
Zásada 100 let

Jak sestavit rodokmen?

Ještě mě neznáte? 

Genealogií se zabývám již přes 15 
let Sestavuji rodokmeny, píši rodové 
historie, kroniky a překládám staré 

texty. 

www.puvod.cz

Zpracovala jsem něco přes 600 
zakázek, napsala jsem ebook RPI a 
nyní natáčím výuková videa, jak a 

kde pátrat po předcích. 

www.rodokmen-pomoci-internetu.cz

Založila jsem mentoringový klub 
Znám svůj Původ pro nadšené 
badatele (ale o tom až dál)

www.znamsvujpuvod.cz

FAQ dozvím se zde něco nového, 
když už jsem viděl předchozí 

Webinář na téma Jak pátrat po 
předcích?

Ano, určitě se zde dozvíte něco 
nového.

Téměř vždy se najde neobjevené 
téma nebo nezodpovězená otázka.

Nebo můžete lépe pochopit to, co 
vám dříve nedávalo smysl...

Kauzuistika (Příklad)

Můj příklad

Co vlastně doma mám?
Rodný, oddací list

Jen můj

I rodičů

Prarodičů

Jen údaj

Co chci najít a jak začít?

Začít postupně od jednoho rodu

Jednoduchý strom/diagram Genealogický program

Co je z pro začátek pátrání 
nejdůležitější?

Místo narození

Rodiče nebo přibližné datum 
narození

Kde začít hledat?

Sčítání obyvatel

1850-1921

Podrobně - Ekniha Rodokmen 
pomocí internetu

Podrobně i s video návodem. 
Mentoring klub Znám svůj Původ

Matriky

Badatelny státních oblastních 
archivů

Současné matriční úřady

Digitalizované matriky

Náš příklad
Sčítání obyvatel

Matriky

Na co nezapomenout? 

Vše zapisovat

Ukládat si nalezené dokumenty

Vkládat nalezená data do diagramu 
(geneal.programu)

MyHeritage https://www.myheritage.cz/family-
tree-builder

GenoPro

Ahneblatt

Co všechno hledat a proč?

Předek

Jeho sourozenci

Rodiče a jejich svatba

Úmrtí

Majetky Pozemkové knihy, urbáře…

Nejčastější problémy 

Nepřečtu písmo
V klubu trénink čtení starých písem 
nebo kurz Lekce švabachu, kurent 
v praxi

Špatný překlad

Nedohledání všech dostupných 
archiválií k danému předkovi

Nedohledání všech dětí 
(sourozenců)

Hledám ve špatných matričních 
knihách

Správně se neorientiuji v matriční 
knize

1 kniha pro např. 5 obcí = 5 částí = 
tzn., že každá obec má svou část 
knihy.. (1-50 zápisy pro Lhotu; 
51-100 zápisy pro Petrovice,…)

Nemám sestavený strom a mám 
chaos v již nalezených předcích

Nepravdy a mýty

Vše si zapamatuji/nemusím si nic 
archivovat/popisovat/ukládat

Nepotřebuji rodokmen

Číst staré písmo se nenaučím

Je to práce jen pro genealoga
Není nic krásnějšího, než jít po 
stopách svých předků sám 
případně s něčí pomocí…

S čím se ještě setkáte?

Každá rešerše, každý rodokmen, 
každá archiválie/pramen je 
individuální

Zapisovatelé do matrik/archiválií 
psali svým způsobem

Česky/německy/latinsky

Používali své individuální písmo a 
často i zkratky

Každé století a místo má svá 
specifika

Archiválie se liší oblast od oblasti

Co platí pro jeden kraj, nemusí platit 
pro druhý

Co platí pro jednu matriku, nemusí 
platit pro druhou

Přečíst jméno nestačí

Online Lekce švabachu, kurent v 
praxi

Online zdroje k tématu paleografie

Sestavit rodokmen vám bude trvat 
více jak 1 rok

Nebudu vědět, jaké archiválie 
vůbec existují a jsou pro mne k 
dispozici

Kde je hledat (archiválie)

On-line mentoringový klub badatelů 

Extra Badatelna

ZNÁM SVŮJ PŮVOD

O co jde?

Přístup k všem mým výukovým 
videím a návodům

Všechny matriky, databáze, archivy 
celého světa pod jednou střechou

Až 10 překladů starých textů za 
měsíc

Neomezenou chat podporu 
profesionálů v oboru

genealogové

historici

Přístup k šablonám, myšlenkovým 
mapám (mapy pokladů)

Klubovna Takový deník úspěchů, klubová 
poradna a diskuze

Soutěže o hodnotné ceny

o hodinovou konzultaci se mnou 
(Janou Sopóci)

To všechno je 
mentoringový klub 
Znám svůj Původ

Mentoring klub

www.znamsvujpuvod.cz 

= Obsah a podpora celkem za víc jak 50.000,-

Cena?

protože v klubu neustále přibývá 
nový obsah, tato cena se v průběhu 
roku stále zvyšuje

Aktuální cenu zjistíte na 
www.znamsvujpuvod.cz 

Nebo v e-mailu po skončení 
webináře

Garance ceny po celou dobu 
vašeho členství

Tato cena vám zůstane, i když se  
základní cena znovu zvedne Vám už se nikdy nezvedne.

BONUS NAVÍC

E-kniha Rodokmen pomocí 
internetu 390,-

Platí vstoupíte-li do klubu v této 
akci

Další bonus

Po skončení webináře Vám pošlu 
tuto mapu (zdarma) na Váš email, 
kterým jste se zaregistrovali.

Záznam z Webináře 
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