
Seznam matrik přístupných od roku 2021 ze Sbírky matrik Východočeského kraje – odkazy 

ke stažení 

 

Poznámka: z důvodu restaurování zůstává prozatím nepřístupná matrika narozených římskokatolické farnosti 

Nový Hradec Králové sign. 116-6713 zahrnující zápisy z let 1895-1920 pro lokalitu Nový Hradec Králové. 

 

Římskokatolická církev 

Farní úřad Brusnice 

sign. 110-7122                    matrika N                     1870-1920                              ukn 575 
územní rozsah: Brusnice 
25x38 cm, vazba: poloplátěná, 383 fol., němčina, lze předkládat od r. 2021, původní signatura: A.IV.  
mikrofilm č. 3788,3789 
http://88.146.158.154:8083/110-07122.zip  (odkaz ke stažení) 
 

Farní úřad Býšť 

sign. 6531                             matrika N                     1853-1920                             ukn 693 

územní rozsah: Drahoš 
25,5x40 cm, vazba: polokožená, 71 fol., čeština, poznámka: IV/1853-IX/1920, lze předkládat od r. 2021, 
původní signatura: K. (XI.) 
mikrofilm č. 3560 
http://88.146.158.154:8083/000-06531.zip  (odkaz ke stažení) 
 

Farní úřad Červená Voda 

sign. O2-6296                       matrika N                     1879-1920                              ukn 904 

územní rozsah: Červená Voda 

32x48,5 cm, vazba: polokožená, 359 fol., němčina, poznámka: lze předkládat od r. 2021, původní 

signatura: X. 

mikrofilm č. 3471 

http://88.146.158.154:8083/O02-06296.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Číbuz 

sign. 42A-6653                      matrika N                     1883-1920                              ukn 1264 

územní rozsah: Újezd 

25x40 cm, vazba: polokožená, 79 fol., čeština, poznámka: do XI/1920, lze předkládat od r. 2021, 

původní signatura: II. 

mikrofilm č. 3602 

http://88.146.158.154:8083/042A-06653.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 



Farní úřad Dvůr Králové nad Labem 

sign. 35-8318                          matrika O                     1944-1945                             ukn 1910 

územní rozsah: Dvůr Králové nad Labem 

27x41,5 cm, vazba: poloplátěná, 3 fol., němčina, poznámka: němečtí státní příslušnici, VIII/1944-

IV/1945, lze předkládat od r. 2021, původní signatura: A1 

mikrofilm č. 4243 

http://88.146.158.154:8083/035-08318.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Horní Branná 

sign. 6794                                 matrika N index N      1877-1920                             ukn 2521 

územní rozsah: Valteřice 

27x40,5 cm, vazba: polokožená poškozená, 263 fol., čeština, poznámka: do XI/1920, lze předkládat od 

r. 2021, původní signatura: H. 

mikrofilm č. 3655 

http://88.146.158.154:8083/000-06794.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Chroustovice 

sign. 6954                                   matrika N index N      1880-1920                           ukn 3687 

územní rozsah: Městec, Turov, Ostrov (III/1880-IX/1920) 

30x43 cm, vazba: polokožená, 265 fol., čeština, poznámka: lze předkládat od r. 2021, původní 

signatura: S. 

mikrofilm č. 3727 

http://88.146.158.154:8083/000-06954.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Jablonec nad Jizerou 

sign. 6804                                    matrika N                   1896-1920                            ukn 3842 

územní rozsah: Jablonec nad Jizerou 

26x40 cm, vazba: polokožená, 200 fol., čeština, němčina, poznámka: do VIII/1920, lze předkládat od r. 

2021, původní signatura: V. B. 

mikrofilm č. 3658 

http://88.146.158.154:8083/000-06804.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Javornice 

sign. 68-6149                               matrika N index N    1904-1920                           ukn 4028 

územní rozsah: Drbálov + Jaroslav + Javornice + Přím 

27x42 cm, vazba: polokožená poškozená, 230 fol., čeština, poznámka: od VIII/1904, lze předkládat od 

r. 2021, původní signatura: VIII. 

mikrofilm č. 3419 

http://88.146.158.154:8083/068-06149.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

Farní úřad Kopidlno 



sign. 76-6199                                matrika N index N    1879-1920                          ukn 4472 

územní rozsah: Bartoušov (do II/1920), Drahoraz (IV/1879-II/1920), Keteň (do II/1920) 

26x40 cm, vazba: polokožená, 234 fol., čeština, poznámka: lze předkládat od r. 2021, původní 

signatura: XXXV. 

mikrofilm č. 3433,3434 

http://88.146.158.154:8083/076-06199.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Králíky 

sign. 78-6383                                 matrika N index N   1871-1920                          ukn 4570 

územní rozsah: Horní Lipka (1871-XI/1920) 

26x40 cm, vazba: polokožená, 348 fol., němčina, lze předkládat od r. 2021 

mikrofilm č. 3500 

http://88.146.158.154:8083/078-06383.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Kunvald 

sign. 82-6321                                   matrika N                1891-1920                          ukn 4880 

územní rozsah: Kunvald 

26x40,5 cm, vazba: polokožená, 246 fol., čeština, lze předkládat od r. 2021, poznámka: 1891-VI/1920 

mikrofilm č. 3481 

http://88.146.158.154:8083/082-06321.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

Farní úřad Lanškroun 

sign. 6405                                           matrika N               1902-1920                         ukn 4939 

územní rozsah: Albrechtice (III/1902-VI/1920) 

26x41 cm, vazba: polokožená, 119 fol., němčina, lze předkládat od r. 2021 

mikrofilm č. 3510 

http://88.146.158.154:8083/000-06405.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Libošovice 

sign. 6192                                            matrika N               1897-1920                         ukn 5379 

územní rozsah: Libošovice (do IX/1920), Dobšice (II/1897-XI/1920), Malá Lhota, Rytířova Lhota (do 

IX/1920), Malechovice (do V/1919), Meziluží (VI/1897-XI/1920), Podkost (od III/1897), Hůra + Kozlov + 

Podsemín (III/1899-III/1915) 

30x46 cm, vazba: polokožená, 246 fol., čeština, poznámka: fol. 246 židovský zápis 1897, lze předkládat 

od r. 2021, původní signatura: VII. 

mikrofilm č. 3430 

http://88.146.158.154:8083/000-06192.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

 

 



Farní úřad Lučice 

sign. 5924                                             matrika N               1860-1920                        ukn 5739 

územní rozsah: Veselý Žďár 

26x40 cm, vazba: polokožená poškozená, 282 fol., čeština, poznámka: do I/1920, lze předkládat od r. 

2021, původní signatura: VII. 

mikrofilm č. 3353 

http://88.146.158.154:8083/000-05924.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Machov 

sign. 96-7318                                        matrika N               1873-1920                        ukn 5867 

územní rozsah: Náchodská Lhota 

25x40 cm, vazba: polokožená, 97 fol., čeština, poznámka: do IX/1920, lze předkládat od r. 2021, 

původní signatura: E 

mikrofilm č. 3858 

http://88.146.158.154:8083/096-07318.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Nová Ves u Chotěboře 

sign. 6003                                              matrika N index N 1883-1920                        ukn 6777 

územní rozsah: Nová Ves u Chotěboře 

26,5x40 cm, vazba: polokožená, 222 fol., čeština, poznámka: do XI/1920, lze předkládat od r. 2021, 

původní signatura: P.XIV. 

mikrofilm č. 3369 

http://88.146.158.154:8083/000-06003.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

Farní úřad Pohled 

sign. 5928                                               matrika N index N 1873-1920                        ukn 7449 

územní rozsah: Pohled 

25x39,5 cm, vazba: nová kožená, 205 fol., čeština, němčina, poznámka: VII/1873-X/1920, index 1874-

1893 řazen chronologicky, lze předkládat od r. 2021, původní signatura: A.IV. 

mikrofilm č. 3351,3352 

http://88.146.158.154:8083/000-05928.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Probluz 

sign. 135-6730                                        matrika N               1887-1920                        ukn 7760 

územní rozsah: Dolní Přím (od VIII/1892) + Horní Přím + Popovice + Střezetice (od 1891) + Nový Přím 

(od VI/1902) 

25x39 cm, vazba: polokožená, 248 fol., čeština, poznámka: do II/1920, lze předkládat od r. 2021, 

původní signatura: VIII. 

mikrofilm č. 3632 

http://88.146.158.154:8083/135-06730.zip  (odkaz ke stažení) 

 



 

Farní úřad Rybná nad Zdobnicí 

sign. 111-6356                                         matrika N index N 1903-1920                       ukn 8363 

územní rozsah: Bohousová, Litice nad Orlicí, Pekelec, Rybná nad Zdobnicí, Záchlumí 

27x41 cm, vazba: polokožená, 269 fol., čeština, lze předkládat od r. 2021, poznámka: 1903-X/1920 

mikrofilm č. 3491 

http://88.146.158.154:8083/111-06356.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

Farní úřad Sendražice 

sign. 49A-6709                                         matrika N                1844-1920                      ukn 8646 

územní rozsah: Rodov 

24,5x38 cm, vazba: poloplátěná, 179 fol., čeština, němčina, poznámka: lze předkládat od r. 2021, 

původní signatura: II. 

mikrofilm č. 3618 

http://88.146.158.154:8083/049A-06709.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Stárkov 

sign. 153-7374                                          matrika NOZ          1882-1920                      ukn 9115 

územní rozsah: Bystré 

26,5x41 cm, vazba: polokožená poškozená, 259 fol., němčina, poznámka: N do IX/1920, O X/1882-

VII/1920, Z do 1908, lze předkládat od r. 2021, původní signatura: IX. 

mikrofilm č. 3878 

http://88.146.158.154:8083/153-07374.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Tatenice 

sign. O4-6305                                            matrika N index N  1895-1920                     ukn 9588 

územní rozsah: Tatenice, Krasíkov, Třebařov, Koruna, Strážná, Lichtenštejn 

26x40 cm, vazba: polokožená, 488 fol., němčina, lze předkládat od r. 2021 

mikrofilm č. 3474 

http://88.146.158.154:8083/O04-06305.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Farní úřad Vernéřovice 

sign. 174-7365                                           matrika N                1872-1920                    ukn 10478 

územní rozsah: Březová 

25x39,5 cm, vazba: polokožená, 86 fol., němčina, poznámka: do XI/1920, lze předkládat od r. 2021, 

původní signatura: IV. 

mikrofilm č. 3875 

http://88.146.158.154:8083/174-07365.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

 



 

 

Farní úřad Výprachtice 

sign. 6431                                                     matrika N                1900-1920                   ukn 10761 

územní rozsah: Výprachtice 

27x40,5 cm, vazba: polokožená, 297 fol., čeština, lze předkládat od r. 2021 

mikrofilm č. 3519,3520 

http://88.146.158.154:8083/000-06431.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

Českobratrská církev evangelická 

Farní úřad Krucemburk 

sign. L 3-9                                                      matrika N               1894-1920                    ukn 11380 

26x41 cm, vazba: polokožená, 225 fol., čeština, lze předkládat od r. 2021, poznámka: 1894-V/1920 

mikrofilm č. 3386 

http://88.146.158.154:8083/L03-00009.zip  (odkaz ke stažení) 

 

 

Civilní (okresní) úřady 

Okresní úřad Lanškroun 

sign. 6411                                                      matrika N                1872-1920                  ukn 11653 

25,5x40 cm, vazba: poloplátěná, 8 fol., čeština, němčina, lze předkládat od r. 2021, poznámka: IX/1872-

I/1920, ročníky 1906-1911 viz sign. 6412 

mikrofilm č. 3513 

http://88.146.158.154:8083/000-06411.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Okresní úřad Náchod 

sign. 7601                                                      matrika N                1906-1920                  ukn 11677 

21x33 cm, vazba: kožená, 23 fol., čeština, němčina, lze předkládat od r. 2021, poznámka: do VII/1920 

mikrofilm č. 3961 

http://88.146.158.154:8083/000-07601.zip  (odkaz ke stažení) 

 

Stavovské (občanské) úřady (Standesämter) 

Stavovský úřad Vítkovice 

sign. 8777                                                       matrika O                1940-1945                 ukn 12045 

územní rozsah: Jestřabí v Krkonoších + Křížlice + Roudnice + Vítkovice 

22,5x30,5 cm, vazba: plátěná, 133 fol., němčina, poznámka: II/1940-IV/1945, lze předkládat od r. 2021 

mikrofilm č. 0000 

http://88.146.158.154:8083/000-08777.zip  (odkaz ke stažení) 

 



sign. 8778                                                       matrika Z                1945                           ukn 12047 

územní rozsah: Křížlice + Roudnice + Vítkovice 

21,5x30,5 cm, vazba: plátěná, 10 fol., čeština, němčina, poznámka: do VII/1945, lze předkládat od r. 

2021 

mikrofilm č. 0000 

http://88.146.158.154:8083/000-08778.zip  (odkaz ke stažení) 

 


