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V Národní knihovně zjistíte, jak pátrat po předcích a sestavit si rodokmen 
 
Praha, Klementinum: Už jste se někdy zamysleli, jak se to má vlastně s vašimi kořeny, 
kdo byli vaši předkové a kam zmizely některé větve vaší rodiny? Pokud vás zajímá 
rodová minulost, rádi byste o ní zjistili více, ale nevíte jak a kde začít, přijďte se v úterý 
21. května poradit do Národní knihovny ČR s genealožkou Helenou Voldánovou. 
Beseda s odbornou poradkyní seriálu ČT Tajemství rodu, která se uskuteční 
v Zasedacím sále od 17.30 hod., vám napoví, jak sestavit rodokmen, nebo co odhalí 
archivní materiály.   
 
Národní knihovna ČR připravila na květen besedu Pátrání po předcích s podtitulem Rodopis, 

koníček na celý život. Genealožka Helena Voldánová, členka správního výboru České 

genealogické a heraldické společnosti v Praze a konzultantka seriálu Tajemství rodu v jejím 

průběhu prozradí, jak postupovat v rodopisném bádání, které dokumenty si vyhledat 

a připravit, či na koho se obrátit. V úsilí vám pomůže i vhodná teoretická průprava, 

doporučená literatura, nebo přístup k digitalizovaným materiálům matrik, archivů i knihoven. 

„Je třeba se seznámit například s vývojem matričního zápisu, s vývojem farních úřadů, 

s vyhledáváním archivních materiálů v archivech a na internetu. Nejdůležitější je se naučit se 

číst staré písmo. Jedná se o detektivní práci, při které se sbírají jednotlivé zápisy z matrik a 

další informace,“ líčí nejrůznější úskalí Helena Voldánová.  

 

Čím ale začít? „Pro začátek se pusťte do hledání v rodinném archivu a v domácích šuplících. 

Nejvíce potřebujete rodné (křestní), oddací a úmrtní listy ve formě opisů matričních zápisů. 

Z nich se dozvíte první důležitá data, místa a náboženské vyznání vašich předků. K doplnění 

informací mohou pomoci i další listiny jako vysvědčení, domovské listy, různá oznámení 

i fotografie,“ popisuje genealožka. Nepodceňujte ani osobní kontakt a pohovořte si s těmi 

nejbližšími i vzdálenějšími příbuznými a důležitá vyprávění zaznamenejte. Cenné údaje 

můžete zjistit také na hřbitově. Vyhledání podkladů a sestavení rodokmenu lze rovněž zadat 

profesionálnímu genealogovi, stačí si vybrat rozsah zpracování a předat potřebné listiny 

(rodné, oddací a úmrtní listy) i současné informace o rodině. A co je na dobrodružném 
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objevování dávného příbuzenstva nejtěžší? „Nejnáročnější je vyhledat zápis, když nejsou 

dostatečné informace. Obtížné je také vytvořit rodokmen rodu, jehož členové se pohybovali 

z místa na místo z důvodů svého povolání jako například učitel, hajný, kramář, sklář, nebo 

úředník. Snadněji se zpracovává rodokmen sedláka, který sídlil 400 let na jednom gruntě. 

Někdy se nepodaří postoupit dále do minulosti, když materiál shořel nebo není 

zaznamenáno, odkud předek přišel,“ vysvětluje Helena Voldánová.   

 

Další otázky k tématu můžete genealožce Heleně Voldánové položit v úterý 21. 5. 2013 

od 17.30 hod. v Zasedacím sále v 1. patře Národní knihovny ČR.  
 
 
 
         Irena Maňáková 
                                                                                                      Národní knihovna ČR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


