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Získávání ~oznatků, sbírání informací a shromažuování
me.t er a Lú má duleži tý význam v každé lidské činnosti. Tří
éiění poznatků, póznávání dosaženého, analýza problémů je
jednou ze základních vlastností každého odborníka a také
zdrojem pokroku. Zvlášt důležitá je tato činnost v dnešní
době, kdy nové poznatky a informace jsou nám předkládány
v nesmírných množstvích a v budoucnu bude nových poznatků
přibývat ještě mnohem více. K novým poznatkům nutno připo
číst ještě vše, co bylo napsáno a publikováno v knihách
i časopisech a mnohdy ještě na zpracování čeká.
Ve vědách historických je práce s literaturou a prameny věcí základní, a proto význační odborníci v tomto
oboru jsou také výbornými bibliografy a vynikajícími znalci
ti~těných poznatků.a informací.
~asto si mnozí z nás, kteří se amatérsky zaobíráme
nistorii, genealogii i her~ldikout kladou otázku, zda může
me v této informační bouři udržet krok s lidmi, kteří jsou
v tomto oboru profesionály. Jistý předpoklad zde existuje.
VJ~aduje to však velmi dobrou organizaci studia a racionalizaci sběru poznatků i jejich archivování.
Možná, že právě zde by měla být první styková plocha
mezi amatérem a profesionálem ve' vědách historických.
Získávání materiálů písemných či hmotných je práce velmi
zdlouhavá a obtížná. Při dobrém metodiokém vedení by bylo
mo~no získat ~a přispění amatérů mnoho cenných tématických
soupisů literatury, výběrových bibliografií ze starých
novin a časopisů, které mnohdy ještě zatím nenašly své
zpr8covatele. Poučným může být v tomto směru Soupis
í

- 18 hercldick}ch památek na ózemi města Ostravy, který zpracoVáVé'.jí členové ostravské pobočky GHSP ve spolupráci
s Archivem města Ostravy.
S"stémy osobní dokumentace tvůrčích pracovníků jsou
v podstatě f\plikací metod užívaných dnes v knihovnách,
vědeckJch ústavech, upravených pro vlastní potřebu jednotli v ce , J'.:ejvětší ú'l.o hu zde hraj e otázka praxe či poučení
z vlastních chyb a využití zkušeností jiných. Osobní dokumentace tvůrčího pracovníka se liší od informačního systému
ústavu 'cím, že je zaměřena :
8.1 ns speciálni a detailní informace a
bj na úz ký tématický okruh (1)
Př-ed Lo e ný elaborát chce metodicky neznačit směr práce
s prameni a literaturou při genealogickém a heraldickém
bádání. Clenové ostravské pobočky GHSP byli s tímto problémem podrobněji seznámeni v květnu tohoto roku.
Tato p~ednáška byla rozdělena do pěti oddílů:
1. Odkud sbírat nové poznatky
2. Zpracovávéní nových poznatků
3. Záznrunové lístky
4. Ukládání a třídění nových poznatků
5. Bibliografická poznámka
Pro písemné zpracování byly odkazy na příslušnou
literaturu umístěny vždy. na konec jednotlivých pokračování.
1. ODKUD SBÍRAT NOVÉ POZNATKY
-------------------------------ciIé~ime-li využ f va t získaných pc z na tků , musim.e mít možnost
se k nim vracet, a k tomu přidat ještě jednu důležitou zásadu : neustále získávat nové poznatky dalšim. studiem literatury. Když se to naučíme, získáme denně půlhodinovým studiem
tolik, co jiní za půl dne (2).
1~.ItQ.!:~9J?~_JLRoznatky pogulárně vědecké se dají získat
z novin a časopis~; jestli nás Článek zaujal, rystřihneme
jej, označíme a založíme do tématického archívu. Např. člá
nek v Rudém právu označíme: RP 780615. Zkratka novin je známá, 780615 znamená vlastně 15. 6. 1978, tedy systém rodného
čísla, dále toto šestimístné číslo data slouží jako pořadové
číslo výstřižku. ~im vyšší je číslo, tím novější je záznam (3).
Tématický archiv je v podstatě archiv podle témat. V našem
příp8dě jsou témata v kartotéce označena symboly nebo nápisy
označující genealogii, heraldiku, místopis, regionální ději
rr;;., e p.i.gr-af'Lcké památky, dějiny řemesel a te chniky atd.
Poznatky z odborných časopisů jsou zdrojem nejnovějších
poznatkl1 9. velmi cenným dokumentačním pramenem. Jsou tu
články mnoha autorů a jsou vlastně otiskovány práce, které
byly na autorově stole před několika měsíci~ Tedy velmi
čerstvá informa~e. Každý odborný časopis má velmi cenný
oddíl zpráv, recenzí, referátů a diskusí. Přináší zprávy
o knihách a interních tiscích, které jsou určeny pouze
úzkému okr-uhu čtenářů. Kupujeme-li 2 -= J odborné časopisy,
získámez8 několik let velmi solidní základ tématického
archivu. Platí zásada, že by se měl kupovat jeden časopis
celostátního významu Inapř. ~S~HI a nejméně jeden odborný
časopis s oblastí či krajovou působností /VVM, SlSb/.
ž
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kn í.hov ná ch (4). Z nejdůleži tějších si pořizujeme dok:umentač
ní z áz namy , excerpta, fotokopie atd. Státní vě da ck knihovny
v Os·cr:,,~v8 a Olomouci vydávají novinkovou službu i ze zahraničních ča sop i sů , ke které je možno se bezplatně přihlásit.
Ke sledování celé produkce časopisů slouží bibliografické
kataloGY : pro ČSR články v českých časopisech, pro SSR
články ve slovenských časopisech. Tyto soupisy jsou velmi
cenn6 pro oblast společenských věd.
~is~á~ání~novtch ~oznat~ ~nih. Knihy jsou základním
pramenem hlUOs{ho stu ia, ale JeJícn vývody, poznatky, informace jsou staré dva tři roky. Mělo by v zásadě platit, že lidé,
kteři se začínají seznamovat s oborem, by měli nejdříve číst
z.ák Ladrif knihy a příručky, kdež to zkušený odborník by měl vě
novnt více času odborným časopisům. Seznamujeme-li se s něja
kým novým problémem, studujeme-li hlouběji nějakou otázku,mě
li bychom dodržet asi tento postup :
al n8učné slovníky,
bl sborníky, ročenky, zprávy ze sjezdů a konferencí
/v81mi cenný pramen; zde se obráží současně názor
mnoha předních odborníků na stejný problém či otázku/,
c/ J..:nihy, vydávané v účelových nákladech /vydávají musea,
archivy, university, výzkumná pracoviště!,
d/ skripta vysokých škol,
e/ odborné knihy k danému tématu (5).
, ~~~~~~~~afické soupisYL ~ýběrové bibliografie jsou výborn,/mi porno cm.. ky každéno vědecK ho pracovnika nej en tím, že mu
uspoří mnoho času, který by sám na vyexcerpování literatury
potreboval, avšak také tím, že bývá zpracovávána daleko důklad
.i1(;j i sledováním širší základny tištěných pramenů a literatury,
ne Ou' badatel sám předpokládal (6). Pro informaci uvádím tři
nejBúlezitější práce z tohoto oboru za poslední léta s působ
ností pro Severomoravský kraj :
a/ Bibliografie historicko-vlastivědné literatury
Severomoravského kraje za léta 1945 - 1975 (7).
bl Bibliografie historicko-vlastivědné literatury
k období z let 1848 - 1960 na Moravě a ve Slezsku (8).
cl Výběrové bibliografie a soupisy pramenů k dějinám dělnického hnutí a KSČ (9).
Prostudováním uvedených děl, pořízením titulových /jmenných,
předmětových aj./ bibliografií se každý, kdo se zajímá
o
uvedené témata dostane velký kus dopředu.
é

ž

1.1.
NORMY ČSN
-_._------------

Prohlídkou seznamu Československých státních norem
zjistíme, že v podstatě celý náš odborný život je řízen
určitými pravidly - normami. Rozsáhlá je také normalisace
v oboru bibliografií, psaní referátů, v druzích písma atd.
Mnoho užitečného naleznou v ČSN i lidé, kteří se zaobírají
společenskými vědami. Pro vaši další
práce jsem provedl
výběr z nejdůležitějších ČSN /řazeny jsou podle čísel CsN/:
ČSN 010194 Pravidla pro vypracování referátů /abstraktů/
z odborné literatury. 1970.
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010196

(5SN

010197

~SN

010192

(5SN

016910

Csu

(380220

CSN

880410

Bibliografický /dokumentační/ a katalogisační
záznam. 1973.
/Závazná norma pro knihovny, vědecké ústavy;
velmi podrobný návod pro založení a vedení
katalogů v těchto institucích/.
Bibliof~afické citace. 1973.
/Tato norma stanoví zpravidla pro tvoření
bibliografických citací a jejich uvádění
v odborných neperiodických a periodických
publikací8h. S dodržováním této normy je
ještě i dnes mnoho renomovaných autorů na
štíru, stačí jen nahlédnout do odkazů na
literaturu v odborných časopisech./
Formální úprava rešerší. 1972.
/Platí pro strukturu a vnější úpravu dokumentografických rešerší, vyprácovávaných útvary
vědeckých, technických a ekonomických informací
a knihovnami./
Úprava písemností psaných strojem. 1976.
/Norma platí pro úpravu všech písemností
psaných strojem./
Úprava rukopisu pro sazbu. 1975.
/Zde jsou zachyceny hlavní zásady pro úpravu
knih, časopisů, novin a jiných tiskovin./
Korekturní znaménka a jejich užívání. 1970.
/Návod pro korektury článků, knih. Graficky
znázorněno./

ON

E>85381

/oborová
norma/

Tisková písma - karta vzorů. 1971.
/Vzory písmen užívaných pro tisk knih, novin
a časopisů, užívaných československým polygrafickým průmyslem./

Uvedené normy, pokud nejsou již rozebrány, je možno koupit
či objednat v n.p~ Kniha, prodejna norem, Ostrava-Poruba.

2. ZPRACOVÁVÁNÍ NOVÝCH POZNATKB

--------------------------------

Víme všichni z vlastní zkušenosti, že prožitá událost,
nabytá zkušenost zanechává hlubokou stopu. To, co však jen
čteme, s~šíme/zanechává dojem slabší a časem se úplně
ztriicí (10). Stejně je tomu i se studiem, které bych nazval
" pr ocházkou déjinami". Je to způsob, který je založen na
získávání poznatků četb0u, bez trvalejšího záznamu či poří
zení jakéhokoliv výpisu. Hlavní důraz je zde položen na
vlustní pamě~, a to je velmi ošidné v každém věku. Také
fáze, kdy si při studiu sice děláme poznámky, pořizujeme
vjstři~ky, děláme výtahy z knih, provádíme archivování,
avšak bez propracovaného systému, nevede k žádnému cíli.
Po tř-et.u j eme-d i urči tý poznatek vyhledat, doložit svou argumentaci, informaci, poznatek nenalezneme. Nemusi se nám to
stúvat, když se budeme řídit následujícími radami:
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al

Přečtený
~~išeno

text chceme mít zpracován tak, abychom měli
2odstatné_od méně důležitého.
b/ Chceme rychle ,zjistit, kde jsme
věci četli.
c/ ťZQ~_2Qznatek má být zaznamenán bua celj nebo ve
výtahu, abychom jej mohli kdykoli pouzit bez
hledAní originálu.d/ Potřebujeme mít kdykoli k disposici celý text.
Uvedomime-li Sil co chceme trvale z těchto bodů užívat,
provedeme případné kombinace, vyřešili jsme vlastně celý
problém. Nyní nám nic nestojí v cestě, abychom začali budoVut vlastní informační systém (ll).

°

a/ Qdli60vání přečteného textu.
Technika čtení a rozlišování textu je dnes všeobecně
známá, ale také stejně rozporná v metodách a využití. Zájemcům o poclrobnějšístudium tohoto problému bych rád doporučil
některá dila (12).

°

b/ g~.§!~~_E.;Lchle~jistit, kde jsme
v~Uetli.
Tato metoda je nazývána
z krá cen Ý m
d o k u ID e n t o v á nim
a ji vytvořil počátkem šedesát)ch Le t dr. Jiří 'I'oman , metodolog 'CSAV Praha. Uvedený typ
doku:nentovóní dává možnost rychlého shrnuti, prvni souhrnné
informace o daném problému.

.-'-
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o br.l - Ft ;Jclad karty zkrá ceného dokumentováni/píšeme rukou/
Pro vedení zkráceného dokumentování je nejvhodnější
použít kart o t.é č nf ho lístku i'ormá tu A5 /210 x 147 mm/ linkovaného, které je možno koupit v prodejnách papírnictví.V záhlavi
je zaps~no heslo /téma/, v první největší rubrice je bližší
specifikace záznamu/neni to přesné znění názvu článkuj, osvěd
čilo se LIti ~)sát na pravou stranu této rubriky i jméno autora,
ve druhé zkratku časopisu, ve třeti ročník, popř. číslo časopi-
su, ve čtvrté stránky uvedeného časopisu a v posledním sloupci
počet ilustrací či fotografií (13). Hesla do záhlaví karet

- 22 volíme tak, aby jejich význam nebyl ani příliš povšechný, ani
spe ciální. Dr. Toman připomíná, že
četnost·záznamů
;JJ měla být taková, aby na kartách při bývalo ro čně 15-20 záznamů.
}-)CJu>~ívátI1 k jednotlivým heslům ještě doplňujících podskupin. Napi; •
. .r o heslo Genealogie, které je velmi obecné, používám těchto pod3L(U9 i n :
Genealogie - teoretické a metodologické články
- osobností če s, historie
- moravských rodů aj.
T2~to upřesněné podskupiny řadím k jednotlivým heslům podle
abecedy. Metoda zkráceného dokumentování je velmi rychlá a
časově nenáročná; jeden zápis trvá 2-] minuty. Zpracováváme-li
č.rso pí.s nebo knihu, týkaj ící se více témat, např. heraldiky,
sfragistiky, genealogie atd., rozepisujeme pod jednotlivá hesla.
Uusi platit zásada :Kolik karet J tolik témat.
Užívání této metody ma-však jednu vetkou nevýhodu
schází zde bližší bibliografické údaje, tj. přesný název článku,
rok vydání, nakladatel. Nelze ji proto užívat pro citace v odkazech na literaturu, které se musí řídit OSN 010197. Zkrácené dokwnentov.ání je tedy vhodné jen v těch případech, vlastníme-li
uvedenou literaturu nebo je-li rychle k disposici.
ODKAZY NA POU~ITOU LITERAfURU
---~--~----------------------1. Toman, J. : Technika osobní dokumentace. In: Otázky řízení
vědy a výzkumu. 1. vyd. Praha 1967. s •. 21].
2. T~man, J. : Jak sbírat vědomosti. 1. vyd. Praha 1961. s·.35.
3. Toman, J. : Organizace a technika duševní práce. 1, vyd.
Praha 1970. s. 126.
4. Toman, J. : Jak sbírat vědomo at í., 1. vyd. Praha 1961. s.l].
5. tamtéž, s. 16 - ]0.
6. Kubíček, J., Vlach, J.: Historický místopis Moravy a Slezska
v létech 1848-1960. Svaz.ek 2.1.vyd. Ostrava 1968. s.9.
7. Demčíková, E., Stratil, I.: Bibliografie historickovlastivěd
né literatury Severomoravského kraje za léta 1945-1955.l.vyd.
0~1ava 1968.
Baletka, L., Hoblíková", M., Bibliografie historicko-vlast:L věd
~é literatury Severomoravského kraje za léta 1956-1965.
l.vyd. Opava 1970.
Dubová, J.: Bibliografie historicko-v1astivědné literatury
Severomoravského kraje za léta 1966 - 1970. 1, vyd.Opava 1972.
Dubová, J.: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury
Severomoravského kraje za léta 1971 - 1975. 1.vyd.Opava 1976.
3~
Kubíček, J., Vlach, J. : citované dílo
9. In: K metodickÝm otázkám regionálních dějin dělnického a komunistického hnutí. 1. vyd. Ostrava 1976. s.75-195.
10. Toman, J.: Jak sbírat vědomosti. 1.vyd. Praha 1961. 3 .• 99.•
ll. tillutéž, s. 100.
12. Toman, J.: Organizace a technika duševní práce. lj vyd.
Praha 1970. s. 62.
Hoch, A.A. : Organizace duševní práce. 5. vyd. Praha 1949.3... 45
Zie1ke, w.: Oteme pjchleji, čteme lépe. 1~ vyd. Praha 1972. 8.12
Zielke, W. : Jak racinálně studovat. 1. ~Jd. Praha 1977.3. 151.
1]. Toman, J -e : Organizace a technika duševní práce. 1. vyd..
Praha 1970. s. 117.
l10clně
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MATRIKY PORUBSKÉ FARNOSTI
Slo~itá problematika populačního vývoje v naší republice v po sledních desetiletích vedla k zařazení výzkumu cal.kového vjvoje naší populace do Státního programu základního
vj~kumu. Jeho součástí je i státní výzkumný úkol l1Výzkum
8 ústřední evidence pramenů k předpokladům a průběhu demografické revoluce na území Ceskoslovenska v letech 1750 lS50
který chce formou důkladného historicko-demografického yrůzkumu vývoje řady oblastí v Ceskoslovensku objasnit
vznik a průběh demografické revoluce na tomto území v minul]ch staletích. Prací na tomto úkolu byli pověřeni především
archiváři všech stupňů. Od roku 1977 se zúčastňuji řešení
tohoto v,fzkumného úkolu a zkoumám vývoj farnosti Poruba.
Tuto farnost jsem si ~jbrala zejména pro velmi dobrou
Jochovanost archivních materiálů, která je lepší než u dalších farností na dnešním území Ostravy včetně farnosti mor-avakoo str avss
Kromě toho b;yla ta to farnost pře ce jen poněkud
stranou od bouřlivě rostoucí ostravské aglomerace, kd@ by
z xouaiárif populačního vývoje nebylo vzhledem ke značné imiCI's-ci nár-o dno s tně různorodého obyvatelstva vhodné. Ve sledovaném
období 1661 - 1850 byla farnost Poruba zemědělskou oblastí,
ve které rozvoj průmyslu nebyl znatelný.
Porubskou farnost tvořily obce Poruba, Třebovice, Vfesina
a Svinov, jehož místní část lIVelká strana" byla až do roku
1783 součástí klimkovické farnosti. Matriky farnosti Poruba
tvoří souvislou, nepřerušenou řadu od roku 1661. Nejstarší
dochovaná matrika byla započata po obnovení kat~lické fary
v Porubě v roce 1661 za protireformace. Do té doby byla fara
luterská; žádné matriky ze starší doby nejsou známy.
Historicko-demografický průzkum probíhá v zásadě v něko
lika dílčích etapách. První etapa, provedená v roce 1977, se
z abyvaLa průzkumem úmrtnosti, druhá etapa, jež probíhá v roce
lSi8, průzkumem porodnosti.
Vzhledem k současnému stavu průzkumu je možno seznámit
zc'tjemce s některými poznatky z Pr.J.zkumu úmrtnosti a se stavem
zikladního pramene pro rodopisce - matrik.
I-'rvní svazek matriky /1661 - 1696/ zaznamenává křty,
sňatky, a pohřby. Úmrtní zápisy dóroku 1680 obsahují jen
údaje o dni pohřbu, jméno zemřelé00, popřípadě zaměstnání,
u žen odvolání na manžela. Věk není rozlišen, pouze děti jsou
označeny jako syn anebo dcera. Jen ve výjimečném
případě je
v;'.k uveden /105 let/. V některých případech je mrtvý označen
jako II starý" nebo II stará". Po roce 1680 se již u dětí častěji
uvádí stáří. Údaje o věku dospělých se začínají zaznamenLvat
od roku 1686/ v jednom případě stáří uvedeno, v 10 neuvedeno/,
v dalších letech údajů o stáří přibývá a v roce 1696 je s"Cé.ří
uviděno u 2/3 dospělých a téměř všech dětí. Dále udána obec
b~-d1iště zemřelého. Matrika od roku 1697 obsahuje ji~ obvyk.l.e
datum úmrtí a údaje o stáří zemřelého, jinak rozsah údaju se
nelijí od prvního svazku. Od roku 1770 je připojen rovněž
Z2znam o jménu zaopatřujícího a pohřbívajícího kněze a místu
11
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DO r-eku 1784 je vedena matrika chronologicky pro všechny
obce :i~,J.rnosti dohromady, od roku 1785 jsou vedeny matriční
zápisy samostatně pro každou obec. Od tohoto roku je uváděna
i Vi"íčina smrti, bydliš tě včetně čísla domu a další náležitosti podle nařízení Josefa II. z 20. 2. 1784.
1/i2triky byly vedeny do roku 1696 česky 1 od roku 1697
latinsky, od roku 1785 německy.
V celém období jsou do matrik zapisováni všichni zemřelí
ve f'ar no et i , od roku 1785 jsou jinověrci označováni.
=., exc er-pce matrik vyplynuly demografické krize ve sledovaném »bdo b
tj. roky, kdy došlo ke značnému /alespoň dvojnásobnému/ nárůstu úmrtí proti průměru předchozího roku.
:'Tejv;y;r8znější demografické krize se projevují v letech
1675, 1715, 1737, 1779 a celkově se jeví podstatně vyšší
úmrcno s t v letech 1790 - 1812 v souvislosti s napoleonskými
válkami 2 častými průchody vojsk, která sem zanášela infekční
nemoci.
Konkr-ét n příčina demografické krize je známa v roce 1715,
kdy by La kr a j Lna postižena morem. V této souvislosti je zajímavý odlišný vývoj ve Svinově, kde na rozdíl od jiných obcí
farnosti došlo k poměrně malému zvýšení počtu úmrtí.
Rovněž v roce 1779 způsobil vzrůst úmrtnosti hhdomor.
V n~kterých obdobích gemografických krizí nelze z dostupné literatury příčiny zvýšené úmrtnosti spolehlivě zjistit.
Napr . k nejvýznamnější demografické krizi v roce 1737 /farář
v matrice uvádí: ~ •.. v době 100 let jsem nanalezl tolik
mrtvých v matrice"/ nemůžeme určit, o jakou epidemii šlo.
Příčiny mortalitních krizí ve starším období bude nutné zřejmě
stanovit průzkumem dalšího archivního materiálu nebo odhadnout ze známých příčin zvýšené úmrtnosti v souseních oblastech.
~emoGrafickou krizi v roce 1779 lze spojit s pruskorakouskou vč:.lkou /5. 7.1778 - 13. 5. 1779/, kdy Prusko obsadilo
slezské území až po Opavu; na Bílovecku a Klimkovsku byli
Raku.iané , Během roku 1779 bylo pohřbeno v Por-ubě 15 vojá,ků
ChurvutG, příslušníků rakouského vojska.
~., n.ipo Leo nakých válek byla častou příčinou úmrtí tyfem
a cholerou.
N0které pf'ípady zvýšené úmrtnosti jsou pravděpodobně
důsledkem zvýšení natality v příslušném roce a v té době
ve Ln i vysoké dětské úmrtnosti.
Z rozboru úmrtnosti vyplývá, že v počátečním období
umrtno s t dospělých ve středním věku je velmi nízká. Asi do
roku 1750 byl úmrtní věk dospělých vyšší Ivelmi často věk
70 - 100 letl, pek klesá na 60 - 80 let. Do roku 1747 bylo
ve farnosti vJkázáno 9 llinrtí osob starších 100 let, od tohoto roku již žádná. Podobně klesá i počet úmrtí v rozmezí
90 - SS let: v letech 1691 - 1750 je jich 78, v letech 17511842 jen 12. Dětská úmrtnost je pro celé období velmi vysoká.
Na c eLkov ém počtu úmrtí se úmrtí děti podíleji 44 - 59 %.
'/ ma t.r i ká ch je řada zajímavých údajů, např. o zaměstnání
obyv8~elstvu /záznamy o porubských rektorech, učiteli, písařích, ;jafái!'ích, mlynářích a mlýnech apo dv z", vyjímečných při
padech lli~rtí atd.
í
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l.te::ttrih:J porubské farnosti mohou být dů.Leží.tým pramenem
pr-o !:~enealogy: je zde řada typických jmen, která jsou v těchto
obcích běžná ,ještě. dnes: Prokop, Besta,B'ajgar, Hurník, M.~lrtiník
aj .. j-sou zde také uvedena da ta o narození, oddavkách a úmrtí.
místní u1echty, zejména maji tel.ů třehovic.kého a porubského
Panství, kteř'í zde pohývali /Skrbenšti, ViplaroVJ'é z Ušic,
Demblínové, ČBderšti, Gusnarové aj .1..

_-

Pramenv
-------.. :

1. Státní oblastní. archiv v Opavě, Rodné, oddavkové a úmrtní
matriky farnosti Poruba 1661 - 1857, aí.gn.•. Bi-XI-l-I2..
2 .. mA Opava, Rodné, o ddavkov a úmrtní ma triky f'ar-no st l
Klimkovice 1698 - 1783, s í.gn , B.i-VI-l-4.
é

Viktor

PALIVEC
KARUSEL

JMEN

Sotvaže se badat.el o rodech nebo znacích dotkne svých
zájmovj'ch oborů,již stane na prahu říše, v níž podle Plauta
norne n cl tgue omen •. Jméno a1,Zárov:eň znamení, jež sousrí sf s před
stavou, dojmem, či.nností n.ěčeho nebo někono , jméno, be.z něhož
by orientace číselná, tvarová nebo barevná byla tě.žko mysli teJ.~
ná , jméno, jež navozu j e vz.taž.no st a poměr, jméno, jež charakter-Lz u.j e ča s minulý i dnešni a nazrí r-árrí t.ě ch , kdož v něm žili a
jej 3~olutvořili.
Nikoli, nepůjde tu o studium .jmen., či jak Němcí, říkají
ve. svých příručkách j edno al.ovně NJamenkunde,. Angl.ičané Onomato Lo gy , m~/ o no ma tolog;ie, tedy nauku o jménech a jejich klasifikaci, 8.1e o něco jiného, co předpoklam.ámse dotýká našeho
vnitřního sluchu a vmímaní a
Vytváří. tu mnohobarevný kaleidoskop tak či onak harmonicky vyznívající nej.en svou ob.sahovou, ale i formální srtr-ánkou ,
Domnívám se, že nebudu daleko pravdy a míněni rodopisců
a znakoznalců, když řeknu, že česká j~é:na, S' kterými přišli
do styku, byla nejen pozoruhodná, ale namnoze příjemně. milá,
někdy až okouzlujíci... Jako je kus stané romantiky napsán na
celku znóku nebo i jeho části, taktéž je i ve jménech rodových, křestních a věcných, často již popráškem věků zešedlých •.
Snad proto jsou o ba obory tak oblíbeny a pě atovány ,
Již ctihodný doyen české heraldiky Auguat Sedláček si
povšiml toho, že naše stará heraldická mluva se vyznačuje
určitou něžností a úměrností. Zvíře má ústa, nos, hrdlo,
spár. Ale to je jen část za celek, v němž zasloužilý badatel
rozehrává ve svém obsáhlém díle archaickQU řeč. Co říci např.
ústům rozžhaveným tj. rozpaleným, plamenné orlici nebo slovu
z.ele.ní tj.• zeleným listům, trávě, ale i zafíru. a turkusu. tj ..
safíru a tyrkysu, poloutrojříčL, poloutrojčáří, poloupruhu,
trojpeří, anebo celé starobylé dikc.i jako např .. srnec k běhu
pozčlvižený, hrdlo sanětí,.stínky červené barv:y způsobem zdi se
vidí 3. pod.
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012son0 vniká starý pravopis z pramen0 nebo erbovních
čteme slova rytieř, svú, puohon, stará slova chrtice, Ganél, hříč, plechovnice, ostrve, kolec, dnes už vjrazy
t;j~,h:o v:/ svě t Lt telné z hodností a služeb dávno zmé ně ný ch ,
ce chcvrrí ch společností a jejich díla, příbuzenské a pokre~~n8ké souvztažnosti, ujci, strýně,tetění a strýčení,vys
ffi2hlá vojácká terminologie, právní pojetí i řeč, hospodář
sk~ označení, heroltské výrazy znakové.
Nade vším stojí v střáži staletí jména vlastní, osobní,
rodili. Není tomu ještě tak dávno, kdy jsme rozpačitě psali
do občanských průkaz0 jméno křestní, osobní, rodné, zatímco
lc1-cina U:3 dávno si tuto věc vyřešila v termínech praenomen
a co;:",nom·3n. Od rozbřesku našich dějin se objevují podivuho dn.i jména lidu v jednoslJvné formě staročeských slov :
~ilhost, Kaka, Tulej, Hohol, Lelek, Jurata, Kojata, Cečen,
Leti~a, Cajek, Radej, Nesut a další.
~ pak přišla rodová jména feudá10 velkých i malých,
púuů i zemanů. Sledujme jen znění predikát0 z Hory. Tedy:
Kamenné, ale i Olivé, Kamzíkové, "Kapí, Klokotské, Bílé,
Kutné, Libé, Vlčí, Kraví a také jména podivuhodná s přídechem jemného humoru: Halama z Běchor, Vojsko z Bogdančevic,
Krtok z Božího domu, Slepice z ~ečovic, ~lovíček z Popovio,
Vejhálek z Kout0, Kousek ze Sobětiček, Rádpil ze ~náru,
~ai'rán z Veselé, Sele z Bransud, Zpěvák z Kopidlna. Višně
z Vótrní, ~vanec z Řeči, Nožička z Votína, dokonce i ~pína
z Jeni~ovic a Trouba z Javoré. Pěkná stará jména však znějí
u DdliDoha z Votic, Zarsy z Chobotic, Jarohněva z dsuší,
Dobrol1ostě z rJiělnic, Bůdivoje ze Sedčic, Hostislava z Petrovic, Jelníka z Koldína. Přichází zdvojení od téhož kmenoslovného základu jako např. Bělský z Bělčic, Belvic z Belvic,
Elsnic z Elsnic, Doubravský z Doubravice, Hodějovský z Hodě
juva, Hájek z Hájku, Cholupický z Cholupic, Kobylka z Kobylího,
Li~~~~ z Lí~y, :Ou~erskt z 9uterého, Radecký z Hadče, ~aárský
ze ~Qaru cl ZlutlCky ze ZlutlC.
'1:0 jis vniká do české německá terminologie. Hrady končí
na-burz, -berg,-stein, -feld a také jména s predikáty se mls1
dvojjazyčně. Bun zůstává osobní jméno české a predikát němec
ký, někdy odvozený z českého jména, nebo naopak, osobní jméno
ne německé a predikát český. Příklad pro první skupinu :
Bucek z Lé5wenfeldu, Bušek z Eisenberka, Cížek z Jenštejna,
Dobronost z Ronšperka, Fiala z Feiglfeldu, PJtecký z Frajtaku,
Kočka z Katzensteinu., Macák o Ottenburku,. Turek; ze Sturmfeldu
3 Rosenthalu. Pro druhou skupinu : Langhamer z Úrazu, MessenberJ.c
z i-lluku, Re í.ch z Viník, Tumberger z Nové Vsi, v/eiss z Pe tř f na ,
a du10í. Až odiózně znějí nám však dnes jména jako Vepř Svinda
'~ 'lY'el;1~:;ína, Vražda z Kunvaldu, Bernard Zloděj ze Svinařova.
A přece naše předky nijak nevzrušovaly, spíše vytvářely úsměvy
z už í, tlG přezdívky nebo koruptely asi .t ak jako lidové složenin'.':
Vobčsilpivo/1539!, Třikrá tzlý /1495/ Vzaduhladkej/1520/,
..
Málodoorej /1581/, Dobřesechovej /1581/, Zejtradomů /1589/,
Polehnidále /1596/, aj. Když psal v roce 1933 Karel Capek
svoji esej O povaze našich předků, usoudil, že již podle jmen
se u praotců těšily zvláštní oblibě kratochvíle, dobrá pohoda
a řečnost. U takového Vyskočila to zní ~ře~a jako petrifikovaná pointa nějaké anekdoty. Někdo nějak vyskočil a povídalo
se o něm v žertu dál, až mu to z0stalo jako přezdívka.
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tvrdí, že pomalu každé druhé české jméno má v sobě
stopu té na někoho u§ité posměvačné přezdívky, z níž se
zro0ilo. ~ píše doslova: Těžko se ubránit dojmu, že i ti
včeli,jací Hrdinové, Slavíkové,Moudří a Pokorní bývali na
po čátku mínění nějak podšitě, někomu na po tvor-u'". ~ili staří si rádi zašprýmovali na účet svého souseda, který jim
asi nezůstal odpověn dlužen. Rozhodně nebyli pochmurní a
kc,;':;8i1í • .fA uzavírá :tl~eská jména jsou radikálně demokr-a t í.cká
2:': l_l'J 'cu svou veselou a důvěrnou všednost".
A přece, zdá se, že některá tato stará jména byla tak
pěkné Cl emotivní, že i dnes jsou obdivována. Co i: např. ve
stíženém listu k Eusově při v Kostnici neznějí tato jména
sU,:,estivné dálkou patnáctého století? Brun z Bělé, Pelhřim
ze Skopy tec, Markvart z Jíkve, Pardus ze Zeranovic, Lacek
z Kravař, ~éček z Pakoměřic ?
Tato jména zmizela, ale nezmizela docela jména poddanská , která ještě dnes nalezneme v adresářích, byt. často
jsme ani neporozuměli jejich smyslu. Kdo ví, že příjmení
Soukup značilo člověka spolukupujícího, zprostředkovatele,
jméno ~nejdárek nebozízek, jméno Rašín značilo odnož nebo
po tomka jména Raška starého ptáka, č er-má čka , ale i žaludské eso v kartách. Slovo Pištěk pak ptáka skřivanovitého
zbdrvení, příbuzného strnadu a druhý náš mim se jistě nepohorší, prozradíme-li, že jméno Štercl značilo dřevěné násadišté u starých hornických huntů. Jméno Matloch znamenalo
jídlo všelijak zpatlané, Muna byl zevloun, Nekola drsný,
zavilý člověk, Trefný naopak člověk obratný, zručný. Okrouhlík značil kulatý hrnec, Pančava dlouhý klacek, Pánek byl
čeledín u koní, Zach veliký jedlík a Duspivo ten, kdo rád
pil pivo.
Jeté větší kolotoč jmen zaznamenáváme u praenomen.
Zprvu slovanská, pak křest.anská a konečně cizí, vždy s urči
tou módou. Společenské proměny našeho století zanechávají
také ooraz v oblibě určitých jmen. Jestliže ještě po první
světové válce oživovala tradice českých a slovanských jmen,
h'icátá léta přinášejí již oblibu jmen západních, zvláště
francouzských, ale i severských, zvláště u ženských jmen.
Tedy Aneta, Odeta, Iveta, Ivona, Dana~ Dagmar, Ingrid, Erik
~3, .j í.né. Po .dr-uhé světové válce zdůraznuje se slovanský charakter csobních jmen jako Boris, Alexej, Ivo, Věra, Naděžda,
Soňa, ]:-L:J.tiJ.;JD., Olga, Tamara. Přichází konečně éra filmových
é, li'serárních předloh jako např. Patricia = Vlasta,Henrieta=
= Jindi'ii:íka, Sidonie = Zdeňka, Angela = Anděla, Beatrice =
= 3l2~ena, Blanka = Běla, Flora = Květa, Ilona,Nelly =Helena,
Irena = Lubomíra aj. V současné době, alespoň v Praze /1976/,
jsou v oblibě jména v tomto pořadí : Jan a Jana, Petr, Kateří.no , Martin, Petra, Martina, Tomáš, Jiří a dal§í. Avšak nalezneme také jména cizího původa jako Renatus, Roman, Patrik
Edvin, Andrea, Adriana, Consuela, Klaudia aj.
U v~3ech těchto cizích i zdomácnělých jmen je ještě cosi
zajímavého. Kdo ví, co vlastně v českém překladu znamenají?
.3yl b~' to celý slovník podobný publikaci Miloslavy Knappové
o jrr12nech, kdybychom měli vyjmenovat a také z jakého jazyka
přišla ke cti. Tak např. v Hebrejštině Jan značí milostivý
blih, Josef přidávající, Anna milostiplná, Daniel božský soudce,
D8Vj dmilovaný, Gabriela žena boží, Ruth pf telkyně, Eva životcdárná, ~arta pečlivá.
j
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Z řečtiTIY- jméno Petr /petros/ je skála, ~těpán ověnčený,
Jiří /georgos/ je rolník, Ondřej udatný muž, Alexandr
eoránce mužů, Kryštof kristonoš, Helena svítící, Žofie
moudrá, Kateřina cudná. A z latiny? Pavel je malý,Kliment
l::tskavý, Marek bojovný, Ignác ohnivý, Hortensie zahradnice,
Veronika vítězná, Klára jasná, Renata znovuzrozená, Stela
~~v\~zd::::., .r\egina královna. Z němčiny přišlé jméno Arnold značí
orlovládce, Erhard muže čestného, Erich ctihodného, Leopold
udot.ného , Robert slavného, Hedvika ženu vítěznou. Z angličti
ny ptLilý Eduard značí strážce štěstí, Alfréd moudrého rádce,
:::.; fi";:":llCOUZŠ tiny Re né značí znovuzrozený, Simona naslouchaj ící
;..1. clukunce z kelštiny,
kde značí Brigi ta mocnou, Artur vznešeú2hu 0. ,alan svorného muže. Značně již j sou zapomínaná stará
.jrn~na dřive hojná, jako Prokop, Vojtěch, Boleslav, Alžběta,
Alois, ale i Božena a Růžena.
Avšak rodopisec a heraldik při svém průzkumu přijdou
jednou na další jména opravdu pozoruhodná, pěkná a líbezná.
Ve starých archiváliích, a to speciálně v kvaternech, což
značilo původně čtyřlistí, spíše však zápisy v zemských deská ch , Nuže, tyto desky mají přenáramně hezká jména. Pro vzáj emné ro zeznání podle barvy. Našim předkům na s tačilo, že byl
'cva t.er-n bílý, červený, zelený, modrý, fialový, zlatý a stří
brný, ale na množství svazků bylo třeba vyčerpat daleko více
barev ~ takových, které si těžko představujeme. V gradaci
nejni~8í a ještě pochopitelná byla barva popelavá, kropená,
brunatná , měděná, pomerančová, duhová, tygrová, sivá, lazurová, tělová, ale co říci barvám, které byly označeny slovy:
aurikulová, balsaminová, včeličková, papoušková, rozinová,
cypřišová, nebeská. Anebo ještě více nepochopitelné :blumeranov~, kolumbinová, pomogránová, trastaminová? A vrchol stupňo
vání: černá nebo šedivá starostlivá anebo mrtvá 1 To už se těžko
vžít do představ předků.
A tak zůstává jen barevná esence s emotivním oparem,který
se fi:h'Uje od staletí do staleí,. aniž by ztrácel něco ze své
poznávací upotřebitelnosti, ale i kouzla slova romanticky
podbarveného, z něhož i poetická licence může leccos pozoruhodného vytvořit.
Eva

GAHBOVÁ
NÁHROBEK CTIBORA SYRAKOVSKÉHO Z P~RKOVA V KOSTELE
SV.JANA KŘTITELE VE STARÉ VSI NAD OND~EJNICÍ

Jedním ze souboru čtyř renesančních náhrobků, patřících
členům rodu Syrakovských z Pěrkova a nacházejících
se v !;:rúL~išti kostela sv.Jana Křti tele ve Staré Vsi nad
O!ldřejnicí, je náhrobek Ctibora
Syrakovského z ~ěrkova,maji
tele Staré Vói, Paskova, Zábřehu nad Odrou, nejvyššího písaře
ř:~arkr~lbství moravského, příslušníka starého, původem polského
rodu, usedlého ve Slezsku a na Moravě, kam tento rod přišel
asi v polovině 16. století.
.iekter-ým

- 29 Výse zmíněný soubor čtyř renesančních náhrobků, pocházejících z přelomu 16. a 17. století, se nalézá v kněžišti
kostela vpravo. Náhrobek Ctibora Syrakovského z Pěrkova je
vy so ký 270 cm a široký 90 cm, Je na něm znázorněn rytíř v
brnení, který levicí přidržuje meč, u pravé nohy má štít
se z cakem Syrakovskýeh z Pěr-ko va . IV Pilnáčkově knize Rody
starého Slez;.ka, III. díl je na str. 119 znak Syrakovských
z ?ěrkova pupsán.takto : "Tzv. erb Ogončík, bílá střela na
červeném )uli, klenot dvé ruce, často prsten či kruh držící,
červe;18 Gdené
I V horní části náhrobku se nachází nápisové
po Le , v némž je vytesán český nápis, provedený gotickou frakturou. 'L~není nápisu :
ll

•

Le tru. Panie 1600 w Patek den Pamatny Narozenie I
131dhoslawene Panny Maryge dokonsl gest Zywot /
swuj w Panu Bohu Vrozeny a . Statezny Rytirz Pan /
Stibor Syrakowsky z Pierkowa Na Stareg Wsy a P2skowie I
2 Zabrzese n3d rzeku Odru Neywyssy Pisarz Markrabstwi Mel
rawskeho a w tomto Chramie panie pochowan jest jehozto dussi I
ws aemoou czy Pan Buh racz Milostiw begti a w po cz e t swych wywo I
le~Tch do Nebeske Sla~J przigiti Amen

1. Státní oblastní archiv v Brně, Cerroniho sbírka I,
č. 79 "/ soupis náhrobních nápisů/.
2. Okr~snívarchi~ ve ~rýdku-Místku, Havránkova pozůstalost,
k2r~on c. 1, lnv. c. 1.
3. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany pří
rody v Ustravě, Seznam movitých kulturních památek
okresu Frýdek-Místek, poř. č. 162.
4. Pilndček, J. : Rody starého Slezska, III. díl, Jílové
u Pr-ahy 1972.
5. Pilnáček, J. : Staromoravští rodové, Víd~~ 1930.
6. Pil~{2Vn, F. : Brušperk a jeho okolí, Olomouc 1869.
7. Holný, G. : Kirchliche Topographie von Měhren,
III. - IV. díl, Brno 1859.
8. #olný, G. : Die Markgrafschaft Mahren, I. díl, Brno 1835.
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00 BY NÁM NE~~LO BÝT LHOSTEJNÉ
V posledních letech slavilo nebo slaví hodně obcí v
kraji nějaké výročí - §e~t set, sedm set let apod.
Do ré.mce oslav někdy patří umístění tabulí s heraldickou
timatikou u cest na hrani6ích obce. Jistě to dělali v nejlepčím úmyslu a podle svých schopnostío Ale je to věc vefejl~ a to už nestačí jenom dobrá vdle. Tu by měla být záruka, že tsbule budou nejen vkusně, ale i správně provedeny, Uvedu několik příkladů.
f2k v Mořkově si namalovali jelena jako živého pod
tatranskými ští ty , Malba připomíná spíše obrázek z poutové
s tř-e Ln ce •
V Lubojatech byli skromní. Dali si na tabuli neefektní
obraz pečeti z roku 1723, ale nic si aspoň nevymýšleli.
To v sousedním Bítově je chtěli přetrumfnout a podaři
li se jim to. Vzpomněli si na slavné předky Bítovské z
Bítova. Byl to jeden z mála sympatických §lechtických rodů,
který se nepošpinil kolaborací s Habsburky. Ale přesto vydávat Le ch t Lcký znak za znak obce je dosti pochybné.
A jeGté horší je, když natěrač a malíř písma udělá Bítovským
zelenó fafrnochy. ~o už je tedy evropská zvláštnost.
U toho si myslím, že učni všech stavebních oborů by měli
b~"ď~ na školách podrobněji poučeni o základech heraldiky, nebol se jako budoucí stavební pracovníci často dostanou do
8tyku s heraldickými památkami.
.
na§~~
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FRÝDKU

IK článku Evy Garbové "Náhrobek Samuela Wolfa z Března na
zdi kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku" v 1. čísle
Z pr-avoúa j e /

V Jihozápadním rohu Malého rynku ve Frýdku upoutává i dnes
pozornost rožní budova postavená Samuelem Wolfem z Března
7 r. 1660. Název Malý rynek je z doby, kdy na frýdeckém náměstí stála v jihovýchodním rohu Růžencová kaple, která rozdělovalQ
nÉlin.'~s·cí na Malý a Velký ryhek. Tato kaple byla postavena a v:/ov'2cena r. 1649, kdy na frýdeckém zámku vládl hrabě Jiří Oppersdor~.
l:~~, z{~xlE,de proticírkevních opatření císaře Josefa II. měl být
zrušen nedostavěný mariánský chrám. Po. dlouhých a ob t f ný ch jeóná n ch bylo povoleno místo mariánského chrámu zrušit a z.boří.t
Růžencovou kapli a tím zmizel i Malý rynek, v jehož jihovýchodním rohu stojí dodnes dům Sélmuela Wolfa.
ž

í
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říkalo také "Konšelský dům", je dvoupatrový
s nl~rouhlou věží směrem do Kostelní ulice. Na přední straně
demu by Lo původně loubí, které pak bylo zastavěno kupeckými
kr ámky , Nad vlastním vchodem byl donedávna znak rodu Wolfu-zlat} vlk se dvěma růžemi v modrém poli. Nejzajímavější na
této budově bylo to, že v jejím přízemí vybudoval Samuel
Wolf místnosti pro rychtu a směrem do dvora 7 kobek pro
lehčí provinilce, ve sklepích 6 temných kobek a mučírnu pro
těžké »r-ov i rri.Lce , Ku stavbě těchto zařízení ho vedla snaha
zavdé6it se méetské a zámecké vrchnosti, která takové zaří
zení dosud neměla. Podle pověsti vedla z Wolfova domu podz eran chodba napříč náměstím do frýdeckého zámku.
V. r. 1977 byla dokončena velkým nákladem rekonstrukce
celého wo Lf'o va domu, který byl v desolá tním stavu. Náznakově
bylo obnoveno loubí, jehož prostory slouží jako stylová vinárna 11'0 erbu lT • Obnovena byla i okrouhlá věž s kuželovou
střechou pokrytou břidlici. V prvním a druhém patře domu jsou
nyní umístény ordinace Jkresního ústavu národního zdraví.

DlUD., kterému se

í

čLENOVÉ OSTRAVSKÉ POBO

aa

GHSP

Ke dni uzáVěrky tohoto čísla I1Zpravodajell mela naše
celkem 59 členů, jejichž seznam s adresami a s
uveúením jejich badatelských zájmů zde uveřejňujeme.
DOJmíváme se, že tímto způsobem dojde k navázání
';:)liž~":ích kontaktů mezi členy pobočky se společnými nebo
p0dobnými zájmy a k následné širší výměně získaných poznat.ců a zkušeností. 'rím tento seznam jistě přispěje též např.
k obohacení heraldických sbírek, k doplnění a zpřesněni
rodo~ilenů našich členů apod.
Seznam se však netýká jen našich čLenů ; Bude jisté také
zajímat pražské členy nebo členy ostatních poboček GHSP,kteří
zde mohou nalézt kolegu či kolegyni ve svém oboru.
Tento seznam bude průběžně doplňován o nově přijaté členy
GHSP a naší pobočky.
,~pracoval Vladimír Kejla./
90Dočka

CABEJ~KOVÁ

Jana, 701 00 Ostrava 1, Na desátém 21
:·Ieraldika. Děj iny umění.
CI~}lliLOVÁ Libuše, 708 00 Ostrava-Poruba, Bulharská 1415
Heraldika a genealogie ostravského regionu. Genealogie
rodu Semrádů a Cimalů.
BARTOS Miloslav, Ing. 736 Ol Havířov 1, Dělnická 1
R~dopis. Historický místopis oblasti západně a severovjchodně od Moravice.
BLAŽEK ~iroslav, 709 00 Ostrava 1, Karasova 8
Rodopisná teorie. Rodokmen rodičů.
DOM~iK Alois, 739 24 Krmelín 55, okr. Frýdek-Místek
Genealogie vlastního rodu, památkářství, historie.

- 32 Rudolf, 705 00 Ostrava 5, Mitušova Sl
Pracuje na rodopisné a historiografické stuGii Přemy
slovcu; zpracovává vlastní rodokmen a zkoillůá puvou

~JBM

vlaGtní~o příjmení.

GÁRIjO"lÁ Eva, 708 00 Ostrava-Poruba, Alšova 524
Staré nápisy na Ostravsku.
>IE01)OVÁ Jana, 703 00 Ostrava 3, Syllabova 26
~od Hejdfi /jižní Morava a Krnovsko/.
HLISIEKOVSKÝ Zdeněk, 793 84 Janov-Petrovice, okr •Bruntál
i-oJ e uvá

c1 I .

I-lil.:)ÁCEK Karel, 708 00 Ostrava-Poruba, Zednická 948
2eraldika, zvláště heraldika slezská a ostravského okolí.
CillJELOVÁ Jana, 725 29 Ostrava-Petřkovice, čp. 602
Jako posluchačka odborného studia historie se zajímá
D" obe crié otázky genealogie a heraldiky jako pomocných
vad hlstorických.
JÁNO~lK Rostislav, 701 00 Ostrava 1, Ahepjukova 2797
Sociálně-genealogická studia významných osobností
Ostrava. Historie vlastního rodu.
lCALD.S Jaromír, MUDr., 746 Ol Opava 1, fyršova 33
Numismatika a medailérství celého Slezska.
IQ~NOX Leopold, 708 00 Ostrava-Poruba, ul. J. Skupy 21/1639
Z~racovává kroniku rodu Kaňoků a studuje rody příbuzné:
z okr. Frýdek-Místek - 3aranek, Beránek, Bialek, Biolek,
31ahut, Blahuta, Drabina, Chmelař, Kaňok, Kaňák, Kaniok,
Kdn:Lal::, Koloničný, Mjarka, Mohyla, Muroň, Pachlopník,Pitřík,
Petřík, Petřek, Petr, Platoš, Škapa, Špok, Špak, Špaček,
Tomčala, Václavík, Žídek;
z jihomor. kraje - Cech, Dočekal, Doubravský, Gross Kafka,
K~vka, Novotný, Račický, Sobotka, Strosz, Svoboda, §iroký,
'rretera, Urban, Vedral, Vojtěch, Vondrák;
z Polska - Bogacz, Czepiel, Furgat, Rysko, Drustek, Knapczyk,
Ko r da , Kostecki, Kuczaj, Lano sz ka , Ochoňski, Pab j a ,
Pawlarczyk, Schab, Strojny, Zieba,
Dále se zabývá heraldikou státní, městskou, cechovní,cirkevní, šlechtickou iobčanskou v celosvětovém rozsahu a se spe.
cí.a.l.í.aac f na Těšínsko. Proto heraldika, h""raldická termino10Gie a její unifikace, vexilologie, faleristika, sfragisti··
ke a nwnismatika s heraldickými prvky.
KARPECKI Karel, 739 91 Jablunkov 1, Nádražní 752
Zajíná se o přijmení Karpecki a sestavuje rodokmen
toho to rodu.
KEJLA Vladimír, 701 00 Ostrava 1, Dimitrovova 58
Zpracovává historii a větvení rodu Kejl~ pOvodem
z Lubné a ~anova na Rakovnicku. Numismatika.
KO~ÁNKOVÁ Alena, 720 00 Ostrava 3, ul. V. Huga 3
Neuvádí
I<:RBJ-CIK - Tom6š, PhDr., 602 00 Brno, Leninova 25
Studium erbovních listin. Slechtická heraldika Těšínska.
"
LASKA
Karel, 704, 00 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 31
Heraldika rodová, městská a církevní.
í

d
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LOMIC Josef, 746 Ol Opava 1, Na rybníčku 12
Vl.astní rodokmen !Lomič, Lomicz, Lomics, Lomié/.
3eraldika města historických zemí CSSR.
LTÁCH Jindřich, Ing" 708 00 Ostrava-Poruba, nám. 9. května 500/2
Heraldika ve filatelii. Historie rodu Machů z Horního
L~zu/okr. Příbram/, Nováků ze ~alova /později Ouholičky,
Veselých z Pálče /okr. Kladno/ a rodiny Jos.Kassla z
Pane nekého Týnce.
~illRKL
Vladimír, 735 14 Orlová IV, Lesní 803
Genealogie vlastního rodu, Městské znaky, lvorua nových
znalců.

Antonín, 793 95 Město Albrechtice, Slezská 2
Heraldika státní, městská a obecní.
UlliT~JKOVÁ Zdeňka, 701 00 Ostrava 1, Gajdošova 29

IViARfi'I,ÍK

Neuvád

í

,

b~ZUREK

Stanislav, 704 00 Ostrava-Výškovice, Husarova 27
Studium vlastního rodokmenu. Rodové a městské znaky.
MEREtfuS Vít, 704 00 Ostrava 3, Svornosti 15
Neuvádí.
b.,:IK(j'LEC Zdeněk, RNDr
701 00 Ostrava 1, Partyzánské nárnv L
Vznik !3. vývoj erbu, heraldika rodová a městská /naše
i zahraniční/.
~iliLoCH
Jiří, Ing., 702 00 Ostrava 1, Na bělidle 2
Vznik a vývoj erbu,'heraldika rodová a městská /naše
:l zahraniční/ ..
LIOllER Karel, 708 00 Ostrava-Poruba , Areál V~B č 1771
Historie obce Koryčany lokr.Kroměříž/. Znaky rodové
a církevní lolomoučtí kanovníci/.Rod Horeckých z Horky.
OBLUI< Jiří, Ing .. , 735 14 Orlová IV./čp. 895, okr. Karviná
Městské znaky, jejich vznik a vývoj.
PACHANSi~ Kateřina, 701 00 Ostrava 1, Na desátém 21
Studuje historii rodu Pachanských a Tučků,. Dějiny
městského střeleckého spolku v Bratislavě.
PALÁT Ji~í, 708 00 Ostrava-Poruba, Bulharská 1422
Sestavuje rodokmen Palátů a ~těpáníků. Studuje dějiny
~emesel a počátky průmyslu na Valašsku.
PAVELEK Jan, 746 00 Opava, Tyršova 13
e- ,

,

Neuvá df ,

PCHALEK Jan, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, Mitrovická 98 a
Heraldika. Pečeti obcí přifařených Staré Bělé. Historie
obce Stará Bělá, zdejšich selských gruntů a nejstarších
rodů.

POLEK Jaroslav, 708 00 Ostrava-Poruba, Sokolovská 1340
Znaky měst, obcí a starých rodů ~ech, Moravy a Slezska;
n8mecké znaky související s českou heraldikou.
PODE~VA Alfréd, 715 00 Ostra~a-Michálkovice,Kamarýtova13
Rod Fodešvů na severní Moravě /Ostravsko, ~ěšinsko,
Opavsko/ a rod Ponšvaru.

- 34 PODE~VCVÁ

Alžběta, 702 00 Ostrava 1, Newtonova 10
GeneO-logie a heraldika.
POPEK Vliéldimir, 708 00 Ostrava-Poruba, ul.J.Skupy 170S
::<ann8sti"'edověké děj iny moravsko-slezského pomezí.
PUDIL Ladislav, 721 00 Ostrava-Svinov, Polanecká 351
jímá se o rodově a městské znaky mluvící a církevni
heraldiku. Založil si sbírku pohlednic s erby.
RTCa'l'AR Antonín, 704 00 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 87
Her~ldické znaky církevních řád~ včetně církevních
hc~~ostát6 těchto řádG. Protoheraldika. Okrajově
G~uduje rod Lebed~.
HÝZj'lAR Jan, RNTIr., CSc, 747 57 Slavkov 174, o lcr , Opava
Genealogie vlastního rodu, Vlk~ z Konecchluní na Slavkově,
Fulstějrni ze Slavkova, Podstatských z Prusinovic
na Sl3Vkové. Historie obce Slavkova u Opavy.
~EEÁNEK Kurt, 747 22 Dolní Benešov, okr.Opava,Hlučínská 18
Historie Dolního Benešova a nejbližšího okolí.
S'I'.l.~CHuVSKÁ Věra, 709 00 Ostrava-Mar.Hory, gen. Hru! ky 1210
Znuk::; ::léstské, obecní a rodové. Hrady a zámky.
STA~lK Júsef, 736 Ol Havířov 1 - Podlesí, delakovského 10
7:~jíli12 se o příjmení Stařík, po cház e j c
z okolí Nového
l,t2st.::. na Moravě.
í

í

Jití, 705 00 Ostrava-Hrab~vka, Mitušova 69
Cene210gie vlastního rodu. deský a moravský místopis.
~-Il",~ dy a zámky.
SZABÓ Ludovít, 711 00 Ostrava-Hrušov, fechnická 669/7
Sestr..wuje rodokmen Ro be nků z Třebovic.
~IIiliAR Libor, 708 00 Ostrava-Poruba, ul. M.lvíajerové 1701
~-Iert:\ldika.
~R8KOVi~ J"ana, 794 Ol Krnov, ul. K. Capka č
9
rleraldika - městské znaky.
~T2FAN Jan, Ing., 701 00 Ostrava l~ nám. Národní fronty 6
J.-terD.ldika v numismatice.
~US'G~ Drahomír, 720 00 Ostrava-Hrabová, Kr-aš í.cká 20
Historie hrad~ a zámk~. Sbírá starožitnosti /zbraně,
hrací strojky apod./
,5 V.:':: JDA Bohumír, 721 00 Ostrava-Svinov, Hradecká 456
?racuje na rodové kronice Švejdů /Slezsko, Plzeňsko/,'
'ruRBK Vilém, 738 Ol Frýdek-Místek, Pod vodojemem 2480
~odopis , se zaměřením na nózvy sídel, vesnic a měst,
na příjmení a Y~estní jména Lašska a Vala~ska.
'l'201.(AL Jaromír, 701 00 Ostrava 1, Revoluční 17
Polská' :§lechtická heraldika. He~aldická a genealogická
teorie. Historie rodin Zagorski a fejkal.
VALBCťK P3vel, 735 64 Havířov 4, ul. kpt. Jasioka 5/86J
:-:8l.'oldika, městská. Sbírá historické mapy a plány /
/ ;-"T"
;:i, ':; 3 t a z em l' / •
S~I~OR
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V_~N~K

Oldřich, 705 00 Ostrava-Hrablivka,Závodni 17
Hersldika a genealogie jpříjmeni Vnněk,Stour:J.l,Nowicki/..
VAVRUSA Antonín, 737 Ol ~eský Těšín, Smetanova 15
Sběr heraldických znaků, jejich zkoumáni a hodnocení
jako historického pramene •
•~"d~DBRBURG Udo , 748 Ol Hluč in, o .Opava, Ostravská 29a
lHstorie města Hlučina a nejbližšího okolí. Genealo{Sie
rodu wanderburgli ..
ZAHNÁ~ Petr, 746 Ol Opava, Mánesova 1
Genealogie slezské a moravské ale chty, s Lez sk hr-ady, hrady
d jejich držitelé, slezská glyptologie d epigrafika.
ZH~.ctvi Petr, 738 Ol }'rýdek-iVíístek, Anenská 633
Neuvádí ..
é

IX)

VA ~Í

KNIHOVNY

Vojtéch Martínek. Sborník příspěvků k neúož itým devadeaátinám. Práce a studie 2. Vlastivědný ústav Fr:ý-dek-Ndstek 1';'77

s.51.
3ro~ura obsahuje 3 statě:
Favel fešta: vývoj jádra Martínk~vy prozy,
01dř:i ih Sirovátka: Martínkův přínos k vývoji české 1i"cur{\';.'ní
pohádky,
Zdeněk Bár: Redakční a redaktor ská činnost Vo jtě cha ~"ild.i..~ "~.:~lÚ:.t o
V těchto studiích,opatřených bohatým poznámkovým a par-ácemy je
mnoho zajímavých údajů i o dalších osobnostech li ter{!rllího
života ostravského regionu.
J

Knapová

Mi~oslava:

Jak se bude jmenovat?,Academia,Praha

1978, s.329.

V úvodní části publikace seznamuje s původem a vývojem jmen
u nás uživaných· s jazykovým výkladem matričnich předpisů.
Jádrem knihy je obsáhlý slovník jmen mužských a ženských,
který uvádí u každého jména jeho původ a význam, domácké pouobJ,~izojazyčné ekvivalenty a kalendářní údaj.
'řaké polský časopis "Przekrójtt, který vychází v Krakově, ce
venuje výkladu vzniku a významu jmen v pravidelné rubrice
Poczta imion.Okruh jmen je ponekud jiný než ve vÝGe uvedené
pub Li.ka c
jsou zde vedle jmen užívaných v Polsku vy svě t Lové na
i velmi zřídka používaná jména cizojaz;yčnáo Doporučujeme k
četbě genealogům,jejichž rodokmen sahá do Polska.
Starý, Václav:O nejstarších pr-acha t í.cký ch pečetích Cl pe čec í.d Le ch ,
In:Ukresní archiv v Prachaticích 1955-1975. Prachatice 1~75.
í

5.

;

42. - 46.

Nejstarší zachova~á prachatická peče~ pochází z r. 1J88.
V článku je uveden její popis. Dále se čl~nek zabývá p0dobou
pečetí používaných městem Prachatice až do počátku 18. 8~Glo
Sborník je bez ilustrací.

- 36 Ber~ldická ročenka

nu.n i.suot í.ck

é

na rok 1978.Vydal Heraldický klub Ceské
pro své členy. 'Jraha 1978. s. 104.
jsou kromě ilustrovaného Kalendária 1978

společnosti

003~heQ ročenky
tyto statě :

Milan
Milnn

Buben : Italská heraldika.
Buben: Italské královské řády~
ťorr0J Krejčík : ~eští heroldi za lucemburských panovník~.
Tomá~
Krejčík
K soupisu malíř~ erbovních listin.
To,nds Krej čík : Další slavatovská patiná tní listina.
P;3.v81 li. Pokorný: Opomenuté erbovní listy.
Pavel R. Pokorný : Supralibros Viktorina Vokouna ze Sázavy
• FI'<:\zská faustovská heraldika.
Pavel EC. Pokorný : Znak želivské kanonie v historickém vývoji.
J:<..:.vel R, Pokorný : Znak Františka Kardinála Tomáška arcibiskupa
: Výročí našich měst.
kreseb jsou Zdirad J.K. Oech, Julie Bubnová, Karel
Zd0něk I,i. Zenger.

~~re~

Li~ka

AU~0ry
Cl

Li~~a

- lc DROBNÉ

ZPRÁVY

Zajímav-} údaj uvádí č&30pis "Záběr" č 23 ze 3.11.1978.
Z čl;;,nku L. Švába "E'l.La Šárková vzpomíná" se dozvídáme, že
tato herečka, která pfisobila v usvobozeném divadle a ve filmu,
je sestrou našeho známého heraldika Karla Lišky.
K Lánku Vladimíra Kejly "Polexina = Apolena? 1/ v 1. čísle
"7.'iJravodaje': :
ilPodle mého mínění je možná záměna křestních jmen
Pole.-::;;j.-D.§. a A-pol.e-lli'E. mají tři slabiky stejné. Záměnu mohlo
podpor-ovc t i to, že nejsou v oné době dost běžné v lidových
vrs tv.{1. ch , zejména kř e avn jméno Polexina - znám je jen z arist.okratic~=ých vrstev. 'I /Dr. Josef Beneš I
. K článku A. Podešvy a K. Hrbáčka "Tři znaky obce Michálkovic ll
v 1. čísle IlZpravodaje ":
Při přepisování z originálu lve 2. odstavci ve 13. a 14.
X'2tdku/ došlo omylem k vynechání dolu jménem Pavel. patřícího
mezi 6 jam, spadajících pod závod tehdejší Severní dráhy
Ferdinandovy v Michálkovicích. Omlouváme se tedy za toto
nedopatření jak čtenářům, tak i autorům článku.
- Výbor pobočky ,

é

í

"Z P r a vod a j" vydává ostravská pobočka Genealogické
':1 hCI'3ldiclcé společnosti v Praze. Vychází nepravidelně a je
Qrcen puuze pro potřebu členů GHSP.
Z~ p0vodnost a obsah článků ručí autoři.
Veškeré články, drobné zprávy a podobně zasílejte laskavě
na adresu : GHSP pobočka Ustrava, po tovna schránka 217,
729 17 Ostrava 1.
U·;~,·.vél:'ka 2. čísla byla 17. ll. 1978.
Schváleno k tisku odborem kultury Národního výboru města
Ostravy pod č. j. 64/78 z 28.8.1978.
š

