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Rod

a j

rndu,jejiohž vÝsJ;<1l~'ry ·u':J.,.0lZí::L:J.:
publil<aci- totiž IIKRXLOVÉBRAD?U~~QBEUDIM-'
JINÉ
ERBOVrrf APATRICIJSKÉIl \Vwdrahouve,
IlnĚJUTYl'I1HICZKů
RADOSfD:EC
PI1HACZKů", vydanou. také ve
- musimepřijmout ,názor~žeé"ředl(ó ...
vé
Pi1Itáčku pocl1ázalizestředních.,ď9ftch.',,\,I'ř1'
hledáni genealogickych doklaclů,a úda.jů:.z·~;t~ťil
Pilnáček .své. přeo'ku~alekopřed 30...l.etou,vvál:"
studiem archivmch pramenu doklácd<t; l:ehi'ua~;.,.
skourodinu Piln1czkůl', která byla r ..1571.nollil~fo~'
vána e. dán ji' predikát .... Rl:lélostic ll .. Zp);'átý,.o,·ro,dt:C
mizí během· 30-leté,. yálky,aby ss. znovu gb~.ev;il~:'.te~:'
ve . poli> 17.. s,tolet:f naKralovéllrlil-d.cku.~',x,'::'
Dokladem nobilitace9hrudim,ské měštansln~.,rodin~))je
dochoye..né a v 'r,dině děděné pečetid:Lo nes9uq:ť J:ďe~1f!
- pštro~a s podkovpuV. zpbálm; . Pilnáček uvádíté~':
bar.evnou podobu'toho,toerbU: ... V. červenem·št~:t~.é.aer:i<;·
ný ~štros držící zlatou pOdkov'QV zobá1mtIt,;'..cZi!J:',,~:Q.:~":
kle.dšlechtického. stavu v 17,.. a 18.. st.le/~ťj:a\~~tž"
pokládána příbuznost· Pilnic~kU z ·.Rél.dost~($:S' n~'1ť:l;ě'"
r;)"rmišlechticIt;ýlnirody II kromě t~ho. se -uvá#',as1JZl
polo~iny 17.. století . podpis Mikuláše ~lno.oz.lajrlz
Radostic" Od té doby lze sledovat v§voj..:Biih1á'Čko,vh'
rodu, jehožpř:í.s!ušn:!ci . se nácházeliné:j,8.l'l'v'.,;Če.
....:

chách (Královéhradecko) ale též na Mo~~~ěi~
Pozoruhodfiéovšem je, že zakladatelé čésko...·mc,r·t'3lv::.-

skégenealogie

8.

heraldilcy -profosol'i

lář a'Augv.st Sedláček- rod tohoto
neuvádějí mezi nobilitova.-ilOU
natOž' pw1\:. 'mezi stnrf'Tli rodyčeskjlui·fl

rnorn.vskýrni.
Erb pštrose. - přiroz811é barvy na .modrém.
silI..:!,,' .+450 .Václavz. Vratu, po něm j
krále VladislavaJagellonského~~,6Mď~
- 'Jan Pe.šekrodem ze st[lJ."é'l:loKnina.
··'n·:t'ellt±...»:»
kátern
Vrat:u" ak témuž erbu byl

1

Fipotomci žili j
rozpory se
ze.. potomka české nobili trované rodiny Pilniczků z
Radostic;
není účelem této přednáš~
ky zlcoumaf a posuzovat správnost Pf.Lnáčkovn názoru. Považoval jsem pouze za vhodné připomenout,
prací O dějinách- vlastnihozahájil Pil11á_ček
svá genealogicko-l10raldická a hist.oriográfická bádání zaměřená především
Rodino: Pilnáčkupochází .~
u Boakovde ..
otoc. Pilnáček, povoláníril řezní1c,r1ěl v obci dosti
význarnné posto."lrení, nebo.t byl členem obo cnf rady a.
předsedal mís.tní školn"í radě ..
Dne -9~února 1883 se jeho manželce Josefě rodem
Přibylové, . narodilo čtvrté dítě --. s;yn
Po abao'Lvovánf místni obecnf školy" a př er-ovskébo
gymnasia v letech 1893-1897 .vyst1J.doval rovněž 'V
Př-er ově vyšší hospodářsl~ou-škol:ů. azískD.lť.ak kva-. lifíkaci hospodářského úře~Díka~
V roce 1902 vstoupil jC.1co. jeclrio:ropni dobrovolník
do c..rl.:1ády.. Vojenskouslu~bit v;ykQná~8.l v.:Pro.z.e, dosáhl. dl1stojl1ické ~o~ti:ost_i a po skončerrf.. 1. světové
války byl ve 'Vělm35 le~ ze zdravotních důvodů
pensionován v hodno(3i;irytmistra vozatcjstva..
OdstelloV1i1 se trvcle do Vídně a zde -ji6 :Z~čai .pouae
o. výhradně věnovat bcdo.telské práci ·apubliko.ci
výsledku sv-ýc:h bádání, většinouvydávaných vlastnim
nákladem e
Ačkoliv žil trvC'"le ve Vífu1i- - do. Československo.
zo..jížd01 jen tehdy, vyžadovala-li to povaha jeho
práce - zůstal v srdci Moro..vancm a vždy se hrdě
hlásil k svému původu, třebaže vlast se k němu pro;..
střednictvím odborné a kulturní veřejnosti nechovala právě nejle..sko.veji..
Zemřel na následky srdeční choroby dne 21~prosince
195.2 ve Vídni, odkáz av v závěti veškerý svůjmnje:..
tek,pozustávající z odborné kllihovny,literární po~
zůsto.losti,osobniho nrchivu,lkorespondenoe a autor2

Historicko~genealogiclcá
o dějinách
ního rodu byla jakýmsi předstupnem Pilnáčkovy následné práce, totiž eminen~1Ím zájmem o moravskou
historiograf'ii se silným akcentem na genealogii,
- heraldiku, sfragistiku o. historickou to~ograf'ii$ "
Pilnáček začal v širokém záběru shromaždovat
roz;'"
troušenÝ materiál zarchivú různé provenience nejen v Čechách a no. Moravě ale zejména v archivech
znhraničnich,l ' lede .cileyědomě vyhledávo.l boherň.ka. "ll
moravika~ Jmenovitě probádal řadu archivů ví den;'"
sirých.. Když se podrobně seznámila dílem 13o.rtolomoje Paprockého venovanýmmoro.vské genealogii a
heraldice a když u Augusto. Sedláčka měl možnost
shlédnout materiál chystaný pro vydáni II., dílu
11CESKOWIORA\TSKÉ HERALDIKY", pojal myšlenku vytvořit
- zevrubné genealogicko.;.herv.ldické dilo mor-avské a
později též slezské provcnience. Od té
doby se
johobado.telské úsiJ,i plno soustředilo Ir naplnění
pracovního záměru, třeba-že přitom nebyly opomíjeny
t1D.teriály okrajové, jak ostatně dokazují-desítky
' h cuscpa.aeckyc
l' h c
Vl'
1_'1. a s t a ta,
' c: "!\T'
.
pu blilkovanyc
anzu
.L\~una, shromazvVd ovan~m
,,. arc~vn~c
h'"
h
Od
'
vnYD
prauenu
a op1 novaním dosnvadni literatury vznikl bohatý materiál k
dvěma stěžejníméÍ.ilŮf.a, které zná odborná veřejnost
pod názvy "STAROMORAVSKÉ RODy n a. uRODY STARÉHO
SLEZSKA" ..
v
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Juk jsem již naznačil v předchozí kapitole,
bc.datelský zájem značně rozlehlý n
je dána.1 ténntická různoro,d9st -: jeho publikační
činnosti., . Přestože ~ezabývárqbibliogJ:'n:fii genea-logie, heraldiky a sfragistiky již~ěkolik let,nenohu tVl'dit,
bych měl Pilnáčkovo dílo zevrubně
bibliograficky zpracováno"
Abychonsi vša.kpřestotidelclipředstavuo Pilnáč
kově publikační: činnosti,rio.stínimrozsnh ve
strucnén prů.řdzl1 •
Pro vídeňské vtíbecX'akoUSlté. Če~hY .. a Sloválq
vycházela časopisecká revueuDunaj'ď.. Zhruba od roku
1923 začal Pilnáček . jejich stránkáchpublikova.t
drobné články, kťeJ:'e mely našínárOdnostri:lmel1šine
v RakouskU připow~nat domova vyvolávatpozornóst
i zájem vážnýchbadateluD.. vBdeckýchpracovniků..
Obsahově za.sn..hovalypu.blikované články do nojrllzněj ších oborů r:1ornvslté . regionalistiky "Prcfilustraci uvádim l1cktere jejich l1ázvy: I 'ZNAKOBCE TVRDOHICU BŘECLAVĚ","MORAVSKÝ PAPÍRl!, "GBCANSKÉ ZNAKY
Pilnáčkúv

NAŠICH PŘEDKů.", KOUŘENÍ A . Š~lJP.Á1iÍIt, lILOUPEŽNICTVÍ
NA BRNĚNSKU'!, atd. e

V roce 1929 byla. V Praze za.loženaRodopisno.spo:..
spol:"
kový časop:i.s s> náZV0r:1 "CasopisRodopisné společ
nosti československé V Praze". Již ód I .. ročníku
se zde sotkáT:'10 s člá.nkY Jose:fa Pilnáčka.. Z českých
časopisů toho'cooborutobyl právě tento, . do něhož
Pí.Lnáčok pravidelně ··přispiva.lvzhledem k tonu, že
udržoval vclbi dobré stylry
činovníky Rodopisné
společnosti - Dr" Adolfem Ludv:ílcem Krejčiken II Dr,
P~toníneT:'1 Markusem..
'
Z dalších domácích oasopisů,do nichž Pilnáček při
spival, jmenujme např" "Časopis Společnosti přátel
stnrožitností", "Časopis Vlnsteneckého spolku mulečnost československá,ktoré,začb,lnV".ýdávat
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činnosti
řadu

čnsopisecké

bádáni

samostatných
'vydávaných zpravinákladem nebo nákladem
jehož se
týkala" Z'nejznámějších
prací tohoto chnrakterujsou. např,,: "RODOK1HEN A
VÝVOD T"
MASARY.KA.Il, 'I GENEALOGIE PODSTATSKÝCH Z
PRUSINOVIC", HRODOPIS ZLíNSKÝCH BAŤů", "DIE :ALTES.~
TE GEJ:r.EALOGIE D" Fi'JIULIE BYSTŘICKÝ VON ST:6EDNIC" ..

Stěžejní význam Pilnáčkovy badatelské práce oají
v'šok třidíla,bnichž pohovořím zevrubněji..
.
V letech 1926-1930 začal Pilnáčekvydávat vl~st~
llím nákladem a v sešitové úpravě dílo s nazvom
I'ST,AR0Il10RAVSKÉ RODY" Dnes,kdy máme před sebou tu:...
to knihu vcelku, můšeme teprve náležitě ocenit je:"
jí· přínos pro moravskou genealogii a heraldiku,nebot se jev'í jako rovnocenný protojšek Sedláč!rovll
II",dílu "ČESKOMORAVSKÉ HERALDIKY!7, ba v určitých'
nateriálových dimensích ji převyšuje~ Autor zpracoval obrovskou sumu údajů týkající se celkem 3170
rodů. a'rodin šlechtických, u většiny lrresebně i
blasoneouvedl znuk..a biogra:ficko-genealogic1cé Ú;,.,
daje čerpané v'Gsměsz. dosud nezpracovaných archiv...
ních pramenů.. Dále. uvedl na 17Q rodin novoštítných
původu občanského.. Vedle kr-eae b znalců obsahuje dí:..
10 též řadu genealogických tabuli význro:mých a široce ro:z;vštv'ených rodů.. Jestliže Paprocký položil
základ noravské genealogie aheraldi1cy, potom Pilnáčekjej doplnil II ~ůstójně zav'ršil", Časově sahá
Pí.Lnáčkovo dílo do poloviny 17 století, přičer,lž v
ru1w:eisné pozůstalosti se nacházej:C materiály pro
dopInky
o.praVJr chysťanéj altů druhé· II rozšířené
VYdání" Uvážfme-li význam to1+otodíla,potom budeme
tímvícelidiye11i_
jakých podminek· jej Pilnáček
vydnval, čemž podává pravdivé svědectví v doslovu
fl>

°
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z nhr'oJ],iČ::í.,
nivějš:í.ch podmínek,nh'~~'~;

ni na přední nůše české
hlo.~vnín účelem jest
umožnovutn
vě
prací), aby k "'T',·řl6.'YI'Í
spelya mě vůbec něj
šichceských institucí byl jsem
1\11
T
hl
'
.I!lora'V'sJ:a,
JeJ~z - avn~n
ci zvláště příno Mo:ravy se týkajíci,n jejíž rnnoholetýrJ. člonen jsen již od doby předválcčné,doceln1
odepřela mi zapůjčení ji~ přod.nmoha lety' upotře. bovaných znakových štočků. a o ně p:ráci uveřejnilO.
nanejvýš nepříznivý clánck,kterým'nojen dobrou po~
. vě s t raéfio díla, ale i Dne, sumého finanč:oe velmi p 0škodila..
Nanojvýš taktně se ke mně chovali I.:l s největší o;..
chotou vycházeli mi vstříc odborníci a vědecké instituce cizí: polsl;:é, francouzské, z-akouskě , německé',
angliclré ,italské a madarské ,které '13 největší ochotou vyřizovaly ně v dotazy,
čo..stok:ráte zv • vlastního
..
,
,
popue.u Dne upozornuJ~ce no. pnaneny a vcca neznane,
a dávnjíce ni nilerády ·11': disposici svoje sbírky a
p onůcky ..fl
.
P

•

•

PV

p

..

V zó.vorečllé části doslovu pak Pilnáček děkuj e jme-

nov í, -těinstitucín i jCcL110tlivcůn; kteří jeho práci
Do:rálně i Dateriálno po,dporovaly - a býly to pohříchu instituce Ce jedinci ve sraě s cizí.,
Nrtlconcc bych rád pi'-ipoI1o:oul, ŽO IlSTlIROrJIOR1.vsKÉ Ra;..
DY11 roedične vydal státní' archiv v Brno jako rotaprintový tisk v roce 1971"
Druhýn v'oll-rým dílen Pilnáčkovy práce je soubor
materiálů týkajících se genealogie a heraldiky rodů starého Slezska" Tentonate:r'iál byl uložen od
Pilnáčkovys8rti v roce 1952'11' jehopqzůstalosti",
Teprve s renesanoí heraldiky a genealogie, patrné
od konce 60"let a p:roV'ázené všcmi ltladnými ~' negre-
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Jsne ostatne až dosud
tisli:Gn -i
o
důležitější, žo se j~dná V
genealogii
o jediné ucelenékoD~
pendium
zpracovcné z archivních
čl.neS JlZ
•• v nDLlll0ZG neeYSstují,
pončvadž' je snetla'- j
rJnoho jiných kulturl1Ích
- litice
svět
války"
Piln9.cken sebranýnateriál ku genenlogii a
dice Slezslm vydo.lv. v' letech 1969-1973 hel~aldick6.
sekce kruhu spof.upr-acovnf ků při Museu tčžby ....
zpracování zlata v Jílovén II Prahy pod n[,~zvem flRO~
DY STlillÉHOSLEZSKA!I" Editorem byl někdejší řeclitel
I\~usea,avedďouci :redaktor bulletinu llHeraldika!l . v
letcC1} }968-1972 •prom", filosof ,Miloš. Zárybnický "
Mo..t,e~~Qlbyl rozvržen do pěti díltt, čtyř text'ových
fo~tu/~-5 . . t;. jednoho
obrazoyého for!.1átu 1.-4.. K
VYdaV'9J:1e~~ dJ-Iu pořídily tehdejší spolupracovník
heraldlc~e sekceZdirnd Cech jnennÝ rejstřík kte~ý byl přiřq.zcm".~ pátému obrnzovénu dílu..
'
eneSpOrl'lyn prn.noaem pro čsl. poriócné historické
vědy,žobylo PilnáčIwvo dílo vydáno n rerJ'ionálne z
h~;di~~~ ~one<;logie a heraldiky tal;; PO!(~yty ZeDG
nOH:~ed~ts~. Seske koruny.. Na druhé ~trm1ě všf!Jr ' ne Lae
neva ~" z~ vydavatelská práce je pozl1~enána ne:"
zdravyn chVatem a uspěchaností, projevující se ne~
jen ': :nekvn1itnín tisk['.řskén pro'Vedoní 5.. obro.zo\fého d.í.Lu , ll1e ' zejnénu vo vocnérJ uspořádání textového
L1et(!riá1~l' kde např .. chybí rody, jój1.chž jnéna jsou
vsak u~eete~a v aouhr'nném rejstříku" Obecně lze rlÍt
za to, ~ev !eto posnrtné edici .měla být věnována daleko ve~~~ poz,grnost, jc..lr ve vě onén tak technickétl
provedenJ.,nebot Pi1náčkovD. náoclln. si to určitě zasluhuje ..
Naš~ hern.ldic1 a genealogové se patrně sotva doč~
kaj~ nejnkého nového vydání a rovněž i DoplňI-rů 0hlušov~ch v doslovu Ve 4.. textovém d:íle. NezbýVá
p:oto nez pracovat s tín, co je a současne prová~
det konpnro.ci s ostatni literaturou. popř. s dos-
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i2l'chivnfrrí. pr aneny.

Kulturně-osvětová Či~~08t

Již VÝše jsem
zmutl, že Filnáček přes~s~;t
trvalý pobyt v zchr~ičí ~ů8tával Vlnstongeci~kte~~
se vždYlilnežil prosazovc.tkul turnízajny .BvéJ~o.s;,,"
ti A to.ll: .' .. nás.. zajisté •ne;překvnpí - s ..ohlad~irt 'na
badntelskou
i publiknční'
činnost .' . ~ŽeJose:ť. !'±1fiá,;,.
v ' " ,.'
,,'
.
"
.' ,',.
, ; . · . v . , . . " , . , ' . " . ..
.
i.'.)"':"cekzulotil ··V roce 1933 V:t.dcnsky cosltosl~V'en.!3k;9'.
VI"

"',

'c' . ';

vlastivědný

ústa.v,žosostnlnojenjol1oducnoVnm
orgnm.sátol"ec '. nl0 prul~tickým o.nejpi1nějŠíT;1.po.p.C1~
telen-. Zm~ěn.~ ústav,. si vopsnldo . štíttl sy:stemq.tj.~
clťy sbírn t t . shromo.ždovo.t,zpr l1P ovávqto. .J?tl:PJ.:ik~'l'nf
historicltÝ.mo.teriálnc.cházcjící,$e v. zcln:p41:tč:C a
mející vzto~ kdějinán ČecR~Mornvy eSlozs~C1~
Pilnáčell: z,aruýšlcl v~dávntpro.V';td(?lný.. informo.č'lťl:
bulletin s.. názvem lfCoskoEllove:liské pa.DéÍtlcyi>.c~z~.~
11ě", ktory nel. byt zrcadlen 'bndc,tel:slré. pr6.ce"~ ';\!'Ti3.~ .
blťlhý politick:í.YÝ'f0jye .. střední Evropě na ... kpnci:
)0" let vša.k znCU:18l1c,lpřerušení.mnoha ušlechtilych
myšlenek, anah . cílů."Přost.o vš.a}r filnáček . . :ti po
'116.1co prllcovO-l V'. duchu..n adšdného v:Last cnec tví, .. c9...
hož nejlcpšíu .důkaaom 5.0 gdknz své. pozůstalo:sjiď,
čcskoslovensJ.rér.1u státu. Lze' jon li t ovat, že aosud:
nobyly beze zbytku splnGny. 'Všechny .testnnent:á:p1.Í .
pod.r:línky 1 zOjDéno. vytištuní. vš.ech r1.l1cepisných dGl.
'ý,
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