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Nuhlíček

Rodbpisné studium a archívy.
řádu,

Podle studijního
stva vnitrR
a

městských

platného v

~

vydaného archivní správou minister-

československých

archívech, má každý
~rchivech

podmínky, právo v

občan

pracoviště

vědeckou

našeho státu, splní-li

studovat. Jednou z .podmínek je

prokázat svoji totožnost. zpravidla
badatelský list, v

státních , okresních

němž kromě

občanským

ných

a

vyplní i úduj o studovaném tématu, zde jde o práci

a v

čím

řádně

poznatků

zájmu

či

o studium soukromé. V každém

případě

předloženými

archi-

zacházet. tedy,že je nijak nepoškodí, že ·získa-.
nezneužije a bude-li výsledky své práce publiko-

vat, že jeden výtisk
čerp~l.

údajů bydliště

osobních dat a

musí badatel podepsat prohlášeni, že bude s
váliemi

prOkazem. vyplnit

odevzdáare~ívu,

z jehož

fondů poznatk~.

K bádání se dnes předkládají archiválie ,starší 50.let.

Ještě před 20

lety se

r.1848·a jen ty byly
dání. Tyto názory
na u písemností

Za

archiválie pokládaly písemnosti až do

převážně přistupnv

převlád~jí

~irokého

dosud v

dosahu,

volnému

ř~dě

např.

států.

vědeckému

bá-

Platí to zejmé-

pro písemnosti centrál147

ních úř~dů. Také u nás některé pí~e~~osti mají dlouhou ochrannou lhůtu. Osobní spisy, po~ud se trv~le zachovávají, by se mě

výborech.

ly do ar~hívů dosta~ až po 75 letech. Je ostatně v zájmu obča

cefL949 sjedno.cena. Od l.ledna 1950 vedou matriky na celém

aú samých, aby po čas jejich životu byly spis"

území Československé socialistické republiky pověřené městs~é

jich se dotý-

k~jící, pro veřejnost nepřistuPny·

Rodopisné bádání je studium velmi vážné nejen zaměřením,

~le hlavně proto, že používáme pramenů velmi cenných, na jichž

z~chováni má společno~t mimo~ádný zájem. Rodopisný výzkum je

Matriční

praxe byla zákonem

vióní.m
dů,

veřejného

je v kolonce

JSou uloženy starší cirkevn! ~triky zhruba do r. 1870. Až do
r.1952, ~dy se provedlo soustředění ~trik

Y

krajských, nyní

3t~tních ~rchívech, byly matriky u nás rozptýleny po farnich
úřadech jednotlivých církvi.Fři tem platila trOJí praxe.

V českých zemích vedly matri~y narozených,oddaných a zemřelých
farní. úřady církve katolické na záklauě církevních nařízení,

číslem

Stav se ovšem stále

nich národních

řednictvím

r.1742 a vráceném až po plebiscitu r.1920 Československu, a
také na Slovensku, kde od r. 1894 platily výlučně státní matriky, vedené na notářských Uřadech, po r. 1945 na národnich
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~

obvo-

Administr<o-

U k~ždé z obcí

místě/ Č'•

poř'~dovým

obvod. Poslední

vyhláškami, které podle posledního

usnesení. rad ONV, odvolávají-

ce se na vyhlášku ministerstva ~nitra č.182/1959 Ú.l •• kt~ré
vnitřní.ch věcí

ričnf předpisy byly na ill.uč:!.nsku, odtrženém od čes<:ých zemí

měni

výbor~na základě

ry

jejich nástupc~ vedeny matrikY osob bezkonfesní.ch. Odlišné mat-

matričních

odboryorganizačn1 a pro vnitřní věci okr~s

stavu vydávají

op&tření, jmenovitě jorefinakých patentů z r.1784, dále rabíni

od r.1924.0d r. 1870 byly u okresnich hejtmanstvi a pozdějších

MNV, .. posta-

stav je uveden v St a t'~s t ilck é m lexikonu obcí Č SSR z r. 1965.

matriční

r.1877, církev ochranovská od r. 1882 a cirkev čes~oslovenská

obvod písmenem M Iv

vyznačen příslušný matriční.

jiné obce

na

lad r.1829 pod dozorem katolickýcn farářů/starokatv~íci od

seznam

.
~
republ~ky
~eskoBlovenské.

Matriční

zejména koncilu tridentskéhO z r. 1563 a pozdějších sta~ních
židovských nábožeIl~kých obci, evangeličtí duchovní od r.1849

vyš~l

který od r. 1955 J'e spoJen
'
se seznamem obci

tivní.m lexikonu Obcí

~cdopisný výzkum začíná zpravidla ve státních archivech, kde

' .MěNV
' či
předsedovi

orgánu. V r. 1950

,~živ3nim v e Lnri. poškozeny

je nutno je všestranně cnr érrí to.

268 Sb. z 7.prosin-

a.místní národni výbory, které k vedení matric-ní. agendy usta-

novu.j f: ma.t r~'k'ř
a e, podrí.zeného

časté 'studijní té~a. Proto srchivalie, jichž používáme, jsou
cl

č.

takže u

agendudozirá. Tyto

se

vu, kdybychom

dostávají na

vědomí

odbo-

všech OliV na uzew
' í republiky
.
a jejich prost-

o změnách

matrikář~

Zwěny

d.ozv id aJ·
'í vš i' chní,

mi;1trikáři

lze vždy získat· •;nform~ce
~
o

potřeboval).'

v okrese, .

současném

sta-

, t Ja
' kOk
proves
y o l'J.v výzkum v žiVých

matrikách po r. 1870.
Počet matriční.ch obvod~

statně
dů

oprati s t avu z r. 19 5? byl pod-

snížen i;1 po h y buJe
' se na

na ·okrese,

při čemž

i

počty

počtu

10 až 25

obeí se

r~zní.

matriční.ch

obvo-

Hledí se vždy

.k možnosti plnění úkol~,obvodům uložených. V každém z obvod~
se vede matrika narozeni, manželství a 'umr ti • Z'ákon
suje, že do knih"
.
' Jm
'éno,
UJ narození se zap1suJe
ví

dítěte,

den v

měsíc).'

předepi-

přijmení

a

pohl~-

a rok a IlUstO
-~
Je.o
. h narozeni.státní
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občanství,jméno

čů

a

a

přijmení,

konečně

dohoda

různá ořijmení.

rodičů

měsíc,

den,

bydliště rodičů,

povoláni a

rok a misto narození,

jako! i jméno' a
o

přijmení

přijmení dítěte,

ma.ji-li

rodiče

Do knihy manželství se zapisuje jméno a

příjme

ní,óen, měsíc, rok a misto narozÉmi, státní občanství, stav,
povoláni a

bydliště snoubenců,

stvi,jméno

~ přijmeni.den,měsie,

ní

rodičů snoubenců,dále

jméno a

tě svědků, nutně přijmení.

dou

~žiy~t 3

den,

o

a rok

uzavřeni

manžel-

Krajské
sezn~my

archivy

zveřejnily

matrik

r.1954. Archiv

uryehleně převzaté.matriky

Dr.Václava Hlavsy. Dudatelské
pom~cku

d~le příručkR

němž

standsregister in Protektorat dohmen und Mahren,

se dohodli pro

děti,k~e

pořidit

opis všech

a místo narození

misto úmrtí, jméno a

příj

přijmení rodič~ zemřelého,příčina

Podle zákona

tři typů

Č.

smrti,

268/1949 Sb. se má

matrik a odeslat

nadřízenému

ná-

POdle výnosu ministerstva vnitra z 20.prosince "1951 byly
staré církevní matrikY spolu s
soustředěny

u

průvodnimpinemným

matričních odděleni

rozděleny

ONV a

ší do r , 1870, jež D,ila odevzdána Jc:aj",kým
jim

post~veného

Archívu

církevni matriky byly

hl.měst~,Prbhy

přeaány

obvodním

materiálem
na

arcm:v'~ a

pro obvna

část

na

matričnim obvodům,

Krajským

archivům

podle obcí

~ily matriční činnost.

Pro záznamy

křtů

a "církevních

8

Bylo by

jich

připravil

části,

si fary založily nové církevní' seznamy, jež JSou jejich zále-

od r. 1870, je tedy

obvodech, ale jsou tu

něk

užitečné ,kdyby

vyšly soupisy

od nejstarší doby až po

mčitrik

současnost,

pro Severomordvský kraj. Do soupisu se všuk musí zahrnout
i matriky a

makuláře,

urchívy z far

oddav~k

r.

a nyní již publikov6.1 Státní archív 'Opova

městské

m..<teriál k matrikám, zpravidla až do r. 1949, kdy fary ukon-
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hl.městnPrahy.

roveň"

byl té~ odevzdán průvodní listinný

matričních

vyd~ná

starši pak ve Státních archívech a v Archívu

před r ,

z nich oylo možno vydávat nu požádÁni rodné,oddaci a úmrtni
li~ty.

část

r.1870,

matriky

aby

Antonina Blaschky Die Personen-

část m~trik,zpravidla

star-

Prb~y.Mladší

pře

d.y i matriky "starší, pokud do nich byly uč i.něnv zápisy po

juk to

rodn:ímu výboru.

po

sloužily po dlouhou

soupisy matrik &

dnes dostupná jednuk na

pohřbeni.

veřejnosti

se snoubenci dohodli,že ho bu-

příjmení.povo1áni,stav,oydliště,den,měsíc,rok

misto

V Pr~vodci

jednak Catalogu$ cleri 1936 a 1938, kde byly

1940. Nejmladši

d~tum ~,

vydaných od

hledni katalog matrik Pražské matriky farni 1584-1870 péčí

ré z manželství vzejdou. Do knihy úmrtí se zapisuje jméno a

mení manžéla, jméno a

popisu

sepsaLY a

fondech a sbírkách IPruhs 1955/ publikoval již v ,r.1954

dobu z",

povolání a bydliš-

PrŮVOdcích,

hl.města Praby~romě

přij,meni,

na

ze~ďelého,hodina,den,měsíc,roka

ve svých

rok a misto narození a povolá-

němž

konečné přijmení~

měsíc

žitosti vnitřn:í a výpisy z nich nemaji právni význam.

prarodi-

chované v okresních

archívech,jmenovitě

1620.Tyto archiválie ..získaly

10A Kutná Hora má

dobrovolně před

např. utrakvistické

ě aato

zestatnením matrik

matriky kutnohorských

Lar z let 1573 - 1627/ nebo neodevzdané svazky
ní

archív~

farních po

bývulé

při soustředě

r.195~.

Duplikáty matrik,které

zaČío6.jí většinou

až v

době

sefinské, jsou v ar;hívech, které chovu jí archiválie
kupství a bislnlpstvi

či

archívy jich

ského arcibiskupství spravuje Státní

konsistoří.
ústřední

jo-

arcibis~

Archív praž-

archív v Praze,
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jinak jsou v archívech státn~ch. Duplikáty matrik jsou sepsá~y,

ale běžně se nepředkládají.

Rukověti

Genealog má možnost ~vou práci soustředit na vývod, při
němž sleduje všechny předky obou svých rodičů. Může se však

zaméřit i nu rozrod,. při čemž vyjde od nejstaršiho známého

předka,

Je

němuž doěel výzkume~,- a sleduje pak potomstvo všech

chronologie křestanské od G. Friedricha/1934/.Je

uváděno jméno křtěnce,syna či dcery, případně dvíčat. jmé-

no otce,
není

např.Jan malíř· a

uváděno,ale

výjimečně

matky

.Anna. Rodné jméno matky

výčet kmotrů, mu~ů

je obsáhlý

se dozvíme,že

např •

ve Sl. íém bylo

např.

' , h členů • Konečně'může sledovat rodokmen, v němž však
$pr'í znenyc

Jakuba,šafáře

neuvádí rodiny vdaných dcer, spokojuje se zpravidla udánim

i otec otce. V matrikách oddanýoh naleznp.me

data sňatku a záznamu jména manžela •. Má-li rodopisná práce

o

mít reálný výsledek, je třeba vycházet z údajů pevně ~jiště

soused

!lY-ch
.aby

a řádně prověřených a musi uvádět vždy přesně pramen,
byla možna kontrola.

z Kvíce,který' byl

rodině či zaměstnáni nevěsty

S~aném

Kašpar,mlynář,pannuKateřinu,

někdy

uváděni

ani

svědci.

Po

zpočátku

stavovské~

i udaje

si r. 1597

béře
Jiříka

služebnou od pana

oílinskýho/. U vdov je v matrikách oddaných
manžel. Zápisy oddavek jsou

Uvedli jsme již,jaké údaje je možno ziskat v matrikách

jindy je uveden

přespolní.

/ ve

i žen. Zcela

pokřtěno dítě

velmi

uváděn
stručné

bývalý
a nejsou

povstání podrobnost

zápisů

,
r'ové státní matriky neuvádějí náboženství
va;,enych
o d -~. '_'050.
,

roste. U ženicha bývá

a bude tedy nutno pátrat v matrikách několika církví, než

řemeslo a u podruha poznamenání domu, kde bydlí. Po převzetí

získáme údcijeo narození, oddavkách ~ někdy i úmrtí svého

matrik katolickými

předka. Zápisy' do m~trik se žel~yvíjely a .proto jevhodno se

nodusen a zápisy se píši v kolonkách s nadepsáním

.
zmin~t

o tom, co kdy
~ . by Lo a-o ·mat.riJc zapisováno. V matrikách

rodičů

ditéte a

ze 16. století 1 ve Sl~ném byly např. vedeny matriky od r.1566,

rodičů

na jméno a

v Kutné Hoře od r. 1573/, najdeme společně zapsány, i kdy~ od-

vedeny

děti

déleně,křty,oddavky'aněkdy·i· pohřby ,převažují však v.ětšinou

Po rocelólB jsou

zápisy o křtech a oddavkách.Jsou psány po letech, a v čele

záme údaj

bývá jméno kněze,který křty nebo oddavky konal. Jméno kně-

ho

ze se pak v zápisech neopakuje. Zápis začíná dnem

křtu,kte: ý

O

knězi

kmotrů.

uváděno

po roce 1623 je

Z úsporných
otce

příjmení

již

formulář

důvodů

velmi zjeddnů. měsíců,

se omezují údsje

jméao matky.

/;l

pravidelně

jsou

Zvláště

z levého boku zplozené,kteréž pankharty nazýváme.
otci a

bydliště,či

novitě svědci

podrobnější
rovněž

údaj o

u

zápisy oddavek. U ženicha nalé-

nevě~ty

službě.

chronologicky, je údaj

terej den sv.Žofie 115.května/; badatel mu~i datum převést

ti údaj jména otce a

n~ dnešní způsob datování a neobejde se tedy bez Lmlerovy

mých lidí bývá uvedeno

'Rukověti chronolog;i.e křestanské.,zvláště české /1876/ či bez

se též kostel, na jehož
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jsou údaje.jakého byl

měsíce

pohřbů,

z

hřbitov

zemřelý

uváděni

jež jsou

a dne, jména

při pohřbu ~eny

mě~to,

bývá udán její otec a je-

Po roce 1650 jsou

oddavek. V matrice

je uváděn týdenním dnem a pak nejbližším svátkem,např. v au-

tí' i neděl.

oddz7kách

při

z~zn~menány

pohřbeného,

jen

II dě

jména manžela. U nezná-

něhož udánlivě přišli.

se

jme-

pohřeb

Uvádi

udál. Po roce 1650

pohlavi a kolik mu bylo let, u
153

dě-

' ě 18 stolet~ Je při zápisech křt~ dbáno
v po1 ov~n
•
,
h
1
t.ka je zpravidla uvedena jen l~řestna údaje o kmotreC , a e ma
,
d'č~ 'e vždy zd~azněna bua svobodnost
nim ,jménem, učkol~v u ro ~
J
či poddanost k určitému panst"ví.' Je však již rozlišováno,
d ie v obvodu fary více
z jaké vsi křtěný pochází, poku J
.,
áno byt.l i vydán křestní
obcí. Někdy bývá na o~rRJ~ poznumen
,
Ještě

,
idla zapsán křtící kněz s jeho círlist. V matrice Je zprav
t ol et i mívají děti vice křestních
kevní hodnost i • V 18 • S
'dl t"' U od~avek se začíná uvádpt číslo popisjmen, zprav~ a r~.
u
bydlil ženich nebO nevěsta. V roce 1771 docháné domu, kde
ut r ; k k zásadní změně. Uvádí se číslo domu,
Zl ve většině m~ •
narodil. Stává se pravidlem, že se uváděv němž se pokřtěný
a na prvé místo mezi
jí dny, v na. crhž došlo k ohláškám sňatku
'.l·užba a družička. Je již uváděn i chrÁm,
svědky se dost á v á d
v němž ee oddavky konaly. V matrikách o úmrtích se poznamp.-

' byl zaop~třen a kterým knězem, na kterém
nává , zda zesnuly
hřbitovA byl pontbsn ~ kolik mu bylo let. Při úmrtí dětí se
' ! Od r. 1771 se uvátrvale uvádí jméno otce a jeho zaměstnan •
dí i číslo popisné domu, v němž zemřelý bydlil.
O! f
ravidlA
Na počátku 19. titoletí užíveJ
ary zp
,
,

h

ny cn

vají

po~ěných,oddaDých a z.-řelých.

ještě

staré

1810 bývají

formuláře

dodatečně

Jen malé fary u!!-

z'konce 18. století. Po roce

dopisováD1 i

rodiče

matky-a zápisy

se tedyzpřesĎují. Na přelomulS.a 19. stolet:! se Ještě
věk snoubenců uvádí jen počtem let, kter,ý neni v~~ správ-

ný •. Při zápisech po~bů od kon~. 18. století se v poslední

rubrice uvádí nemoc

zemřelého

třebe připomenout,

způsob

smrti. V 30. - tých

zemřelých uvádějí

letech 19. stoleti se již u
Je

a

že v

oba

~odiČe.

matričn1ch přílohách,

kte-

ré byly součásti farního archívu, nalezneme křestní ~i8ty
oddaných

snoubenc~,

pokud se narodili v jiné farnosti, dále

souhlas vrcp~os~i se sňatkem a později souhlas starosty
obce a okresního hejtmana, dále eouhlas vojenského velitelstvi, jáe~li o sňatek brance a konečně církevní nebo i svět
ská dispens, jde-li o sňatky blízkých příbuzných,.at ji!
pokrevných

či sešvagřených.

Ve

~arnich

archívech, dnes depo-

novaných v archivech okresních, nalezneme knihy ohlášek snoubenc~, zkušebni tabely pro snoubence, ohlašovací knihy, knihy

předtiště-

~nrmulářů s německým textem. V zápise se uvádí, jakého

J.

, "
pohlaví má křtěný a' zda jde o dítě
je otec nóboženství, JaKB
,
- 1 tví či dl+ě nemanželské. RubrikA pro rod~č~
zplozené v manze s
~
, "
. _ . J'eště kladen důr-ez na kmotry.Pod údajem
Je uzka a s t ai.e Je
.
jména křtěnce se uvádi porodní oáb~. Teprve po roce 1825 s~
zápis o rodičich rozšiřuje a jsou uváděni i rodiče otce a
matky a jejich bydliště.
V 19. století jsou ji~ matriky zpravidlA rozděleny na
l5~

matriky

biřmovanc~,

soupisy duši a

jsou dnes ovšem

soustředěny

tedy bez prostudováni

někdy

i židovské matriky, jež

u ONV Pra!"s l.,.Neobejdeme se

Pr~vodc~

po okresních archivech, pokud

jsou vydány, zejména máme-li při zjištování předk~ nenadálé
obtiže. V okresních archivech nalezneme i

některé ar~hivy

spolkové, které nám mohou poskytnout cenné informace.
D~ležitým

genealogickým pramenem jsou

'-kové knihy, jež byly

před

nesporně

pozem-

rokem 1850 produktem soudní agen-

dy bývalých patrimoniálních a městských úřad~. Část těchto
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pozemkových knih
u

velkostatků,

ní~ $oudům,

zůstala

část,

po r. 1850 u

pova~ovaná

městských úřadů
přešla

za živou,

a

k okrea-

pokračovaly

jež v nich zpravidla až do r. 1871

a pak vedly nové pozemkové knihy až do r. 1960. Starší

pozemkových
v třicátých

knih

soustředily

část

koncem minulého stoleti a pak

letech našehO sto1eti zemské archivy. Tyto

starši pozemkové knihy jaou velmi

různorodé,

archív~, část

ptešla do

spravovaných státními archivy, jež

což se proje-

~ondů velkostat~,

vlastně

rozdělení

nové

po katelogizaci sbírek provedly.
rodopisce jsou

?~O
·tů

a posledních

vůlí,

nejpřita~livějšími knihy

testamen-

kde jsou podchyceny jak psané

závěti,

těchto

které

V~

smluv,

knih se dostaly i
byly

_

či

~pravidla

mezi

dědice

siro~čich
c~ny,

a

v

konečně

nalezneme v

Rozdělení

hospodář~.
městech,

jejich

v

nich~

dětí

na panstvích i

jsou nepatrn4 rozdíly. Známe-li z
hluboko do 17. a 16.

matričních

do století l5tého. Pokud žily rody ve
chovány
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městské

knihy i

I

doby

městech,

předhusitaké,

je

zá-

kni~ ~asto

století,někdy

i

kde jsou zamo~no

panstvi zapisovali převody nemovito'stí v deSkách

zemských, vedených u zemských soudd v Čechách i na Moravě.

České zemské desky, jich~ počátky se kladou do let vlády

českých je 1714, z toho "větsich desk 1397 a menších 254;konči rokem 1851. Jich poslední inventář vydal

V.' ťetošnik

s náz-

Orientace v deskách zemských je velmi nesnadná, ačkoliv se
zachovala řadap~vodních pomdcek s rejstřik~; částečnou orien-

je možno sledovat jména a osudy
a

8

Státni ústředni. archiv, který jif počal s jich rejstřikován1m.

nemovitostí a spláceni kup-

sourozenc~. rodičd

dějiny rod~

kam se ~ovinně začalo zapisovat až v r. 1662. Šlechtičti drži-

vem Die bčt~isch~ Landtafel. Zemské desky české spravuje

o projednávání

~nihách

pisd rodokmeny, je možno za pomoci pozemkových
posunout

po-

možno sládovat. v knihách

převodech

zemských, odkud byly r. 1617 p~epsány do knih svobodnických,

starši jiCh poz~statky vydal J. Emler. Kvaternd zemských desk

.

t.zv. vejrunkd, ,v purkrechtních registrech. Mezi

u~eder4mi knih~mi,

ve

I

založeny zvláštní knihy svatebních

sirotk~ j~

pozustalostí,osudy

lovští svobodníci. Starší svobodnické zápisy byly v deskách.

Přemysla Otak~a ll., shořely r; .1541, byly však obnoveny a

svatební smlouvy, pro

byly vepsány do knih smluv obecných.

zůstalostí

ní

některé

patrimoniích a

ve městech, jsou knihy svobodnické,do "nichž'zapisovali krá-

telé statkl1

tak i ústní posleu0i vůle, doložené rychtářem a svědkp.m.

Do

nitou pom~ckou jsou i cechovní registra,sled~jeme_lirodiny
řemeslnická.

Obdobou gruntovních knih, vedených na

vilo i při jejich novém rozmístění. Cást téc~to knih se vrátila do okresních

sledovat rod, zpravidla ne však jeho jednotlivá členy.Zname_

i tam

taci umožňuj1 badateli Hrady,zámky, a tvrze královstvi Čes
kého vydané A. Sedláčkem. Mordvské zemské desky jsou částeč-

ně vydány v plném znění. Při studiu šlechtických rodil nemů
žeme pominout desky dvorské, které sahají od r. 1380 do r.
1850 a zahrnují všechny země koruny če8k~. Tyto desky jsou
rovněf uloženy v I. oddělení Státního ústředn1ho archívu.
V zemských deskách jsou zapsána povýšen! na šlechtictví,pro-

pllj~ení erbu, prohlášení zletilo-ti-,
J'sou tu
.,

.

test~mentYJ
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svs-

tební ~mlouvy, přihlášky k dědi:tvi, přijímání poručenstvi
a poděkování se z něho, jsou tu odhady nemovitostí

8

dílčí

cedule, v nichž se obrazi stav parrs t.v f a bývají tu často. i
obsáhlé seznamy pocdaných. oylo by potřebné, aby tyto části
z d ezz z etaaký cn byly moderní l.lrchl'vní technikou přefotografo
Na řadě panstvi /např.r~rlštejn, Zbiroh! byly vedeny
/Manscha~tsbucher/,

kách r-obot.nf cn , od 18. stoleti k

sloužící
účelům

zpočátku

v otáz-

vojenským •. Na tyto

soupisy navazují knihy branc~ •. Je to důležitý genealogický
pramen, sahající někdy až do r. 1613 /Vysoký Chlumec, RA Lobkovicové/. Byly vedeny bud pro celé panství či pro jednotlivé
rychty a vsi a obsahují seznamy jednotlivých rodin. a jejich
č Lenů

s úda.ji

věku.

dývé. uvedeno; zda je

dítě přihospodá

ti, či má řemeslo a někdy je i uvedeno, kde se člen rodiny
zdržuje nebo kam odesel.
ny a

doplňovány.

Ty~O

seznamy bývají

rychtář~,

opisová-

Na panstvích jsou vedeny sezndmy sirotku,

,

seznamy

ročně

seznamy židovských rodin a

nově

i výkazy

podle panství a

vé rodiny a jejich

uvnitř

členy včetně .,
al~žebny'ch

nalezneme v'archivech velkostatk~,

uložených ve' státních archivech, jež mají vesměs k dispozici
Prdvodce .po svých fondech, dále ve fondech měst v okresních
a

měst8kých ~rchivech.

Ve

Státn~

chovaná ve Státním

dů berničních

vesnic,

pro

české

rů, mlýn~, hcmrů'a
děli

telDtvo se
30

ústředn~m
~

ni pomdckou soupis obyvatel

archívu je uložen a
~odle

opatřen

archív-

víry z r. 1651/ sign.SM R

109/45/., pořízený na jednotlivých panstvích. Není úplný, nebot v

několika případech

u.svobodníků,
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zdstal na panstvích,

někde, ndpř.

nebyl vyhotoven nebo se nedochoval. Tento sou-

pod-

stáří

korců/

i král ovs'ye
k' h' t

sctmot~

dvo-

na sed·ll.'-.y
/ na d)O k orc ů I, chalupníky Ido
u<
l

ář-L

J'sou

korCů/o

uváděn'
6

Nejsou tu. sepsáni bez-

.K ř-e•st
. é
•
• ní ID Jffi,nem
a príjmenírn
a

v rubrice handle bývá uvedeno i
bořep.á

důvo-

hutí, nezachYOUJ'e vs'-'~ půd u po.nskou. Obyva-

a zahradníky Ido 8

zemci. Ho spod

are hí vu, sepsaná z

kraje r. 1654. Je to soupis všech

něsteček, měst poddansky'o~
,:

j~jich řemeslo.

Fustá e roz-

staveni jsou vedeno pod jménem posledního držitele.

Tento pro.men je z

části

vydán v adici Berní rula, kde v le-

tech ~~50 - 1955 vyélo 16 svazků /Pra!ská města, kraj ~ás
lO'lcký, Hradecký, Kouřimský, Plzoňský,Podbrdský, Prácheňský,
Vltavský e Žatecký/o Badatel zjistí značný rozdíl mezi berní rulou a poznatky "ísko.""m'
z
u
'V

A
vS

t&t n í ch

berni rula podchycuje jen stav, na
·daných. No

i':oravě

tzv. lánský

hospodáře

v

důležitý

seznam

pořadí domů,

tereziánský. Vyšel již
Jiřím

záviselo

zdaněni

pod-

z r. 1656 a pak revizi z let 1669 a 1679;

Dalším katastrem, z

r.1962

němž

.,

pramenu,pro~ože

berni rula nerrí , ale máme tu k dispozici

rejstřík

pro Moravu je

1středním

a kromě

dena rodná jména. Uvedený pramen je bohatší bež berní rula ,

6

zaměstn~nc~. Tyto.pr~mer~

podle vsí, uvádí jednotli-

le počtu let uvádí i náboženství. Ženy hospodářů nemají uverovněž

vány a dány k dispozici bada~elské obci.
soupisy lidu

pis,řazený

Radimským

komínů

jak stály
části

při

sobě.

již publikovaným, je katastr

Tereziáns~ý
8

z r. 1667, který uvádí

katctstr moravský, vydaný

M. Trantirkem, obsahující rustikál

i dominikál a ve dvou svazcích Tereziánský

ka~astr český
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/praha 1964 - 1966/, k němuž ttetí svazek, zahrnujíc:!. dominikál, je.v tisku. Edice tereziánského katastru je ovšem aumarizovaná a nezjistime
je~ je třeba

v

~onečném

y

n~ jména jednotlivých hospodát~,

zjištovat jednak ve Fas5í~h od roku 1713 a pak ~

elaborátu k.r. 1757. Slezský katastr, ~vaný Karo-

linaký, vyjde též tiskem jako sumarizované edice bez jmen
rodin.
Tfetfm katastrem v

nalezneme též v židovské komisi ěeského místodržitelství,
uspořádané ~hronologicky a dále v knihách židovských fami-

1i~nto.,založených roku 1811. V5tátním ústředním archivu je
kromě ~menovuných fondll uloženo té~ ~editelství židovských

berní. v ~echách z let 1845 - l85a.
pot~di

je Josefsky katastr, obsahuji-

ci. d~ležité údaje názvoslovné, ~VŠ8X chudý na údaje genealo-

J'i! noo_isná
gické. U~ 1. vaJ'i. se v nXm
~
r
š~l

, l~ní sňatkového koncensu a zaměstnání.. SĎatkovékonsensy

čisla dom~.

Katastr neve-.

prakticky v život, je v6ak seznamem veškeré p~dy v kata-

Lmoho genealogického"materi'lu je v tzv. šlechtickém
archívu, který .pochází ze spojené česko-rak~uské dvorské
kanceláře od třicátých let 18. stol. a po roce 1848

z rakou-

ského ministerstva vnitra. Akta právnických a fyzických osob

strálni obci, poddanské i panské. Další, stabilní katastr,

z našeho území byla převzata na základě pražských úmluv mezi

nařizený

Ceskoolovenskem a Rakouskem 18.5.1920. Jsou to spisy, týkající

r. lB17, byl

rovněž pořízen

pro katastrální obce.

Obsahuje popis. hroMic, protokol parcel stavebnich, parcel'

se šlechtických núdl:lci a dále spisy osobni šlech"y, ře~':'lé

yolnich a seznam majiteld usedlosti. Součásti. stabilního ka-

úbecedné a spisy týkající se městských a duchovenských zna-

tastru, jenž byl ve třech vyhotoveních, jsou tzv. indikační

ků.Důležitou pomůckou jsou též O$obn: doklady členek Tere-

akici, z nichž můžeme zjistit. rozložení popisných čís.el

ziánského ústavu šleChtičen v Fraze, založeného roku 1755,

v obcich i na samotách, nebot skici podchycovaly celý katastr.

obsahujíc{ mnoho šlechtických rodokmenů s malovar~mi znaky.

Na měřický operát,ukončený

V€ Státnim ústředním archívu jsou také uloženy tzv. salbu-

v Čechách r. lB43, navázaly ka-

tastrálnimapy a samozřejmě pozemkové knihy, vedené u okres-

ch3.zachycující léta 1526 - 1818 , vzniklé na konci lB. století

ních soud~ od r. lB7l, jež zachytily podle obc:!. veškeré po-

a pocházející ze spojené česko-rakouské kanceláte ve Vídni.

zemky a jich majitele.

':;.'sahují opisy královských privilegií pro šleChtu,města,cťr

Důležitou genealogic~ou

dence obyvatel a

k

pomdckou jsou nesporně rdzné evi-

později i.Bčí.táni

lidu. Mnoho

soupisů

židdm v Čechách, kteří byli sčítáni v letech l72~

je napt.

1729,
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Bohmischen Kronlander /Praha 1900/.
Se šlechtickými rodokmeny se setkáme i v řadě genealogických a heraldických sbírek, jež byly soustředěny v býva-

1783, 1793, 1799 a 1811. Saí.tácí. archy panství. statkd a
• 68'\ obaahuJ1 obvykle jména židll, údttje rodinné, dl:itum

kev a cechy. Použil jich August Doerr v knize Der Adel dér

udě-

lém' českém zemském archívu

li

jsou dnes součásti fondt\ l.oda •
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Státního ústtedního arcbívu. Jsou to sbírky spojené se jmény Wunschwitz. Schumann, Ubelli, Zeeh, Doerr, Dobřenský, Vašák,

1924. Pod jednotlivými popisnými

Renz
a Žoárský. Pro studium majet.
.
VOJ'tXcC h Král z Dob~é Vody,

archů,

kových poměrů šlechty nelze pominout tzv. repartiční seznany

uváděno

rodné jméno, je však

po~~enáno

/1758 _ 1848/. které se pořizov~ly rok od roku a U jmen jednotli-

manželé

přišli nově

co~

7ých dominií uvádějí i Jména držitelů. Pomůckou jsou i robot-

Při sčitáni

ní seznamy, vedené od r. 1766 do pol. 19. stol. řazené podle

zenci a SChovanci, tehdy

krajů,

tání obavstelstva se konalo 1.12.1930·s zachytilo všechny.

k nimž je rejsttik obci. V městech. zejména velkých,

jako bylo Brno , byly vedeny knihy mě stanů / Brno

od roku

je tolik

sčítacích

kolik bylo samostatných domácností. U manželek není _

do obce,

datum, kdy

sčítani

bývá zpravidla rok

sňatku.

čeledíni

byli podchyceni i
ještě

na

a služby -a také .nale-

venkově četni.

Další

státním území. Vedle jména

knihy domovského práva. jež jsou soupisy obyvatel, přijatých

ví, datum narození, rodinné

do svazku obce.
Obyvatelstva hl. ~ésta Prahy se dotýká konskripce obyva-

vání a

dřívější bydliště.

a-příJ~ení

se zapisovalo pohla-

pomě~J rodiště

státní a domovská

přistěho

nebo

příslušnost,

národnost. náboženské vyznání, povolaní, trvalá nebo
_ ná

přítomnost

bydliště do~asně přítomných

v obci,

dočastělesně

a

ní ~editelstvi Praha, uloženého ve Státním ústředním archivu.

v....dní. Toto scitání pro

Sčítání lidu až do roku 1910 nalezneme v okresních a městských

Podkarpatskou Rus je uloženo ve Státnim

archivech. Městský archív v Brně má knihy sčitání lidu z let

a vydávala se z

1780, 1850. 1857, 1870, 1880, 1890, 1900 a 1910, vzniklé

nosti. V roce 1939 bylo

svázáním sčitacích archŮ. Jejich doplňkem jsou protokoly

pňJpisů sčítáni obyvatel v pohraničním území ČSR, které

o vydaných pracovnich

~nižkách

1850 - 1924, protokoly o po-

sčí

oso by, dlicí z 1. na 2. prosince 1930 na Československém

1559/. Na tyto ~nihy roku 1851·navázaly matriky měštanů a

tel, počinajic:í .., polo'Vině 19. st.ol. Je součásti fondu Policej-

čísly

něho

Čechy,

Moravu a Slezsko

Při

tomto

a národ-

řišských

sčítání,

ústřednimarchivu.

voleni k odcestování do ciziny z let 1817 - 1925, voličské sez-

uloženém dnes

namy,. seznamy porotců a j.

víc zjišťováno samostatné podnikání a obhospodařováni pozem-

Sčitání

no do

krajů

jde Jde o
ního

lidu, které se konalo 15.února 1921, je rozděle

a nalezneme jej v Státních archívech

původní. sčítací

úřadu

českých

kra-

archy, na nichž jsou znaky stát-

statistickéhO. Jsou

řazeny

podle obcí a podle

ků.

Dalši

sčitáni,

pro

české

kraje

ale zetím se

ve Státním

archivu

občanstvi

provedeno podle

bylo po Mnichovském diktátu okupováno.
rovněž

ústředniffi

potvrzení o .tátním
17.května

Lněkdejší

bylo na-

provedená 1.3. 1950 a pak 1.3. 1961, jsou

rovněž

uložena ve Státnim

nepředkládají

a slou!! jen

ústřeunim

archivu,

úředni potřebě.

Není v možnosti tohoto st;učného výčtu pramenů zahrnout

příslušných soudních o~resů, jak je známe z lexikonu obcí

všechny fondy,které jsou v

162

jichž by bylo možno

při

českYch

archívech k dispozici a

rodopisném studiu využít. K

dó se budeme obracet teprve po

důk~adném

výzkumu

řadě

fon-

pramenů
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poznati i pl'!ěin1 vtallllliMho atavu. Snaha tat.o ovšem na-

hlavni ch , které nem~ž~me při práci pominout. Výchozim bodem

lilii

jsou zpravidla matriky, jichž studium předpokládá poměrně

~á!!mnohdy na značné obt!!a a tak v~nikají t.zv.

značné znalosti jazykové, paleograťické a místopisné. Pouhé

'1 ti

zjištěni

Vyžaduje proto

je

třeoa

znát

jmen nám v

žádr.~m případě nepostačí. Dějiny

sledovat v širokých souvislostech. Je nutno

pra5tředi~

ve kterém pfedková žili, jejich

situaci a také i rodiny s nimiž se

členové

ee

sňatky a křty

rOdin, s,nimiž se

dobře

stýk~~i a.

souvislosti

y. ,. jejich! hšen! nebývá vždy jednoduchou záležitostí.

;jl

!mo~nostmi

hospodářskou

rodu stýkali.

č .. stO' v

Mnohé lidaje, po nichž pátrámé, zjistíme

rodu

předchozi

náležité

př1mých

pdsobení

pr~pravy,

i vedlejších' vlive atd.

ze své badatelské praxe,

či

dokonce tvorby osobních jmen, motivovaných ruznými vlivy.

několik příkladů

závěry

z nich vyplývající mohou míti a

maji

plat~ost ob~cnější. Především

kon~rolovat

nestači

II ost~tními

a konfrontovat

prameny. Dobřepoří

že

změn

omezené na okruh Strážovska, ale

z arch!vního,mat~riálu je tteba činit svědomitě a stále je

Všechny výpisy

komolen!,

mistně

přesvědčen,

při křtech.

svatbách a kmotry

několik příkla-

d~

jsem

svědky při

obeznámeni se a

Zajiaté nebude bez zajímavosti, uvedu-li

Jde sice o pfíklady

jimž býv81i

o _.

pro

z nich plyne

pouhé nahlédnuti do matrik IM/

či

poučka,

že

pozemkových knih /PKI

třeba podrobněji

3ené výpisy budou pro naši práci d~ležitým pramenem a mo-

omezené na konkrétní jméno, ale že je

hou se 9T.át za čes i novým' pramenem archivním, zejména

dovat jednotlivé zápisy a hledati srovnávaci materiál. chce-

dojde-li ke
čerpali.

ztrátě

nebo k

zničení

li

archiválie, z niž jsme

tiskem nebo JSou k dispozici jejich opisy či fotokopie,spokoocr~e

ňovat-nejcennějši dokumenty.'

Dětská zvědavost,

snaha

přijít,

diferencovaná zvidavost

a

"na kloub" všemu co dráždí svou tajemnos-

A nem~že tomu býti jinak ani v práci badatele

a genealoga. Nespokojují se s danou
164

jeho až dosud

úspěšné

jmen jsou ovsem i jiné.

bádání./.

Kromě změn

a deformaci

překážky,mnohdy zdánlivě či skutečně

ztěžuji,

ba dokonce

nečitelnost,strohé zápisy,záměna

znemožňují

jmen,

další

'chybějící

zá- .

mastiky i toponomastiky bez alespoň částečné znalosti mistdospělých

ti, všemu neznámému a nejasniÍmu - to je prostě soub',-it:! lidské
přirozenosti.

hranici badatelských

pisy atd./. Zároveň ukazují na problematiku etymologie, ono-

změny přijmeni

-------------------------

vŮbec

končí

práci/
a

překročiti dom.~ělou

neptekonatelné,které

Eman Toman
Matriky

genealog

možností,ft.j. ~si tak polovinu 18. stol. s nebot zde_často

Všuae tam, kde archivní prameny byly již vydány

jíme se tímto náhradním materiálem, který nám pomáhá

např.

prostu-

skutečnosti,

ale snaž!

nich

poměr~, nářečí, věcných,

historických i jiných okolnoa-

tía souvislosti.
Už

čteni

starých

zápisll"p~sobi

mnoho obt1u' a ani in4e-

xy matrik - zvláši dodatečně sestavovaná a č~sto neúpln' -

nemohou býti

směrodatným

voditkem. Takovým

~prosto,ne8poleh-
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čené

ještě

osoby, ba zdá se, !e

v druhá.

polovině

17. stole-

livým vodítkem byl by index k M Strážov 7, kde napt.je jmé-

ti nebylo uživánípřijmeni zcela ustáleno. Skutečnost to

no Cíl/psáno Czjl/, indexováno jako Hejl, Kalaš j~ko Ka-

pro badatele a genealogy velmi nepříjemná.
Zajímavý je připad Dam i a n a

lech, 12.8.1788 narozený "Johannee Thomas" / otec"Eliae Tho/t.j.brusič/· indexován

mae,Schleifer"

jako

" S c".h 1 e i -

f e r Jan Tomáš" a dokonce dcera téhož otce, Magdalena/ nar •
. 12.2.1791 /indexovánu jako "~le j f i r Magdalena 'I'oméB "
Křti

-tedy komoleniny" na druhou" -·a mnoho dalŠích /"Jan
tel Ullowecz" jako Jan. K u t i 1

I

Kripl jako KrUgl. Haae

jako Haie, Juetina Tschermakin jako Thermalin Justina,Písec-

Přeměna přijmení

je patrna ze

záp~sů

2.7.1748 se narodil v Kozí Josef, syn
wa r z
rodiče

et

1M Strážov 6 /:

rodičů

"Matheo K o _

Doroth:a" a 23.6.1755 tamže Marie, ale jako

jsou uve,deni

tl

Matheo

K o w a r z i"k

no - pro místní
nikoli podle

et Dor-o t.hez, "

a Konstancie/. Narodil se 27.9.1748 a jmépoměry jistě

přání rodičd

Matěj Jiří

ce ryze
s

/27.9.je totiž svátek Kosmy a

jmen zavedl ve

Strážově farář

Pangerle /1722 - 1754/, krom uvedeni latiny do
dosud psaných

české osadě?/.

'~:s~~lenou

~~ ••o

nebo - podle zvyklosti - po. kmotru,

~přiděln

Damiána/. Takovýto

~ž

exotické a neobvyklé - obdržel

k~lendářniho světce

ale podle

matrik

indexů.

ký jako Tejfrtský atd./.Tolik o spolehlivosti

Matěje

homa/.syn

z Le-

No v é h o

česky./ Měl

to snad býti ústupek

Tedy tento Damian oženil; se r. 1782

dc.Tomáše Tomana z

Javořička.

uváděn

syna Tomáše/1785 je v matrice

jménem Adamian Nowey,

při

narození dcery

týden po narození I je

jakO. voják se

Kateřiny/1786

- zem-

1M Strážov 7,odd.Militarl

řela

B o ha t e y.,Victor a Katerzina" a 23.6.1755 narodil se

v matrice jako major Damian NoweY. Ještě před úmrtím této

rodiče"

Mat. B o h s o z

V nejstarších
pouhé označení

m~trikách

a

dcery

Katerzina".

nacházime na místě přijmení

p ov o 1 á n í , které snad tehdy, kdy do-

zemřela

děn

N o w a k /'příslušn1k Olivier-Salis.pluku/,

jako Damian

ale již r.1791

ší označení osoby důležitější. 'Tak např. v r. 1632 1M Strá-

sař. Při

II UVáděný "Balt' Pekarek" aneb "Violf Pekarz" nebyl nikým

jeho manželka a v r. 1787 oženil se znovu

s Rosinou Majerovou. A zde 1M Strážov 8,odd.Lehom/ je' uvá-'

my nebyly dosud opatřeny popis~mi čísly, bylo pro přesněj

žOV

při

narozeni dcery Anny je uveden jako te-

úmrtí této dcery je v matrice /M Strážov 9,odd.Le-

hom/ uvedeno, že v

Lehomě čp.4 zemřela

jiným než Wo1fg~ngem Červenkou, pekařem a primasem st.rážov-

ra Adamciana Nowiho

skýn:. a naopak tlGirzi Pekarek ginak Cuculus " v r. 1680/ M2/

klad komoleni

už nese svoje

pol~tinštělé

jméno

rodové/česky

Kuka:

/

~spoň

na druhém místě. Podobných případů Ipovolání na místě příj
mení Ije tolik, že mnohdY nelze vůbec zjistiti příjmení dot166

uváděn

Při n8~czení

anebo na upálce:20.J.1753 narodil se Váolav, rodiče" Mstieg

Jan,

Něm

tesaře"/

křestního

Další,neméně

ve

jména a

zajímavý

stáři

27.12.1791

A

Anna dce-

1/4 roku/- tedy

pří

záměna příjmení.

příklad:

/M.Str.6/narodila se 9.11.1776 ve

Dle matriky narozených

Strážově čp.

25

dvojčata
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jméno Mpa chalupě"/. Jedním ~ nich jest v Brtí / 1706 - 1727
Tomáš a

Bartoloměj

z

rodičů

Michala Tomeyera /"Revisor Ta-

oaice"/ a Rozalie,alepodle matriky
Strážově

li ve
ID

čp.25

zemřelých

Tom a n s''', atár 2 dny.
tabáčniho

ponevadž jméno

T o -

:10.:1.1776 " Tomáš,syn Michala

Je

zají~avý

IM.St~.2

a

tím, že ze sedmi jeho dětí najdeme v matrikách

jl

čtyři

pod jménem Toman a

tři

pod jménem Tan-

doušek. Z celé řady dalšich buatéž jmenovány alespoň: "Diviš

"Bartoloměj,

a na" Istár 3 minuty/a 12.11.1776 tamže

syn Michala

zemře

/M 5/

uváděný/ " Jan Toman jinak Tandoušek, manželka Barbora ".

Případ n-eřešitelný,

revisora Michala Tomeyera - Tomana

Kasyk jinak Burygan A/Strážov 1676/," Hons Wenyger jinak Capucin" /StrážQv 1708 - kapucín jest pravděpodobně přízvis-

se vice ve strážovských matrikách nevyskytuje. /Stáří v mat-

ko/, "Ondřej Paubr-Le ,jináč Presl " /Hamr l677i, " Jan H.ulovec

rikách zemřelých 'bývá uvfú.ěno jen' přibližně, často zaměňuje

/Úlovec/ jinak Pauza dolejši "/Rovná 17021 a " drouzka MarA
keta Truhlařo~ic /přijmenil cera jinak Paubrlova /Zahcrči-

se datum n~rozeni s datem křtu
bu. Do.:::or:cebývá diference i
ač

bližnost",
A jiný
Jakub.

několika

let - také tzv. "při-,

ani vyložené chyby ,nejsou

příklad:

Rodiče

datum úm~tí s datem pohř

8

Diviš a Anna Suk.

fa Zaveskýho jinak Pivonky z Koryt s Alžbětou, dc·zemřelého

vyloučeny./
Strážově

26.8.1724 narodil se ve

Skutečnost:.Diviš

ce 1707/. Konečně 15.9.1686 ženil se v Brtí Pavel syn Kryšto-

K

Jan

Václava'Tomana z or"i •. /M Str.2/. Jmenovaný je v dalšich zá-

očí

pisech uváděn buá jako Pavel Pivonka /nejčastějil nebo Pavel

a Anna rozená Suko.á / M Str.JI a v Lukavici narodil se 23.9.

Kovář ..-

1785 Michal, syn Ant. Svitila Ipsén Swytil/ a ~vy. Skutečnos":

tech "za vsi"/ je zajisté jménem" po chalupě", druhé je vlast-

Antonín Toman a
případech

jde

I u

u

Suků,

~va

ni přijmeni, kdežto třetí označením povolání I byl skutečně ko-

rozená Svítilová I M Str.71 - V obou

vlastně

Svitilů/,

o užití tzv.
podle jmen

po

"jmén~

chalupě"

dřívějších majitelů

vářem/.

usedlos-

tí Joba dvory/ , kam se noví hospodáři přiženili. V Lukavi-

ci se jméno Toman po krátké

přestávce

usedlos~i

již od

byl

před Sviti~em

jen vrátilo. 'lajitelem

nepam~ti

rod Tomane. /PK

Podobného druhu jsou i
to bylo

Nacházime jich

přijmeni

připady

uživání

a jméno "po

rovněž ce~ou řadu

a

Strážovsku i okoli - proto se také

d vou

chalupě

poměrně

ní Toman / bylo a jest dosud jedním z
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To"o výslovné vyznačeni dvojjmennosti bylo jistě též
upřesněním jména osoby,majici vice soujmenovc~.

Kapitolu samu pro sebe zasloužila by jména

lat již

něm e c k á

skutečná, domnělá či přeložená / i jména ovlivně

ná nářečím /českým či německými. Pro zajímavost jen s"ručně,

Byat ř i ce 2,6/.

Obyčejně

Tedy tři jména, z nich prvé /Záveský - bydlel v Kory-

jmen.

"či přizvisko.

nejvice u

přijme

nejrozšířenějších

téměř

na

nevysky"uje jako

heslovitě:

Ke jmén~ ryze českým zajisté budeme počitati přij~ení
Schejbal /Scheyball - od sehnouti, shýbati, lid. schýbat se.
Jiná jména, neznajíce místa, jejich původu, určujeme poněkud
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pery v německého Zipperera rozeberme si jméno hláskově.Němnesnadněji

-

např.

Schon

/lid. schon/, Neuschl

či

může

,býti podle

českého

českých

Neuschel od

shon,

sběh

neuschl /cchnou-

ci, jak známo,

čtou

z jako c a tedy

,české

c napsali jako z.

Zdvojování souhlásek ve slovech není v němčině ničím neobvyk-

tii a neušel /jíti/, Schrott od českého šrot /vedlejší mly-

lým.Dostáváme tedy Zipp ~ a s připojením dalších dvou hlásek

nářský produkt/ atd. Někdy jde o čisté překlady: v Lukavici

Zipper-. Koncové - er mor~o vznikl.'uti pouhým převodem fone-

Strúžově

1739 "Jakub Fyss /FB/ vel Ryba ",ve
Král" od Konig/ zde by

mělo

těn

obráceně

být .uvedeno as

od Král - pocházel ze Všerub u Domažlic -

1753" Michal

či

snad byl

Konig
pře kp-

již tam 7/ Ve Vítni máme ppíklud Pavel /1632/ - Paul /1667/

-Poul /1737/ a beneš - Paur. Tento,
~clfa

původně

Jakub Beneš /syn

Beneše, s manželkou Marií, byl pfi narození tfetí dce-

ry zapsán v matrice / MStr.3 - 30.9.1721/ jako "Benesspaur"
a nadále už jako Paur /z
Velmi zajímavý je

němec.Bauer

případ

- sedlák,lid.Paur, Pour/.

germanizace

hým "administrativním úkonem", pouhým

českého

způsobem

/1.3.1849/ je as

třikráte

uvéd ěno

Bystřice
německé

psaní. Kdo by

nářečím,

užívají, koncového - a na

ho ar. Viz Vater - fóda, Mutter - mut~

místě

pravopisné-

Ostatně i německy psa-

né /rychlopisný kurent/ - a lze velmi snadno čísti jako - er.
fož tedy máme celé jméno Zipperer, tak dokonale odlišné od
českého Čipera

/ov3em s opomimutím háčku" Němcllm, ostatně

neznámého/, že nelze pochybovati o "německosti" onoho Zipperera.
3ylo by možno uvésti další

neméně

zajímavé ptíklady,

podávám vš~k jen zcela náhodný výběr několika příkladů, které nemají Zd úkol odraditi badatele

'či

genealogy od práce,

/Nýrsko/ 66,fol.147

naopak, chtěl bych jen upozorniti na některá úskalí, které

jméno Adao Zippe-

jim snad při práci bude překonávati.' Znalost překážek spí-

rer / z Ouborska/, ale nastojte! Pod zápisem je zcela
ně

šumavským

jménu ,pou-

za německým příjmením Zipperer hledal českého Čiperu? A př'e
cel V textu smlouvy zapsané v PK

tického koncového - a. Němci, mluvící pohraničním bavorsko-

čitel

napsáno: "Adam Cžipera"/podpis/. cTiné z áp i sy s týmž

še práci usnadní.,

příj

mením najdeme v PK 44,45 a 65 i ve strážovských matrikách.

Frant .X.Bucha

INa Strážovsku najdeme - v 19.sto1. - Zipperery v Hamru,Strážově

a v

Lehomě.

V

Lehomě

se zakoupil - emphyteuse - Jifí Zi-

pperer z Ouborska r. 1838/. Zápisy ve strážovských matrikách
znějí vesměs na jméno Zipperer, kdežto v pozemkových knihách
střídají

se jméno Cípera, Cypera,Cziperh a Zipperer.- Aby-

chom pochopili tuto zdánlivě atraktivní přeměnu českého Či170

V prvních prázdninových dnech 17.7.1969 opustil nás ,náhle horlivý,8 obět~vý propdgátor rodopisu, s' vlastivědy uči~
tel

cl

spisovatel

J i ř í

K A J,E R • Jeho náhlý odchod,

i když byl jeho nejbližšími dřive nebo pozdAji ~uien, překva
°l J;~í
KaJ'er nebyl zdráva starobniho.ddchodu ulil poměr~
pl..
.J..
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praktickým pro?agátorem a zachovatelem nejen hry na dudy, ale
i oživ~ni chodské lidové píaně a poudačky. Připravoval i
ně

rozsáhlé dílo o lidové západočeské muzice v~bec. K tomu

J:IIá10.
~yl

jean1m z

těch

mnoha

"kantors~ch harant~"t kteří

účelu

si vyžádal i svoleni autora

těchto řádků

pou~ití

k

jako by vsáli do sebe kus toho probuzenakého poslání svých

menší biografické studie o populární~.plzeňakém dudáku Hyn-

ot eů -

ku Kaňákovi, známém dnes už jen z Němejcovy opony v plzeň

kantor~.

učitel

Chápal se sám jako

ku.lturní práce od

mladých let. Jeho otec-Ferdinand Jar. Kajer, atejně .jako
jeho matka

Růžena,

pocházeli ze Spáleného

Poříčí

Na jednu z posledních jarních besed našeho kroužku
mně

arch s r

~milem

otci

dvě

pořízeným

přinesl

jeho bratrem ing.
vlastně

po

a po matce Polák." Matka pocházela z rodu Kyo-

Ipřišli

úřeanikem'na

kde se

rodopisem,

Kajerm a konstatoval nad ním: " Jé jsem

Němec

vsk:ých

·zsěhlým

ském Divadla J.K. Tyla.

sem ·z Polska/, jeji otec byl

hospodářským

statku svatovítské kapituly ve Spáleném

KajerŮID

října

narodil 20.

1904 synek Jití.

Poříčí,

Měl ještě

sestry a nejmladšího bratrb. Otec Ferdinand J. Kbjer byl

v r. 1894

členem

výboru pro nárOdopisné sbírky, které byly

konány ve vaech krajích

před p~mátnou

Národopisnou výstuvou

v Fraze r. 1895. Predseáou výboru byl tehdejší spálenopoříčský děk~n

kuplan

P. Václav Koukl, jedním z

Jindřich

S.

Baar,

pozdější

člen~

jeho tehdejší

vynikající chodský spiso-

v~tel, působící tehdy krátce ve Spáleném Poříčí. Už těmito
skutečnostmi
Jiřího

pro

byl dán první základ obdivu a lásce jeho synka

~iáovpu

působil Jiři

kulturu,

Kajer mimo jiné

zvláště
právě

chodskou.

Jiří

u Blovic.

Jako

učitel

na Chodsku, které si

Kajer

měl

silné vyvinut smysl pro rodovou i li-

dovou tradici •. Prostý

člověk

našeho venkova byl mu základ-

ní složkou všeho kulturního děni i snaženi, pramenem lidové
tvořivosti

na

epické i zpěvně - muzikální. Prožil celé dětství

plzeňském venkově.

Po Spáleném

kde

předčasně zemřel

po

těžké chorobě

telka, zemřela letos na jaře. Zvěděv o náhlé smrti svého
dobrého kamaráda Ja~ Maura, říd. učitele v Plzni -Doubravce
loni před vánocemi, lekl se přímo této zprávy. Nepřežil ho
ani o

p~l

roku.

Zemřel

a je

pohřben

ském

hřbitove

za Soutky.

Jeho rodopisný zájem vyplýval z celého jeho vnitřního
zaměření. Vyšel z lidu našeho širokého kraje, čerpal z něho

pro své liter. práce,soubory lidových· pohádek,
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Pořídil

si i dudy,

naučil

se na

ně

hrát a stal se tak

poudaček

a

písní./ Vydal několik sbírek pohádek a písniček, zinstrumenZemřel

písni.

jako chodský dudák a po-

hádkář blízko svých vzor~ J.~.aaara a J. Jindřicha na klenč

Hrušky,J.~.Baara a J. Jindřicha pokračoval tam ~ eých

pohádek a lid.

r. 1919. Kdjerova mat-

ka zemřela v r. 1948 ~ nejmladší sestra Růžena,. vzorná uči

tovaných pro dudáckou mrizikul, v

sběru

jeho otec

v České dříze a naposledy jako řídící u~itel v KřimicíCh,

oblíbil tak, že se tam nejen oženil, ale po vzoru Jana Fr.

prázdninových pobytech v Po střekově ve

Poříčí působil

městě

se necítil doma.

bohužel uprostřed horečných a radostných příprav na
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Zdá se, jako by v něm stále žil naděený duch slavnénárodojubilejni chodskou

vavřineckou

ve Stakonicich, již se
i žáci, velmi

právě

pout a

chodští dudáci, jeho

aktivně zúčastní.

pisné výstavy v Praze.
Zájemce o rodopis jistě budou zajímat stwL

~ soutěž dudáků

'láclav:a

Mentbergra: Krátké vypravován! o životě J.E. pana Frantiěka

přátelé

Antonina hr. ze ~porků sepsané ·jeho pážetem Ferdinandem Ra-

Chodsko na svého "dudáka

Jirku" nezapomene.

kovským v Kuksu l.záři 1778. /Vlastivědné muzeum v Kuksu

Miloslav

deníku Jana Joseťa hraběte z Vrtby / Plzeň
1938,str. 6 8/ , Z
1940,str.41/, Kasejovické rodiny v polovici 18. stol./Ročen-

Bělohlávek

ka živnostenskoobchodnické záložny v Kasejovicích 1937, str.
Dne 16.prosince 1969

zemřel

1 _ 4/, Kasejovice v pověstech :zlaté, židovské a nábožné ,

po krátké nemoci zaslou-

žilý vlas~ivědný pracovnik Plzeňska a nadšený sběratel Vác:e.v Mentberger. Naš i, čtená!'i '~ej znaji z jeho studie KasejovičtíŽidé.

Václav Mentberger se narodil 7. ledna 1886 v

y~

sejovicich a po absolvováni plzeňské reálk~ nastoupil v roce 1908 do služeb dráhy.

P~sobil převážně

v Plzni a po

řiceti letech služby odešel jako vrchní inspektor

výslužby.
měsících

Většinu

Už jako

CsD do

svého života prožil v Plzni a v letních

d~chodcetrávil

vždy

téměř p~l

roku ve svých

rodných Kasejovicích. Tu ze svých bohatých sbirek, pro
podstoupil mnoho
né muzeum,

čty

finančních oběti,

umistěné

vytvořil veřejně

v bývalé synagoze, kterou dal

něž

přístup

rovněž

upravit. Láaka k rodné obci se projevila i t:ím,že ji toto

Václav Mentberger spolupracoval s

ředitelem

Národopis-

ného muzea Plzeňska Ladislavem.Lábkem ~ od roku 1950 s Archivem města Plzně. Jeho badatelský zájem sesoustředovel na
rodné Kasejovice, sběratelství, dějiny pr~slu a hudební
život v Plzni. Všechny jeho práce vycházely z
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věc,

pro minulost

ského a kulturního života /tamtéž 1941,20 str./, Josef Skála,
březnický rytec/ bozeňsko IV.,1948/.

Úplný seznam praci Václava Mentbergra jsem uveřejnil
v Časopise Společnosti přátel starožitnoóti ~v 1957 na str.
224. Je ji potřebí věak doplnit o studie: Tomáě KhUry a jeho
továrna na kamna a

hliněné

zboží v Minulosti

Plzně

a

Plzeň

ska I.,195 8,str.168-17l, Průmyslová keramika Dubského z Vitinovsi tamtéž II.1959,str.171 - 174, Kasejovičtí židé ve
Zpravodaji přátel rodopisu a heraldiky 1969, str. 49 - 62.
Pro náš Zpravodaj napsal v posledni době dosudneuve-

řejněnou studii o vlastním rodě " O Mentbergrech v Kasejovicích". Rodopis považoval V.Mentberger za významnou složku

muzeum odkázal.

ní pro

v rodových soupisech z let 1827 - 18j4 a v l~črtku hospodář

právě

tak jako jeho

upřímného

nadše-

sběratelstvi.

vl~stivědného bádání."Rod,tot peniz v celkovém bohatstvi
národa,počet obou ovlivňuje děni ve světě" začiná tuto svou

posledni studii poněkud nostalgicky laděnou,poněvadž nyní po

bohatě rozvětveném rodě po 300 let kvetoucim v Kasejovicích,
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vyěla

už v rodné obci nežije žádný jeho příslušn1k. V Kasejovicích
Mentbergrové vymřeli. Výsledky pilné a nadšené práce pro
vlastivědu a sběratelství však zde z~stávají a v nich bude

stále žít vzpomínka na Václava
Miloslav

Mentbergr~.

Bělohlávek

pěkná ~ádka

ul

tak i okresních

a.městských.

podrobně

nost dosti

Vzhledem k tomu, že

p~vodce

Tyto

ce i

časově

archív~

a vyžaduje ul dokonale

archívn~

vydaly rozmnoženou formou souhrnné

dech a sbírkách okresních a

městských

ně každý trochu zkušenější genealog to ví. Málokdy se však

stane, že rodopisec nachází své předky pouze v jednom mís-

badatele.

p~ehledy

archívd v

o fon-

kra~i.

archívů

v kraji, o jejich

orientační pomůcka

pro

Soupisy jsou vydány ji~ pro vše9hny kraje v Čechách a

tě či kraji. Většina z nás má své předky rozseté po celých
Čechách, někdy 'i na Moravě a často i v sousedních zemich.

na

Tu je jehe práce již ztížena.

Jsou

Moravě

~o

až na kraj

Středočeský,který

je však již'v tisku.

následující publikace/vzhledem k tomu, že soupis

zpracovávalo vždy více

autor~.vynechávám jejich

Jihočeského

archivech. Při t~kovémto studiu se někdy těžko shledávají

Okresní archívy

Úde.je o uložení archivního materiálu, jeho kompletnost i dru-

Č.Budějovice 1966,str.370,

hy jednotlivých archiválií. v nichž bychom mohli najít zprá-

Přehled

vy o ,svých předcích. Vždyt leckteré údaje najdeme mimo zá-

Státní archív 8rno 1966,str.272,

kl~dní

Archívy národních

kraje,Státní archív

výbor~

fondd archívd národních

výbor~

Velmi často nám poslouží i cechovní materiály, archivy škol,

Opava 1967,str.360.

spolkŮ, městské

Okresní archívy

jména/:
Tt.eboň,odd.

Jihomoravského kraje.

Severomoravského kraje.Státní archív·

Východočeského

kraje. Státní archív Zámrsk

1968,str.485,

archívní aprávu min. vnitra k tomu, že již před více jak

Okresní archívy

patnácti l~ty stanovila jako jeden z hlavních úkol~ archívům

1965,str.247
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stav archívu,

Účelem těchto ~oupiad je podat aspoň základní informa-

stavu a uložení. Je to tedy jakási

všech druh~'vypracování prŮvodců po archívu. Od té doby jich

prá-

správa min. vnitra, aby stát-

ce o fondech a sbírkách okresních

Zájem badatel~ vedle jiných dó.vodů to byl, který vedl

uspořádaný

náročná

tiskárnami a tím i oddalová-

archívů s to jak státních tak i okresních a městských.Ostat

knihy apod.

veřej

okresní archívy nemají do-

některé

rovně!·rdzné potí~e's

vznikají

vodaji, je zřejmé, že rodopisný badatel se nemŮže obejít bez

prameny jakO jsou matriky, pozemkové knihy a katastry.

seznamují

sud prdvodce a že vypracování prdvodcd je dosti

ní

Rozptýlením předk~ vyvstává nutnost studovat v různých

po státních archívech

s·materiálem, který je v nich ulo!en.

ní vydání, rozhodla se

Jak vyplynulo ze všech metodických článků v našem Zpra-

pr~vodcd

a to jak

Severočeského

kraje.Státní archív

Litoměřice
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Vydán!
Okre ani archivy Západočeského kraje. Státní archív Plzeň 1969.
Schéma zpracování u všech publikací je obdobné. jen
podrobnější.

jinde

opět stručnější.

stin územního a správního vývoje
ká, soudní,

,~inanční,

hy je popis

fondů

pomůcek

~ rejstřík

přehled

jmenný

nejdůležitější

ky.Okresní

~ondy

jsou

uváděny

Plzně

(je

nizace a spolky.Fondy
úřadů

a

měst

~světové institu~e.hospodá~ské
společenské

org -

v sídlech

jsou uvedeny mezi fondy okresními,v ostatřazeny

obdob-

a obcí jsou národní výbory, cechy, míst-

organizace,

hospod~ské

a církevní

i~stituce,

společenské organizace a spolky. Vzhleaem Je tomu, že v okres-

ních archivech je uložen velký
omezit jen na název a

časový

p~čet fondů,

rozsah.

poučení.

zda byly ji! vydá-

Obdobným zpdaobem byly a jsou vydány státními archívy

h

ptedavUm

zájemcům

o

dějiny dělnického

k~eré

slou-

hnuti. prdmy81u

a pod.
Všechny uvedené pomdcky byly vydány v omezeném

i okresních a

a sbír-

ní školní rady,školy, ,ociální a zdravotní ústavy, kulturosvětové

i

pomdckyk jednotlivým archívdm.

,TSOU

však

městských

kde si je mohou

správa,zdravot-

ních obcích mezi fondy místními.Místní fondy jsou

archívy

je

okreaní

poz~6talosti

živnostenskj~h společenstev

soudů

podrobnější

případně

zájemcům Je

archívech. ve

počtu

a

dispozici ve státních
vědeckých

ústavech apod ••

vypdjčit.:

každého míste. jsou

instituce,zájmové organizace.politické strany,

'okresních

kni-

část. Seřazena

výbory,justiční

ní a sociální ústavy, kulturni a
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Brna,Ostravy a

i ptehledy archivních fondll podnikových archívd.

pořadí:politická správa.finanč-

v

ny

rejstřík věcný

příslušný

Uvnitř

na okresní.místní.písemné

ni správa, samospráva,národní

ní a

měst

archívd a je pro zájemce první pomdckou,

která mu dá informace a

jsou neprodejné.

popil.>:lá

podle míst a v závorce je uveden

rozděleny

stručná

původců pozůstalostí.

archív. kde jsou wateriály uloženy.

ně,za

/dnea archívd

těchto

kém bohatství

vývoje

vydaných archiv-

a všeobecné literatury o randech,

'\

fondy

školstvi/.přehled

archiv~. Nejvjznamnější část

a sbírek, následuje

Pro užívateleje
abecedně

p~íslušného kraje/tj.politi~

národních výborO v kraji a

charakteristika jednotlivých

někde

Po úvodu následuje ná-

církevní správa a

organizační sítě archiv~

nich

městských

vd a

popillld archivních :f'ondd okresnich archí-

_ velmi záslužným činem. Informuje. i když velmi stručně. o vel-

str.348.

je

zmíněných

musel se

p~ehled

.

Nakladatelstvi Kruh v Hradci Králové vydalo v roce 1969
,

edici pardubických smolných knih z let 1538 až 1626, které
ptipravil Je edici

Zdeněk Bičík /str.173,.Kčs

17/. Smolné kni-

hy jsou velmi vzácným pramenem, který nás seznamuje se

kým hrdelním 83udnictvím. Zachycuji zápisy

výpovědi

středově

osob podez-

řelých z hrdelních zločind,výpovědí,Jeterévyšet~ovanci učinili
před

hrdelním právem

čení. Nejčastějš'í

dobrovolně, nebo

jež byly vynuceny na mu-

delikty zachycené v:e smolných knihách jsou

krádeže,loupeže na svobodných silnicích, odložení a zabiti dítěte,vraždy, cizoložství.dvojženství,žhářst.ví.svatokrádež.ča

rodějnictví,falšování mince

nebo. listin, Bodomství.smilnictví,
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dec Králové hledá vše, co se týká jména Oliva. Pátrá pO,ro-

znásilněni a~d.Roz~udky byly kruté~určovaly odsouzené k smrti

du V.K. lClicpery a K.H. Máchy a Josefa Váchala ,- nelll<:inželsicý

oběšentm,stětím,mečem, upálentm,zahrabán1m za živa a prObiti

syn Aleše - Liežce /grafik/.

k~em,vpleten1m do
napt.pranýř,

kola, trhání

kleštěmi; lehčími

mrskáni metlami nebo

V'fadě českých~ěst ,byly

označení

tresty byly

1.Je souvislost mezi

cejchem.

tyto knihy vedeny, ne ve všech

se však zachovaly.Některé už byly vydány jako např.rokycanská,
téborská,milevská,bystrá,dobrušská,smidarská,solnická kniha aj.
Pozornost byla věnována i rozboru jazyku těchto knih,nebot jde

o zajímavý
dy

~ilologický materiál. Kniha Zd.Bičíka rozhojňuje te-

ředu těchto

cenných

materiál~,které

jistými kuriositami a svou

úděsností

Poskytují však obraz života tehdejší
nejčernější

svým obsahem jsou i

jsou

otřesným čtením.

společnosti

Smrčky,Říčany

Dotaz Jar0s1ava

i když z té

v

II..B.

Táboře,dc.presidenta
-

Ing.Vojtěch Kulda starši,Plzeň,Raisova 30 hledá:

Datum a místo narozen! Franze Fabingera,rozeného v letech 1760l763,ayna sediáka Josefa Fabingera z Kocléřova No 34-35/Ket zelsdorf/u'Dvora X;álové nad Labem. Ostatní sourozenci se naro,dUi v KÓcléi"ově,' jen Franz a Suzamna někde na žireckém/ jezuitském/panství /SchUrz/,kde,byl jejich otec asi správcem panského dvora.Podle rodinné tradice se vrátil 'při selských bou-

do

Kocléřova,kde koupil 19.července 1768

v4 tchána Hana George'Seppera - Rindta statek No 34~35.

·Ing.Ji~í
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Oliva.

Smrčk~

z Mnichu se

z Humpolce,rozeného 1616 ?

rodiny

R~ženy

Smutné, roz.1863

krajského soudu Fr.X.

Smrčky,provda-

né 1882 za Jana Smutného,zemfela 22.5.1900 v'USA, Newark
N.Y.3elmont Ave.No

l4.Horlivě

se

zúčastnila českého

ži-

votu v USA. Její dcera Marie Aloisie roz. 1885 se provdala za pošt.úredníka.Její syn Josef byl rozený 19.3.1892
v

Newarku.Je~:

manžel Hans Smutný vydával

Ing.Vojtěch

čs

- americké

Kulda

Oncm&stika -

.

Smrčkem

životě č1en~

pátrám po

rodem

č.88.

pohlednice Nazdar.

stránky.

~ich kol~. 1775 ~pět

jihočeským

soukenickým tovaryšem
2.Marně

u Prahy 2,

Lučice č.

59,pp. Chlumec nad Cidlinou okres Hra-

zv.onomatologie - nauka o vzniku vlast-

dříve

ních jmen živých bytostí a neživých
upozorňujeme

věcí.

naše čtenáře - zájemce o antroponom~stikulnau

ka o vlastních jménech lidských / a o toponomastiku / nauka
o vlastních jménech

zeměpisných

a místopisnych / na výborný

č~sopis "Zpravodaj místopisné komise ČSAV" , který vychází

již

Y

X.

Tak

ročníku.
např.

v

č.l

z r.1969,str.17 až 19 pojednává Ant.Ma-

chek o rozlišovacích a

posměšných přezdívkách

rodin, jejichž

jméno se vícekráte vyskytuje v Doubravici pooliž Dvora Králové n/Lubem. Týž autor v

č.2,

str.254 až 256 se zabývá po181

směšnými

a škádlivými

Josef Hála

přezdivkhmi

vysvětluje

velmi

obci na Královodvorsku.

působivě

v

č.

2, str.205

&t 208 jak vznikaly nb vesnici názvy po chalupách IBukové
c Věšín

u Rožmitá:u pod Třemšírleml.

Kronikář

Jan Stupka z .Nalžovských Hor na Klatovsku zpra-

covalzápisy... zhistorie rodů ve třech sloučených obci Nalžovy,Střibrné

Pr-avda ,

Hory, Zahrádka od r. 1850 do 1966 I 370 stran/.

12.6.1969

Státní archív v Plzni,
soustředil

do

Plzně

badliteln~

všechny stareí

1850 - 1870/ z celého

v

Sedláčkově

ma~riky/zhruba

Západočeského

krlije

včetně

ul.44,
do let

Karlovárska.

0možní to lepší využití tohoto materiálu.
Zároveň

přestěhována

byla

pobočka

tohoto archívu Klášterce a

Kadaně

do Žlutic. Je zde soustředěn materiál pro Karlo-

varsko a Chebsko.
==============================================================
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