
Archivy současných krajů 
ČR

Mapa krajů ČR s odkazy na 
digitální archivy 

Kraje ČR + příslušný Státní/
zemský oblastní archiv (SOA, 
ZA) nebo státní okresní archiv 
(SOkA)

Jihočeský kraj SOA Třeboň

Sčítání lidu 

Plzeňský a Karlovarský kraj SOA Plzeň

Sčítání obyvatel

Ústecký a Liberecký kraj SOA Litoměřice

Sčítání obyvatel

Zlínský, Moravskoslezský a 
Olomoucký kraj ZA Opava

Sčítání obyvatel v kraji

Sčítácí operáty města Ostrava

Světová dazabáze na 
www.familysearch.org spravuje i 

české archivy

Středočeský kraj SOA Praha 

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj ZA Brno Sčítací operáty města Brna

Královéhradecký a Pardubický kraj SOA Zámrsk Sčítací operáty města Ústí nad 
Orlicí

Sčítání obyvatel

20. století ČR

První ČSR sčítání obyvatel 15. 
Únor 1921 Co se z něj dozvíme? 

Řadové číslo
Příjmení
Jméno
Příbuzenský nebo jiný poměr k 
majiteli bytu
Pohlaví
Rodinný stav
Rodný den, měsíc a rok
Rodiště (rodná obec, okres, 
země)
Od kdy bydlí zapsaná osoba v 
obci
Domovská příslušnost aneb 
státní příslušnost
Národnost (mateřský jazyk)
Náboženské vyznání
Znalost čtení a psaní
Druh povolání
Postavení v povolání
Bližší označení závodu, v němž 
se povolání vykonává
Měla zapsaná osoba 16. 
července 1914 nějaké 
výdělečné povolání
Druh povolání 16. července 
1914
Postavení v povolání 16. 
července 1914 

Sčítání lidu 1930

Obsah sčítání lidu 1930

Řadové číslo
Příjmení
Jméno
Příbuzenský nebo jiný poměr k 
přednostovi domácnosti
Pohlaví
Den, měsíc a rok narození.
U žen, které jsou nebo byly 
provdány
a) u všech datum posledního 
sňatku
b) u ovdovělých a rozvedených 
a rozloučených datum ovdovění, 
resp. rozvodu nebo rozluky
Počet dětí narozených v 
posledním manželství
a) všech živě narozených
b) z nich zemřelo
Rodiště (obec, okres, země)
Kdy se sčítaný přistěhoval do 
obce
Odkud se přistěhoval do obce
Státní příslušnost a domovská 
příslušnost
Národnost (mateřský jazyk)
Náboženské vyznání nebo bez 
vyznání
Znalost čtení a psaní (jen u 
osob starších 6 let)
Druh povolání (hlavní, vedlejší)
Postavení v povolání (hlavním, 
vedlejším)
Označení závodu a místa 
závodu
Zdali je přítomen v obci trvale 
nebo dočasně
Je-li dočasně, kde bydlí trvale
Tělesné vady 

Dostupné v badatelně 
národního archivu po doložení 
příbuznosti - www.nacr.cz

19. století ČR = Rakousko-uherské sčítání 
obyvatel 1868-1910

Město Praha

Všeobecné sčítání lidu = sčítání obyvatel

Soupis pražského obyvatelstva 
(1830-1910/1920

Pražské policejní pobytové 
přihlášky

www.nacr.cz - viz 3. blok kurzu 
Zdroj tajných informací

www.familysearch.org

https://www.ceskearchivy.cz
https://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu
http://www.soaplzen.cz
http://www.portafontium.eu
http://www.soalitomerice.cz
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/MenuBar.action?_sourcePage=zsycXNdgkklEqzUCW7qNASEkK8uk0BkCepoyUsU8ajYLoNNx8CE7wsmZWvUbvCZAtNrXtJlhOECjvwbJixB22Z3WWzB4BGrq&activ=HLEDANI
http://www.archives.cz/web/
http://digi.archives.cz/da/
https://badatelna.ostrava.cz/main
http://www.familysearch.org
http://www.soapraha.cz
http://www.mza.cz
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/
http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/
http://www.nacr.cz
http://www.nacr.cz
http://www.familysearch.org

