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CO JE RODOKMEN

• Rodokmen je tabulka, která poskytuje náhled do minulosti rodiny.  Z rodokmenu se 
můžeme dozvědět původ Vaší rodiny, počet Vašich předků a jaké příbuzné ve svém okolí 
máte.  



KDE ZJISTIT INFORMACE O PŘEDCÍCH

• je spoustu způsobů, kde se dají dohledat informace o své rodině a svých příbuzných

• jedním ze způsobů, kde informace zjistit je tzv.: matrika 

• dalším způsobem je rodinná kronika, kde předci psali kdo kde a v jakém roce se narodil a 
nebo staré rodné a úmrtní listy



CO JE TO MATRIKA A 
JEJÍ HISTORIE
• Matriky patrně vznikly ve středověku jako 

seznamy šlechty, včetně povinností vůči 
panovníkovi, zejména dávek a počtů 
ozbrojenců, které mu mají poskytnout. 
Později k nim přibyly matriky studentů na 
univerzitách.

• Je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen. 
V České republice jde o seznam narození, 
sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, 
který vedou matrikáři na určených 
matričních úřadech.



RODINNÁ KRONIKA

 Rodinná kronika se dělala a možná i 
dělá, aby se vědělo, kdo se kdy v 
rodině narodila kdo  kdy  zemřel.

Kronika vypadá asi nějak takhle :



KDE LZE RODOKMEN 
VYTVOŘIT???
• Dříve se rodokmen zapisoval do různých 

tabulek papírovou formou dnes k tomu 
slouží různé aplikace a počítačové 
programy.  Jde o programy, které jsou 
bezplatné, ale musíme se do nich 
zaregistrovat a poté můžeme přikoupit 
další funkce, které program umí. 

• Programy na vytvoření rodokmenu: 

   My Haritage,  Ancesty,  Geni,  Wikitree                  





ZAJÍMAVOSTI O MÉM PŘEDKOVI 
(PRAPRADĚDEČEK)       
ANTONÍN KOVAŘÍK
•Narodil se 15.4.1894 v Keblově u Ledče n/S    

•Bojoval v 1.světové válce.

•Nejdříve bojoval za (Rakouskou armádu)
• Poté se nechal se zajmout a vstoupil do Italských legií

•V Italských legiích měl hodnost vojína a sloužil u 32. 
pluku



ZAJÍMAVÉ DOKUMENTY DOCHOVANÉ PO ANTONÍNU KOVAŘÍKOVI
REGIO ESERCITO ITALIANO( KRÁLOVSKÁ ARMÁDA ITALSKÁ )

POTVRZENÍ  O SLUŽBĚ V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH V ITÁLII



• DĚKUJI ZA POZORNOST 
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