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Rodiče a prarodiče v zápisech matrik, hledání
digitalizovaných zápisů

Vyhledávání
Charakteristika popisu obsahu matriky

1. Původce

2. Signatura

3. Časový rozsah svazku

4. Obsah svazku

Ano, hledání v matrikách je individuální práce hledání
jednotlivce a jeho přímých rodinných příslušníků.

Průvodce nabízí dva způsoby hledání požadovaného
svazku. První možností je hledání podle lokality, druhou
možnost představuje hledání podle původce (farní, civilní
či jiný úřad, do jehož kompetence vedení matrik pro danou
lokalitu spadalo).
Pokud chcete hledat lokalitu v rámci celé databáze,
použijte první způsob. Pokud chcete nalézt matriky, které
mají společného původce, nebo hledat lokalitu pouze v
matrikách určitého původce, využijte druhý způsob
hledání.
K prvnímu způsobu hledání slouží řádek o více polích
umístěný v horní části okna.
Před počátkem hledání klikněte na text „Původci matrik ve
správě SOA Litoměřice“, který se nachází zhruba v
polovině okna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že budete
prohledávat pouze část „průvodce“. Poté zadejte do pole
„Místo“ název hledané lokality bez diakritiky a klikněte na
„Hledej“. Na základě zadaných údajů se v okně objeví
řádkový seznam matrik obsahujících vámi hledanou
lokalitu seřazený podle signatur. Po otevření potřebné
matriky naleznete podrobný popis jejího obsahu. Lokality
je možné hledat jak podle českých, tak podle německých

názvů, zohledněny byly také variantní názvy, často
používané pouze místně.
Druhým způsobem je možno hledat prostřednictvím pole
„filtrovat“, které se nachází nad abecedně řazeným
seznamem původců. Do uvedeného pole napište sídlo
původce a klikněte na „Filtrovat“. Po otevření řádku s
vybraným původcem se vám objeví řádkový přehled všech
matrik, které jsou pod tímto původcem ve „Sbírce matrik
Severočeského kraje“ registrovány. Sídlo původce je
možné hledat pouze v českém jazyce.
Pokud chcete následně hledat lokalitu v nalezeném
původci, zadejte do pole „Místo“ v horní části okna název
hledané lokality bez diakritiky a klikněte na „Hledej“. Na
základě zadaných údajů se v okně objeví řádkový seznam
matrik obsahujících vámi hledanou lokalitu seřazený
podle signatur. Po otevření potřebné matriky naleznete
podrobný popis jejího obsahu.
K odstranění údajů zadaných do pole „Filtrovat“ slouží
červený křížek umístěný po levé straně tohoto pole.

V popisu obsahu matriky naleznete následující údaje:

Farní, civilní či jiný úřad, do jehož kompetence vedení
matrik pro danou lokalitu spadalo.

Každá matrika je označena signaturou. Signatura se skládá
ze dvou čísel oddělených lomítkem. První z čísel zastupuje
původce, druhé číslo představuje pořadové číslo matriky v
rámci matrik převzatých od jednoho původce. „Sbírka
matrik Severočeského kraje“ vznikla sloučením tří soubo-
rů: ústeckého, libereckého a části pražské diecéze. Matriky
pocházející z libereckého souboru a části pražské diecéze
mají před výše uvedenými čísly písmeno „L“.
Nekatolické matriky mají před těmito čísly písmeno „N“,
civilní matriky „C“. Podrobné údaje k vývoji „Sbírky“
můžete nalézt v úvodu inventáře.

Informace o časovém rozsahu celého svazku. Jeden svazek
může obsahovat jeden nebo více druhů matrik a indexů.

Podrobněji charakterizuje druhy a časové rozsahy matrik,
které svazek obsahuje. Svazek může obsahovat matriky a



indexy narozených, oddaných a zemřelých. Zkratky jedno-
tlivých typů matrik a indexů jsou následující - matrika
narozených „N“, matrika oddaných „O“, matrika
zemřelých „Z“, index narozených „I-N“, index oddaných
„I-O“, index zemřelých „I-Z“.

V případě matrik, jejichž původcem je katolická církev,
naleznete v rubrice „územní rozsah“ abecedně vypsané
všechny lokality, které se nacházejí v příslušném svazku. U
matrik, jejichž původcem není katolická církev, naleznete
v této rubrice pouze přehled soudních okresů, na jejichž
území ten který původce působil. Pokud potřebujete zjistit,
do kterého soudního okresu patřila obec, kterou hledáte,
využijte prosím „Lexikon obcí severních a severozápad-
ních Čech“ Podrobnější informace o tom, které lokality
obsahují matriky, jejichž původcem není katolická církev,
není v současné době možné podat.

Tento záznam je uveden pouze u některých matrik a
znamená, že k nim existuje samostatný index. Kliknutím
na uvedený záznam přejdete na příslušný index.

Rozlišuje matriky původem katolické a evangelické (cír-
kve německá evangelická a českobratrská evangelická),
civilní a jiné (církev československá husitská a staro-
katolická).

Sbírka matrik Severočeského kraje je fyzicky uložena ve
Státním oblastním archivu v Litoměřicích, Litoměřice,
Krajská 1.

V poznámce naleznete podrobnější informace o histo-
rickém vývoji jednotlivých původců.

V rubrice „rozpis lokalit“ naleznete podrobnější informace
o jednotlivých lokalitách, které svazek obsahuje. Lokality
představují pro tohoto „Průvodce“ nejmenší osídlené
jednotky, které je v matrikách možno najít.
Protože náš okruh zájmu je hlavně Chrastavsko a jeho
okolí, jako příklad uvedeme matriční knihy, které jsou k
dispozici právě z tohoto farního obvodu.
Jak je vidět níže, nejstarší zápisy jsou opravdu z prvo-
počátku let zavedení písemných zápisů matrik.
Začínáme rokem 1650 narozením, sezdáním i úmrtími.
Někdy byly a jsou písemné záznamy v různém stavu

čitelnosti a všiml si toho i někdo dříve před námi. Kniha
nejstarších zápisů L 48/1 je tak přepsána jako tzv. indexy
seznamy zápisů v knize L48/A mnohem později v roce
1781 panem Rudolfem Frankem (farář ,notář nebo učitel).
Tím se vyhledávání pro nás stává jednodušší podle
abecedního seznamu jmen.
Farní obvod Chrastava dochované matriční knihy
I-N, I-O, I-Z 1650–1784 L48/A Andělská Hora,
Bedřichovka, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Horní
Suchá …
I-N, I-O 1784–1823 L48/B Andělská Hora, Bedřichovka,
Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava, Karlov …
I-O 1824–1946 L48/C Andělská Hora, Bedřichovka,
Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava, Karlov pod
Ještědem…
N, O, Z 1650–1682 L48/1 Andělská Hora, Dolní Chrasta-
va, Horní Chrastava, Horní Suchá, Chrastava, Machnín …
Z, I-Z 1784–1823 L48/10 Andělská Hora, Bedřichovka,
Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Horní Suchá …
N, I-N 1802–1827 L48/11 Chrastava
N, I-N 1827–1851 L48/12 Chrastava
N, I-N 1851–1872 L48/13 Chrastava
N, I-N 1872–1888 L48/14 Chrastava
N, I-N 1888–1900 L48/15 Chrastava
O 1824–1870 L48/16 Chrastava
O, I-O 1870 –1902 L48/17 Chrastava
Z 1824–1872 L48/18 Chrastava
N, O, Z 1682–1727 L48/2 Andělská Hora, Dolní Chrasta-
va, Horní Chrastava, Horní Suchá, Chrastava, Machnín, …
N, I-N 1802–1851 L48/22 Dolní Chrastava

Chrastavské matriky nejsou jen seznamy vysídlených
rodin, ale i zápisy o rodácích, kteří naše město proslavili.

kde se narodili i jeho
sourozenci Rosa a Richard a ty jako sourozence bychom
mohli najít. Co třeba L48/13 nebo 14?
Avíte co? Zkuste najít své praprarodiče.

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

5. Územní rozsah

6. Index

7. Typ matriky

8. Místo uložení

9. Poznámka

10. Rozpis lokalit

Dovětek

Připravil Vlasta Funk

Zkuste najít třeba Josepha rytíře von Führicha,
narozeného 9. února 1800 v Chrastavě.
Theodor Körner, Edler von Siegringen (23. dubna 1873
Komárom – 4. ledna 1957 Vídeň) byl rakouský politik,
rakouský prezident v letech 1951 až 1957.
Jeho rodina pocházela z Chrastavy,
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Náhled na jeden z prvních zápisů matriky narození Chrastava 1652 , L48/2
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Nová kniha: Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku
V uplynulých několika letech jste se mohli v Bulletinu
SPHMCH setkat s několika ukázkami z připravované
knihy o drobných sakrálních památkách na Chrastavsku.
V prosinci 2014 byla kniha po čtyřech letech dokončena,
vytištěna a před Vánoci se dostala i do prodeje.
Kdo přišel dne 15. ledna 2015 na oficiální křest do městské
knihovny, určitě nelitoval. Účastníci vyslechli nejen
písničkáře Romana Pirocha, ale kromě již výše zmíněné
publikace o pomníčcích zde proběhl i křest knihy OYBIN
– putování po stopách císaře Karla IV.

Pro ty, kterým informace o této nové publikaci – věnované
části chrastavské historie – utekla, uvedu alespoň základní
charakteristiku.

Knihu je možno zakoupit za 349,-Kč v chrastavském
infocentru na náměstí, v prodejně a fotoateliéru Foto Jana
také na náměstí a rovněž v reklamní firmě RECo design
s.r.o. ve Vítkovské ulici 468, příp. poštou – objednávky na
e-mailu: reco. design@volny.cz.

Ivan Vydra:

- 1. vydání, 2014, 300 výtisků, plnobarevná publikace s
lepenou vazbou, 170 stran, rozměr 245 x 170 mm
- ISBN 978-80-260-6485-5
- cena 349,-Kč

Autor knihy věnuje pozornost drobným sakrálním
památkám (boží muka, svaté obrázky, křížky...), sochám a
válečným pomníkům na Chrastavsku. Na tomto

katastrálně poměrně malém území (pouze Chrastava,
Chrastavská Víska, Andělská Hora, Vysoká a Dolní a
Horní Vítkov), dohledal historii stávajících, ale i dávno
zašlých míst pro rozmlouvání s Bohem a dalších člověkem
vytvořených zajímavostí v krajině.
Kniha jich popisuje padesát dva. Dále obsahuje historii
osmi soch a sedmi válečných pomníků v této lokalitě.
Kniha je plnobarevná, obsahuje desítky fotografií
současných i dokumentárních, dokumentů, map a dosud
nikdy nepublikovaných informací. Volně vloženou
přílohou je i mapa této oblasti se zakreslením a seznamem
popisovaných objektů.
Závěrečná kapitola je věnována i obnově těchto kamen-
ných svědků minulosti, organizované po dobu vzniku
knihy jak Městem Chrastava, tak i autorem publikace.

Základní informace o knize:

Charakteristika knihy:

Boží muka a pomníky jako součást krajiny
na Chrastavsku

Ivan Vydra, autor knihy a člen SPHMCH

Ilustrace dole: ukázka jedné strany knihy



Budovu, v níž se v současnosti nachází informační centrum, městské
muzeum, knihovna a v podkroví i obřadní síň, nemusíme dlouho
představovat.
Tento původně panský dům rodu Nosticů, postavený pravděpodobně v
polovině 16. století, ale jehož historii lze přesněji sledovat od druhé
poloviny 17. století, nese dnes čp. 40. Většina domů na náměstí byla v
minulosti dřevěná – hrázděná. První kamennou budovou ve městě byla
radnice z roku 1646 a pak právě tento mohutný dům. Jedná se o jeden z
nejstarších objektů v Chrastavě. Dochovaný stav je dán především jeho
barokní a klasicistní stavební fází, fasáda pak reprezentuje dobu kolem
roku 1900. Zajímavý čelní štít je barokní.
Dobová fotografie č. 1, kterou pořídil na přelomu 19. a 20 století
chrastavský fotograf Gustav Kadanský, zachycuje výměnu střešní
krytiny. Myslím, že by měli dnešní bezpečnostní technici z tehdejších
dělníků, pracujících na střeše zcela bez jištění, radost. Po opravě
střechy došlo pravděpodobně k výše uvedené obnově fasády. Stavba už
v této době sloužila jako hotel s názvem „Zum Schwarzes Ross” a v
přízemí se nacházela restaurace. To ještě z náměstí do Liberecké ulice
nebyl průchod, jako nyní.
Později sloužila budova jako městské muzeum. Nápis hotel ROSS
zmizel a na fasádě se objevilo označení „muzeum”, který je na obr. 4
ještě patrný. V roce 1973 byla do 1. patra přesunuta z budovy „staré
školy” pod kostelem přemístěna tzv. „Místní lidová knihovna” a v pří-
zemí byla klubovna Českého svazu žen.
Kompletní rekonstrukce se stavba dočkala až po „sametové revoluci”,
a to v letech 1993–1994 ( foto č. 5). Do budovy se po letech opět vrátilo
městské muzeum. Nová expozice zde vznikla podle scénáře kronikáře
PhDr. Františka Vydry v roce 1996 a zachycuje historii města
Chrastavy a jeho okolí.

Foto č. 2 – Současná podoba budovy čp. 40. Foto: J. Zahurancová
Foto č. 3 – Dobová pohlednice hotelu ROSS z roku 1915.

(ještě není průchod do Liberecké ulice)
Foto č. 4 –Tatáž stavba v 70. letech 20. století.
Foto č. 5 – Přestavba – 1993/1994. Foto: F. Hamáček.
----------------------------------------------------------------------------------

Text: Ivan Vydra, 2015
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