu 

 Databáze Památníku Terezín 

 Yad Vashem 

 válečné hroby 

 Arolsen  archives 

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
http://yvng.yadvashem.org/index.html
http://yvng.yadvashem.org/index.html
http://yvng.yadvashem.org/index.html
https://valecnehroby.army.cz/evidence-valecnych-hrobu
https://arolsen-archives.org/en/search-explore/search-online-archive/
https://arolsen-archives.org/en/search-explore/search-online-archive/
https://arolsen-archives.org/en/search-explore/search-online-archive/


Hledání v zahraničí 

 

 

 Familysearch – Církev Ježíše Krista svatých 

posledních dnů - Slovenské matriky 

 https://familysearch.org/ 

 Die genealogische Datenbank 

 http://www.genteam.at/ 

 

https://familysearch.org/
https://familysearch.org/
https://familysearch.org/
http://www.genteam.at/
http://www.genteam.at/


Dobový tisk 

 Kramerius 

 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do 

 http://kramerius.kvkli.cz/search/ 

 http://kramerius.mzk.cz/search/ 

 

 Anno – Austrian newspapers online 

 http://anno.onb.ac.at/ 

 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
http://kramerius.kvkli.cz/search/
http://kramerius.kvkli.cz/search/
http://kramerius.mzk.cz/search/
http://kramerius.mzk.cz/search/
http://anno.onb.ac.at/
http://anno.onb.ac.at/


Tištěné pomůcky 

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970 

Latinsko – český, německo - český slovník 

Slovníky místních a pomístních jmen 

Soupis poddaných podle víry 1651 

Berní rula 1654 

Generální rejstřík Berní ruly  

Adresáře 

 



Genealogické programy 

 Ancestry – ryze český program, bezplatný 

 http://ancestry.nethar.cz/ 

 Family tree builder 

 http://www.myheritage.cz/family-tree-builder 

 Ahnenblatt 

 http://www.ahnenblatt.com/ 

 Legacy 

 http://www.legacyczech.com/ 

 

http://ancestry.nethar.cz/
http://ancestry.nethar.cz/
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.myheritage.cz/family-tree-builder
http://www.ahnenblatt.com/
http://www.ahnenblatt.com/
http://www.legacyczech.com/
http://www.legacyczech.com/


Zajímavé odkazy 

 

 Archivní fondy v ČR 

 Genealogické fórum 

 http://genealogie.taby.cz/ 

 http://forum.geni.sk/ 

 http://www.genea.cz/ 

 

 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx
http://genealogie.taby.cz/
http://genealogie.taby.cz/
http://genealogie.taby.cz/
http://forum.geni.sk/
http://genealogie.taby.cz/
http://www.genea.cz/
http://www.genea.cz/
http://www.vasegeny.cz/genealogicky-rozcestnik-ceska-republika/
http://genealogie.taby.cz/


Děkuji za pozornost 


