Statistika rodokmenu – ŠPÍŠKOVI
Zpracováno v programu Ancestry Martina „Nethara“ Doležala
10.12.2011
Počet osob: 1038 (38 naživu)
Počet mužů: 586 (23 naživu)
Počet žen: 452 (15 naživu)
Počet generací: 13
MUŽI:
Nejvyšší věk ze zesnulých: Špíšek Ferdinand, 1877 (760); věk: 93 let
Nejnižší věk ze zesnulých: Vápeník František, 1860 (339); věk: velice krátce
Nejstarší žijící: Buršík Jiří, 1935 (27); věk: 28019 dní (76 let, 8 měsíců a
15 dní)
Nejmladší žijící: Šimek Petr, 2009 (179); věk: 2 roky
Průměrná délka života: 13580 dní (37 let, 2 měsíce a 15 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 9580 dní (26 let, 3 měsíce)
Průměrný věk při 1. dítěti: 10325 dní (28 let, 3 měsíce a 15 dní)
Nejčastější jméno: Josef (89x)
ŽENY
Nejvyšší věk ze zesnulých: Horová Františka, 1880 (11); věk: 91 let
Nejnižší věk ze zesnulých: Horová Františka , 1876 (17); věk: necelý den
Nejstarší žijící: Horová Eva, 1932 (80); věk: 29129 dní (79 let, 9 měsíců)
Nejmladší žijící: Šimková Michaela, 2006 (68); věk: 1877 dní (5 let, 1 měsíc a
20 dní)
Průměrná délka života: 13977 dní (38 let, 3 měsíce a 17 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 8348 dní (22 let, 10 měsíců a 18 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 9418 dní (25 let, 9 měsíců a 23 dní)
Nejčastější jméno: Anna (89x)
VŠICHNI
Nejvyšší věk ze zesnulých: Špíšek Ferdinand, 1877 (760); věk: 93 let
Nejnižší věk ze zesnulých: Horová Františka , 1876 (17); věk: necelý den
Nejstarší žijící: Horová Eva, 1932 (80); věk: 29129 dní (79 let, 9 měsíců)
Nejmladší žijící: Šimek Petr, 2009 (179); věk: 2 roky
Průměrná délka života: 13760 dní (37 let, 8 měsíců a 15 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 8950 dní (24 let, 6 měsíců a 10 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 9893 dní (27 let, jeden měsíc a 8 dní)
Nejčastější jméno: Anna, Josef (89x)

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Maximální počet dětí je 14. Měla je tato osoba: Hora Martin, 1785 (1).
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se narodilo v březnu (75).
se narodilo v pátek, v neděli (89).
se narodilo v červenci (23).
se narodilo v sobotu (59).
zemřelo v lednu (37).
zemřelo v sobotu (45).
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lidí zemřelo v listopadu (12).
lidí zemřelo ve čtvrtek, v pátek (34).
svateb bylo v lednu (61).
svateb bylo v pondělí (67).
svateb bylo v dubnu (0).
svateb bylo v pátek (5).

Nejmladší nevěsta: Navrátilová Anna, 1830 (871); věk při svatbě: 5715 dní (15
let, 7 měsíců a 22 dní)
Nejmladší ženich: Špíšek Josef, 1946 (881); věk při svatbě: 972 dní (2 roky,
7 měsíců a 29 dní)
Nejstarší nevěsta: Nováková Marianna, 1744 (333); věk při svatbě: 58 let
Nejstarší ženich: Urbánek František, 1763 (493); věk při svatbě: 56 let
Nejmladší matka: Alžběta, 1759 (331); věk při narození dítěte: 16 let
Nejmladší otec: Jurný Antonín, 1759 (182); věk při narození dítěte: 16 let
Nejstarší matka: Hamadová Barbora, 1733 (99); věk při narození dítěte: 63 let
Nejstarší otec: Hora Martin, 1785 (1); věk při narození dítěte: 23912 dní (65
let, 5 měsíců a 21 dní)
Nejmladší babička: Haluzová Františka, 1850 (225); věk při narození vnoučete:
7095 dní (19 let, 5 měsíců a 4 dny)
Nejmladší děda: Buršík Jiří, 1935 (27); věk při narození vnoučete: 15688 dní
(42 let, 11 měsíců a 10 dní)
Nejstarší babička: Kateřina, 1695 (127); věk při narození vnoučete: 88 let
Nejstarší děda: Špíšek Jan, 1806 (132); věk při narození vnoučete: 89 let
Nejkratší manželství: Pešek František , 1856 (230) & Kapustová Františka, 1870
(358); délka manželství: 525 dní (1 rok, 5 měsíců a 7 dní)
Nejdelší manželství: Mareček Josef, 1842 (224) & Kovaříková Františka, 1852
(290); délka manželství: 24597 dní (67 let, 4 měsíce a 6 dní)
(pozn.: Statistiky jsou vztaženy pouze k lidem, kteří mají kompletně vyplněné potřebné údaje.)

