Vážení badatelé,
rádi bychom vás tímto seznámili se systémem digitalizace a zveřejňování matrik v roce 2013. Oproti
předchozím obdobím bude poněkud jiný, a to i s ohledem na připomínky badatelů, které jsme
v uplynulém roce zaznamenávali.
Nejprve krátká rekapitulace dosavadního stavu. V období od června 2010 do prosince 2011 probíhalo
zpřístupňování digitalizovaných matrik dvoukolejně. Postupně jsme v této době zveřejnili všech
bezmála 3500 svazků, které byly v uplynulých letech digitalizovány z mikrofilmů (především matriky
starší a fyzicky poškozené). Další matriky jsme začali doplňovat přímou digitalizací z originálů, a to
abecedně podle farností.
V roce 2012 jsme od abecedního systému digitalizace upustili a soustředili se především na
kompletování farností. Aby jich bylo zkompletováno co nejvíce, byly vybrány především ty, u nichž
zbývalo doskenovat jen menší část matrik. Určitý zřetel byl ovšem kladen i na regionální vazby, a tak
se podařilo pokrýt celou severní část okresu Mladá Boleslav (Mnichovohradišťsko).
Jelikož skenování matrik probíhalo oproti plánu rychleji, bylo kromě naplánovaných 75 farností
zdigitalizováno dalších šest (Klučenice, Těchnice, Tochovice, Zbečno, Zbraslavice, Zbýšov). Naopak
čtyři naplánované matriky nemohly být naskenovány z důvodu nutnosti restaurátorského zásahu
(Dolní Krupá 8, Mnichovo Hradiště 33, Řepín 23 a Všeborsko 7). K jejich digitalizaci a zveřejnění na
internetu dojde až během roku 2013. V roce 2012 bylo tedy zkompletováno 77 farností a jejich
celkový počet tak dosáhl čísla 118. Z celé sbírky matrik byla zatím v digitální podobě zpřístupněna
bezmála polovina.
Zaznamenali jsme častou připomínku badatelů, že k mnohým digitalizovaným matrikám nejsou
skenovány zvlášť vedené indexy. S touto argumentací souhlasíme, a proto v roce 2013 tyto indexy
digitalizovány a zveřejněny budou. Další opakující se připomínkou je fakt, že ačkoliv většina starších
matrik (17.-18. století) je digitalizována z mikrofilmů, některé z těchto matrik v digitální podobě
chybějí. Tím vznikají v chronologické řadě „díry“, které znemožňují kontinuální bádání v matrikách na
internetu. Z toho důvodu budou v roce 2013 doplněny všechny matriky pro období před rokem 1784,
které dosud nebyly digitalizovány.
Zároveň budeme pokračovat v kompletaci jednotlivých farností. Do plánu na rok 2013 jich je
zařazeno celkem 26, zejména ze střední části okresu Mladá Boleslav a severní části okresu Mělník.
Nevylučujeme, že v průběhu roku dojde v plánu digitalizace matrik k mírným změnám. Plán se týká
bezmála 800 svazků a je koncipován tak, aby bylo reálné jej splnit, pokud nedojde k nějakým
nepředvídaným negativním událostem. Jsme si vědomi, že mnozí badatelé budou zklamáni z toho, že
„jejich“ farnost nebyla do plánu na rok 2013 zařazena. Digitalizace sbírky více než 10 tisíc matrik je
však procesem dlouhodobějším a nelze všechny požadavky uspokojit naráz.
Pro lepší přehlednost tedy ještě jednou stručně zrekapitulujeme, jakých matrik se v roce 2013 bude
digitalizace týkat:
1) Všechny indexy k již digitalizovaným matrikám
2) Všechny matriky před rokem 1784
3) 26 kompletních katolických farností

Na závěr bychom si Vás dovolili požádat, abyste nám nekladli dotazy na přesný termín digitalizace a
zpřístupnění konkrétních svazků. To závisí na mnoha faktorech a nemůžeme tedy v tomto ohledu nic
závazně slibovat. K matrikám, kterých se plán digitalizace na rok 2013 netýká, nemůžeme nyní
konstatovat nic jiného, než že budou digitalizovány někdy v dalších letech a že všechny dosud
nedigitalizované matriky je možné bezplatně studovat v badatelně našeho archivu v Praze-Chodovci.
Předpokládáme, že nově digitalizované matriky se budou na internetu objevovat dávkově zhruba ve
dvou- až tříměsíčních intervalech.

Kompletně digitalizované farnosti – dosavadní stav a plán na rok 2013 (podle okresů)

Okres BENEŠOV
digitalizováno 2010-12: Arnoštovice, Bělice, Benešov, Borovnice, Bystřice, Čechtice, Červený Újezd,
Jankov, Neveklov, Václavice, Vysoký Újezd, Zlaté Hory-Kamberk, Živohošť

Okres BEROUN
digitalizováno 2010-12: Beroun, Bezdědice, Borek, Budňany-Karlštejn, Cerhovice, Hostomice,
Neumětely
plán 2013:

Železná

Okres KLADNO
digitalizováno 2010-12: Bratronice, Budenice, Buštěhrad, Hnidousy, Hobšovice, Hořešovice, Lidice,
Svárov

Okres KOLÍN
digitalizováno 2010-12: Grunta, Křečhoř, Nová Ves, Ohaře, Žiželice

Okres KUTNÁ HORA
digitalizováno 2010-12: Bohdaneč, Bykáň, Církvice, Červené Janovice, Čestín, Kaňk, Kluky, Košice,
Křesetice, Petrovice II, Vlkaneč, Zbraslavice, Zbýšov, Žleby
plán 2013:

Čáslav

Okres MĚLNÍK
digitalizováno 2010-12: Cítov, Čečelice, Hořín, Chorušice, Kadlín, Nebužely, Nelahozeves, Pšovka,
Šemanovice
plán 2013:

Horní Vidim, Liběchov, Medonosy, Mšeno, Řepín, Vliněves, Vysoká

Okres MLADÁ BOLESLAV
digitalizováno 2010-12: Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezdědice,
Bezno, Boseň, Březina, Březno, Bukovno, Dolní Bousov, Kněžmost, Loukov,
Loukovec, Luštěnice, Mukařov, Rejšice, Řitonice, Žerčice
plán 2013:

Dolní Krupá, Dolní Slivno, Horky nad Jizerou, Chotětov, Kováň, Krnsko,
Mnichovo Hradiště, Plazy, Skalsko, Všeborsko

Okres NYMBURK
digitalizováno 2010-12: Běrunice, Bošín, Bříství, Činěves, Dymokury, Hrubý Jeseník, Loučeň, Mcely,
Sány, Žitovlice
plán 2013:

Chotěšice, Úmyslovice, Žehuň

Okres PRAHA-VÝCHOD
digitalizováno 2010-12: Brandýs nad Labem, Čelákovice, Vyšehořovice

Okres PRAHA-ZÁPAD
digitalizováno 2010-12: Horní Mokropsy, Noutonice, Trnová
plán 2013:

Tursko

Okres PŘÍBRAM
digitalizováno 2010-12: Bohutín, Borotice, Březnice, Březové Hory, Bubovice, Drahenice, Chraštice,
Klučenice, Maková, Nechvalice, Petrovice, Těchnice, Tochovice, Zalužany
plán 2013:

Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Obděnice

Okres RAKOVNÍK
digitalizováno 2010-12: Čistá, Jesenice, Kounov, Křivoklát, Lišany, Lužná, Městečko, Nezabudice,
Olešná, Podbořánky, Rousínov, Skryje, Srbeč, Zbečno

