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Realizační tým
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přednášejících, tvorba programu a moderování konference 
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Pavla Zajícová webdesign, návrh pozvánek, grafická úprava a tisk materiálů
Václav Šindýlek ml. programování webových registrací
Rostya Gordon Smith kontakt s médii, publicita konference
Lukáš Čoupek zajištění prostor pro konferenci

 distribuce propagačních materiálů, občerstvení, šatny

Silvie Weinbergerová simultánní překlad přednášek do angličtiny

Kateřina Kamarádová ml., Iva-
na Dynková, Dagmar Dynková, 
Kateřina Dynková, Daniela 
Mikulenková, Ondřej Šnajdar, 
Hana Šnajdarová, Marie 
Eckert, Marcela Pálková



Slovo úvodem

V sobotu 19. října 2013 se v prostorách Státního okresního archivu Uherské Hra-
diště uskutečnila 1. genealogická konference s podtitulem „Konference o rodin-
né historii“. Organizovala ji Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jako 
spolupořadatel se podílel Státní okresní archiv Uherské Hradiště. Účast přislíbily 
i další organizace: Moravský zemský archiv v Brně, FamilySearch, Zemský archiv 
v Opavě a Státní okresní archiv Zlín – v závěru sborníku vystupují jako sponzoři.

Konference byla určena zájemcům z řad široké veřejnosti a reagovala tak na 
rostoucí poptávku po akcích podobného druhu. Jedna z příčin tohoto zvýšeného 
zájmu o pátrání po našich předcích je zrychlující se tempo digitalizace velkého 
množství spisů uložených v archivech, což lidem umožňuje nahlížení do elektro-
nických matrik z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Svůj vliv v tomto 
trendu ale sehrávají také média – například po odvysílání dokumentární série 
o genealogii „Tajemství rodu“ v České televizi v prvním pololetí roku 2013 prudce 
vzrostla návštěvnost digitálních matrik i badatelen všech archívů. 

Konference, které se zúčastnila téměř stovka zájemců z celé České republiky  
i ze Slovenska, byla zaměřena na následující okruhy:

•	 regionální	historie	a	genealogické	badání,
•	 sbírky	matrik	v	zemských	archivech	Čech,	Moravy	a	Slezska	a	další	archívní	

prameny,
•	 postupující	proces	digitalizace	a	její	problematika,
•	 indexování	digitálních	záznamů	(projekt	FamilySearch),
•	 význam	rodin	a	pořádání	rodinných	setkání.

Součástí konference byla nabídka publikací o genealogii – knihy, brožury, letá-
ky, mapy rodokmenů. O přestávkách nebo během oběda měli účastníci možnost 
diskutovat s přednášejícími a poradit se o některých tématech také s dalšími 
přítomnými odborníky na genealogii, říci si navzájem své zkušenosti a podělit se 
o tipy, rady a náměty. 

Tento sborník obsahuje téměř všechny konferenční příspěvky včetně snímků 
přednášejících,	některé	prezentace	byly	zestručněny	do	více	kompaktní	textové	
podoby. Chybí pouze jediný příspěvek Mgr. Zdeňka Cvikla s názvem Genealogické 
centrum Valašska, který nám autor neposkytl. V závěru sborníku je publikováno 
několik fotografií a rovněž jsou představeni sponzoři konference. Více informací 
– např. fotogalerie – se nachází na konferenčním webu: http://www.geneakonf.cz.

Děkujeme celému realizačnímu týmu za přípravu konference a řečníkům za 
přednesení příspěvků a dodání jejich elektronické podoby. Zvláštní poděkování 
patří	Tomovi	Hrncirikovi	z	Houstonu	v	Texasu,	který	má	své	kořeny	na	Valašsku	
a který stál u zrodu celé akce. Během svého misijního pobytu v České republice 
v letech 2010–2011 často navštěvoval zdejší archivy; na jaře 2013 pak inicioval jed-
nání s řediteli a dalšími pracovníky archivů na Moravě a ve Slezsku a jejich společné 
plány pak vyvrcholily uspořádáním této podzimní přednáškové aktivity.
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Tom Hrncirik
soukromý badatel, Houston, Texas, USA

Uvítání přítomných

I want to welcome all of you to this special conference today.
My	first	experience	in	the	Archives	of	the	Czech	Republic	began	in	1989	with	the	help	of	

Milan Coupek in the Zemsky Archive of Brno and with Karel Muller in the Opava Archive. 
The location for this conference was chosen because of the dedicated efforts of the Coupek 

family in the work of Genealogy and Family History.
The purpose of this conference is to recognize the work of many who have a great love 

for this work. Each speaker was chosen because of their dedication and accomplishments in 
Family History Research.

The goal of the conference is to unite the efforts of the archives and research specialist with 
the program of the Church of Jesus Christ of Latter Days Saints known as Family Search. 

I believe that this united effort can best serve the people of this region with access to the 
records of your ancestors.

Thank you for coming to support this conference.

Rád bych na této konferenci přivítal všechny přítomné. 
Mé první zkušenosti s archivy v České republice začaly v roce 1989. Tehdy mi byli nápomoc-

ni pánové Milan Čoupek v brněnském archivu a Karel Müller v archivu v Opavě.
Místo konání této konference bylo vybráno s ohledem na ohromné úsilí rodiny Čoupkovy 

v oblasti genealogie a rodinné historie.
Účelem tohoto našeho setkání je ocenit práci velkého počtu lidí, kteří tuto činnost z celého 

srdce milují. Všichni řečníci byli vybráni na základě toho, že se rodinné historii dlouhodobě 
věnují a v tomto oboru již mnohé dokázali.

Cílem konference je sjednotit úsilí archivů a odborných badatelů s programem Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů známým jako Family Search. 

Věřím, že toto spojené úsilí dokáže tím nejlepším způsobem pomoci lidem v této zemi 
zpřístupnit záznamy o jejich předcích.

Děkuji, že jste přišli tuto konferenci podpořit. 
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PhDr. Jiří Čoupek
emeritní ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti

Regionální historie a genealogické bádání 

Dějiny místa, kde lidé žijí, pracují a odpočívají, kde žili jejich předkové, ale také prostředí, 
které dobře znají a je jim blízké, jsou velmi populární a přitažlivé. V regionálních dějinách, se 
nejlépe lidé seznamují i s obecnějšími dějinami státu a světa. Vzpomeňme jen výročí příštího 
roku, kdy uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Tato mimořádná událost ovlivnila osu-
dy prakticky každé naší rodiny a žije ve vzpomínkách mnoha generací. Na druhé straně vždy 
čtenáře zaujme zpracování významného rodu v obci, který rodné místo jakýmkoliv způsobem 
proslavil, a tak vyvolává zájem i o zpracování vlastního rodokmenu.

Při zpracování genealogických kořenů nelze psát jen suchý výčet jmen a uvádění dat naro-
zení, úmrtí či sňatku, ale je nutno psát skutečné dějiny svého rodu. Na počátku svého vyprá-
vění proto nelze opomenout dějiny regionu, tedy popisu prostředí, ve kterém předkové žili, ať 
už se jednalo o přírodní podmínky, místní tradice a pověsti, charakter kraje a první historické 
záznamy o něm. 

Další neodmyslitelnou součástí výzkumu by měl být historicko-správní vývoj kraje včetně 
jednotlivých vrchností a majitelů panství, uspořádání farností, změn politické správy atd. Tato 
část nám i prakticky napomůže v orientaci po pramenech a přinese první praktické výsledky 
našeho bádání.

V další fázi práce nelze opomenout dějiny samotné obce, kde předkové vlastně žili. Výho-
dou je, že až do poloviny 19. století převážně pobývali na jednom místě, není ovšem výjimkou, 
že se už od 18. století stěhovali i na větší vzdálenosti a jednotlivé obce a města častěji střídali. 
O každém místě, kde delší dobu pobyli, bychom měli alespoň něco vědět. Právě zpracované 
monografie míst by nám proto měly být důležitým pomocníkem v našem dalším bádání. 

Významnou otázkou, kterou bychom se měli zabývat, je povolání našich předků. Většinou 
se bude jednat asi o zemědělce v různém sociálním postavení od gruntovníků přes podsed-
níky a domkáře až po bezzemky a nádeníky. I zde ale můžeme dojít k zajímavým závěrům, 
např.	střídání	sociálního	postavení	jednotlivých	generací,	náhlé	ztráty	gruntu	(grunt	byl	propit	
nebo	vyhořel),	nebo	naopak	jeho	získání	(vyženěním),	získání	významného	postavení	(rychtá-
ře,	představeného	obce)	atd.	Vedle	zemědělců	ovšem	narazíme	i	na	další	povolání,	mnohdy	se	
dědící v řadě generací – tkalci, kováři, řezníci, šenkýři, ale třeba i kostelníci. Některá povolání 
nám možná zjednoduší genealogický výzkum, jako kupř. mlynáři, kteří jsou nejen v prame-
nech dobře sledovatelní, ale také byli vzájemně spřízněni. Jejich protipólem je naopak povolání 
sládků či vandrovních řemesel, kteří přecházeli z místa na místo a pátrání po nich v matrikách 
je velmi nesnadné. Od počátku 19. století je také zajímavá a důležitá snaha našich předků po 
vzdělání, kterou bychom neměli opomenout. Jedná se zejména o přístup ke střednímu, pří-
padně k vysokoškolskému vzdělání, kterého dosahují i děti z nejchudších vrstev, podporované 
různými mecenáši, nadacemi a movitějšími příbuznými. Často se také připomínají první ženy, 
které u nás dosáhly vysokoškolský titul. 
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Určitě k důležité problematice, o kterou by se měl genealog zajímat, patří otázka bydlení 
předků. Nejedná se jen o vývoj „bytové kultury“, tj. vybavení domu, jeho otopu či prostorových 
a hygienických podmínek, ale především o samotnou lokalizaci a dějiny příslušného obydlí. 
Máme-li štěstí, žilo na jednom místě několik generací a dům, po několika přestavbách, se 
dočkal 20. století. V jiném případě se rodina stěhovala během jedné generace několikrát, a za 
svůj život vystřídala nespočet míst. V tomto případě se pátrání po „rodném“ domě asi nebu-
deme příliš věnovat. Není ale od věci, zaměříme-li se na určitý zajímavý domek, kde sice naši 
předkové bydleli jen relativně krátkou dobu, ale dům má určitou jinou hodnotu, architekto-
nickou, historickou či kulturně-společenskou. Pak je určitě dobré se historií domu a jeho dáv-
ných obyvatel, třeba i nespřízněných, zabývat. Dějiny „našeho“ domu mají vedle historického 
i praktický význam. Uchovávaná stavební dokumentace a právní podklady nám pomohou při 
přestavbách domu, různých úředních jednáních nebo při případných právních sporech.

Významným pramenem pro genealogické bádání, ale i pro regionální historii, jsou rodinné 
kroniky, pamětní zápisky, korespondence a zvukové a obrazové záznamy. Ty sice pocházejí 
většinou až z 20. století, přesto nám často podávají neocenitelné informace o působení našich 
předků v obecní samosprávě, společenských organizacích a spolcích, v armádě nebo státní 
správě, v protifašistickém nebo protikomunistickém odboji apod. Tyto doklady se stávají do-
konce unikátními, pokud se jiné prameny k regionální historii nedochovaly. Takovými příklady 
jsou např. pohraniční území, kde bylo původní obyvatelstvo vystěhováno a úřední doklady 
zničeny. Samozřejmě se to týká i zpráv o různých menšinách, ať už národnostních, nebo ná-
boženských. 

K cenným pramenům patří i vzpomínky pamětníků, zde ovšem musíme počítat s důklad-
nou historickou kritikou a konfrontací s archivními prameny. Přesto jsou ne ocenitelným zdro-
jem informací a především osvěžujícím pohledem na každodenní život našich předků.
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PhDr. Jan Štěpán, PhD.
zástupce vedoucí Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc

Genealogie jakožto nauka o rodokmenech se v prvé řadě neobejde bez záznamů z církev-
ních matrik. Nejprve matriky obsahovaly záznamy křestní, sňatkové a pohřební dohromady 
a v ZAO včetně pobočky v Olomouci se nacházejí matriky z oblasti současného Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. Ty nejstarší v našem archivu jsou dvě a obě katolické, matrika pro 
Razovou u Bruntálu, která začíná rokem 1571, a matrika Ryžoviště začínající rokem 1583. Do 
roku 1600 vlastníme celkem 12 matrik, z nichž jedna je také luterská. Pro toto období je však 
nekatolická matrika velká vzácnost. Nejmladší matriky, které archiv opatruje, jsou již z velké 
části vázány zákonem na ochranu osobních údajů, takže část z nich zatím není ani možné 
předkládat v celku. Zde najdeme jak katolické, tak evangelické, českobratrské, ale také civilní 
pro lidi bez vyhraněné víry. Nejdůležitější činností archivu plynoucí ze zákona však není zpří-
stupňování archiválií, ale jejich ochrana. A právě to bylo dlouhou dobu největším kamenem 
úrazu pro zpřístupňování matrik široké veřejnosti. Genealogie se totiž těší stále více vzrůstají-
cí oblibě a odpovídalo tomu i množství matrik předložených do badatelny ke studiu. 

V zásadě se dá říci, že badatelnu navštěvovaly převážně tři skupiny dlouhodobých či krát-
kodobých badatelů. První byli jednotlivci s víceletým zájmem o genealogii svého rodu, kteří 
během každého roku prostudovali jen několik matrik, ale hledali veškeré dohledatelné údaje 
k rodině. Dále jednotlivci zhotovující rodokmeny na zakázku, kteří během roku prostudovali 
velké množství matrik, hledali však jen základní rodovou linii. Poslední skupinou byly jednot-
livci či skupinky badatelů nejčastěji ze zahraničí, kteří během několika málo dní prostudovali 
často	několik	stovek	matrik	a	zpravidla	hledali	základní	údaje,	ovšem	pro	maximální	časové	
rozpětí, které jim matriky poskytly. Právě vzrůstající množství předkládaných matrik, někdy 
doslova proudících do a z badatelny, se začalo nebezpečně podepisovat na jejich fyzickém 
stavu. Část matrik prošla v minulosti mikrofilmováním, takže alespoň ty byly předkládány 
k nahlížení pouze na čtečkách mikrofilmů. Procentuálně se však jednalo o pouhý zlomek. 

Mimo to byla Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje dlouhodobě v zájmu pří-
padného studia Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Teprve výrazný pokrok infor-
mačních technologií, miniaturizace a další technické vymoženosti spojené s vývojem HW, SW 
a Internetu umožnily spustit projekt digitalizace matrik v ZAO. Stále se tenčící státní rozpočet 
však znamenal, že se Zemský archiv v Opavě začal poohlížet po jiných možnostech, než po 
digitalizaci vlastními silami. Jak již bylo řečeno, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
již dlouho projevovala o matriky našeho archivu zájem, a protože jejich možnosti v oblasti 
digitalizace jsou doposud prakticky bezkonkurenční, došlo k oboustranné vzájemně výhodné 
dohodě. Tímto způsobem bylo zároveň možné splnit dva doposud zdánlivě nesplnitelné poža-
davky – fyzicky ochránit matriky a zároveň je zpřístupnit komukoliv pokud možno bez ome-
zení. Po kratší přípravě tak bylo v roce 2007 započato s digitalizací. O něco později započala 
spolupráce informačního oddělení ZAO ve složení Mgr. Pavel Doležal, Mgr. Radomír Michna 
a Mgr. Marek Troják a firmou Bach systems, s.r.o. na vytvoření pokud možno co nejuniverzál-
nější internetové aplikace, která by umožnila zpřístupnit v digitální podobě jak inventáře, tak 
samotné archiválie.

Jako první byly digitalizovány matriky olomoucké pobočky ZAO a posléze i matriky sa-
motného Zemského archivu v Opavě. Všechny byly v první fázi skenovány v Olomouci a tech-

Sbírka matrik v Zemském archivu 
v Opavě a její digitalizace 
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nické zajištění pro Genealogical Society of Utah zajistil fotograf Alma Mollemans, který vždy 
zaškolil potřebné pracovníky. Skenování matrik bylo ukončeno v roce 2009 a bylo přesunuto 
do Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově, kde navázalo skenováním urbářů, 
pozemkových knih a sčítacích operátů. K 2. 10. 2013 je takto naskenovaných 11 705 matrik 
a nenaskenovaných cca 83, přičemž počet nenaskenovaných matrik souvisí s matrikami, které 
nemohou být zveřejněny, protože to nedovoluje zákonná lhůta. Celkový počet záznamů ke dni 
konání konference byl 1 207 520 a celkový počet naskenovaných snímků 5 115 670.

Jak se tedy digitalizace skutečně promítla do ochrany matrik a zároveň jejich zpřístupnění, 
ukazuje následující přehled a grafy zobrazující návštěvnost webových stránek ZAO:

Změny v návštěvnosti na olomoucké pobočce v souvislosti s digitalizací

rok počet badatelů z toho genealogů počet fyzických badatelských návštěv

2007 635 300 2925

2008 607 312 2214

2009 611 288 2027

2010 468 1268

2011 397 1134

2012 327 987

Aplikace „Matriky“ http://matriky.archives.cz je součástí širší archivní aplikace nazvané Archiv-
ní Vademecum www.archives.cz, která se snaží zpřístupnit všem uživatelům informace o obsa-
hu zpracovaných archivních fondů a sbírek Zemského archivu v Opavě a pod něj spadajících 
státních okresních archivů. Veškerá zde uváděná data jsou čerpána z archivních inventářů 
a	katalogů,	přičemž	jen	ty	nejstarší	existující	často	pouze	v	tištěné	podobě,	prozatím	nejsou	
zcela	přístupné.	Aplikace	je	určena	pro	webové	prohlížeče	Firefox,	Chrome	a	Safari,	ostatní	
prohlížeče s aplikací nefungují správně. Je to dáno rozdílným programovým vybavením, které 
by se laicky dalo vyjádřit asi tak, že pokud si do svého mobilu budete kupovat baterie nebo 
používat nabíječky baterií do mobilů jiných značek, nebude Vám fungovat. Skutečně není v na-
šich silách vytvořit aplikaci, která by si rozuměla se všemi programy.

Vraťme se však k samotné aplikaci „Matriky“. Dnes se již samozřejmě jedná o několikátou 
verzi od té první, která začala fungovat na konci roku 2009. Když byla neoficiálně spuštěna, 
ještě nikdo netušil, jak se vlastně bude doopravdy chovat při obrovském objemu dat, který 
měla předávat dál a se kterým měla pracovat. Nejde totiž jen o samotné snímky matrik, ale sa-
mozřejmě také o vyhledávače, rejstříky matrik a další informační data a programy k prohlížení 
snímků. Předpokládal se samozřejmě velký nápor navštěvovatelů, a to jak těch, kteří se chtějí 
jen podívat, tak těch, kteří potřebovali s matrikami ihned pracovat. I přesto, že o neoficiálním 
spuštění aplikace nikdo nevěděl, přihlašovalo se na ni stále více návštěvníků, kteří evidentně 
čekali, kdy se konečně objeví. Zájem nás samozřejmě potěšil, ale tato situace ihned ukázala, 
že nápor bude větší a pouze tento skutečný zájem upřesní praktickou podobu aplikace k vy-
hledávání. Ihned byla tedy posilována pracovní paměť serveru a navýšena rychlost připojení, 
k čemuž nakonec došlo ještě několikrát. 

Vývoj samotné aplikace se také měnil, a to jednak podle praktických potřeb badatelů a jed-
nak podle možností archivu. Měnily se tedy způsoby vyhledávání v databázích, prohlížeče 
obrázků, ale také možnosti použití předkládaných dat. Naší volbou od počátku bylo umožnit 
badatelům stáhnout si potřebné údaje, a to formou stažení každého snímku zvlášť. Ukázalo 
se však, že bez pojištění formou dotazu „Captcha“ pro reálnou osobu toto není možné, neboť 
prakticky ihned začali někteří badatelé pomocí tzv. robotů stahovat celé matriky. Tím však 
i přes dostatečnou rychlost serveru a jeho pracovní paměť prakticky zamezili přístup k matri-
kám jiným badatelům. Ukázalo se také, že možnost uložit si soubor do počítače není dostateč-
ně označena, a spousta badatelů, kteří si nepřečetli návod, tuto položku dole a v modré barvě 
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textu	neviděli.	Přesunula	se	proto	nově	do	horní	pozice	k	dalším	položkám	zvětšení	obrázku	
a byla označena červeně.

Samozřejmě mnoho chyb je na naší straně a snažíme se je neustále opravovat. Ukázalo se, 
že	v	řadě	matrik	chyběly	některé	stránky,	popřípadě	tam,	kde	byl	text	zakryt	vloženým	či	vle-
peným	listem	doplňujícím	údaje	v	matrice,	byl	zároveň	skryt	text	dalších	zápisů.	To	vše	je	tedy	
postupně doskenováno a jsme samozřejmě badatelům vděčni za upozornění. Kuriózní chyby 
vznikly u matrik, které obsahují velké množství stránek. Při skenování byla totiž matrika roz-
dělena do nejméně dvou adresářů, které ale byly při publikování na Internetu spojeny do jed-
noho adresáře. Pokud v této situaci došlo k tomu, že snímky překročily určité číselné hodnoty, 
při spojení adresářů se některé snímky zařadily podle číselné řady. Po několika listech rodné 
matriky, tak mohl následovat např. list z oddací či úmrtní a po něm opět následovalo několik 
listů rodné matriky.

Co dále jako vylepšení připravujeme? Bude to jednak soupis matrik, které jsou doposud 
uloženy na matričních úřadech i s odkazy, kde se nacházejí. Častým dotazem také bývá, jak 
postupovat, pokud matriky začínají teprve v první polovině 17. století. V současné době se plá-
nuje u těchto matrik skenování tzv. opisů matrik, které jdou většinou až k roku 1688 a budou 
samozřejmě součástí matriční aplikace.

 Na závěr jeden malý dovětek. Hledáte mezi svými předky šlechtice nebo významné osob-
nosti a nenacházíte? Nezoufejte, i to může být důvod, proč jste Vy sami na světě. Řada šlech-
tických rodů zcela vymřela a jejich tzv. nemanželské děti jsou většinou jen rodinou pohádkou. 
Navzdory tomu kdokoliv z Vás, kdo dnes předky hledá, je tu díky tomu, že oni sami v životě 
přežili dostatečně dlouho. Takže i když nemůžete některé předky najít – byli tu. Možná někde 
jinde, možná je farář nezapsal, ale Vy sami dokazujete, že tu byli. A stejné je to i s tím, když Vás 
někdo ohromí, že jeho rodokmen sahá do 15. století a Vy máte posledního předka v roce 1810. 
Všichni jsme museli mít nějaké předky až k oné známé otázce – kdo byl dřív? Slepice či vejce? 
Takže hledejte své předky a ať je Vám k tomu archivní aplikace „Matriky“ Zemského archivu 
v Opavě a jeho pobočky v Olomouci dobře nápomocná.

Statistika návštěvnosti 
webových stránek ZAO le-
den–říjen 2013.

Statistika týdenní návštěv-
nosti webových stránek 
ZAO.
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Mgr. Lucie Křížová
vedoucí oddělení pro využívání archiválií Moravského zemského archivu v Brně

Digitalizace archiválií a jejich zpřístupnění na internetu je – přes značnou finanční i časovou 
náročnost – jedním z nejefektivnějších způsobů jak zajistit ochranu fyzického stavu archiválií 
a zároveň zpřístupnit archivní bohatství široké veřejnosti. 

Cílem tohoto příspěvku je představit realizované i probíhající projekty digitalizace archiv-
ních fondů Moravského zemského archivu v Brně, díky kterým mohou zájemci o historii nahlí-
žet do archiválií online – pomocí dálkového přístupu.

I. ACTA PUBLICA – MATRIKY ONLINE

Badatelsky nejvíce využívaným archivním fondem Moravského zemského archivu je – obdobně 
jako ve všech ostatních oblastních archivech – Sbírka matrik. Fond Sbírka matrik v současnosti 
zahrnuje 10 288 matričních knih z okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodo-
nín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad 
Sázavou. Moravský zemský archiv tedy pečuje i o matriky, které svou územní příslušností ne-
patří do současného správního obvodu archivu a naopak. Současný správní obvod Moravského 
zemského archivu je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského s územím 
těchto	krajů	k	1.	1.	2000.	V	praxi	to	znamená,	že	matriky	okresu	Vsetín	(nyní	kraj	Zlínský)	jsou	
uloženy	v	Zemském	archivu	v	Opavě,	matriky	okresu	Havlíčkův	Brod	(nyní	kraj	Vysočina)	jsou	
uloženy	v	Státním	oblastním	archivu	v	Zámrsku,	matriky	okresu	Pelhřimov	(nyní	kraj	Vysoči-
na)	jsou	deponovány	v	Státním	oblastním	archivu	v	Třeboni	a	matriky	okresu	Prostějov,	který	
územně spadá do kraje Olomouckého, jsou uloženy v Moravském zemském archivu.

Projekt digitalizace matrik „ACTA PUBLICA“ se připravoval od roku 2007. Společný záměr 
Moravského zemského archivu v Brně a Diecézního archivu v St. Pöltenu zveřejnit matriky na 
internetu byl realizován v rámci operačního programu Evropské unie „Evropská územní spo-
lupráce Rakousko-Česká republika 2007–2013.“ 

Prvních cca 1 000 matrik bylo zpřístupněno online na portálu www.actapublica.eu v únoru 
2009	(přístup	k	digitalizovaným	archiváliím	je	také	možný	přes	webové	rozhraní	Moravského	
zemského archivu na www.mza.cz).	Od	roku	2010	byly	do	aplikace	Acta	Publica	postupně	při-
pojovány i matriky státních oblastních archivů v Plzni a Praze. 

V současnosti je z fondu Sbírka matrik Moravského zemského archivu zdigitalizová-
no	10	238	knih,	což	představuje	objem	dat	3,5	TB,	resp.	1	619	753	obrazových	souborů	(stav	
k	15.	10.	2013).	K	témuž	datu	je	evidováno	celkem	50	191	registrovaných	uživatelů.

Dále probíhá digitalizace nových přírůstků a vybraných opisů matrik, které nahrazují v mi-
nulosti ztracené či špatně čitelné originály. 

Matriky	je	možné	prohlížet	bez	jakéhokoli	přihlašování	nebo	registrace	(je	nezbytné	mít	
na	počítači	nainstalovaný	prohlížeč	Flash	aplikací	–	např.	Adobe	Flash).	Uživatelům	zpravidla	
doporučujeme využít možnosti bezplatné registrace, neboť přihlášením získává každý uživatel 
přístup k řadě pomůcek, které usnadňují vyhledávání a orientaci v matrikách. Přihlášení uživa-
telé mohou při práci s webovým prohlížečem používat funkci záložky, poznámkový blok, popř. 

Záznamy v Moravském zemském 
archivu v Brně a digitalizace 
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mohou	sdílet	data	s	ostatními.	Navíc	mají	přístup	ke	složce	Dokumenty	(viz.	obr.	níže),	která	
obsahuje odkazy na webové stránky dalších archivů ČR, soupisy farností jednotlivých archivů, 
přehledy	uveřejněných	matrik,	naskenované	inventáře	(základní	archivní	pomůcky	obsahující	
seznam	–	popis	všech	inventárních	jednotek	daného	archivního	fondu),	naskenované	místní	
rejstříky k matrikám uloženým v Moravském zemském archivu atd.

Inventáře matrik Moravského zemského archivu jsou vypracovány pro každý okres samo-
statně.	V	rámci	každého	okresu	jsou	matriky	řazeny	abecedně	podle	názvu	farnosti	(nejdříve	
římskokatolické, dále následují fary církví evangelických, církve československé, popř. pra-
voslavné,	starokatolické	a	matriky	civilní),	v	rámci	každé	farnosti	 jsou	pak	 jednotlivé	knihy	
řazeny chronologicky nejdříve matriky narozených, oddaných, zemřelých a na závěr rejstříky 
(indexy)	 k	matričním	knihám.	V	 poznámce	pod	 čarou	 jsou	 ke	 každé	 knize	 doplněny	 další	
popisné údaje, které je možné využít pro lepší orientaci ve zdigitalizovaných matrikách, jako 
např.	 jazyk,	v	 jakém	byla	příslušná	kniha	vedena	(latina,	němčina,	čeština),	zda	 je	v	daném	
svazku rejstřík, často jsou zde zaznamenány informace o výskytu dalších záznamů, které se 
v	matrice	objevují	 (např.	záznamy	o	svěcení	kostela,	pamětní	záznamy	či	výtahy	z	různých	
úředních	nařízení	zapsané	farářem),	bývají	zde	uváděny	odkazy	na	stránky	v	matrice,	kde	jsou	
zapsány nemanželské děti, židé, mrtvě narozené děti, pokud jsou vedeny odděleně atd. Orien-
taci v matrice, ve které byly zapsány údaje k více obcím, urychlí i v poznámce uváděné rozsahy 
stran	(folií),	které	se	týkají	jednotlivých	obcí.	Čísla	stran	(folií)	uváděná	v	poznámce	pod	čarou	
však nejsou totožná s čísly naskenovaných snímků, ale odkazují na původní či později provede-
nou	foliaci	(původní	foliace	bývá	nejčastěji	provedena	v	pravém	dolním	rohu	stránky,	můžete	
ji	však	najít	i	v	pravém	horním	rohu	či	jinde	–	viz	obrázky	na	následující	straně).

Podrobnější návod k ovládání aplikace je rovněž k dispozici všem registrovaným uživate-
lům ve složce Dokumenty.

II. INDIKAČNÍ SKICI

Digitalizace cca 4 200 indikačních skic – kolorovaných map stabilního katastru z let 1824 až 
1931,	 byla	 realizována	 externím	dodavatelem	 (firmou	Elsyst	 Engineering,	 Vyškov)	 v	 letech	
2006–2007. Původně byly digitální kopie map předkládány offline v badatelně archivu pro-
střednictvím prohlížeče Elmap Store. 

Z důvodu velkého zájmu badatelů byla v roce 2011 spuštěna online aplikace přístupná 
přes	webové	rozhraní	Moravského	zemského	archivu	(www.mza.cz/indikacniskici  ).	Aplikace	
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je dále propojena s webovým portálem Ústředního archivu zeměměřičství a katastru 
(http://archivnimapy.cuzk.cz),	který	zpřístupňuje	císařské	povinné	otisky	stabilního	katastru	
a další archivní mapové soubory. Pro genealogické účely je vhodnější nahlížet do indikačních 
skic, protože na skicách byly – na rozdíl od císařských povinných otisků – zaznamenávány 
jména majitelů nemovitostí, tyto údaje na císařských otiscích uvedeny nejsou. 

V aplikaci Indikační skici je k dispozici i objednávkový modul, který umožňuje zájemců ob-
jednat si offline verzi indikační skici nebo její vybrané části k zaslání na DVD. 

III. URBÁŘE

V současnosti probíhá digitalizace urbářů uložených v Moravském zemském archivu. Soupis 
všech	moravských	a	slezských	urbářů	vypracoval	Jan	Řezníček	(Moravské	a	slezské	urbáře	po	
1372/1407	před-1771(1849).	Praha	2002.)	K	dnešnímu	datu	je	zdigitalizována	přibližně	jedna	
třetina urbářů.

IV. LÁNSKÉ REJSTŘÍKY

Souběžně s digitalizací urbářů pokračuje i digitalizace nejstaršího dochovaného moravského 
katastru – lánských rejstříků z let 1669–1679. Fond Lánské rejstříky obsahuje celkem 363 
knih, k 15. 10. 2013 bylo naskenováno 291 svazků. 

Termín zpřístupnění těchto archivních souborů veřejnosti závisí mimo jiné na doplnění 
metadat k naskenovaným snímkům.
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Mgr. Lukáš Čoupek, PhD.
ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti

Základem genealogického výzkumu jsou bezesporu záznamy z matrik, které tvoří jakousi 
kostru rodinné historie. Pokud se však badatel nechce spokojit s pouhým načrtnutím rodo-
vých vazeb mezi osobami, musí tuto kostru obalit „svalstvem“ dalších údajů, aby ve výsledku 
získal živé osudy svých předků. A v tuto chvíli se nevyhne návštěvě příslušného okresního 
archivu. Mnohdy však ani přesně netuší, co zde najde.

Jak samotný název napovídá, shromažďují tyto archivy dokumenty vzniklé z činnosti in-
stitucí, jejichž působnost nepřesahuje rozsah okresu ve velikosti dle územněsprávní reformy 
z roku 1960. Jedná se tedy o úřady a další právnické osoby místního a okresního charakteru, 
např.	okresní	úřady	(do	roku	1945),	okresní	soudy,	obecní	úřady,	farní	úřady,	školská	zařízení	
základního a středního stupně vzdělávání a další. V souvislosti se složením archivního bohat-
ství v okresních archivech však je třeba upozornit, že ačkoli v jednotlivých okresech nalezne-
me stejné typy fondů, jejich obsah se může někdy i dost značně lišit. Místní podmínky jsou 
totiž vždy rozdílné a záleží na mnoha faktorech, zda badatel najde právě to, co potřebuje. Mezi 
nejdůležitější prvky ovlivňující konečnou podobu dochování archivních fondů patří charakter 
původce	(např.	zda	bylo	město	původně	poddanské	nebo	královské),	změny	v	územněspráv-
ním členění, ale také válečné události, živelné pohromy či dokonce neodborné zásahy, které 
způsobily v minulosti ztrátu cenných jednotlivin i celých souborů archiválií. Budeme-li tedy 
popisovat situaci ve zdejším archivu, musíme vzít v úvahu, že informace platné pro okres 
Uherské Hradiště lze aplikovat na jiná místa pouze v základních principech.

Nejvýznamnějšími archiváliemi uloženými ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště 
jsou z hlediska genealogického bezesporu operáty ke sčítání lidu z let 1857–1921. První sou-
stavné sčítání lidu v habsburské monarchii proběhlo za vlády císařovny Marie Terezie v roce 
1754. Za první moderní sčítání lidu je obecně považován soupis z roku 1869. Od tohoto roku 
také probíhá nadále pravidelně po 10 letech. Jedinou výjimkou byl rok 1940, kdy sčítání kvůli 
probíhajícímu válečnému konfliktu neproběhlo. Sčítání lidu 1869–1930 organizovala okres-
ní	hejtmanství,	v	našem	případě	se	sídlem	v	Uherském	Hradišti	(dělilo	se	na	soudní	okresy	
Uherské	Hradiště,	Napajedla	a	Uherský	Ostroh)	a	v	Uherském	Brodě	(soudní	okresy	Uherský	
Brod,	Valašské	Klobouky	a	od	1.	1.	1905	Bojkovice),	záznamy	o	sčítání	tvoří	tedy	součást	fondů	
těchto úřadů. Protože uvedené okresy přesahovaly současný rozsah okresu Uherské Hradiště 
(zejména	v	soudních	okresech	Napajedla,	Uherský	Ostroh	a	Valašské	Klobouky),	nalezneme	
zde	záznamy	k	mnoha	obcím,	které	dnes	patří	k	jiným	okresům	(Zlín,	Hodonín).	Sčítání	lidu	
z roku 1930 bylo sice původně také součástí agendy okresních hejtmanství, po druhé světové 
válce však byly operáty shromážděny v Praze, aby byly použity při realizaci odsunu Němců jako 
zdroj pro určení národnosti jednotlivých osob. Proto je dnes v okresních archivech nenajdeme. 
Zůstaly zde pouze sumáře za celé obce.

Poněkud	zvláštní	je	také	případ	operátů	ze	sčítání	lidu	1857.	V	letech	1855–1868	existovaly	
tzv. smíšené okresy soudní a politické správy zabírající území pozdějších soudních okresů. 
Sčítací operáty pro „malý“ okres Uherské Hradiště vč. města Uherské Hradiště jsou tedy ve 
uloženy ve fondu Okresní úřad Uherské Hradiště, ale záznamy z Ostrožska v samostatném 
fondu Okresní úřad Uherský Ostroh. Podobně operáty okresu Napajedla patří do fondu Okres-
ní úřad Napajedla, ten je však díky současné spádovosti sídla okresu do pravomoci okresního 

Sčítací operáty a další genealogické 
záznamy v okresních archivech
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archivu ve Zlíně uložen tam. Zatímco tato skutečnost je pro badatele pouhou drobnou kom-
plikací, vyloženou smůlu mají ti, kdo pocházejí z Uherskobrodska. Sčítací operáty pro rok 
1857 se z dodnes nevyjasněných příčin pro celou oblast nedochovaly vůbec. Pokud mluvíme 
o zvláštnostech ve vývoji správy, musíme zmínit také město Uherské Hradiště, jež se v letech 
1867–1928 honosilo postavením statutárního města. Městský úřad tak měl pro svůj územní 
obvod pravomoc okresního úřadu. Město tedy sčítání organizovalo samostatně a sčítací ope-
ráty jsou proto uloženy ve fondu Archiv města Uherské Hradiště.

Dříve než problematiku sčítacích operátů opustíme, dovolím si ještě několik praktických 
poznámek k práci s těmito prameny. První, co je třeba vzít v úvahu, je řazení záznamů po-
dle	obcí	a	čísel	popisných.	Známe-li	tedy	přesné	údaje	o	bydlišti	(včetně	čísla	domu,	kde	naši	
předkové	bydleli),	ušetříme	čas	strávený	prohledáváním	všech	záznamů	pro	ves	či	město.	Dů-
ležitým faktorem při analýze získaných dat je skutečnost, že sčítací arch zachycuje stav platný 
pouze v okamžiku sčítání. Co se s rodinou dělo v desetiletých mezidobích, to se z nich nedozví-
me. Zato ale získáme přehled i o dalších členech domácnosti, kteří nebyli přímými příbuznými 
(např.	čeledínech	a	děvečkách).	Pozor	si	je	třeba	dát	na	uvedená	data	narození.	Badatel	velmi	
často narazí na to, že se tento údaj u jednotlivých sčítání liší. Tyto nepřesnosti jsou způsobeny 
faktem, že pro člověka 19. století nemělo datum narození tak zásadní administrativní důle-
žitost, a tak si jej příliš nepamatovali. Konečně je třeba počítat s tím, že ne vždy se v archivu 
k příslušným záznamům badatel dostane. V Uherském Hradišti již muselo být kvůli značné-
mu poškození některých souborů přistoupeno ke znepřístupnění těchto archiválií, aby nebyla 
ohrožena	samotná	jejich	fyziká	existence.	Doufejme	jen,	že	se	v	nejbližší	možné	době	dočkáme	
digitalizace sčítacích operátů stejně, jako je tomu dnes v případě matrik.

V okresních archivech však nejsou jen sčítací operáty. Samotné fondy okresních úřadů ob-
sahují množství dalších zajímavých materiálů. Jedná se zejména o dokumenty ke specifickým 
formám obživy, jako jsou živnostenské rejstříky, spisy schvalování živnostenských provozo-
ven, spisy jednotlivých hostinců, či dokumentace vodoprávní agendy, která obsahuje plány 
k mnoha mlýnům provozovaným ve zdejším regionu. Okresní úřad vedl také některé evidence 
obyvatel, např. knihy vydaných cestovních pasů nebo seznamy branců.

Pominout nelze ani fondy farních úřadů římskokatolické církve. Jejich původní součásti, 
matriky a sbírky matričních dokladů, byly sice z těchto souborů vyjmuty a tvoří samostatné 
sbírky, stále zde však najdeme mnoho zajímavých archiválií: knihy ohlášek snoubenců, nadační 
spisy, spisy týkající se chudinských záležitostí nebo evidence drobných sakrálních památek 
(kříže	a	kaple	byly	často	zřizovány	fyzickými	osobami,	nejednou	na	paměť	významné	rodinné	
události).	Naopak	farní	kroniky	jsou	na	okrese	Uherské	Hradiště	uloženy	převážně	ještě	přímo	
na farách. Zato se v archivu nachází množství školních kronik, často zakládaných již ve druhé 
polovině 19. století. Zde nalezneme zejména údaje o učitelích, nezřídka také jejich fotografie 
i společné snímky žáků. Samozřejmě se uchovávají také třídní výkazy s údaji o prospěchu. 

Genealogy dosud neprávem opomíjeným materiálem jsou písemnosti okresních soudů. Zde 
je	 třeba	zmínit	 jak	 samotné	 trestní	 spisy	 (převážně	drobné	přestupky),	 tak	zejména	doku-
mentaci dědických řízení. U obou těchto skupin však byl při přebírání prováděn výběr a velká 
část spisů byla skartována. K trvalému uložení byly vybrány pouze takové, jejichž obsah byl 
dle různých kritérií vyhodnocen jako historicky cenný. Součástí agendy soudů byla do roku 
1949 i evidence nemovitostí. Ve fondech okresních soudů proto nalezneme také sbírky listin 
k pozemkovým knihám, obsahující druhopisy smluv a dalších dokumentů zakládajících změny 
vlastnického práva k nemovitostem. Samotné pozemkové knihy jsou naproti tomu zatím stále 
ještě uloženy na katastrálních úřadech. Vzhledem k chronologickému systému řazení jednot-
livých dokumentů do sbírek listin tak nezbývá zatím badateli, který by chtěl ve sbírkách listin 
hledat, nic jiného, než si nejprve vyžádat kopie příslušné vložky pozemkové knihy. Bez zde 
obsaženého čísla deníku nelze totiž ve sbírkách listin hledat.
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Základ archivního bohatství uloženého v okresních archivech tvoří materiály z doby po 
roce 1850, neboť v předchozím období obecní samospráva i školská soustava neprodukovala 
takřka žádnou písemnou agendu. Ze staršího období uchovávají zejména dokumenty farních 
úřadů	 (o	 těch	 již	byla	 řeč)	 a	písemnosti	městské	 správy.	Nesmírně	 cenný	 soubor	 archiválií	
v tomto směru představuje zejména fond Archiv města Uherské Hradiště, obsahující množství 
cenných	listin	(nejstarší	z	roku	1297),	úředních	knih	i	spisů	z	období	středověku	a	novověku.	
Pokud tedy má někdo mezi svými předky uherskohradišťské měšťany, nalezne zde mnoho re-
levantních genealogických informací. Mezi jejich hlavní zdroje patří knihy velkých městských 
domů	(1584–1878),	knihy	malých	domů,	masných	krámů,	mlýnů,	svobodných	domů	v	okol-
ních	obcích,	zahrad	na	šancích	apod.	(1683–1879),	kniha	svatebních	smluv	(1693–1824)	a	po-
zůstalostní spisy z let 1820–1849. Uherské Hradiště navíc jako královské město mělo právo 
vlastnit zemskodeskové statky, a proto si postupně vytvořilo vlastní panství čítající devět obcí 
v	nejbližším	okolí	 (Jarošov,	 Javorovec,	Kněžpole,	Mařatice,	Mistřice,	 Podolí,	 Popovice,	 Staré	
Město,	Včelary).	Pro	tyto	obce	byla	městská	kancelář	vrchním	úřadem	panství,	a	tak	je	sou-
částí souboru městských písemností také urbář uherskohradišťského panství z roku 1678, po-
zemkové	knihy	(knihy	gruntů,	chalup,	horenské	knihy,	knihy	svatebních	smluv),	soupis	domů	
(1832),	pozůstalostní	spisy	(1772–1852),	renovace	obecních	představenstev	a	mnoho	dalších	
archiválií, týkajících se výše jmenovaných obcí.

Z	toho,	co	zde	bylo	řečeno	(stejně	jako	z	příspěvku,	který	bude	následovat),	lze	zřetelně	
vidět, že okresní archivy jsou právě tím typem paměťové instituce, jejíž regionální zaměření 
ji předurčuje k tomu, aby byla hojně využívána jak při studiu regionální historie, tak zejména 
pro pátrání genealogické.
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Mgr. David Valůšek
ředitel Státního okresního archivu Zlín

Záznamy dostupné v SOkA Zlín-Klečůvka

Na otázku, které archiválie uložené ve státních okresních archivech může genealog využít při 
svém	pátrání	po	předcích,	existuje	jednoduchá	odpověď	–	téměř	všechny.	Záleží	jen	na	hloub-
ce zájmu konkrétního rodopisce. Je samozřejmě zcela logické a správné, že zájemce o minu-
lost své rodiny začíná nejprve sestavováním základních generačních posloupností. Zpočátku 
se komplikovaně probojovává přes různá úskalí, která mu stojí v cestě za odhalením mnohdy 
spletitých rodinných vztahů. Prvotní nadšení z nálezů matričních záznamů o vlastní rodině 
bývá brzy vystřídáno nesnadným pronikáním do tajů starých písem a nutností poznání ales-
poň elementární slovní zásoby němčiny a latiny. Ale co může být silnější motivací než touha 
poznat vlastní předky?

Sestavení základní rodové posloupnosti a generačních vrstev můžeme považovat pouze za 
první, i když nesmírně důležitý krok na cestě za poznáním vlastních předků. Získáme základní 
kostru, poznáváme aktéry. Ale scházejí nám příběhy. Metou mnohých genealogů bývá vytvoře-
ní košatého rodového stromu a nalezení předků v co možná nejvzdálenější minulosti, ale po-
kud svou práci ukončí ve chvíli, kdy je takový rodokmen hotov, ochuzují se podle mého názoru 
o další, ještě zajímavější putování za poznáním své rodinné historie. Každému genealogovi se 
nad stránkami matrik se záznamy o narození či úmrtí předků jistě vybavuje celá řada otázek 
o jejich životě, na které by chtěl znát odpovědi. A na rozdíl od matrik, které nás v této věci 
nechávají většinou na holičkách, se nám otevírají téměř nedozírné možnosti dalšího hledání 
v historických dokumentech uchovávaných v okresních archivech.

Otisk jedince v archivních dokumentech

Obecně lze konstatovat, že pro 20. století platí téměř bez výjimky, že každý člověk po sobě 
zanechává stopu, kterou lze v archivech vypátrat. Obvykle záleží jen na našich zkušenostech 
s hledáním a někdy také na štěstí, protože za minulé století bylo vyprodukováno až příliš 
mnoho dokumentů, takže nikdy nebudeme schopni projít úplně všechny, kde se mohou stopy 
našich předků skrývat. Čím hlouběji do minulosti se budeme dostávat, tím méně písemných 
pramenů nalezneme, ale i tak je naše šance na úspěch alespoň pro 19. a druhou polovinu 
18. století poměrně vysoká.

Množství pramenů, které nalezneme, z velké části závisí na tom, zda naši předkové patřili 
spíše	mezi	dobré	poddané	a	spořádané	občany	nebo	byli	„kverulanty“,	o	nichž	bude	existovat	
mnohem větší množství písemných dokladů. Hledání stop konkrétních osob nám vždy ulehčí, 
pokud vstupovaly do styku se státními či samosprávnými úřady, jejichž písemná agenda je 
v archivech dochována. Velkou šanci máme také u osob jakkoliv veřejně činných.

Následující přehled přináší pouze základní charakteristiku několika velkých skupin archiv-
ních fondů, které mohou genealogové využít při svém pátrání po předcích ve Státním okres-
ním archivu Zlín.
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1. Archivy obcí a měst
  kroniky
  evidence obyvatel
  •	 domovské	matriky	(+	indexy)
  •	 domovské	listy	+	knihy	vydaných	domovských	listů
  •	 knihy	cizinců	(ohlašovací	knihy	cizinců)
  • seznamy zemřelých
  • úmrtní protokoly
  • státní občanství
  • vydávání pasů
  • evidence nezaměstnaných
  volební seznamy
  policejní záležitosti
  • postrkové knihy
  • trestní protokoly, rejstříky
  • sousedské spory
  vojenské evidence
  • ohlašovací knihy vojínů
  • domobranecké seznamy
  • odvodní seznamy
  majetkové záležitosti
  •	 městské	knihy	(pozemkové	knihy)
  • katastrální záležitosti
  • parcelní protokoly
  • pronájmy obecních pozemků
  stavební spisy
  živnosti
  obecní funkcionáři a obecní zaměstnanci
  seznamy majitelů loveckých zbraní
2. Cechy 
  knihy mistrů
  knihy tovaryšů
3. Archivy evangelických sborů
  matriční agenda
 	 knihy	rodin	(Zádveřice)
  knihy konfirmandů
  kroniky
4. Osobní fondy
5. Sbírky
  fotoarchiv
  sbírky soudobé dokumentace
6. Fond Baťa a. s
 	 personální	spisy	(osobní	kartotéky),	dochováno	cca	33	000	do	r.	1945
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Inna A. Koňušin
manažer pro styk s veřejností a řízení projektu FamilySearch

Záznamy na stránkách FamilySearch

Dovolte mi, abych svou přednášku zahájila představením genealogické organizace staré více 
než 100 let a dnes známé pod značkou FamilySearch. 

Vše začalo v roce 1894 kdy prostřednictvím Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
byla založena nezisková organizace pojmenovaná  Genealogické sdružení státu Utah se sídlem 
v Salt Lake City. Dnes je to nejrozsáhlejší genealogická organizace na světě, která disponuje 
největším archivem. 

K významným milníkům patří následující letopočty:

•	 1922	–	první	kroky	a	práce	na	indexaci	neboli	vytváření	rejstříku	k	záznamům;
•	 1938	–	zahájení	prvních	projektů	se	snahou	uchovat	záznamy	archivů	z	celého	světa	na	mi-

krofilmech;
•	 1963	–	spolu	s	rapidním	růstem	sbírky	nastává	potřeba	vybudování	spolehlivého	úložiště;	

vzniká tak stavba klimaticky řízeného úložiště mikrofilmů a digitálních záznamů 
z více než 100 zemí světa přímo v žulové skále v kaňonu poblíž Salt Lake City s ka-
pacitou přibližně 6 milionů svitků mikrofilmu. 
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Dále byla vybudována Knihovna rodinné historie. Motivem byl záměr zpřístupnit všech-
ny záznamy široké veřejnosti, lidem, kteří se zajímají o své kořeny a vyhledávají své předky. 
Veškeré služby, které knihovna nabízí, včetně asistence pracovníků, jsou zcela zdarma. K této 
knihovně jsme postupně přidali ještě 4500 center rodinné historie ve 134 zemích. Tato centra 
nabízí pomoc odborníků zdarma a každý zde může začít se svou rodinnou historií. 

Rok 1998 znamenal nástup nových technologií a tím přinesl nové možnosti. Byly zahájeny 
digitální projekty a v tomto směru se pokračuje i dnes. Momentálně máme přes 200 digitál-
ních kamer ve více než 45 zemích.

V roce 1999 byl stanoven další cíl – zpřístupnit záznamy co možná největšímu počtu lidí;  
byly tak vytvořeny webové stránky FamilySearch.org. V roce 2006 jsme představili první projek-
ty indexace neboli vytváření rejstříků pro rychlejší vyhledávání. 

 Proč to všechno děláme? Důvodem je rodina. Jsme nezisková organizace oddaná rodině 
a propojení rodin napříč generacemi. Věříme, že rodina může být zdrojem radosti a smyslu 
našeho života. Poznávání našich předků nám pomáhá lépe pochopit, kdo jsme a vytvářet ro-
dinné pouto. 

Na stránkách FamilySearch.org lze najít záznamy z celého světa. Tato mapa znázorňuje, 
v jakých zemích jsou umístěny digitální kamery a kde ve spolupráci s místními archivy, knihov-
nami a dalšími institucemi pracujeme na projektech, které umožní uchovat digitální kopie ar-
chiválií pro další generace. Již několik let spolupracujeme s okresními, oblastními a zemskými 
archívy také v České republice.

Od	roku	2006,	kdy	bylo	na	FamilySearch	poprvé	nabídnuto	indexování,	byla	dobrovolníky	
indexována	více	než	jedna	miliarda	záznamů,	což	představuje	asi	tři	miliardy	jmen	osob!

 

FamilySearch.org – krátce v číslech
• 1 milion registrovaných uživatelů 
• 50 000 uživatelů denně 
• 4 500 center rodinné historie 
• 3,3 miliardy záznamů ze 126 zemí
• 12 miliard jmen
• 150 000 dobrovolníků na indexování 

 

FamilySearch.org – digitalizace archivní 
dokumentace v České republice

• ZA Opava 
•  SOA Třeboň
• SOA Zámrsk
• SOA L i toměřice 
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JUDr. James McConkie

Důležitost rodiny

Dámy a pánové, jmenuji se James McConkie. Vystudoval jsem právnickou fakultu na Univerzitě 
George Washingtona ve Washingtonu DC. Posledních třináct let jsem pracoval jako advokát 
v oblasti obchodního práva v americké právnické firmě a zastupoval jsem různé společnosti 
i jednotlivce. Také jsem nějaký čas působil jako hostující lektor obchodního práva na Utažské 
univerzitě a jako hostující lektor amerického právního systému na několika evropských práv-
nických fakultách.

Vzhledem k tomu, že toto je genealogická konference, měli byste také vědět, že jsem synem 
Jamese Wilsona McConkieho druhého, který je synem Jamese Wilsona McConkieho prvního, 
který je synem Oscara Waltera McConkieho atd. Také byste měli vědět, že jelikož rád mluvím 
česky a mám rád ovocné knedlíky, snažil jsem se, ale bohužel neúspěšně, najít ve své rodinné 
historii nějakého Čecha. Místo toho musím přiznat, že jsem ze Salt Lake City v Utahu a moji 
předkové pocházejí ze Skotska.

Asi před rokem jsem byl Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyzván zastupovat Církev 
a řídit její záležitosti v České republice a na Slovensku. Vzhledem k tomu, že jsem v těchto úžas-
ných zemích určitý čas pobýval jako mladý muž a také jsem zde pracoval jako advokát, ihned 
jsem pozvání vrátit se sem přijal. Během následujících tří let zde budu dohlížet na duchovní 
i časné záležitosti Církve a budu spolupracovat s mnoha mladými misionáři, kteří zde Církev 
také zastupují. Je to náročné povolání vyžadující veškerou mou energii, schopnosti a pozornost.

Nicméně mé pověření být zde a pracovat jako „president misie“, jak se tomu v naší Církvi 
říká, má úzkou spojitost s rodinnou historií neboli genealogií. Dovolte mi to vysvětlit. Doma 
máme velký rodinný rodokmen. Je v něm uvedeno sedm nebo osm generací mých předků 
a předků mé manželky Laurel. Naši předkové pocházejí z různých částí světa. Různé životní 
cesty, kterými se naši předkové ubírali, jsou pro mě fascinující. Často se dívám na jejich jména, 
na data, kdy se narodili a kdy zemřeli. Přemýšlím o jejich životě, kdo byli, jak asi vypadali, zda 
měli šťastný život, jaké měli vlastnosti atd. Jsem přesvědčen, že naši předkové jsou přirozeně 
předmětem našeho zájmu. To, kdo jsme, je do značné míry jejich zásluha. Když je poznáme 
a dozvíme se něco o jejich životě, pomůže nám to lépe pochopit, kdo jsme, odkud pocházíme 
a proč děláme to, co děláme. 

Jedním z mužů v našem rodinném rodokmenu je můj dědeček – Oscar Walter McConkie. 
Byl právníkem, podobně jako já. Studoval na Michiganské univerzitě a pak pracoval v práv-
nické firmě v Salt Lake City v Utahu. V roce 1946 byl jako mladý muž povolán Církví, aby byl 
presidentem misie v Kalifornii. Podobě jako já i on toto povolání přijal a svou právnickou firmu 
opustil. Přestěhoval se s rodinou na více než pět let do Kalifornie. Podle všeho to byl velmi 
dobrý president misie. Když se s rodinou vrátili do Salt Lake City, musel začít budovat svou 
právnickou kariéru zase od začátku. Až se s rodinou za tři roky vrátím do Salt Lake City, budu 
muset udělat totéž.

Od té doby, co jsem v České republice, na něj často myslím. Myslím na to, jak vykonával 
své zodpovědnosti jako president misie, myslím na jeho děti a na jeho zážitky. Také myslím 
na to, co prožíval, když jeho misionářské působení v Kalifornii končilo. Myslím na to, co musel 
udělat, aby si znovu našel práci, když se vrátil domů. Zajímám se i o jeho děti – zvláště o svého 
dědečka Jamese Wilsona McConkieho prvního.

president České a slovenské misie Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů v České republice
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Můj dědeček – James Wilson McConkie I. – byl hudebník. Podobně i já mám rád hudbu a pra-
videlně hraji na housle. Dědeček měl ale vysokoškolské vzdělání v komponování a učil hudbu na 
Minnesotské univerzitě. Zemřel velmi mladý. Když mu bylo třicet dva let, nakazil se obrnou a do 
týdne zemřel. Zanechal po sobě manželku a tři malé děti. Posiluje mě příklad babičky, která se 
pak s dětmi přestěhovala do New Yorku, kde studovala a učila na Kolumbijské univerzitě. 

Díky vlastní zkušenosti s rodinnou historií i díky zkušenostem ostatních vidíme, jak důle-
žitá je rodina a jak máme díky genealogické práci, neboli práci na rodinné historii, příležitost 
něčemu se naučit. Často například myslím na to, že pokud byl můj pradědeček schopen vést 
a řídit misii, mohu to dokázat i já. Pokud se má babička dokázala vyrovnat se smrtí manžela, 
možná se i já zvládnu vyrovnat s různými těžkostmi. Hudba je pro mě důležitá, protože díky 
ní pociťuji určité spojení s dědečkem, který zemřel ještě předtím, než jsem se narodil. Je to 
jen několik málo příkladů, ale názorně dokládají myšlenku, že když poznáváme své předky, 
můžeme poznat a uvědomit si, čeho jsme schopni dosáhnout ve vlastním životě. 

Když jsem si připravoval tento proslov, s potěšením jsem zjistil, že současné vědecké bádání 
mé osobní postřehy potvrzuje. V rámci studie, která proběhla před lety na Univerzitě Emory 
v Atlantě ve státě Georgie, bylo zaznamenáno, jak si některé rodiny na konci dne povídaly 
o tom, co se jim přihodilo ve škole nebo v práci. Tato studie zjistila, že u dětí rodičů, kteří jim 
častěji vyprávěli rodinné příběhy, byla menší pravděpodobnost, že budou při zvládání život-
ních problémů pociťovat úzkost, depresi, zlobu či agresivitu.1

Další výzkumy naznačují, že mladí lidé, kteří znají historii své rodiny, jsou sebevědomější, 
emocionálně zdravější, lépe komunikují v rodině a jsou schopni lépe plánovat do budoucna.2

Síla charakteru, duševní zdraví a porozumění nejsou jedinými přínosy rodinné historie. Jak 
jistě všichni víte, data a informace, které archiváři a genealogové, jako jste vy, shromažďují 
a třídí, jsou velmi cenné i v oblasti práva, medicíny a trestního soudnictví. Jeden pisatel nedáv-
no vysvětlil:

Genealogové hrají významnou roli při vyhledávání příbuzných lidí, jejichž pozůstatky ne-
jsou identifikovány, jako jsou například padlí vojáci nebo nevyzvednuté tělesné ostatky... Také 
mohou identifikovat dědice, aby se vyřešily majetkové spory nebo komplikované pozůstalosti. 
Jejich bádání má i zdravotní přínosy – znalost nemoci, která se objevuje ve vaší rodině, může 
pomoci lékaři předpovědět, s čím byste mohli mít problém vy.3 

S těmi, kteří nás předešli, jsme propojeni v mnoha ohledech. Když se zajímáme o rodinné 
příslušníky, kteří nás předešli, a poznáváme je, přináší nám to nesporný užitek.

Církev, kterou zastupuji, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, byla založena v roce 
1830 jistým mužem jménem Joseph Smith. Ústředí Církve se nachází v Salt Lake City v Utahu 
a dnes se k ní hlásí více než patnáct milionů členů, kteří žijí a pracují téměř v každé zemi na 
světě.

Ústředním bodem učení a nauky Církve je důležitost rodiny. Církev vskutku učí, že „domov 
[neboli rodina] je základem spravedlivého života, a žádný jiný prostředek ho nemůže zastou-
pit,	ani	naplnit	jeho	základní	funkce.“	(McKay,	Preface.)

 V rodině lidé zažívají většinu největších životních radostí i největších trápení. Rodinné 
vztahy každého člověka na zemi mají tu nejvyšší důležitost a ze všech společenských organi-
zací, které byly pro lidské bytosti stvořeny, má jedině rodina dál fungovat i v příštím životě. 

Rodiny na zemi jsou pokračováním rodiny Boží… Každý člověk je dítětem Nebeských ro-

1 Fiese, B.H., & Marjinsky, K.A. (1999). III. Dinnertime stories: Connecting family practices with relationship beliefs and 
child adjustment. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64(2), 52–68.

2 Fivush, R., & Duke, M., (2010), “Do you know . . .” The power of family history in adolescent identity and well being. 
Journal of Family Life, (Feb. 23, 2010).

3 The U.S. Surgeon General has even launched an online genealogy tool to encourage the tracing of family illnesses; Hu-
ghes, Virginia, The Case for Geneology, https://medium.com/stories-that-matter/c868ae0bda24 (October 10, 2013).
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dičů i rodičů smrtelných. Každý jedinec byl duchovně i fyzicky stvořen podle obrazu Boha 
a	Krista.	(Mojžíš	2:27;	3:5.)	Než	každý	z	nás	přišel	na	tuto	zem,	žil	s	Nebeským	Otcem	a	s	Ne-
beskou Matkou, kteří ho milovali a učili jako člena své věčné rodiny. Narozením se duch spojí 
s	fyzickým	tělem,	aby	tak	společně	mohli	získat	‚plnost	radosti‘.	(NaS	93:33;	cf.	2.	Nefi	2:25).“4

V průběhu posledního století se učení Církve na téma rodiny ještě více rozšiřuje a doplňuje. 
Jeden sociolog řekl:

„Vedoucí Církve čím dál více zdůrazňují význam rodin. Mezi témata, na která se klade dů-
raz,	patří	tato:	1)	v	rodině	mají	probíhat	náboženské	aktivity,	například	modlitba	a	studium	
evangelia,	2)	přivádění	dětí	na	svět	je	důležitou	součástí	pozemského	života,	3)	rodiče,	a	zvláš-
tě	matky,	mají	věnovat	potřebný	čas	péči	o	děti,	4)	otcové	mají	pracovat,	aby	své	děti	zaopat-
řili,	5)	manželské	páry	se	mají	snažit	spíše	problémy	vyřešit,	než	usilovat	o	rozvod,	6)	manželé	
a	manželky	se	mají	k	sobě	chovat	laskavě	a	ohleduplně,	7)	v	případě	potřeby	má	poskytnout	
pomoc širší rodina. Tato témata se snaží prosazovat určitý rodinný životní styl, který v sobě 
zahrnuje příslib, že zachováváním tohoto stylu se zlepší kvalita života.“5

Důraz, který Církev klade na rodinu, pomáhá jejím členů v tom, aby jejich rodiny byly silné 
a úspěšné. Například jedna sociologická studie uvádí, že mezi oddanými členy Církve je v porov-
nání s celkovou populací menší pravděpodobnost, že dojde k rozvodu, a že rozhodovací proces 
u	manželských	partnerů,	kteří	jsou	v	Církvi	aktivní,	je	vyváženější	a	rovnostářský.	(Tamtéž.)

Rozhodnutí Církve podpořit tuto konferenci a zapojit se do ní vychází z jejích praktik, její-
ho učení a nauky, která se týká důležitosti rodin, a přesvědčení, že za určitých podmínek mo-
hou	„rodinné	vztahy	pokračovat	i	v	příštím	životě“.	(Ludlow,	viz	výše.)	Věříme,	že	na	rodinách	
záleží a že jsou organizačním základem společnosti. Když jsou rodiny zdravé, poskytují rodi-
čům i dětem pocit stability a nalezení svého místa v životě, který jim pomáhá prožít naplněný 
život.	Pokud	jde	o	pokračující	existenci	rodiny	po	tomto	životě	–	což	je	téma	možná	pro	jinou	
příležitost – Církev zkrátka věří, že za určitých podmínek mohou rodinné vztahy pokračovat 
a rozvíjet se i po smrti. Tato naše víra nás motivuje k tomu, abychom vyhledávali své předky 
a sestavovali rodinnou historii. Věříme, že potřebujeme znát svou rodinnou historii proto, aby-
chom se připravili na společný věčný život po smrti a abychom tohoto života dosáhli. 

Proto Církev založila a provozuje největší knihovnu rodinné historie na světě. Tato knihov-
na, zřízená v roce 1894 v Salt Lake City, shromažďuje genealogické záznamy z celého svě-
ta a zpřístupňuje je zdarma veřejnosti. Každý den navštíví knihovnu odhadem až 1500 lidí. 
V knihovně pracuje sto zaměstnanců na plný a částečný úvazek. A dalších 700 dobrovolníků 
je k dispozici, aby pomáhalo těm, kteří knihovnu navštíví.6 Sbírky knihovny a další zdroje pro 
rodinnou historii jsou také přístupné veřejnosti na církevních webových stránkách rodinné 
historie – https://FamilySearch.org. 

Na začátku jsem zmínil, že navzdory nejlepšímu úsilí jsem nedokázal ve své rodinné histo-
rii najít žádnou českou rodinu. Totéž ale nemohu říci o manželce a o našich dětech. Má žena 
má kořeny ve vaší zemi. O tom, že má české předky, jsem se dozvěděl až poté, co jsem se s ní 
oženil, a když jsem to zjistil, má láska k ní prudce vzrostla. 

A tak v zájmu mých dětí a jejich českých předků vám přeji produktivní konferenci a úspěch 
v bádání v rodinné historii. Doufám, že tato konference bude pro každého z vás pozitivním 
a užitečným zážitkem. Je pro mne požehnáním, že zde mohu být s vámi.

Děkuji za váš čas a pozornost. 

4 Ludlow, D. H. (Ed.). (1995). Selections from the Encyclopedia of Mormonism. (The Church and Society), str.  194–97. 
Deseret Book Company, 1995.

5 Thomas, D. L. (1983). Family in the Mormon Experience. Families and religions: Conflict and change in modern soci-
ety, 267–88.

6 Family History Library – Salt Lake City, https://familysearch.org/locations/saltlakecity-library.
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Ing. Milan Dynka
druhý rádce v předsednictvu okrsku Brno CJKSPD v České republice

Pořádání rodinných setkání

Při občasném setkávání s našimi blízkými či vzdálenými příbuznými tu a tam zaslechneme 
povzdech, že naše rodina se setkává jen na pohřbech, což je škoda, protože si máme co říci 
a za jiných okolností bychom se na sebe daleko více těšili. To nás přivedlo k myšlence a později 
také k podrobnému plánu na uspořádání většího rodinného setkání. Dnes bych se s vámi rád 
podělil o zkušenosti z organizace jednoho takového setkání, které jsme pro naši širokou rodi-
nu uskutečnili asi před rokem. Sešlo se na něm přes 60 osob a stalo se pro všechny účastníky 
nezapomenutelným zážitkem, na který později navázaly další akce.

Pro účely tohoto sborníku byly jednotlivé snímky prezentace převedeny do odrážkových 
bloků očíslovaných podle odpovídajícího pořadí, přičemž každý blok tvoří logický celek.

 

1. První kroky organizace

• Kontakty na příbuzné – záleží na tom, jak 
širokou rodinu chceme poznat (dlouhodobá 
záležitost, může trvat i několik měsíců)

• Průzkum zájmu o setkání 

• Zjištění vhodného termínu 

• Zjištění možného místa srazu

 

2. Průzkum pomocí dotazníku

• Termín přijatelný pro pozvaného účastníka
• Místo srazu (pokud možno vybrat oblast se 

vztahem k rodině) 
• Jaký rozpočet je přijatelný – to také může 

rozhodnout, kde se dá setkání realizovat 
• Jaké bude věkové složení účastníků srazu
• Jakou délku setkání účastníci upřednostňují
• Požadavky na stravu (diety, bezmasá strava)

1. Který termín setkání Vám nejlépe vyhovuje?
	  Březen
	  Duben
	  Květen
	  Červen

2. Upřednostňuji následující místo setkání:
	  Kroměřížsko (Rusava)
	  Luhačovice
	  jiné – návrh:  .........................................
   kontakt: ......................    tel.: .................

3. Jakou délku setkání upřednostňujete?
	  jednodenní setkání (SO)
	  dvoudenní s přespáním (SO + NE)
	  v každém případě přijedeme jen na 1 den 

4. Kolik členů vaší rodiny se pravděpodobně 
setkání zúčastní (dopište jednotlivé počty 
k příslušným kategoriím):

	.... ve věku 0–3 roky  
	.... ve věku 3–6 let .... ve věku 14–18 let
	.... ve věku 6–14 let .... nad 18 let

5. Máte nějaké zvláštní požadavky na stravu?
	  žádné zvláštní požadavky nemáme
	  požadujeme bezmasou stravu ... porcí/den
	  zajistíme si vlastní stravu .... porcí/den
   máme následující požadavky:
   ................................................................

Poznámky:  

Příklad předběžného dotazníku k organizaci rodinného setkání

Jméno:  ............................................................. kontakt: ...........................................................
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1. Máme zájem o tento typ ubytování:
 .... míst ve vícelůžkovém pokoji v Hotelu 1 za 

zvýhodněnou cenu 450 Kč/osoba/noc
 .... míst ve vícelůžkovém pokoji v Hotelu 2 za 

cenu 300 Kč/osoba/noc
 .... krát zrenovovanou chatu pro 4 osoby za 

cenu 1500 Kč/noc
 .... krát chatu staršího typu pro 4 osoby za cenu 

800 Kč/noc

Celkem nás tedy ubytování přijde na ...... Kč, z toho 
uhradíme zálohu ........ Kč na účet č. ..................... 
Zbývající část uhradíme přímo v recepci hotelu.

2. Sobotní oběd bude objednán jednotně v ceně 
200 Kč/osoba.	

3. V sobotu večer upřednostňuji následující 
menu (uveďte počet porcí):

	.... opékané sele (cena 200 Kč/kg) s přílohou 
č. 1 v ceně 20 Kč/osoba  

	.... opékané sele (cena 200 Kč/kg) s přílohou 
č. 2 v ceně 40 Kč/osoba 

 .... raut Standard v ceně 150 Kč/osoba
 .... raut Exclusive v ceně 300 Kč/osoba
 .... jídlo ze standardní nabídky

4. Máme zájem o následující typ stravy v neděli:
	.... porcí snídaně formou nabídkového stolu 

v ceně 90 Kč/osoba  
	.... porcí polopenze (cena 190 Kč/dosp. os./den)
	.... porcí polopenze (cena 135 Kč/dítě/den)
 .... porcí oběda (individuálně objednáno)

Příklad podrobného dotazníku 

Jméno + kontakt:       jménem rodiny: ..................................................

Seznam členů naší rodiny, kteří se zúčastní rodinného setkání:

Příjmení a jméno Věk (u dětí) Bydliště (město)

1.

2.

3.

4.

Ukázka vyhodnocení požadavků ve formátu excel
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6. Program setkání

• Oběd nebo jiné hlavní jídlo
• Seznámení se navzájem – představení pří-

tomných rodin a každého účastníka 
• Seznámení se s historií rodu – prezentace ro-

dokmenu 
• Promítnutí historických rodinných fotografií
• Doplnění kontaktních údajů a chybějících 

údajů v rodokmenu
• Volný program – návštěva okolní paměti-

hodnosti, místa významného pro rodinu 
• Kulturní vystoupení

 

5. Náměty na další možnou přípravu  

• Pozvánka s konkrétními údaji
• Tričko s námětem srazu rodiny
• Rodinný erb, vlajka 
• Jmenovky – barevné rozlišení jednotlivých 

rodin
• Vytištěná kniha s historií rodiny
• Požadavky na stravu (diety, vegerariáni atd.)

(Vše závisí na časových možnostech organizá-
tora a jeho realizačního týmu.)

 

4. O místě setkání rozhodují údaje získa-
né z dotazníku

• Je nutné vzít v úvahu předpokládaný počet 
účastníků

• Věk účastníků – je podstatný pro plánované 
aktivity jako výlet, sportovní klání apod.

• Místo by mělo také zohledňovat zdravotní 
stav účastníků 

• Velmi užitečné je mít místnost s možností 
využití dataprojektoru a promítacího plátna

 

3. Výhody využití dotazníku ve formátu 
excelu

• Většinu údajů z dotazníků je možno kopíro-
vat do celkového přehledu

• Potřebné údaje se automaticky sčítají
• Při změně okolností se po pár kliknutích 

hodnoty automaticky přepočítají 
• Jednoduché počítání statistiky (počet dětí, 

dospělých, diet, ...)
• Seznam účastníků je snadno použitelný pro 

automatický tisk jmenovek
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8. Zpracování materiálů ze setkání

• Vytvoření fotoknihy ze setkání
• Zpracování videomateriálu 
• Zaznamenání příběhů a událostí, o které se 

podělili příbuzní 
• Shrnutí dojmů a postřehů jednotlivců; pře-

dat je také ostatním účastníkům setkání
• Vydání knihy obsahující výše uvedené
• Zpracování elektronické podoby knihy
• Webové stránky rodiny

Na závěr bych se s Vámi všemi rád podělil o osobní zkušenost, že setkání rodiny patří 
mezi nádherné příležitosti, kdy můžeme poznat své příbuzné, vyslechnout rodinné příběhy, 
pochopit vztahy na základě událostí uskutečněných v minulosti, seznámit děti se svými vrs-
tevníky a upevnit rodinné svazky. Svědčím o tom, že rodina je setkáním posilněna a členové 
rodiny rádi vzpomínají na každou takovou událost. Mým přáním je, aby Vaše rodinná setkání 
byla tak přínosná jako to naše. Pro povzbuzení k těmto aktivitám bych svůj příspěvek zakon-
čil myšlenkou Dietera F. Uchtdorfa: „Vytrvale se snažte, dokud se to, co se zdá těžké, nestane 
možným – a dokud se to, co se zdá pouze možným, nestane zvykem a skutečnou součástí vás 
samotných.“ 

 

7. Zaznamenání setkání

• Společné foto
• Foto jednotlivých rodin 
• Foto jednotlivců 
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Bc. Blanka Lednická
profesionální genealog, autorka známých genealogických publikací

Rodinná historie v genealogii

Svou přednášku jsem pojala netradičně, protože genealogie není jen věda, anebo jen koníček 
–	je	to	mix	obojího.	Jsou	to	právě	příběhy,	které	pomáhají	oživovat	rodinnou	historii;	není	to	
jen	takové	to:	narodil	se,	oženil	se,	měl	děti	a	pak	možná	umřel	(určitě	jste	se	už	setkali	s	tím,	
že	matriky	zemřelých	řadu	záznamů	neobsahují).	A	tak	se	může	stát,	že	najdete	něco,	co	je	
mnohem zajímavější než jen tato čtveřice údajů, ba často narazíte na něco, co vás překvapí. 

Před nějakou dobou jsem četla, že člověk, který je opravdu zapálen pro genealogii, se pozná 
tak, že v matrice zahlédne zajímavé příjmení a to ho zaujme natolik, že začne pátrat po jeho 
původu. Nevím, zda jste se s tím setkali – pátráte v matrice a narazíte na něco, co vás zaujme, 
a řeknete si: tady bych chtěl vědět víc. A začnete hledat – a pak jsou najednou tři hodiny ráno. 
To se vám dnes může stát díky digitalizovaným matrikám velmi snadno. 

Když se prohrabáváte matrikami, začnou vyplouvat na povrch zajímavé příběhy. A zjišťuji, 
že člověk postupem času otupuje. Například narazíte na nějakou epidemii. Ta epidemie je 
strašná. Vzniká nějaký příběh… A pak narazíte na další epidemii a ta vám už tak strašná ne-
připadá; pak narazíte na další a už se vám to vše nezdá strašné, ale strašně zajímavé. Začnete 
si říkat: „Aha – proč vlastně tenhle člověk spáchal sebevraždu? To je přece super.“ Já se omlou-
vám – vždycky lidi varuju na svých kurzech v tom smyslu, že dlouhodobým genealogickým 
pátráním ze mne stal cynik a morbidní tvor. 

Všechno souvisí se vším. Například když jste procházeli úmrtní matriky, určitě jste narazili 
na spoustu zemřelých dětí. Sama teď mám tři velmi malé děti, takže kdybych na takové zázna-
my narazila dnes, do jisté míry by mi to vadilo, ale v okamžiku badatelského zápalu je to jinak: 
když na takový záznam narazíte jednou, je vám to nepříjemné, ale když v té vesnici zemře na 
neštovice dvacet, třicet dětí, tak vám to už připadne docela zajímavé. A to jsou momenty, které 
mne přivedly k myšlence sestavit takové střípky z matrik. Jsou to většinou zajímavosti, které 
mohou člověka pobavit, ale i rozbrečet. 

Měla jsem pradědečka, který se jmenoval Ferdinand Větrovec. Otevřela jsem krameria1 
a objevila tam tři články, které se k němu vztahovaly. A jak jsem tak listovala těmi záznamy, 
vyčetla	jsem,	kterak	můj	pradědeček	(jinak	v	rodině	osoba	vážená,	nikdy	jsem	o	něm	neslyšela	
jediné	špatné	slovo)	ukradl	kozu	a	tři	husy	–	a	najednou	ta	osoba	získá	lidské	obrysy;	najednou	
je to člověk, který něco provedl a byl za to potrestán šesti týdny káznice zostřenými půstem. 
A takto můžete dále doplňovat svou rodinnou historii, už to nejsou jen taková „suchá data“. 
Důležité je, co tady po nás zůstane a jak si nás lidi budou pamatovat. 

Proč vlastně děláme genealogii? Proč se zabýváme rodokmenem? Myslím, že vhodnou od-
povědí může být – abychom poznali svou vlastní historii. To, co vypátráme, bychom měli ně-
jakým způsobem předávat. Tedy pokud už něco sepíšeme, pak bychom to měli dát k dispozici 
i okresnímu archivu, což je způsob, jak se dá spolehlivě zachovat stopa našich předků pro 
budoucí generace. Rodinnou historii lze dokonce věnovat jako dárek.

1 http://kramerius.nkp.cz = aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů (periodik, monografií) 
Národní knihovny České republiky; pozn. editora sborníku.
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Podělím se o jiný příběh, tentokrát v souvislosti s trestními spisy. Měla jsem na kurzu jednu 
paní a ta hledala svého pradědečka, který měl údajně zpronevěřit nějaké peníze. Začali jsme 
hledat v krameriovi a zjistili jsme, že o zpronevěření peněz tam sice nic není, ale je tam zazna-
menaná	jeho	rvačka	v	tramvaji	–	což	je	také	zajímavá	záležitost;	není	pozitivní	(i	když	tu	rvač-
ku	nakonec	vyhrál),	ale	je	to	událost,	kterou	opět	můžete	zužitkovat	ve	své	rodinné	historii.	

Říká se: „o mrtvých jen dobře“ – v případě genealogie to neplatí; v případě genealogie platí, 
že čím většího lotra máte, tím lepší to je; máte osobnost, která se zapíše do dějin. Je to zají-
mavost, kterou můžete sepsat, kterou můžete předat dál. Vzpomínky by měl člověk zachytit, 
určitou formou zaznamenat a nějakým způsobem poté předat. Apeluji na vás, abyste tyto 
vzpomínky i události sepisovali.

Většina našich rodinných historií začíná v 17. století – dále do minulosti ji nejsme schopni 
zmapovat. Ale pořád je to 400 let nějaké historie, která zůstává někde v šuplíku – a nakonec 
ji někdo spálí; určitě to znáte: tetička čistička, která vzala všechny dokumenty a hodila je do 
kamen. Jestli s tímto nemáte žádnou zkušenost, buďte rádi – mně se to stalo dvakrát. Když 
budete psát rodinnou historii, nezapomínejme na současnost, na to, co je teď. Spousta lidí si 
myslí, že když skončí na přelomu 19. a 20. století, že je to dost. Ale není. To, co nyní prožíváte, 
co dělají vaše děti, důležité životní události, změny – to vše je součástí vaší rodinné historie 
a mělo by se tam objevit.

Člověk při svém pátrání narazí na spoustu informací, které nakonec ani nevyužije. Napří-
klad narazíte na zajímavý sňatek; nebo na nějakou rodinnou historku, která se neověří. Kdo 
z vás má nějakou rodinnou historku: o jméně, titulu, o vojákovi nebo něčem podobném? A ko-
lik	z	vás	už	ji	potvrdilo?		Z	mé	praxe:	celkem	jsem	měla	35	rodinných	historií:	francouzský	
voják, který tady zůstal při napoleonských válkách, prababička šlechtična atd. Potvrdila jsem 
jen jednu z nich, všechny ostatní jsem vyvrátila. 

V našich rodinách přetrvává jakási historická paměť, kterou předáváme dál, a všechno to 
je určitým způsobem součástí té které rodiny. Ty historky jsou docela pěkné. Mám jednoho 
klienta s nádherným příjmením Žentel. Toto krásné příjmení evokuje stopy francouzštiny, 
a tak historka o francouzském vojákovi, který se v roce 1807 usadil v okolí Ústí nad Labem, je 
velmi důvěryhodná. Ale kvůli ověření jsem začala pátrat. Při tom pátrání jsem se dostala až do 
roku 1760 – to už jsem klientovi mohla s jistotou oznámit, že jeho předkové z Francie nejsou. 
Ale pátrala jsem ještě dál a narazila na rok 1713, ve kterém byl jeden z jeho předků zapsán už 
ne jako Žentel, ale jako „Žeň tele“. Asi si dovedete představit, jak takové příjmení vzniklo. Zda 
tento jeho předek byl honák nebo to mělo nějakou jinou souvislost – těžko říct, nikde není 
zaznamenáno, jak toto příjmení vzniklo. Ale i to je příběh. A když přemýšlíte o způsobu, jak 
vznikla	některá	příjmení	(Vítámvás,	Skočdopole,	Osolsobě,	Nejezchleb),	dá	se	do	toho	zapojit	
velká dávka fantazie.

Život je zdrojem bohaté rodinné historie, o které lze vyprávět a na niž se dá navazovat. Slý-
cháme docela pravidelně, jak si spousta lidí stěžuje, že nemají v rodině nikoho, kdo by s nimi 
sdílel tohoto koníčka. I přesto doporučuji: obětujte čas na sepsání rodinné historie, protože by 
se taky mohlo stát, že po vás žádný příběh nezůstane. 

Co říci závěrem – sdílejte ty informace s lidmi, které to zajímá, a poskytněte je i lidem, které 
to nezajímá. A nezapomeňte výpis své rodinné historie věnovat také okresnímu archivu – tím-
to se omlouvám okresním archivům. Děkuji za pozornost.
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PhDr. Karel Müller
ředitel Zemského archivu v Opavě

Zpřístupňování matrik uložených v Zemském archivu v Opavě včetně jeho olomoucké po-
bočky podrobně popsal ve svém referátu kolega Jan Štěpán. Naše spolupráce se společností 
FamilySearch, započatá v roce 2007, se však neomezila jen na matriky, ale záhy našla své po-
kračování v dalších archivních pramenech, které mohou významně přispět ke genealogickému 
bádání. V první řadě to jsou gruntovní knihy, které poskytují důležité informace o nemovitém 
majetku osob, jeho nákupech, prodejích i zástavách. Do tohoto souboru nepatří jen vlastní 
pozemkové knihy, ale také sirotčí registra, knihy pachtů, z genealogického hlediska mimořád-
ně významné knihy svatebních smluv a knihy testamentů. Na druhém místě jsou to urbáře, 
obsahující především soupisy naturálních i finančních povinností poddaných vůči své feudální 
vrchnosti. Také ty mohou díky svému stáří posunout naše poznání genealogických vazeb hlu-
boko	do	minulosti,	do	doby,	z	níž	ještě	neexistují	matriční	záznamy.	V	opavské	centrále	archi-
vu, v olomoucké pobočce a deseti začleněných státních okresních archivech jde o více než 11 
tisíc svazků, které byly na základě smlouvy se společností FamilySearch, uzavřené v roce 2010, 
digitalizovány a v letošním roce po velmi náročné kontrole z velké většiny již také zveřejněny 
dálkovým přístupem. Jde celkově přibližně o 1,6 milionů snímků.

Souběžně se snímkováním gruntovních knih byla v okresních archivech opavského zem-
ského archivu připravována další rozsáhlá akce – digitalizace veškerých elaborátů sčítání lidu 
od	nejstarších	exemplářů	z	poloviny	19.	 století	až	po	sčítací	operáty	z	roku	1921.	Operáty	
některých větších měst jsme již pořídili na zakázku počátkem 21. století, nyní ale šlo o veške-
ré lokality nacházející se na území dnešního Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Akce 
byla zajištěna novou smlouvou se společností FamilySearch, uzavřenou v roce 2012. Dnes jsou 
již veškeré sčítací elaboráty naskenovány a se zveřejněním cca 2,3 miliónu snímků se počítá 
v prvním čtvrtletí roku 2014. Součástí databáze sčítacích operátů by měly být také skeny his-
torických	tištěných	adresářů	větších	měst	(např.	Olomouc,	Opava,	Přerov,	Šumperk,	Krnov),	
které byly většinou sestavovány na základě proběhlých sčítání lidu a které výrazně usnadňují 
orientaci a vyhledávání ve značném kvantu operátů. 

V letošním roce podepsalo vedení archivu se společností FamilySearch dodatek k výše zmí-
něné smlouvě, jenž umožňuje digitalizaci velmi širokého spektra nejrůznějších evidencí oby-
vatelstva. Z fondů centrály Zemského archivu v Opavě to jsou elaboráty jednotlivých katastrů, 
konkrétně Karolinského katastru z 1. poloviny 18. století, Josefského katastru ze 2. poloviny 
téhož století a matrik pozemkového výnosu, které byly pořizovány ve 20. letech 19. století 
jako součást přípravy tzv. stabilního katastru. U katastrů se ale jedná pouze o lokality ležící na 
území historického rakouského Slezska, tedy včetně východní části těšínského knížectví, které 
je dnes součástí polského státu. Katastrální elaboráty pro historicky moravské obce uchovává 
Moravský zemský archiv v Brně. Z okresních archivů jde především o matriky domovských 
příslušníků, ohlašovací knihy vojáků a přespolních, policejní přihlášky k pobytu, ať ve formě 
knih, nebo v kartotékách. Pro rozvoj bádání v pohraničních oblastech našeho státu budou 

Matriky nejsou všechno – další archivní prameny pro 
genealogické bádání a jejich zpřístupnění v ZA v Opavě
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nepochybně přínosné rovněž snímky odsunové evidence. V současnosti probíhá intenzivní 
snímkování výše vyjmenované archivní materie, přičemž předpoklad množství takto získa-
ných skenů činí asi 3 miliony kusů.

Jako poslední ucelený a velmi významný blok připravujeme ještě digitalizaci školních kata-
logů a matrik od 19. století do reformy školství na počátku 50. let 20. století, jejichž snímko-
vání by mělo proběhnout v průběhu roku 2014. 

Taková masívní digitalizace by nebyla realizovatelná, kdybychom nedisponovali archivní 
aplikací	Vademecum	(vyvinutou	firmou	BACH),	umožňující	efektivní	napojování	snímků	pro-
střednictvím speciálních databází a jejich současné propojování s elektronickými pomůckami 
k archivním fondům. V letošním roce jsme spustili její novou, modernější verzi, umožňující 
dálkově zpřístupňovat také další kopie archiválií, které pořizujeme většinou na vlastních pra-
covištích a vlastními silami, např. obecní, školní a farní kroniky, mapy a plány. V současnosti je 
prostřednictvím této aplikace zveřejněno celkem pět milionů snímků, do nichž zaznamenává-
me denně průměrně dva tisíce přístupů. Digitalizace vyžaduje velké úsilí značného množství 
archivářů, neboť jen její příprava trvá mnoho hodin práce, na něž pak navazuje další doba pro 
kontrolu a následné napojování snímků do aplikace. Ohromný vklad ovšem představuje podíl 
společnosti FamilySearch a jejích zaměstnanců, kteří vlastní digitalizaci provádějí. Bez jejich 
práce a finančního krytí společnosti by nemohl dnes Zemský archiv v Opavě být na samé špici 
českých státních archivů v oblasti dálkového zpřístupnění archiválií. Na tomto místě je třeba 
zmínit jmenovitě výrazné zásluhy zástupců společnosti ve střední Evropě, pana Raola Riose, 
který svou misi již ukončil, a jeho nástupkyně paní Inny A. Koňušinové. 

Platný	archivní	zákon	nabádá,	aby	byly	v	maximální	možné	míře	předkládány	ke	studiu	
kopie archiválií a vyloučilo se tak fyzické poškozování originálů. Na rozdíl od mikrosnímků 
či dokonce elektrografických kopií, kdy badatel byl nucen archiv navštívit tak jako tak osob-
ně, dálkové zpřístupňování digitálních kopií archivních dokumentů tento požadavek naplňuje 
mnohem vhodnějším způsobem a uspokojuje obě strany. Badatelé mohou ke studiu přistupo-
vat v libovolné době a z libovolného prostředí, k dispozici mají za určitých podmínek snímky 
i k následnému publikování svých studií. Archiváři mají volnější ruce a čas pro odborné zpra-
covávání dosud neinventarizovaných dokumentů. Největší efekt, kvůli kterému to primárně 
všechno děláme, přináší tato forma zpřístupnění samotným archiváliím, které až na nečetné 
výjimky nemusejí vůbec opouštět archivní depoty a mají tak mnohem větší šanci, že budou 
v nepoškozené podobě zachovány i pro další generace. 
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Představujeme sponzory konference

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je křesťanská denominace založená v roce 1830 
Josephem Smithem ve státě New York jako znovuzřízená Spasitelova církev. Kvůli svému pů-
vodu je často mylně považována za americkou církev, od roku 1996 však žije mimo Spojené 
státy více členů než na území USA. Počet členů se dynamicky zvyšuje – roční přírůstek činí 
čtvrt milionů obrácených; církevní publikace jsou překládány do více než 150 jazyků.

Církev nemá placené profesionální duchovní a je finančně nezávislá na jakémkoli státu, ve 
kterém působí – provoz je hrazen výhradně z příspěvků členů. Členové Církve po celém světě 
slouží druhým a svým životem se snaží následovat Ježíše Krista, jeho příklad a učení.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů proslula svým dobře vypracovaným progra-
mem	humanitární	pomoci	–	v	případě	katastrof	kdekoliv	na	světě	reagují	členové	Církve	(zná-
mí	také	jako	Svatí	posledních	dnů	nebo	mormoni)	velmi	rychle	darováním	potravin,	oblečení	
a zdravotnického materiálu či jinou pomocí; kromě toho jsou Církví organizovány projekty 
očkování proti nemocem, školení v resuscitaci novorozenců, zajištění pitné vody, darování 
invalidních vozíků a léčby zraku.

Církev neustále zdůrazňuje význam učení spolu s dosažením co nejvyššího možného stup-
ně vzdělání; z tohoto důvodu zakládá po celém světě školy, univerzity, semináře a instituty 
a spravuje vzdělávací fond, který pomáhá studentům s omezenými zdroji financí.

Středem pozornosti církevních nauk je rodina – charakteristickým učením Svatých po-
sledních dnů je to, že manželství a rodina mohou pokračovat i po smrti. To je možné tehdy, 
když rodiče a děti dají Bohu zvláštní slib v posvátných chrámech, které jsou k tomuto účelu 
zasvěceny.

Československá misie této Církve byla poprvé zorganizována 24. července 1929, ale její čin-
nost byla dvakrát přerušena – během 2. světové války a za totalitního režimu. Od roku 1990 
patří Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů opět mezi státem právoplatně uznané církve 
a v ČR má dnes více než 2000 členů zorganizovaných do kongregací po celé zemi.

Adresa:

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Badeniho 290/1
160 00 Praha 6

tel.		+420	224	322	215

http://www.mormon.cz
http://www.cirkev-jezise-krista.cz
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S tát n í  o k re s n í  a rc h i v  U h e rs ké  H ra d i š tě

Státní okresní archiv Uherské Hradiště soustřeďuje, eviduje, uchovává a zpřístup-
ňuje archiválie vzniklé z činnosti institucí a jejich předchůdců, které se vztahují 
k území okresu Uherské Hradiště, jeho části nebo jednotlivých obcí.
Ve správní činnosti kontroluje výkon spisové služby a provádí výběr archiválií ve 
skartačním řízení a mimo skartační řízení zejména u organizačních složek státu, 
u samosprávných celků a jimi zřízených složek a organizací, u státních podniků, 
u podnikatelů zapsaných v podnikovém rejstříku, u politických stran a hnutí, od-
borových organizací a občanských sdružení a u církví a náboženských společností, 
které působí v rámci okresu nebo obce.
V uložených archiváliích vyhledává dokumenty pro potřeby správních úřadů, územ-
ních samosprávných celků a dalších právnických a fyzických osob a pořizuje z nich 
výpisy, opisy a kopie. V prostorách své badatelny umožňuje nahlížení do archiválií. 
Na území okresu Uherské Hradiště rovněž plní úkoly vědecko-výzkumného pracovi-
ště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.

Adresa:
Státní okresní archiv Uherské Hradiště 
Velehradská 124
686 01 Uherské Hradiště

tel.		+420	572	552	634

web:
http://www.mza.cz/uherskehradiste



Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo říze-
ným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní 
jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly minister-
stva. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, 
vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní 
správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví 
vymezené jeho věcnou a územní působností.

Archiv je oprávněn vystupovat v právních vztazích jménem státu. 
Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Jihomoravského, 
Vysočina a Zlínského s územím těchto krajů k 1. 1. 2000.

Představujeme sponzory konference

Adresa:
Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo náměstí 1 
625 00 Brno

tel.	–	sekretariát:	+420	533	317	534

web:
http://www.mza.cz



Představujeme sponzory konference

Celosvětová internetová genealogická služba FamilySearch je 
sponzorována Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů s cí-
lem pomáhat lidem nacházet a vyměňovat si informace týkající 
se rodinné historie. Tyto nejrozsáhlejší a nejpopulárnější interne-
tové genealogické stránky na světě obsahují následující funkce:

 V oddíle Search for Ancestors mohou lidé vložit informace 
o hledaném předkovi a zjistit, zda nějaké internetové stránky 
zařazené do katalogu a záznamy a informace, kterými přispěli 
ostatní, uvádějí o tomto předkovi další informace.

 Volba Browse Categories umožňuje lidem vyhledat informace 
o tématech rodinné historie.

 Oddíl Share Information umožňuje lidem vyměňovat si infor-
mace týkající se rodinné historie prostřednictvím e-mailu.

http://www.familysearch.org
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Zemský archiv  v  Opavě

Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává státní správu, 
provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou 
a územní působností. V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje mimo jiné 
dohlíží na výkon spisové služby a na vyřazování písemností, vybírá a přejímá archi-
válie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy a územní samosprávy, práv-
nických osob zřízených zákonem a podnikatelských subjektů. Archiv dále zajišťuje 
všestrannou péči o uložené archiválie, které zpracovává a umožňuje jejich využívání, 
provádí výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu 
a podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti archivnictví a pří-
buzných vědních oborů.

Adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1 
746 22 Opava

tel.		+420	553	60	72	40

web:
http://www.archives.cz



Státní  okresní  archiv  Z l ín

Představujeme sponzory konference

Adresa:
Státní okresní archiv Zlín 
Klečůvka – zámek 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

tel.		+420	577	901	132

web:
http://www.mza.cz/zlin

Státní okresní archiv Zlín shromažďuje, zabezpečuje, odborně zpra-
covává a zpřístupňuje archivní dokumenty na území okresu Zlín. 
V současné době je v jeho depozitářích uloženo více než 5  646 běž-
ných metrů archiválií a 1  944 archivních fondů. Uchovává především 
dokumenty správních úřadů okresu, justice, města a obcí, škol, far, 
spolků. Nejstarší dokumenty pocházejí ze 14. století. Veřejnosti je 
k dispozici badatelna, kde mohou zájemci studovat archivní doku-
menty.	 Součástí	 archivu	 je	 rovněž	odborná	knihovna	 (29		945	 svaz-
ků)	a	rozsáhlý	 fotoarchiv.	V	 letech	1979–2002	archiv	vydával	sbor-
ník „Zlínsko od minulosti k současnosti“, nyní se podílí na vydávání 
časopisu	Východní	Morava	(společně	se	Státními	okresními	archivy	
Kroměříž,	Uherské	Hradiště	a	Vsetín).




