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'Matr~v'Čechách. j,ej1ch vývoj
--------~-----

Č:!.Edo 5 - 6

Matriky jsou jedním z pramem\, který vždy, poutal pozornost

badate11l. Zpočátku se onězajimel1 předevš:!.mautořibiogra:f'1i a ge-. '.'. '. '.' .~.

ne8:togov~, v současné době stoupá Jejich vtznamjSkó zmsdníhopra-

m~ne Pro historickoú statistiku,:iIY:J,.áštěPro' studium demogr8f'1ckého

vývoje, ale i pro dějim" sociá1IÚ, II kulturní. Aby mohly matriky slou-
'" - .;'"'.- " . ..•. .....

žit nejroznějěim potřebám badatellltje třeba, jednak 'vypracovat jejich

dokonalouevidenc1, jednakvědět,.1ak se v, m1nuJ.osti v,yvijely. Ději

ny matrik u nás se pokusili ve stručnosti načrtnout; K.Doskočil /Vý

voj'farn:ť.ch matrik v českých zem:!.ch, ve světle, právních,předpisd,

ČRS XII, 1940, str~6-17/ a A.Blasch:1ca /Dia Personanstandearegister

, im Protektorat B5~e~' und MIDlren, Jtaha ,1940/. Oba však vyšli jen

z pr~vních norem a VYlíČP.itak výVOj matrj,k dosti jednostranně., ne

bQt praxe ~ odstavu vyžadovaného p.onnami zákonů e předpisd v mno-
, ,

hém rozcházela. V následujicich řádcich se pokotiš:!.ms doplnit jejich

,přehledpoznatkyZi8k~Vmi studiem matrik z několika desitek farnosti

~ápadočeského a Středočeského kraj. i dosud'vyšlé literatury o jedno

tlivých m!:'trikách. Jsme si přitom vědomi, že definitivní obraz vý-
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"roje matrik v caeháen bude ::o~"'.itj Vj..'t~,/ú.řit t~prve; na 'iiákledé s;y:sta-

mat:1ckého studim matrik ze všech obla<fl;i země a z nejrUznějš:ích

časových obdobi.

Ne?jsta1'Š:l: mgtrilQ! v Evropě se dochovalyr v románských zeDÚch,

v Itálii, ve Frmcii, v Belgii a ve Španělsku. Pocházej:! ze 14.-15.

stole1:i. V Německu doŠ'lo k zavádění matrik současné se š:ťřenim re

:f'orm8cee.. V katolických kra.1ich Německa se uplatňoval~mnohem poma

leji a teprve po trldent<,;' .;;:,; ':oncilu, kterj r. 1563 nařidil všem

t'aráf'ům 8V::.dovat al1atJ.cy a křt;, ve vzláštnich knihách, se zaváděni

matri.Jl: rychla prosadilo i mezi katoli~.. .
V Čechách se vývoj v mnohém 'podobal vývoji německénu, Ne.j-

&tarší raatl'ik:y tu vesměs pocházej:! Zel severozápadniho pohran-.C:ť,

jlilŽ mělo v 16. století ve1m.1 tě~,lOé kontakt:r 3 lutersk;liD. Smkem.

Již roku. 1531 byla založena oddaei matrika v Jáchymove, jež je nej

starší matrikou '1. Č4'Skoslovensku. Po Jáchymovu následovala r. 1541

Roun:! Blatná tl ? 1544 AbertBlll,'T s; po nich dalši obce v západnich

lil severn:l:ch Č;roháeh, vyjimečně též 'f,Č<lCháČh středních /Slaný 1556,

Prs!'..s 158.V-:' a j1žnich. Východn:í polovina Čach IDá :latrik:y tepl"le ze

17. století, nelze ovšem vyloučit, že někteI"i 51;81'13i matriky vzaly

zaav(i v době protire:f'ormačni, zatřicetlleté války nebo při požárech

far. J"Řtě v 16. stoleti vedli !ll.atr~ ,jak němečtí l J.lteráni, tak

čeští utrakvisté i katoliei.

. Všeobecně bylo vedeni ml!trik v českých zemich nařizeno teprve:

olomouckou synodou r. 1591 a praŽskou synodou I'. 1605. Jak se zdá,

rozhodujici pro zákládání farIÚch matrik v Čechách byla dob~ kdy

na pražském arcibisku-pském -stolci seděl kardinál A. Hl!l!rrach /1624

1667/, energicJq.- usilujici o obnovu rozvrácené církevní organizace.

Za něhovecuamatriky jíž větši!'.Ji! farnosti, byly to ovšem farnosti

neobyčejně ~z8áhlé! nebot v zemi se nedostávalo kněží. Teprve v 00

bě josei':í.nskýc.''l. re"forem byly :f'a.'"'l:Ú obvcďy pccstatně zmep..šeny, aby
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bylo možno duchovní správu zkvalitnit a zároveň postavit do &užeb

státu. Se vznikem. nových far souviselo i zakládáni nových matrik.

SĎatk;v', křty,: a úmrti na úzeDÚ těchto nových matričnich obvodů byly

ovšem ji! evidoválV' dřive. Najdeme 'je v matrikách obvodů "mateřslr;tch".

Prosadilo - li se 'ved~ni matrik::v Čechách poměrně rychl~, .ne:
lze řici totéž o formě zápisu, jak.jj. předepsal ř'ÍJ1JSk$" rituál z r.

1514 /Ovádi ji K. Doskočil, C~d.,s~r. 42-Ú/. Jednotlivé sakrální

úkony měly být podle ~ituale romaIlllmťregistrov1nypřesně sta'lOveDý

mi formulemi fl to v podobě větného zápisu. V křestnich matrikách

se mělo uvádět datum narozeni a křtu, jméno kněze a jméno ditěte,

. dále jméno a farnost rodiM a kmotro.. ZápiB;YI o oddavkách měly za

hrnovat datum ohlášek, existenci překážek, datum sĎatlm;·.jméw oó

dávajiciho, jméno, bydliště a farnost .snoubeocO- lu vdov jméno býve

lého manžEda! a svědk1l. Matrika zemřelých měla evidovat den.úmrtí,

jméno zemřelého a jeho otce, bydliit.ě, věk Ipokud jej bylo možno

zvěaět/, den pohřbu, pohřebIli··misto,·jménokněze, datum zpovědi,

přijeti nejsvětějši svátosti a poslední pomazáni.

K tomuto vzom maji zápi~ v našich pobělohorskýchmatrikách

daleko. Lze.dokonce říci, že převzetí protestantské far,y katolickým

duchoVIÚ1ll mělo často Za následek podstatné zjednodušeni zápisu.

Nmpř. v matrice čelivl'ké uváděl luterský pastor věk zemřelých, za

timco katolický farář, dosazený roku 1625 jej přestal evidovat •

V Meclově a ve Stráži u Tachova katoličti duchovni pi-estlll1.i evido

virt ohlášq, zapisované je'jich p~testantskými předchůdci. Ani u

kato:ických matrik nemuselo a.přibývajicim datem dojit vžd~ ke zle

pšeni, někdy tOlllU bylo spiše naopak. Všeobecně lze fici, že záldelo

předevšim na osobni 1niciativějednotlivýchfa~.

S obsahovou nejednotnosti matrik šla ruku v ruce i nejednotnost

jazyková. Až do poloviny 18. stolet.í .se stHdá v našich matrikách

češtin&, němčina a latina. Náhrade ČeštitlY němčinou zpravidla souvi-
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::ala s poněmčeniza farnoEl~i - typickým příkladem tu r.:Qnou D,ý-t r:atri·-

;~ klad~~b8ká nebo chotě30Vnké - jin~ záleželo často ua to~: kC)

;;dl.v~deni matrik v rukou. Zcpis:ovcl-li. do nich sám kněz , zvláiHé

ř.6.dovi. častěji pouHval latiny I l.l'Tě.ři1-li vedeni matri,ky kantcr,lm

nebo zvoni1rom. uplat.nil se v ní jazyk nérodni • .Někdy bylo užíváni

latiny výslovně nařízeno církevními orgárq dollližejici~i na vedeni

matrik /Ne Pardubicku je. např. r. 1743 neřídil vikář Josef z Vlkanova.

J.SIfk~, Dějiny PlEI'dubic\"'·::i T,aMm IrUl. Pardubice 1926. str. I.I.

Ačkoliv římeXý rituál z r. 1614 předepisoval větnou fot'lnul1

matričního zápisu, něktaří du~llovn:! va snaze ušetřit si práci po

U~iVsli zubrik, jež umožňovalY vypustit pravidelně se opakujíc!

vý~sz.y;. Rubr:1lcy najdeme jak v pře.dbělohorských matrikách luterských.

talt v llla1:ri~cl:1 katolických, jeou všek spíše výjimkou než pravidlem.

Střidají se a větným zápisem i v r.ámci jednoho svaaku matriky', zpra

vidla v souvislosti s nástupem nového faráře,. V západních Čechách

~př. najde~ rubriky v matrikách domažlických 11631-1710/, kl~

drubských 11664-1728/ lilO v luterpkjch matrikách ve Stráži, Maclové

a Čel.iw, kde bylJ!: oostraněIIJ' s nástup'9ll1 katolických farářů. Poměr

ně častá je kombinace větného &Á'piau s I'l.i.br1kami, spočívající v tom,

že se na okraj zápisu dl) z'Vlá/ltni rubrilqr vyčleroje jeden údaj, nej

častěji datum, bydliště nebo věk zemřelýdlo Členěni zápisu do rubrik

umožmje mnohem lepš:! o~entaci v matrice a je zvláště výhodné tam,

kde ~se pokoušíme o statistické zr::.'scován:! jejich údajů.

V paaich matrikách se naštěstí nesetkáváme s tím, že by byl~

v chronologickém pořádku pNm:í/leny i zápisy různých církevnich

úkon~, jako tomu bylo v jednom obdobi např. ve Frencii. Pokud k ta

kovému promíšen:! i u. nás někdy došlo, bylo způsobeno nepozornosti

faráfe. Křtům. sĎatkilin !ll pohřbllm byly vždy vyhrsže!ly.' zvláštni kni

'TY. nebo ma.trični oddJJ.y.>, př1čelllŽ u ·křtJl b;;:-vá často zvykem ooděleně

idovat děti nemanželská, případně děti biřičů aj. "nečistých" osob.

Statistické zpracováni matrični~~ údajó však ztě~je skuteč

nost, že se hranice farnosti zprav1dla nek~jí s hranicemi obce,

nebat naše matriční obvodyz.ah.rfJljí až na .malé výji.mlly> vždy řadu

obci, a to jak obce městského cha:t'tlktem, tak i okolní vesnice.

Odd~lováni zápisů týkajících se mli"t, kde např. byly jiné populační

pcmězy, od zápisů v~sn1ckých, práoi s matrikou nesmirně kómplikujfh

Je proto třeba uvítat, že v hěktet1ch farnostech, Z'dáště tam, kde

fara' eže1a: ve většim měst.ě, byJS ~iž před' josefinak:ým1 refoI'll1Sllli

vede~' zv1áštni matriční oddily! pro jednotlivé vesn1oo, případně

i pro předměstí. podruhy apod. V západI'.ich Čechách jsou 'takto čle

~ěnv např. matrik;y horaždovioké od r. 1771, domažlické od r. 16'1,

plzeňské od r. 1648, strážské 1588..1603 I kladrubaké 1625-1668 e

znovu po z-, 1771-

Převládajicim typem zápisu byl až do r. 1770 větný repis, zprvu,

jak již. bylo řečeno, velmi prostý i ěaet.o neúplný. Teprve v průběhu

18. století se církevním úřadilln podařilo přimět faráře, .aby věnovali

vedení matrik větší péči. Tak r. 1685 nařizovala pražská kOlllistoř

duchovním, aby psali do matrik sam1, podrobně a pozorně a nepřene

chávali vedení matrik kentorům~ Z~ nedbalost měli platit pokutu 10 zl.

:Roku 1706 konll.i"Stoř povolila, že ~že do matrik zapisovat i kapl~,

učitel nebo zvoník, avšak za dozoru duchovn:ího správce, který měl

knihy po čtyř-ech t,)'dnech kontNlovat a ověřovat. Již z-, 1701 bylo

pohrozeno pokutou 50 zl. těm faré.~ď:n, kteři by v matrioe něco měni

li, "protože jsou matriky knihy ve~ejné a důvě~' zvlášt hod~",

r-, 1712 pak b,)'le koneistoři znovu n6lŽ'izena pečlivá :revize matrik

a jejich ochr~~a před ohněm. /J.Sak6lŽ', c.d., str. II/.-

V 17. stoleti byl zápis zp:-av::'d1.. velmi jednoduchý. V matrice

křtěných se obvykle zapisovalo datum ki"tu lne však na..'"Ozen:U, jméno

kř-t šnce., jméno s bydliště rod í.čů a 1cr·':ltro. Někte~ matr~ vš ek ne

uváděly am bydliště a z r-odž.čů zaznsnenávaly jen otce. V matrikách
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jméno otce, u aiar6ich za::;i:i~'t:C'.:úni. ~láJ.~ .11!!r.ino, b;ydlgtó a ~'Odi:m)

stav nevěsty, jmE<no otce ne 1)0 If,cmřel~J:lO iilGrlZele., jména", bydliště

svědkll. ~.nohdy však býveJ. ženich či, nevěstf~ uveden j,en křestn:L, .

jménem, ba dokonce nebýval jeden z nich uveden vůbeos t1mrtni ma'~ri

~ bývaly veder~ s nejmenši pe~livoati.,Datem založeni Be často

Zj)Ožduj:í za matrikami k2'estn1.mi fl oddacími II jejich zápis ,bývtJ. zpr

VU velmi lakonický: den pC'h~~'l, jménofa bydliotě zemřelého. Postup.

ně' se během druhé polov~' 17. a na počátku 18. atol. přidruzuje

1 \ida.j o úinrtnim věku, zprvu značně nedůsledně. Např-, matriky po

běžovické jej evidují již od r. 1657 r : v.· Doma~licích od 80. let 17.

stol., v Drahoňově Újezdé od r. 1700aporad:i.cky a od r. 17;:14 pra

videlne-, dokonce ve zvláštní rubrice., .vŽinkcvech, kde bylS založe

rJYl tÍlllI'tní matriky' r. 1692. se věk zemře1ýcll evi'dovdl teprve od »,

1719. Od r. 1738 se tu zapisoval i den úmrtí. zato od počátku, ko

lik se zaplatilo za zvoněni t1.lÚráčkem.

Jednotlivé části zápiSU, předepsané řimským rituálem, se postup

ně přece jen prosazovalY. zárov~ň pronikaly u nás do matričnich zá

znamů .1 jiné údaje, Bou~iBejío~ 6e zvláštnostmi sociálr~ho vývoje

v našich zemích. Již od prvé poloviny'17. eto~ •. se objevuje - po

měrně však zřídka - záznam o udělení vrchnostenského povolení k man

želatvi.' v 18. stol. se pak stává běžným zápis: o poddanské yřísluš

nosti evidovaných osob. Řad81 matrik také uvádí štolové poplatq

a tvoří tak přechod k zádušIÚ.lllU účtu. Již v 17. etoletí se někd e

evidují příčiny úmrtí, zvláště za epidemii. tento údaj však zůstává

dlouho spíše výjimkou.

Kolem poloviny 18. eto10't! byly již matrični zázIla.."\)' velmi ze

vrubé, stále však trvala velká ne,~ednotnost obsahová i jazyková.

Byla odstI'8Děna teprve r.ařizet.!m pražské konAtis,toře z r. 1760, jímž

byla z~-e,-,~na jednotná latinská-matriční,:formule, V"JcMze,jicí v poď- _
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rcdičl~ 1:1"':;(;r;~':::11 [\ Od(!~Vt'~1:;-ch') Uvád:C ji např , matriky z Rožt1itálu

pod Tfc~~inom /č.~, str. 472/. J~Ji zavedení mělo za následek, že

?, r;,;::tr'ik p:r::;'L~];:é o.l'cidiecé~.e vymi~ela čeština i němčina a pole 0-

vládla bez výjim1Q' latina.

Tento stav vj W< netrval dlol; '.,. Brzy zasá!>.la· i mátriky ref'ormní

činnost osvícenského absolutisrr.~, s to v souvislosti se zvýšeným

zájmem o ststisti:ké údaje, zejména populační. Předělem se stal po

čátek 70. le,t, kdy \.y.šla řada státXlÍch nařízení, zavádějící bezplat

ný zápis o h"řtu, zakazujících uvádění jmen po chalupě a jmen ne

manželských otc~ 's neřizujic~ch oohranu matrik před ohněm. N~JVYš

ším I'eskriptem.z 10.}.l770 bylo duchovním nařízeno, ab;y po ukončen:!

právě probíhajicí konskripce obyvatelstva podávali krajským úřadóm

čtn'tletně výkazy ze' všech tří druh~ matrik s odkazy nl!!;'prnvě za-

vedená domovní čísla. MEEtriky se tak staly postupně nástroj8lll stát

ní evidence obyvatelstva.

Pro '-:;ějši vzhled matrik měl největší význam. dvorský dekret·

ze 6. října 1770, jímž byly v celé monarchii nařize~/ nové matričn:!

formuláře, nahrazující větný zápis zápisem do rubrik. V pražské srci

diecezi bylo toto nařízení uvedeno v praxi arcibiskupským dekretem

7. listopadu téhož roku a v jecnotlivých farnostech se postupně

pros.., ·:.lc uěhem roku 1771, obvykle od jeho počátku. Většina farářO.

se spokojila s ručně nadep.í.sovanýmá rubrikami, někde však byly již

r. 1171 nebo krátce poté zavedeny tištěné formuláře vydané arci

biskupskou tiskárnou /Domažlice, IO.adruby, Myslív, Liblín aj.l. J&

zykem matrik zůstala i nadále latina.

OGd2~i matriky byly rozděleny do těchto rubrik den, oddáv&

jící, snoubenci, svědkové, pAboženetví, místo a číslo domu. V křest

ni~b Eutrikách se evidoval de~ narození a křtu, kněz, d~tě, rodiče

a kJ:,otrové, r.; .oženat.vž , místo a ěislo domu. V matrice zemřelých
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nacházime rubriky:<latum /ohvy!d(l ve zlomku :len ú.tr.rtí a pohřbu/",

pohřbívaJici, zaopatření. ze::'lřel~í>: nábožentvi, hřbitov. místo,

číslo domu a Věk4 Pod hlavičkou "parerrt ee" byla uváděna zpravidla

jména, stav či zaměstnání, bydliště a poddanská příslušnost. po

dobně i u :lonotru.. Také v rubrice "eporuli" se uvádělo nejen jméno

ženaeha a nevěsty, ale i legi:illlita: jefh původu a údaje o rodi

čích, shodné s matrikou křestní. Vel vyplňování teto I'\\brik;}f, stej

ně jako rubrikY pro svědk:" a t'ro zemřelé, nacházime v !'Ůzných ma

trikách velkou nejednotnost. Přes nedokonalou legendu bylo zavede

n:'. jednotných tormulářll velkým pokro1alm.. ne hot zápiseJll do rubnk

se, staly matriky mnohem přehlednější • Ocení t:o zejména ti. kteř:í

se pokoušejí matriky zpracovat Je statistickým účelóm.

K delším závažným zásaJrom do vede~ matrik došlo za vlá~Jo

seťa II. Dne 1. květ~ 1781 byly matrikY prohlášeIlY' za veřejné 11

sti~. V~ějši však bYl patllnt Josefa II. z 20. února:.l784.

kterlm byJ. předepeán nový, mnohem d~nější 1'onnulář, sloužící

s meIlŠ:úId úprav8IIÚ. ddo roku 1949. Zajímavé bylo zdO,vodněni, proč

byl patent vydán. NCTt'é nařízeni, mělo odstranit stav, kdy věrohodnost

matrik, závisela pouze na osobě· matrikářll. Proto byl zaveden nový

f'onnulář, vedeni matrik výsl0:mi státem přikázáno správcOm far

fl dohled nad správným chodem' matrični agendy svěřen nejen biskÍ1pOm,

alll i krajským úředIúkOm. Registra oddavek, narození a úmrtí byla

podle Josefova patentu užitečná nejen z hlediaka veřejné SpráVYi,

jež z nich získává ~úležité poznstky o vývoji sňatečnosti, porodno

sti tl úmrtnosti, ale i z hllldieka jednotlivce:, jemuž slouží za pru.

kazné list~ a nezřidks jsou podkladem soudních rozhodnutí exis-l;en

čního rázu. Je charakteristické, že o původnim cirkevně-správnim vý

zoanu matrik se patent vůbec nezmiňoval.

Kniha oddavek měla mít podle nařízeni z r. 1784 tyto rubriky:

datum,. čísl,o domu; křestní Jméno a příjmení ženicha, jeho nábožen-
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:,:tvi a stál-i, :::-od::..."lnÝ stav; totti:ž u nevěsty-; krestni jmeno, pf:i

jmen:! a stav svědků. Pro křestr.:í I"J.briky se zaváděly náslečujíci

rubriky: datum narozeni, domovni č:(f;llo, :!ď'estni jméno ditěte.:, n§

boženstvi, pOhlaví. původ /legitimi'ta/; křestr.i jmeno a přij/n6.'li

rodičŮ 'a kmotI"~. Úmrtní matriky m;ly uvádět det~ ÚDU-tí, cí~lo do

zn; , jméno, nábcženství a stáři zemřelého a př'íčinu Úl:lrti. Kmotři

a svědkové byli povt.nní, připojit vlastnoručni podpis nebe ově:'j.t'

znamenim podpi.s pro""dsn:.r cizí rukou. Pokud )~apiBoval týl: fa.'"ář,

stačilo, kdJ'ž připojoval 8v~j podpis na konec stránky. S malými ob

m?m8l:li měli vést 'cH základ!Ú dr.my metr-'...k i židovštírabin:.. Koncem

roku m~li faráři a rabír~ vypracovat ze všech tři register BouhrrF

:lOU ta.b~lku pro konskripční úrady. K patentu byly připojen;)' ~v1'-'

muláte, jež m~ly zajistit, že zápis bude prováděn jednotně.

Užíváni latiny roku 1784 přestal'o. V některých farnostech pře

oli duchovni při zápisu do metriky rovnou k češtině, jinde až po

krátkém inte~ezzu německém, trvajícim někde jen několik týdnů,

většinou však řad,u let. B:;'ly však kraje, z"láště na j az~,rkovém l'OZ

hrani) kče němčina oyládala matriky ještB v dr-ůhé polovině 19.sto

letí. Od pcčát.ku oSl.v jos€:":l15ké matriky vedeny česky v Plzni, P.o

raždovicich, Střelských Hošticích, Těchonicích, Pačejově~ Velkém

Boru, Zavlekově, RoŽ!:litáleo, Těnovic:ích, St. Plzenci, Liblíně, Kc.-

linci u Klatov, Klatovech, Kozojedech, ~r~iči, Kralovicích, Druzto

vé a v ředě dalších farnosti. Někde na krátký Čas zavládla němčane

obvykle ~ příchodem nového kněze, brzy ee však do matrik opět ne

vrátila čeština (Rožhitál 1789-90, Těnovice 1784-89. DI"~ztová 1787

9~/. Ještě v osmdesátých letech pře~l~ ~ němčiny na češtinu v My-'.
slívě. Loučimi, Vrčer~, Blovicích a Žinkovech, o ~ěcc později ve

Spáleném Pořičí /1800/, Pl.ané /1809/, Radnicích /s nástupem ?uch

ma.)e:::-ov;y'nj , Běšinech /1825/ nebo ?r-.lsinách /1839/. V Dlažově u Ua-



a ~.1eště dála getr~"'ala nrl:nč,::·,.::l° 11 :":,.:..{trik:o"·<~h 5t;.),n;;t1.o.k./·:~h, pocinuvi

~kýeh, slavikovic~ch a trh~~oqekjchy Z~~edard češti~ někde aouvisJlo

s nástupem nového farář6l~ jir:de k néJr.u došlo po vik:iřské nebo biskup

ské vizitaci. V žinkovské rn.atrice se r-, 1786 pi~í~o uv~di, že české

zápisy byly neřízer~" arcibislcupek;ím ma.'1dátmn. Kontrola krajGh.-ých

úř.adů naopak v někte~ch oblastech vodla k n&~ažení češtiny něm

činou. Jak se zdá; pa."1ovaly v" Če:ch:ách velké krajové rozdíly-. Podrob

nějši výzkum matrik, opřen: "u 1li.uadnou znalost s"tátních i cirkev

nich r~izení, by umožnil lé?e poznat postoj jednotli·T,ých ,írsdů i

Oqditelskou práci vlasteneckých kněží, jež zanechala stopu i ve ve-"

deni matrik.

Daišim nařizenim~ jež podstatně ovlivnilo vnější formu matrik,

byl dvorský dekret z 19.7.1784, předepisujicí vésti pro každé míato

J:Yláštní matriku nebo alespoň matriční oddíl. Jiná nařízení z konce

18. ~ z 19. století již neměnila zásadním zpusobem celkovou podobu

matrik a týkala se jen jejnotli7in. Zneužiti matrik mělo zabránit

jeji~h folíování, nařízené l~kU 1792. 51edání v matrikách měly u

3nadnit abecední indexY oddaných, pokřtěných a zemřelých, Jejichž

v-cder.i bylo nařízeno dvorským del<:ratem z r. 1790.

Dne 21.9.17'.19 nařídilo české gubernium 'ledení matričních du

plikátu, jež bylY zavedeny toho rok~ i v jiných zemích. Z počátku

byly pololetne notaveny dva Opi9~, od r. 18CQ jeden roční opis, ko

lacionovaný vikářem a zasílaný konaistoři. Roh-u 1837 bylo rozhodnu

to, že misto opisu mají 1uchovni vést dva originály s vlastnor-uční

mi podpisy svědků, z nichž jeden byl prostřednictvímvikářů zasí-

lán kon~istoři. Od roku 1844 se do druhého exempláře nezapisovalo

podle obci, nýbrž chronologioky. Tato praxe eretrvala až do r-oku 194~.

V současné době jsou dUplikát;c diecézních archivů v operativní sprá

vě státních arc:hivů~ resp. SÚA Praha. fiíají význam předevěna tam, kde

se origir.á1y nedochovaly} pHpadně jako kontrolni pomůcka, V j edno-

tlivých diecézích byly duplikáty" vedeny dávno před r. 1799, v 010

tsoucké od r-, 1686 a v Litoměřicích ".isou dokonce chovány některé

ještě z doby před založením biskupství. 1ÚlOhé z nich jsou starší

než originály, jež časem podlehlyilíl!:áza. V brněnské, pražské a bu

dějovické diecézi nejstarší pocházejí tep~e z konce 18. století.

Je zajímavé, že v Před1itavsku netrval stát na tom, aby by1yzasí

lány státním úřadům, jako tomu bylo od r. 1667 ve :Francii & od 1".

1327 uokonce i v Uhrách.

Původní formulář z r. 1784 nebyl bez nedostatků. Stav, bydliště

a poddanská příslušnost rodič~ byly v křestních matrikách zapisová

"~. do 'l:€že rubrll~ jako jména, a to dosti nejednotně. Naproti tomu

stav kmotrů Dy-l uvád čn pravidelně ve zvláštní rubrice. Zápis v ru

brice rodič~ se stával ~tál~ obšit~ější, na přelomu 18. s 19. sto

leti začali být uváděni i praroa~~ a jejich bydliště s podobně

tomu bylo i v matrikách oddacích. NedoUok~~_ ,""šech

farnostech, nýbrž obVYk1~ po jAdnotlivých vikářských vizitacích
" " ,

přičemž obecná nařízeni si někdy dost odporovala. Zápis o zaopatře-

ni u:r.írajicich ne:něl zprvu zvláštni rubriku a záleželo na Vllli cír

kevních úřadů, zi& na něm budou trvat. V prvých letech 19. století

se v mstr1.kách počalo objevovat jméno porollní báby, s·to dříve, než

jeho zápis nsřídil dvorský dekret z r. 1825. Velmi brzy po zavedeni

Illlltri"::ího formuláře. z r-, 1784 se objeT.ilo průběžné číslováni ma

triční~~ záznam~. Pa:tent z 20. února je sice nepředpisoval, avšak

v guberniálním nařízení z 1.6.1811 se jil předpokládalo. Definitivně

upravily numerotáž ministerské výno~ z ~et 1881-82. Pod pořadovým

čislem se zapisovala narození, sňat,ky a úmrtí, k. nimž došlo v pH

o1:ušné 'f~l"fiC~ ..bez orú.eču na to, kde bylo dítě pokřtěno, zemřelý

pohřben nebo kemTcJiče, snoubenci nebo zemřeli příslušeli bydli

štěm /pokud ovšem nebyl zápis zanesen do matrik jiné církve nebo

matrik civ5.1nich/. Bez čisla se pak zapisovaly k:":::y, aňatky s úmrti,
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· jež faráři evidovali jen pro své poti"eb:r, napž , kftJ; děti naroze

ných v jiné farnosti, zemřel! převezení odjinud apod. Sl~Žité pře

piq otěehto věcech byly výsledkem. kompromisu mezi zájmy c:ír1.'79

a státu. Při statistickém zpraoování matričnich l\é')jŮ je nutno si

uvědomit, že je možno e~itat 'jen zápia7 číslované.

Změny postupné prosazované po .1'. 1784 byly zakotveny v novém.

formuláři z roku 18404 Zachovával v poĎStatě podobu formuláře z m

ku 1784, 1>y,'1 však vybaven .ř·odLt-.)bnou leeendou, zabraňující mcžno s'tí,

různého výkl'pu. Dalši změn;). ve formuláři si vynutilozIUšení patri

moniální sprá'1!Ú organizace. Fornulář z r.-. 1850 měl tyto ru:Jriky :

II 'Bok, měsíc a den narození a křtu. Jméno křt.ěciho. Jméno pokřtěn

ce , Náboženství. por.:laví. PO.vod. Mrtvorozenost. Místo, číslo domu,

bý-o!alé p&IlStví, ok..."8sní soud, podkrajsk;'1 úřad, kraj. Bába /jméno

li přijmení, óbydlí, je-li zkoumána čili nic/o Otec /jméno a příjme

ní, stav, c.q.arakter neo řemeslo jer-ol. Matka; /jméno s příjmeni , její

otec a matka, misto jejiho narozeni, číslo dcmr , bý". pa.'1stvi atd.í.

KÍnotrové /jméno, příjmeni a staV/ • 2/ Rok, měsíc a den sňatku, misto

atd., oddávající kněz, ženich a :levěsta !Jméno a příjmeni, stav,

mi8~o atd., jméno, příjmení a stav rcdiču, náboženství, věk, rodin

ni stav, svědkové / jméno, příjmení, stav. a bydliště/. poznám.ky

/doklady o ohláškách, plnoletosti, vdovství apod.l. '3/ Den úmrtí a pohřbu,

misto, číslo domu atd., zemřelý Ijméno, přijmení a stav, u ditek jm6-

no, přijmení a stav rodičů, při ženách a vdovách muže/, manželský stav,

náboženství, pohlaví, věk, misto pohřbu, příčina smrti s čis1em pro

l'J.edacího vysvědčení, jméno pohřbívajícího nebo svědka pohřbu, za

opatření svátostmi.

Vy,vrcholenim státních i církevních nařízení z 19. století byla

'lsnesení pražského kone ilu z r. 1860 a pražské synody z r , 187'~,

jež vydaly podrobné předpisy o vedení matrik. K definitivnímu sjedno

~elU matričních formulái"~ na území celýc~ Čech došlo na kQ~~~~nci

zástupců pražské, litoměřické a k!~ovéhradecké konRistoř~ roku

1890 /W.Man1ik, luil.eiturJg ZUl' Matriken:fUhrung nach den kirchJ.i

ohen Vorsehriften und den in Oester~ich geltenden staat1ichen

Normen , ~aha 1905, str. 119-121. Zde v příleze 1-6 i ukázky me

tričních f'ormulái'ů. Nověji je otiskuje J. Kupka, Hlavni pravidla

správ~' matrik, 2 ..vyd., Brno 1924, pří!. 1-8/.

Také všeobecné zavedení židovských matrik bylo dílem terezi~

ánskS~h a jose~ínských reforem. Dne 27.1.1766 nařídila vedení me

trik obřezaných u jednotlivých synagog 1~e Terezie, pro židovské

dívky však byly rodné mRtriky zaveáeny teprve roku 1785. V matri

čním patentu z roku 1784 byla rabintun nařízena evidence porodil,

Bňatr~ a úmrtí steJně jako katolickÝm ferářům.O tři roky poZději

bylo ž í.dům nařizeno zvolit si stálá, ne.=ěnite1né příjmení. Až do

roku 1869 byl dohled nad židovskJ''lni matrikami svěřen katolickým fa

rářlim, teprve zákony z let 1868-69 byla 1 židovským matrikim při

znána- veř'ejná platnost. Židovské matriky; z celých Čech jsou dnes

soustředěny na ONV Praha 1. Z8Čínaji! většinou roku 1784, některé

však 8~~ají ještě před rok 1766. Na některých katolických fa~ch

se dochovaly kontrolní matriky z doby před r-, 1869 / např. Strážov,

Hostouň, Liblin, 11rtnik, Potvorov/.

Poměrně brzy začaly být vedeny vojenské matriky. Nejstarší vo

jenskou matrikou celé habsburské monarchie byl zlomek z let 1621-22,

t;.J.ožený v býv , NIN v Praze. Prvé předpisy o vedeni vojenských ma

trik se objevily opět v době tereziánské. Roku 1768 bylo jejich ve

deni nařízeno vojenským duchovním, Roku 1816 byl pro ně sta~oven

zvláštní formulář a zároveň bylo nařízeno zasílat kopie o.k. polní

kon~is"oři. Kopie jsou dnes chová~' ve Vídni, originálj' do r. 1870

v pražském v.~, z mladší doty na ONV Prcha 1. Vojenské oddaci metri

~. byly již v 15. stoleti vedeny ~e ťormě soupisu, v němž bJ~e u

každého pa~~ zaznamer~vána na~~zend a ~~i dětl~ K nejstE4~~ pa-



tI'i např. roatril::y býv. 21. pniho pluku '7 báslavi /1737/, 42. pě

šího plukU /1721/, }6. pěšího pluku. /l7131 a 8. dregounského plu-

ku /17')9/.
Josefínské náboženské reformy umožnily i obnovu nekatolicl~ch

matrik augšpurské a helvetské církv~, jež měly zprvu jen soukro-

mý charakter. Katoličtí :faráři byli i nadále povinn:!. registrovat

nekatolioké obyvatelstvo a zahrno'lat je do výkaz~ zasilaných kraj

8$ úřad~. Charakteru '·"'ř's.~né listinyr nabyly nekatolické metri-

'kyJ teprve roku 1829. pOZději. bylyuznányr v českých zemich jako ve

í:ejná. listiny i mstrí.lO'-' nově vznik1ých-círl:vi starokatolické, ochra

novské /jednoty bratrské/, českoslove~~J pravoslavné a Unitářů,

zatimco matr1ll:Y' jiných <:Írkví Inapř. metodistů! !1znány státem ne.

byly a jejich členové podléhali spolu $ bezkonfesijními '~videnci

státních matrik.

RokU 1868 byly v Rakousku-Uhllrsku povoleny občanské ,,·~t~

/1 pro kat~lí1l:y:1 8 v dl1s1edktl toho bylo přikázáno okresnim hejtma

nůJn a magist:rát~ vedeni. oddacich m~rik. O dva roky později bylo

nsř:ízení rozš:!řeno v tom ~JllYsIU, že zmíněné úřady, maj:! vést pro

bezko~esijní. osoby oddac:!, rodné i ú.mrtní matrilty. Jinak zůstala

o~čanská evidence> stále ~ rukou c:írkve a tento stav přetrval i

rozpl!'i Rakouaka-Uhersk&. Po vzniku ČSR se v čs 5.~:ých zemích nit: ne

změnilo, na Slovensku byl převzat matriční systém uherského státu,

kde byla civilní evidence ~avedena ji~ roku 1895. Po okupaci čp's'~ých

zemi hitleroVským Německem byla v tzv. Sudetech, podobně jsko v Ra-.

kousku, zavedena státni evidence obyvatelstva, jež se vztahovsla.

1 ns říask:é občany v tzv. protektorátu,.po válce pak byl obnoven

původní stav. Chaotická evidence obyvate18tv~v matrikách několika

cirkv:í a v matrikách státních byla odstraněna teprve zákonem ze

7. proeince 1949 Č. 268 Sb., vydaným v souvislosti s novou úpra-

vou rodinného práva. Zmíněným zákonem byl od 1. ledna 1950 zaveden
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v celé republice jednotný syat ém ~tó.tnich matrik, vedených matrič

ními oddělcmimi národních výbor.i. Současně přešly do správy národních

výboru i vešker-é cirkevní matriky, prohlášené za majetek státu.

Zákon ze 7.12. 1949, doplně1\Ý vyhláškou ministerstva vnitra

z 29.12. 1949, stanovil, že·matriky vedou a úkony 8 tim souvisejí

C"i obstarávají místní národní výho~, před nimiž také budou uzaví

rány obligatorn.ť sňatky·. Příslušným k zápisu narození,· úmrtí a ~

zavření manželství se stal národní výbor, v jehož obvodu ke zmíně

nému aktu došlo. ll unž e1 s t ví se pil:\. tom uzavírá před MNV pověřeným
I

vést matriky pro obvod, v němž bydli jeden se snoubenců. Tento Ml\1V

může povolit. uzavřít manž~lství i před jiným u~1V a v takovém pří

padě se v místě bydliště qňatek nezapisuje. Narozer~, úmrti a u

za.-ření manželství československých občenů, k nimž došlo v cizině,

se zapisují do matriky vedené llNV v Brně. DIV může k vedení matrik

sdružit nčkolik MNV, matriky se V'!Iak vedou pro každou obec 'Odděle

ně. Uatriky s~ vedou ve dvou exe~pléřích, prvopis zůstává na hmv,

opis za běžný rok se zasílá bezpl"Ostředně nadřízenému NV. Matrični

zápisy podepisují jen matrikáři, případně ohlašovatelé Umrtí, jiné

podpisy se v matrice nevys~,tují. Listiny sloužící výlučně jako

doklec pro zápis nebo změnu zápisU uschovává llli~ ve sbírce listin.

Vyhláškou mir~sterstva vnitra ~, 182 z 20.9.1959 publikovanou

7 Úředním list[ ČSR byly vyd3~' bližší předpisy k zákonu o matri

kách. N.s základě této vyhlášky Sel přer.taly psát duplikáty matrik,

které v podstatě nahrazuje sbírka listiu !hlášení o narození,

enut.nř protokolJ' a ohledací- listy/.

Postátněni matrični agendJ- s sebou přinesl~podstatné změny·

v matričním formuláři. Především Z něho byly vypuštěny všechny ú

daje týkající se n6Doženské příslušnosti a udíle~~.svštostí. V sou

vislos~i s novou úpravou rodinného práva také přestal být evidován

mar.zels~· púvcc. Neeviduje se ani sĎBtkovs< e úmrtni věk, kte~J j~



možno 'r.'t"pOČ:lst podle data nerozéni, z matrik vymizelo i jméno po

rodní bábY. Za-to přibyly některé nové 'ideje, předevšíúl státni

občanstvi, volba příjmení a datum narozeni zemřelého /Podrobné u

kázky matričních zápisů přináš:C příručka Matriky podle zákona ze

dne-7. prosince 1949, Č. 268 Sb., Praha 1950, str. 109-169/.

Zaveden:ím jednotný,:h státních matrik v našich ze~~h v;}'V1'cho

lilo témě~ dvouaetleté úsilí st~tu o přeměnu register, jež kdysi

sloužila výhradně' potřebl'r ci.:kve, v dokonalý nástroj občanské

evidence. Staré církevní matrikY.! z doby před rokem 1870 b~y:!J' pře

~~státnim arch!vům v jedno~livých krsjích. a o jejich dochováni

je mo~no se informova1; v průvodcích, jež tyto archivy vydávají.

Z Čanh chybí. již jen průvodce pro aevern:ť. část Západočeského kraje,

čehož je třeb$ dvojnásob lltovat, nebot právě na tomto území se

dochovaly naše nejstarší matrikY. Soustředěni matrik ve státmch

archívech a jejich evideno&umožňují zpřístupnit tento důležitý

archIvní materiál všem, kteří o to mají: zájem.

Václav Spěváček:

Pruainaká větev rodu Špillard
----------------

Větev rodu Špillsrů, z niž vyšli 7n&ní: malíři Jaroslav a lCa

r9:l, najdeme na Prusinách, samotě s kostelem sv. Jakuba, :farou,

hřbitovem a ěkokcu , lež:ící na pah..lrku mezi Neb:ílovy, Natunicemi

a Předenicem~, v dnešnim okrese PlzeĎ:;-jih. Zde na škole působili

ve třech generacích Špillarové, předkové zminěných umělců, jako

vychovatelé mládeže. Dějiny české pedagogiky o prusinakých kanto«

r-ech mlč:í. A přece své pedagogické myšlenky projevili Špillarové

7 organizační. práci, především v zkrášleni a hospodářském zlepšeni

prostředi, v němž po generacec žili a působili.

Zakladatelem prusinské větve rodu Špillarů je F i: a n tiš e k

Tom á š , P rad ě dma 1 i ř e Jaroslava Špillara. Z jeho

zápisků /Gedenkbuch geschrie?en von Franz Thomas Spillar/ i z matrik

se dovídáme o jeho otci V Q j t ě e h o v i.,. který nejprve půso

bil jako školní pomocnfk u staroplzeneckého kantora Františka Ber

~ s pov:nností pomáhat při kostele a obstarávat k tomu potřebné

muzikanty. VojtěchŠpillarbyl výborný hnd ebnfk , Měl příležitost

ukázat své uměnf nejen v kostele, ale i o svatbách, křtinách,. po

;lřbech a jiných příležitostech. Říznost skladeb, které Špillarhrá

val s kapelou, 'pomáhala udržet na venkově radostný postoj k' životu

a k syětu. Oženil se nejprve s Kateřinou, vdovou po kantoru Berko

vi /28.5.17?'3/. V druhém manželství, jež uzavřel s Alžbětou, dcerou

"urozeného pána Petra Pavla. Bupperta: na panství štá1:l1avském hejtma

na", dne 1'3. listopadu 1746 na faře v Plzenci, se narodili: Fran

tišek DomL'lik 13.10.1747/ a František Tomáš /22.12.1748/. Je- pocho

pitelné, že matriky . rodáně Vojtěcha: Špillara, z pozdějš..cch let

mlčí. Dne 4. srpna roku 175'3, kdy se v odpoledmch hodinách při

hnala od Rsdyně. velká bouře, pospíchal totiž Špillar do kostela,

aby vyzváněl. Byla to jedna z tehdejších povinnosti vesnického

kantora. Sotva prý zazněl zvon, udeřil blesk do věže a-zvonik se

skácel k zemi.

V době, kdy rodinu postihla: tato tragedie, nebylo Františkovi

. pět 'et. Vime však o něm, že v roce 176'3 působil jako pomocník u

mirošovského kantora Františka Březiny. K učitelství však neměl pa.

třičné průpravy, vydal se tedy ještě téhož roku na cestu do Prahy,

aby tam "u páterů Servítů pod Vyšehradem" fl".:~doval. V osmnácti letech

vstoupil František Tomáě do vrc : noatenských sluiíeb na panství štá

hlavském, kde zůstal až do roku 1771, kdy nastoupil jeko školIli

mládenec v Hořovicích, ale už v únoru následujícího roku pu t cv al,

jako kantor do Dolan u Klatov. Dne 22. záři 1772 se oženil a Kate

řinou, dcerou po zemřelém krejčím Václavu Kuglerovi ze Štáp~av čp.ll.
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A dne 16. řijtw,1774 bylp'é'zen;;ov6.TJ ja.\co kont or- na Pr;:.:;iny.

V mfu~želství se narodily 1JT~O děti : Ann~/26.7.1773/, pro

vdlmá roku 1799 za Václava Štl'ér;:;, myshvce na Hluboké; Fz-ant í.šak

~ 29.7.1775 + 4.7.1778/, J~~ /~ 24.5.1777 + 28.7.1777/; Rozalic

~ 8.8.17781, provdaná dne 19.2.1811 za Jena Riese, ševcovského

mistra a měštana plz~neckěho.O její mladší sestře Marii ~ 26.2.

1781/ nevíme nic pod~tatného. Šestým v řadě sourozenců byl Václav

~ 26.9.1782 .;. 24.7.1783/) ddší pak Antonín Kajetán /~ 7.6.1787

+ 13.11:1867/, František /~ 22.11.1784, zemřel v útlém věJcul a

V.áclav M!:!rlin /~ 19.8.1793/. Tento působil v ~oce 1809 jako prak

tikant u itáhlsvského důchodnfho Rupperta. a o dva roky později

tam přijal misto písaře.

Nás pochopitelně z řady uvedených dětí bude nejvíce zajímat

A n t ~ n in ,K a jet á n ~ děd Jaroslava Špillara, z druhé gene

race pruaa.nských kantorů. O jeho ml.ádf víme jen, ze jako chlapec

pomáhal otci Františkovi dozírat na dětskou drobotinu ve škole.

Otec ho už tehdy, učil česky, německy', latině, hudbě, ale i ovo

cr~ství, štěpařstv1 a zasvěco,al ho do zemědělských prací. Když

pak A.ntonín Kajetán přejal po otci místo i::antora na Prusiruich,

přilnul k ovocnářství, zejména k pěstováni třešni, jablor~ a hru

šni. V manželství s Marii, rozenou ?řikosickou, připomínáme tu

aspon syny : Jana ~ 8 Sa827/, Františka ,lY. 5.12.1829/, Antoníns

/~ 1.6.18~4/ a Josefa /~ 7.2.1838/.

Jan Š pil 1 II I' z třetí generace prusinských kantorů

v deseti letech chodil do Školy v Dobřanech, aby se tam naučil

němčině. Otec ze strachu, aby se tam neodcizil národu, vzal jej

zpět a poslal do blovické školy k učiteli Jose~u ~y&~ovi. Pobyl tu

dva roky a naúčil se vttorně hudbě a počtům. Z Blovic odešel na

hlavni školu do Pl.zně , kde tet::.d~l vyučovali Filip G:i.estl} Florián

Kem} Josef Spudil 8. kat.e chet;a I:arel F.:-~žičk::'f: ::..d~/z :Jo absolvováni
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tři ročdků hlavni školy a jedné třídy podreálky vstoupil do u

čitelské preparanOy', dovoLí.L se na plzeňském gymnasiu profesora

J.F. Smeteny, aby mohl navštěvovat jeho hodiny čaakého jazyka.

J~<o vyškolený učitelský mládenec nastoupil v záři 1846 misto

p~mocníka při vejprnické škole, ó rok ,později se dostal jako po

mocník do Štáhla-v a odtud konečně na PI-usiIlY'. Učil ve staré škole

1 v nové budově, jež byla od března do jakubské pouti v. roce 18'68

vystavěne a na podzim se v ní začalo vyučovat. I zde vychoval Jan

Špillar hodně žáků. Když se jeha dcera Marie provdala za učitele

Jana BoučkSl ze Sedlčan, končí na pruslnské §kole jedna historie

starého učitelského rodu. I generace Boučků po ,př:ík1adu Špilla-ro

se pod:ílely významně na vzděláni mládeže a povzneseni venkovského

lidu.

Závěrem je třeba dodat, ,že A n t o n 1 n Š pill a r

1* 1.6.1834/, bratr prusinského kantora: Jana Špillara, účétn:! c:f'i

ciál okresního finančnihO ředitelstvi v Plzni. měl s manželkou

Františkou, dcerou Karla Scheibenreifa, původem z Vy§šiho Brodu,

a Františky, rozené Strofeko~á z Olomouce, šest děti : Anto~

Jar o s 1 a v a 1* 11.10.1869 v Plzni + 30.11.1917 v Dobřanech/,

pozdějšího slavného maliřa! dlodského lidu, K a r 1 a /2 2~.1l.

1871 v Plzni + 7.4.1939 v Prazel. Andě-lku, Rud o 1 f 's /'Jf. 11.2.

1878 v Plzni + 21.3.1949 v Praze! a Františka. Je zvláštnosti v té

to rodině, že kromě Jaroslava,který skutečně vyrostl v mistr.,

jakých neni mnoho, byl i Karel, .povolánim profesor umělecko-pl'Ů

myslové školy v Praze, vynikaj:ícím malířem a grsf'ikem. Podobně i

RUdolf měl nadáni maliřské. Po studiích na prsž$lké akademii malo

val podobizny" akty, krajiny a zát1š:í. Jmenovaní umělci měli vřelý

vztah k Prusinám, kolébce rodu, jak o tom svědči jejich ,dílo.

~!§E~gy_2_1~!~E~~~!~LMatriky'Starý Plzenec a Prusiny /Státn:!

archiv v Plzni! I Gedenkbucil geechrieben von Frsnz Thomas Spillar
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/Státní archiv v Mnichove R~Edištilt Václ?v Spěváček: Spi1larové

na Prusinách, Sborník Pedagogického institutu v Plzni, Pedegogil:.v:

-V., SPN, Praha 1964; Jan Wenig, Malíř chodského lidu Jarosl:;;" Špi

llar, Kre.jské nskladatelství v Plzni 1960, Prokop Toman: NoVj< slo

vn:ík československýchvýtv~rných umělců, Praha 1950 Idíl IL/.

Frent. X. Bucha :

Audis.tur'et altera pars

/Připomínka k V.Ctrnáctovu výňatku z rodopisu V.Brožíka!

V 1. čísle Zpravodaje rodopis. kroužkJ v Plzni uveřejnil V•.

Čtrnáct, zasloužilý dlouholetý pracovník Západočeského muzea v PL

zni črtu, zaměřenou k rodopisu slavného malíře české histol_a, na

šeho západočeského rodáka Václava Brožik20 Jako dýšinský rodák 8'

muzejní pracovn:ík je k tomu jistě plně oprávněn. V jepo údajich

najde bohužel kritický čtenář několik nearovnaloat í , které by se

při dnešni organizaci a poměrně snadné přístupnosti archívních pra

menů /matrik/' neměly už vysk;y-to'1at.

trž před dvaceti léty-kd,Y se nacházel městslQ' archav, odsouze

ný k časté stěhovací anabázd , v býv , mlýně vedle nemocrríce v Sa

dech 5. května; - pojal Jsem jako dolanský rodák /Dolany u Plzně

mezi Dýšinou a Třemošnou! po rušné debatě o skutečném rodišti V.

Brožika Ú1Dysl učinit konec všem těm lokálně patriot:tzujicím le

géndám o m.ístě zrodu V. Brožíka. a pustil jsem se .do důkladné b!'O

žikovské geneaiogi~, které je už řadu let hotova 8 čeká jen na na

kladatele.V;yuŽil jsem k ní všech dostupných histor. pramenů, zejmé

ns ovšem metrik, jak dýšinských, tak ledeck;ých, pozemkových knih,

urbátů, ale hlavně Brožikova.živt'topi6ii-, otištěného vlastním bra

trem V. Brožíka s. nejlepším znalcem ,jeho života 1 díla, F"ra.:,tiške.

Brožika , redaktora zani.klého zš bevnéhc časopisu "Ruchu" z r , 1884.

Z tohote ~ivotopi8U vyšli i dr~zi Brož~kovi žiuotopiaci, urliveprof~

Dl'•. J. Čadík i beletristka spisovstelks A.S. Urbanová v trilogii

o mládi V. Brožíka IVětrné zám.kyr, Útěky·a návraty;, Domov a BVět/.

A došel jse~, stejně jako 1'ro:f. Dr. Čad:Oc i spis. Urbanová,

ke zcela jiným závěrom o rodičích Václ. Brož:íka. ~ědem maliřovým

nebyl - jak mylně uvádí V. Čtrnáct - František Brož:ík, nýbrž jeho

starší bratr Šebestián Brož:ík - Šebek - jak mu ř:íkali v Nové Hu"t.i,

kde byl řadu let šenkýřem v hamru a současné i novohutským ~htá

řem /1777-1854/, jak na něho i jeho vnuk František Brožík, bratr

Václava Brožíka! - vděčně vzpomíná',: Šebestián Brožik měl několik

dcer a jen jednoho syna JosetEr. /l81~-1896/, který se narodil v Dý

šině Č. 28 v chalupě býv. klváře Jos. Ženiška, vyučil se mědi

kovcem I'Áup:fršmídeml v novohutakém hamr.l u svého strýce Jos. Stei

nera a později se stal mistrem hemernickým v r~vém třemošenském

h~, kde se mu po ti'ech .přadehozach synech - Josefu," Janu a Fran

tiškovi - narodila r. 1849 dcerka Kateřina a dva roky po ní v březnu

1851 synek Václav, pozdějši vynikajic:í mal:!ř naši národní hia~oriee.

Zda se n -""('Qdil Václav Brožík v Dýšině nebo. v Třemošné, o tom zdá se

být· rozhodujícím momentem - porodní babička z Třemošné Kašparová,

která už asistovala g je sapsána v Ledecké křestní matrice při

křtu uvedené Kateři'-V- Brožíkové i Václava Brožik~ Zdá se dost po

chybné, že by křtíc:! kaplan ledecký P. Bernardin byl uvedl porodní

bábu i čislo rodného domu 57 do křestní matrlky,>, kdyby "tomu tak ne-

b~'lo u obou sourozenců. Byl ~e mal:L.'"ův otec Jose:f Brožík od svého·

sŤla.;ku v r-, 18';54 majitelem chaluPY' Č. II v No'llé HuU u Dýšiny, kde

žili jeho staří rodiče, o něž byl povinen se starat dle sva'tebDÍ

smlouvy i jako hamern:ík v,-,třemošenském hamru, aJ.e bylo by jen. hrou

r,áhody, že by byla těhotná malířova matka Kateřina porodila synka

na návštěvě v NO.vé Huti lrodila už po pátá/. Měla sice rodiče v

červenohrádecké myslivně č. 4 /městakého fořta Jana Sigmonda a Annu,

rozenou Záh:~ cvou z Bušovic/, ale od ař.atku s nimi z třidn:Cch dú-
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vodO. nevycházela v dobrém. Jeov~;elll možné, že ee nalu'ovi rodič0

byli v Nové Huti pochlubit sv~ čty!'t~T.: synkem - tentok!'~t velmi

nadějným - u Josefových stařičkých rodič~ v Nov.é Huti, ke~ neni

z Třemošné př:Uiš daleko - cca 15 km - a. že se zastavili i v D;;rši

ne u Josefova strýce Františka Brožíka, sedláka na blah0šovskérr.

dvoře č, 27, na cóž se mohl p~atovat Františkův syn, ~. )s.?fův br-a

tranec Václav Brožík, pozdější výrobce kočárd a měštan"plzcňcký.

Měli rodiče Josefa B11'Ožw_ v;,".íněn v novohutské chalupě Č. II do

Uvotní byt i se zaopatřenim. Zemřeli brzJ' potom v r. 1854 po n e-

r.ozeni vnuka Václava.

Podobně jako tuto ~E'gen:iu o mistě narozeni Václ. Brožíka

snaží se má Obsáhlá rodopisnástudie vyvrátit i druhou, tvrdící,

že se Václav Brožík narodil v tehdejší Německé Bříze, kam se jeho

rodiče uchýlili někdy v r.-. l855~ když Josef Brožík rozvázal pra

covní poměr se avýmzaměstnavatelema majitelem třemošenského hamru

-Karlem K10tzem a zůstal prakticky bez střechy nad hlavou. B;rt v Bří

ze inu sjednal křestní ~otl!'" jehC' posledních dvou dětí, KE:' eřir~'

li Václava, břizský malozemědělec Josef' Kubíček u svého bratra Ber

narda KUbička, btizského krejčíře v č , l~. Krejčiř Kubíček ZI:.

pOjčll Broži~m dočasně volnou kolébku pro dvouletého Václava, kte

rá se pak dochovala na půdě chaltiJp~ i j-o vymření .krejčiřovy rodiny

a dala podnět k legendě, že se Václav Brožík narodil v Něm. Bfize.

Obě tyto legendy vznikly, JE.-.: se lze snač ~.:'..; doliti'slit, j sksi

ex post, když se z malého hamernického kloučka vyvinul postupem

let slavný umělec, jf'.hož· ~rodl se snažily přivlastnit jak Dýšina,

tak býv. Německá, dnes Česká Břiza.,

Mám rád Dýšinu, kde jsem měl v dětstvi u KubiskU i u Voňů.

blízké příbuzné a kde začínal můj zvěčnělý otec svou učit~lskou

dráhu, mám rád i Českou Btízu, kde jsem zase měl jako rodil~ Dole-

Ďák u Valešů provdánu matčiIn.l Destru, do obou vsí jsem v dět::;tvi
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Če."3to docházel, oběma b~'Ch ze srdce přál kus té pozdější Erož:í

},:ov;,' sláV'J, ale pravda dokumentů je mně přesto dražší než vše~

citové vzta.!'..y k oběma vsam, V. Čtrnáctem jako malíMv otec osna

~~ný Mnrtin Brožík byl v~Jčen sedlářem a celý život prožil v Ne

pomuce, teprve jeko ,penzista se uchýlU' do r-odné De;jši.ny:', kde pak

zemřel.

Nezasvěcenému snad je lhostejno, byl-li malířovým otcem Jo<ref'

nebo Martin Brciik, narodil-li se maliř v Dýšině nebo v Třemošné,

ale je třeba si uvědomit, že z podobných dat vycházejí delší bada

telé, V'jtvarr~ historikové, beletristé a že se cPYby, jednou otiště

né, pak traduji dále a do nekonečna, A tom p~vě chces učinit pří

trž rodopisná studie, čehljici zatim v šuplíku na svého OUcii:;:lC~

editora..

Miloslav Bělohlávek :

Znalq,> řádu německých r;ytiř':! na presby1;áři koatela sv.Bartoloměje

Na šesti opěrných pilířích kostela ev. Bartoloměje v Plzni pod

poslední římsou jsou umistěny z kamene tesané znaky. Uprost:Ň!ld na

pravé, heraldicky čestné straně je umístěn znsic velmistra řádu ně

meckých rJtířů, představující majitele patronátních práv a na leyé

znak český. N81 dalších postrannich- p:'lířích jsou znaky řádu němec

kých r"Jtiřů.

Vyvstává otázka, jak se tyto znaky především německých ryt::ťřů

dostaly na- plzeňský hlavní kostel. Jsou totiž dotvrzenim vítězství

řádu v boji Ó získání plzeňského kostel~ který'se a přestávkami

vlekl po třicet dva roky a to v letech 1310 až 1~4-2.

P.ád německých rytiN - Domue hospitalis s. Mariae TeutonicoIUm

in Je.r..lsalem - vznikl ke konci 12. století jsko jeden z posledních
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pohanům. Byl sc):::vrilen z-, 1191 p!;;.r,ežem .1:Lementem III. a b~~ se

značně rozŠiřil. poJ nuce ném odcbcdu z P~.lestillY H krátkém působerrí

na různých míe:tech, získal řád od Konráde ILszovského r-, 1250 územ:(

na: dolní Visle. 1\i~ získali oomeC';;;i I'J'tiři územi, na němž vybudova-

li suvere~~ stát, podřízený jen říši německé. V roce 1309 bylo

eidlo řádu přeneseno ,do řádo':éb.o Ilrodu Marienbu::ku dnes !.;e1bonkU

v Polsku.

V -čele ř-ádu německých :-yti:řú sté: vel:nistr~ jenž byl v:J.en

I1a dož:'..voť. Bj.."1;iři byli orgnr.i,<iové.n:' 'll prováricá.e tzv. baleJe, je

jil"!hlL Dredstaveným b3'~ zemský l:l:Lst:r, ZOl!ltur, Bsleje se dělily na:

I'ádo"Vé dcm;}' t.zv. komendy; či konvent;y-. %dové :far,)' byl:r epr-avcvány

fa..""ári. Příslušnici MČiu se dělili na rytíře a kncze ; př-eds't aveným

kcme~, komendátorem mor~ být rytif nebo farář.

1:0 Čecil se němečti rytíři do~tcl.i na přelomu ..G. a 13. st-olati,

tedy krátCi> po svém schvál·eni. l~ajp::-?e se usadili. v Praze, brzy se

všsk značně rozší~ili a v oamdes6~ých letech 14. století měli již

v Č6!Zháeh ~ na More:..vě 17 ai 18 konventů. Jak posledni PřelT'.yslovci

ta?: te.k.e Jan Lucembu-~l:ý jim přáli.. Zprvu b~·li p:řisluš1"'.íq řádu jen

N3nJ,:rl: ci.e brzy mezi IÚ.lIli nacházíme také Uecby., nebot národnostní

p:f':(slušnos't byla nahrazeIllf. přiBluěme:tí k říši, k niž české království

termálně příslušelo.

Do Plzně založené roku 1295 přišli až asi v druhém desitiJ ,",'.:f

14. věJw.. 12. ledna 1:510 jim totiž Jindřieh Korutenský udělil patro

nátr.í právo ke kostelu sv. BaTtoloměje. Brzy nato byl však Jindřieh

z Čech vypuzen Jenem Lucemburským a kostel, který byl v plné stavbě,'

byl pravděpodobně obsazen světským knězem. Rovněž špitál a špitál

ní kostel sv. :Mař:! Msgdale~, za:; oženy Konr-ádem z :;)obřan, byl roku

n22 odevzdán řádu německých r-.ftiřú. Nebylo jim však dopráno, aDJ'

se v klidu ujali s"\o"ých úřadl:.. O oboje vznikl spcr-, Na špitQ. si či-

nil nár-ok jiný řád

a to antonité. Roku

1334 bylo však defini

tivně rozhodnuto, že

patři řádu německých

rytířů.· Spor o kostel

byl delší a vášnivější,

ale v roce 1342 byl de

finitivně vyřešen ve

prospěch řádu. Od té

doby sprsvovali fam:!

kostel i špitálni - až

na krátké údobí v hu

sitství - nepřetržitě

až do smrti faráře Mal

touše Švihovského, po

sledního českého titu-

.lánúho zemského komtu

ra. Po jeho, smrti v r.

1546 obdrželi Plzeňští

právo pl!ltronátni ke k0

stelU 1/. Tehdy také.

asi byly do :Mdového

archivu v Královci v Pru

skll převezen;y:- zbytq ar

ch{VU české bale:-.

Po vítězství řádu

ve sporu o patronát nad

plzeňským koste:em za

koupil asi farář Reichlin

Znak královstVÍ. českého.

Kreslil Zdeněk Louda

E?' tl Id ':=L
$G\o,t.lrIQ ~\ii~",

Znak velmistra. řádu německých rytířO..

Kr:lalll Zdeněk Louda
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Právě teh~ v době plzeňského vítězství řádu byl totiž do

končován presbytář kostela, ve skutečnosti již' d~lhý či ještě lé

p&. podle třetího projektu. á to byla vítaná příležitost pro němec

ké rytiře, aby tak na dokončen;y:ch opěrnych pilířích aymbolid::. zná

zornili své vítězstvi a aby znaky hlásaly' jejich právo D8d koste
lem 2/

dům čp. 234, v němž od

té doby, až po dnešek je

areiděkanstv:(. A na po

tvrzeni svého vítězství,

dali si němečtí rytíři

vytesat do opěrných pi

lířů také svůj znak a to

j.ak řádu tak také svého

představeného, velmistra;.

Symbolicky jej umístili

vedle znaku českého, aby

svou polohou důrazně

mluvil o j~jich suvera

niU.

:J ,

Znak řádu nčmeckých rytířů.

Kreslil Zdeněk Louda

"~I}.ožen ,t;,'f:i:~. Znč-lkco ř;ic,'.l byl toaž ČU'l."I".ý kříž ve stx'ibrném štitě ) •

'líce než dvě století trv$jici '11ádm ni:meckých rytíI'o. nad :earn:ím

k09'l;el~::l plzeňskf'1ll je vJ5v-čtleIÚlll slcutečnost:l., že na opěrných plli

řích presbyterlm nacházíme výsos'cné znalq řádu německých :ryt:íM ól\

že 'se tam. octJy opravdu organicky a nikoliv náhodou.

'Poznárnk;r :

1/ Viz [,I. Bělohlávek, Řád německých rytiN. v Plzni do válek husit

ských. Minulostí Plzně a Plzeňska I., Plzeň 1958, str. 7 ~ 29.

Tam je také ostatní obecnější' literatura. Nejnověji pak o :lě

mecbjch rytířích v Čechách psal Josef Hernmerle, Die Deutschor

densballei Bolunen in ihren Rachnungsbuchern 1~82-l411. Ouellen

und Studien zur Geschichte des Deutschen Omens., Band 22,Bonn

1967.

2/ O stavbě presbyteria viz V. ~~ncl, Plzeň - sedm kapitol zjeji

vÝtvarné minulosti, Plzeň 1961, str. 29-}2.

3/ Viz Karel Schwarzenberg - Boh, Ld.fks, Zntiq řádll a úst~ Ue

cht í.ckých v zemích koruny České. Erbovni knižk:a na rok B40.

Praha, str. 27-55. 11a:x:; Gritzner, Handbueh der Ritter und
-

'Terdienstorde. alleI' Kulturstaaten der Welt .. Lipsko 1893, str.

290-299.

Zdeněk Louda :

Fozná.mky ke zríakům na cpěrácich presbytáře kos'tela

Znaky jsou plasticky znázorněr~ ne klasických špičatějších

štítech předparléřovského typu. Štít s čezkým dvouocosým lvem mé.

plastický vystouplý okraj, obrubu. Tělo lva je zcela hladké. Znak

velmistra německého řádu je štít, na němž je, položen lel;lovaný kliž

, a na sI'dečnim štítku je orlice. f'..říŽ je plastickJč ::jJI't:,:;()ván t:L,

že vlastně leží na sebě dva kl'''ižc, z. nichž vr-chní 1 y

.:..L V P ose usturn.ljc

o 't:'et:'.=:.:. Ostatní čtyři Zr.8jc:,' i"óóu J'sou štíty, ._ ne n:.chž je [.:0-

3V. Bartoloměje v Plzni

Ze tři gotických. znaků - štitů "zavěšených" pokosem podl odstup

ňující fi~sou na opěrácích presbytáf'e kostela sv:, Bartoloměje v P.l~

zni jsou. dva zjevně původní, zatím co tfet:::C znak řádu:německých ry

tL'ů je volnou kopii z doby celkové opravy a regptizaceprovaděné

J. ?,;ockel'em připsdně až K. Hilbertem. Tento nový, znale byl vyměněn
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Rod o P i s n á hli d k a :-------------_._---------------
ročopí.sců s jejich adresami a jmény rodil,

Uvádime seznamy - v

o něž se zajimají

Rod: Cuřinl1 - Pisek, Tábor, Jugoslavie - ~var 

obec GJinij

H o ude k ~~ Zar~adni 70, Plzen------------
Rod: Houdků

i i ká 4 PlzenK a 1 e r ~1ř:iJ. Pap rn c ,
---- .------ Rod: KaJe~ - rodinI'~ kronika

L~~~~-ll-1-g-~--y2j!~~-~~~Raisova 30, Plzen

Rod:- Kuldť! ze Bt:;ně v Podkrkonoší a okol:!

Fabi erů z Hořic v Poďkrkonoš:L a KocléřovB
ng •

čel~vských z Hořic v Podkrkonoši

Tomáškťl z Kunčic u Nechan1c

kéh 27"', Praha 9 - Cakoyice
f~~_l:!_\l_LLL_~!thDobrovs e o ./

SoAy 5. května Č. 24, Plzen
~_~_j-~-~-~--~1~, ~

Rody.: Bejček, Holub na Plzeňsku.

~ ~ ~ d i n Otto Ulice mládežnikťl17, Plzene_~_!_~_~_~ ~

Rod: Bernardinť! - Plzen, Radnice, Polná

Pichť! na Klatovsku

Elaborát rodů obce Neprachov },644 - 1760

~_!-~j_2-Y-~--~§!!~~Raisova 49, Plzeň

~U1_L~J.-~~J.·Plzen - Roudná

G (i t z Václav~ .Jankov Zl:Š, oh:::,'?s Benešov. u Prahy!___----.1.-----
Rod: Gotzť!

C u ř i n J~!281~~ Chotěšov 266-----------

Znak království českého má tvarově náběh do soudkovitého šti-

tická.s nezvyk+ým vějiřo~itým ocasem.

společně s dvěma opracovanými b!ádr,y,- s nimi.ž t'WOfi jeden celek.

V době rekonstrukce byl původnf štít zachován jen velmi nejasně,

jak lze' usuzova.'tz 'volně tvořenéhotvaro š-:'itu, který ruwazuje:po

někudnelogicky na vrcholný got., tvar anglický, tedy obdélník na

š:ířku doplněný dole hrotitým obloukem. Heroltský kříž je tvořen

pouze vy.stouplou plochou, tedy v duchu parléřovské heraldiky ve

l:..-terém tvoři1.i své kopie: v. Praze a K. Hoře i J. Mocker a L. Lábler.

Toto uspořádání štítu·a j'~;",c "nemeni v ploše a to ve dvou až třech

rovinách je vždy dokladem, že znak .byl určen pro polychromii.

De1.š:( dva znaky jsou tvarcvěodlišné s nezvykl~'IIl poměrem šířky

k výšce téměř 1 : 1. Zruk s heroltským křížem a srdečním štítkem

s orlicí ;hoheDŠtau:f'skou - tedy· Říšeřimské národa německéh"ľ je

uspořádán do tři rovin, orlice sama má pak náběh do modelace: bas

reliéfu. Toto řešeni je tedJ' jednak dokladem, že se jed:Já o dílo

dosud neov~ivněné "klasickými" heraldickými díly parléřovské huti,

jednak nám napovidá barvy znaku: tedy čeI"I'.ý heroltský křiž se zla

tou obrubou na stříbrném poli a y srdečním štítku černá orlice:

8 červenou zbrojí na zlatém pnLí., Orlice sama je typicky raně go-

tu, avšak postrádá oné tvarové elegance parléřovských soudkovitých

štítů. Erbovni :figura - lev je řešen polo-plošně s nábě~ do basre

liéfu a je ukázkou na svou dobu archaického a poměrně dost primi

tivního pojeti. Jevi se to v modelaci s poloze hlavy. v nejednotném

propracováni Uap s drápy i. v chybějícim jazyku. Celý štit je nadto

lemován osazením - zvýšeným okrajem což 'je dalšim silným dokladem

primitivismu a neznalosti heraldi.ckých zásad II tvůrce ,

V každém případě jsou tyto znaky vzácným dokladem heraldiky

použité na architektuře z období, kdy v našem státě bylo toto po

užiti patrně vzácné, nebot zSklady pro tato díla a to špičkové
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Rod: Musil, Škrouf', Pezderkll, BClhm, Kučer-a,

ln.inák, Slabý

~_Y..2-!..E-Í__~!:!!.'O..!!laYJ. kronikář; Bělčice u Blatné čp. 27

Rod: Novotných .. rodinná kronika od r. 1650

!:..!..!..!_~_!l2~!fmladěi, Mohylová 107, Plzeň

Rod: Pašků

~ng~..1_n-1..~__Y~~l~ Nezvěstice 269

Rod-: R:uo-,.anských Pintů z Bukovan, zemanský

rod ještě před Bílou Horou

~..L!LSL1..:LÍ_~~.!!i,gv-l.'Ulibeňského pivovaru ~l, Praha-Libeň

Rod: .Plecitých z Oseke u Hořovic a Zbiroha

~ng. P_Ů...2_!:_!!_L_zg~~h Ul. L. Svobody 8, Plzeň

Rod: Pokornýc.b .., Plzni

Třeštlkó. z Hy;šova

Stehlike z Čeňkova/

Rajských z Dubnice

!:..2_L~i!:2rantišlliřed.ZIŠ, Královice, okres Plzeň - sever

Rod: Polcarů, Soukupů , Kotlerů, Buf.ánů, !lIolzarů,

Václavíků, Mail.cjj., Hanzličků, Halamů, Zimmer

hak1ů, truxli, 'l'řeštjj., Vacků, všichni z P-a.

kovnicka 8 Manětínska

1L!~~..!_!L..~~.L Spolková 22, Plzeň -LEtná

Ro~: Stočes, okolo Pr~

Špáta .. Podkrkonoší

HI!llad8 - Jižní Čech:'

Kohout - Jižní Čechy

LU_L!L ~.l. DaYle čp. 174, okres Praha .. zápa:I

Rod: Vyšínů

~4Ů, Keilů, KS?jlů, KeylU - PlzeMko a

TOUŽlll
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Ifammer, Maue:r

Řezníček z Č~eného Kostelce lKol.r.l720-301

KuldJd z- Červeného KostelCe! IKol.r.l7471

Ke.jzlarů z Če..'"'V. Kol:ftelce !Kol.r.l7471

Prouzl1 ve Rtyni

Semerábl1 ve Stolině

Donátů ve ~i

Špry,nar - Springer

Mojžiš a Vlček ve Volešnici,

PJrokop u České Skalice

Děrl.ek v H:l!Onově a UI1hošti u Kladna

~Y_~-I_-J2~~!.LMarxova'72/DZ, Plzeň

Ro~ Wudů z okoli Sušice a na Šumavě

~.!U._!...g_.l~.J!LSl'!.LDílenská 5, Plzeň

Rod: Zajic:tl

~-l..!2!..':L!}~__J illi HálkoVlS 52, Plzen

Rod: Zykmundů v Plzni

Pernerů _v Plzni a dalšicil /viz Zpravodaj

kroužku přátel rodopisu a herald~ při Měst.

archivu v Plzni, roč.1969, č.. 1-2, st:-. 301

Drobnoa:ti z rodopisu a 'heraldiKy.'
--------------------------------
~~E~~ig~~_2~~~ devitihradů, čtyř zámků a tři klášterů v Zá

padočeském kraji uveřejňoval na pokračov~;i 7 de=íku plzeňské

Pravdy /duben-květen1969/ J. Kubíček. Uvádí kresbu znaku ::ll jeho

blason jakož i krátkou historii objektů /popisl.'Těchto šestnáet

znaků bylo vydáno j'lko suvenýrové odznáčky a jejich autorem je

plzěňsk:ý heraldik, Zdeněk Louda.

ICa.
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,~v~nL2-Ja:!llL~~v?:.:._a.~:íi;LlLBrg\:t~ hejtma,.'1u plzep.ského

pěšiho pluku ~5.uveřejnil Zdeněk Louda vplzenském deniku Pravdll

.1969, č.1l4, příloha ,str. 4 ze '17.5.1969. Obsahuje životopis a ge

nealogická da~a tohoto známého a zasloužilého českého c.k. vojáka

a buditele, llI!UoV1Úkanárodnicil písni a spisovatele.
Ks.

/dodatak/ V této souvialosti není bez zajímavosti, že Západočeské

nakladatelství ch,ystávydáni historické novely F .D.Bulánka ze života

Jane Jeníka, rytíře.z Br~.třie:, v období taženi rakouských armád pro

ti fi'ancouzskýmrevolučnímvojskilln 1795 - 7.

~---

o z ná m e ní

OZnaDujeme všem zájemcllm.o rodopis ~ ,heraldiku, ,že dne, 5.března

,byla na řádné valné hromadě ustavene Genealogická a heraldická spo

lečnost v Praze, jej:ímž předsedou byl zvolen PhDr. Vl. Sed!l.ák.

Adresa Společnosti je - Praha 5, Ostrovs.kého 29.

'Společnost vydává List;w GenEr:a1ogické a heraldickéspole'čnos;l;i v Praze

Actllll genealogica ec heraldice. Dosud vyšla d-,ě č:ísla.

====== --=:======-========:========
z p r a vod a j

pro přátelé rodopisu e heraldik;:{

Vydává Západočeské D.akladatelstvi v Plzni pro vnitřní potřebu Archivu

města Pl7-ně. Redaktor publikace Dr. Miloslav Bělohlávek.

NV městlll Plzně škol l677/69/Šindl. TS 02/65. Červenec - srpen 1909.

Cena. dvojčisla 2,50 Kčs.
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