Vladimír Shánělec

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného
Objevil jsem nedávno na webu „Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného“ MUDr. Jana
Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013. Jsem jedním
z pravnuků Alfonse Šťastného – jeho dcera Františka Anna Božena, provdaná za MUDr.
Františka Schánilce, byla moje babička. Sestavováním rodokmenu naší rodiny jsem se začal
zabývat koncem roku 2010 a postava Alfonse Šťastného mne samozřejmě zaujala, i když před
tím jsem o něm nevěděl. Musím konstatovat, že uvedený „Příspěvek“ obsahuje mnoho
cenných, a díky tomu, že autor vycházel pouze z ověřených zdrojů, i pravdivých informací o
jeho původu, které jsem dosud neznal - zejména pokud jde o předky jeho matky Juliany
Ledlové a jeho otce Antonína Šťastného (Jakoba Rosenauera). Škoda, že ve výčtu potomků
Alfonse Šťastného chybí jedna z dcer – Růžena. Rád bych proto doplnil „Příspěvek“ zejména
pokud jde potomky Alfonse Šťastného ale i o některé další podrobnosti.
S Annou DeCastello měl Alfons Šťastný celkem pět dětí (čtyři dcery a jednoho syna).
Všechny se narodily v Padařově č.d.11. Jediný syn Otokar Vlastislav se narodil 5. dubna
1862 1 a zemřel 4. února1864 na záškrt.2 Nejstarší dcera Zdenka Vilhelmina se narodila
3. ledna 1864,3 24. října 1885 se provdala za Konstantina Weinzettla, učitele v Jistebnici
č. 91, narozeného 29. ledna 1858, manželského syna zemřelého Tomáše Weinzettla, mlynáře
v Budislavi č. 29 a jeho manželky Marie rodem Hazuka z Hliňáku č. 65.4 Zemřela 10. února
1952 v Praze 13 Vršovicích, ve Stalingradské ulici (dnes Žitomírská).3 Druhá dcera Božena
se narodila 9. května 1866,5 zemřela 2. března 1874 na záškrt6 a byla pohřbena 4. března 1874
na katolickém hřbitově Jistebnickém, přestože v té době již nebyla v církvi. Třetí dcera
Růžena Jaroslava se narodila 21. dubna 1868,7 13. června 1892 se provdala za Antonína
Kobrzka, mlynáře v Dražicích č.17, manželského syna Františka Kobrzka, mlynáře
v Dražicích č.17 a jeho manželky Anny rodem Slabové z Jistebnice č.83.8 Zemřela necelé tři
roky po smrti svého manžela 9. dubna 1927, kdy se utopila pod jordánskou hrází v Táboře,
kam skočila.9,10 Nejmladší dcera Božena se narodila 15. září 1875.11 Protože koncem
listopadu 1869 vystoupil Alfons Šťastný s celou rodinou z římskokatolické církve, nebyla
pokřtěna a nechala se pokřtít až 13. května 1899 jako Františka Anna Božena.12 Vdala se 25.
května 1899 za MUDr. Františka Schánilce (v kopii oddacího listu z roku 1923 Shánilce),
lékaře ve Stálci,13 manželského syna Jana Schánilce, rolníka z Drahnětic č.2 a jeho manželky
Kateřiny rodem Poledne z Drahnětic č.11. Zemřela 29. května 1967 v Praze. Krátce po svatbě
se nechal MUDr.František Schánilec přejmenovat na Shánělec (údajně proto, že na něj na
vojně Němci pokřikovali Šanilec a jemu se to nelíbilo), takže všechny děti již nesou jméno
Shánělec.
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Anna Šťastná rozená DeCastello zemřela 16. května 1882, příčina smrti piaemie, pohřbena
byla 18. května 1882 na hřbitově v Jistebnici při farním chrámu Sv.Michaela Archanděla.
8. května 1882 ji zaopatřil Josef Schuller, farář, přijav ji dříve zase do církve katolické z níž
13 let byla vystouplá.14 Alfons Šťastný se ve věku 54 let znovu oženil 3. září 1885. Jeho
druhou ženou se stala Marie Zardová (32 let), narozená v Táboře jako dcera c.k. finančního
dozorce a Anny rozené Duchonové.15 Není známo, že by z tohoto svazku byli nějací potomci.
Dále bych rád přispěl výsledky svého pátrání po sestře Antonína Šťastného Anně. O bratru
Františkovi se mi rovněž nepodařilo najít zatím nic. Anna Šťastná (teta Alfonse) se jako
dvacetiletá provdala 7. února 1826 ve Štěkni d.č.85 (za 5 let se v tomto domě narodí Alfons
Šťastný) za třicetiletého Jakoba Grubera. V matričním zápisu je uvedeno, že se jednalo o
prostého vojáka slavného c.k. regimentu barona Trappa, manželského syna Johanna Grubera,
domkáře ve Stráži (Hochwartl) č. 6, a matky Kateřiny, dcery Jana Dufka, domkáře ze vsi
Iplmetschau, panství Kout v Čechách. Jako nevěsta je uvedena Anna Šťastná, nemanželská
dcera Barbory Šťastné, domkářky ve Štěkni č. 85, která dala svolení se sňatkem své
nemanželské dcery. Jako svědci jsou uvedeni Tomáš Sedmihradský, domkář, a Tomáš
Voříšek, domkář, oba ze Štěkně. Oddával farář Jan Červenka. S povolením pana plukovníka
Fischera z Tiefensee z 28. ledna 1826 a povolením hospodářského úřadu - Štěkeň z 29. ledna
1826. 16
Měli nejméně tři děti. 18. května 1827 se jim narodil syn František.17 20. května 1829 se
narodila dcera Maria.18 V obou případech je v matrice jako otec uveden Jakub Kruber resp.
Gruber domkář ve Stiekni č.d.85 - syn Jána Krubera resp. Grubera domkáře ze Stráže č.45 a
matky Margarety roz. Kasparowý ze Stráže č.41, jako matka Anna dcera Barbory Štasný
podruhyně ze Stiekně č.d.85. Nejzajímavější je však zápis o narození Alfonse Grubera 27.
ledna 1840 v Blovicích č.d.12. Jako otec je uveden Jakub Gruber invalid z Blovic – syn
zemřelého Jána Grubera nádeníka ze Stráže č.83 a Markéty rozený Kasparový ze Stráže č.26,
jako matka Anna – dcera zemřelého Jána Růžičky, sedláře ze Štěkny č.18 a Barbary
rozený Štastný ze Štěkny č.33. A jako kmotři jsou uvedeni Alfons Šťastný kupecký synek a
Julia Šťastný kupcová z Blovic č.40.19 Z uvedeného vyplývá, že se rodina Antonína
Šťastného krátce po narození Alfonse Šťastného v dubnu 1831, přestěhovala do Blovic, že se
tam s nimi přestěhovala i rodina sestry Antonína Šťastného a tedy tety Alfonse Šťastného Anny Gruberové a že i když všechny děti Barbory Šťastné byly v matrikách narozených
uvedeny jako nemanželské bez uvedení otce, je poprvé v tomto zápise jako otec uznán již
zemřelý Ján Růžička. Považovat jej za otce i Antonína Šťastného by byla spekulace, tím spíš,
že Antonín Šťastný původně Jakob Rosenauer se narodil v Oseku. Za zmínku stojí i
skutečnost, že zatímco v zápisu o svatbě jsou jako rodiče Jakuba Grubera uvedeni Johann
Gruber, domkář ve Stráži (Hochwartl) č.6 a Kateřina rozená Dufek, ve všech třech zápisech
v matrice narozených je jako otec uveden Jakub Gruber, syn Jána Grubera domkáře ze Stráže
č.45 a matky Markéty (Margarety) roz. Casparowý (Kasparový) ze Stráže č.41 (26). Alfons
Gruber byl tedy o necelých devět let mladší bratranec Alfonse Šťastného.
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Alfons Šťastný byl nejen jeho kmotrem ale později i švagrem a svědkem na svatbě, když si
Alfons Gruber 29. října 1874 vzal v Padařově o čtyři roky starší Albínu DeKastello – sestru
Anny, manželky Alfonse Šťastného, rozené DeCastello.20 V zápisu o svatbě Alfonse Grubera
je opět rozpor, neboť jako otec je zde uveden Jakub Gruber invalid z Blovic a jako matka
Markéta Kašparová ze Stráže, která podle zápisu o narození byla jeho babička, zatímco
skutečná matka Anna Šťastná zde uvedena není. Proto na první pohled není zřejmé, že šlo o
bratrance Alfonse Šťastného, který je uveden jako svědek spolu s Josefem Plochou, rolníkem
a starostou obce Padařov. Nevěsta DeCastello měla v době svatby již čtyřletého
nemanželského syna. J.Křížek ve své diplomové práci21 popisuje aféru kaplana
Selibovského, který byl jistebnickými občany velmi oblíben, nebyl však oblíben nadřízeným
farářem Fingerem a měl být jeho přičiněním přeložen na velešínskou farnost. Na nátlak
Alfonse Šťastného Selibovský vystoupil z církve a Alfons Šťastný mu poskytl ubytování na
svém statku v Padařově. J.Křížek uvádí, že „Selibovský si během svého pobytu na
padařovském statku užíval volnosti od celibátu způsobem, že začal dokonce připravovat
oddavky s ovdovělou švagrovou Šťastného, která zde žila po smrti svého manžela“ a že
„Selibovského pobyt u Šťastného švagrové nezůstal bez následků“. Selibovský se nakonec
vrátil do lůna církve a byl poslán do nejmenovaného kláštera. Celé se to mělo odehrát na
přelomu let 1869-1870. V matrice narozených jistebnické farnosti je v inkriminovaném
období několik zápisů o narození nemanželských dětí. Jedním z nich je dítě jménem Richard
Marian Ladislav, které se narodilo 29. ledna 1870 v Padařově č.11, pokřtěno bylo až 20.
března téhož roku a jako matka je uvedena Albína Decastellova, dcera po zemřelém Janu
Decastellovi, důchodním vrchnostenským z Chotovin a Anny rozené Radášovy z Nadějkova.
Jako kmotr je uveden Jan Jitenský, kostelník v Jistebnici, místo Jana Decastella, důchodního
z Veselíčka a Anny Decastellovy, vdovy z Vlásečnice.22 Jednalo se tedy o sestru manželky
Alfonse Šťastného, jeho švagrovou, ale nikoli o vdovu po bratru Arturovi, který v té době
prokazatelně ještě žil. Richard vystudoval v Praze univerzitu, odešel do Ameriky, kde se
oženil a zemřel 29. dubna 1959 v Pasadeně (stát California).23
Bratr Alfonse Šťastného Artur Viktorin Maria Šťastný se narodil 25. března 1836
v Blovicích č.40.24 Podle zápisu v matrice oddaných FÚ Tábor ze dne 3. září 186725 se Artur
Šťastný, gruntovník z Čelkovic č. 8, oženil s dvacetiletou Annou Černou, dcerou Josefa
Černého, chalupníka z Větrov č. 6 a matky Kateřiny roz. Stejskal ze Zelče. Za necelý rok 13.
srpna 1868 se jim narodil syn Jaroslav.26 V Archu popisním ze sčítání lidu k 31. prosinci 1869
za č.d. 8 v Čelkovicích27 jsou uvedeni všichni spolu s Arturovou matkou Juliánou Šťastnou,
která obstarává u syna domácnost a jeho otcem Antonínem Šťastným. Ten je ale veden jako
trvale nepřítomný (déle než měsíc), protože se zdržuje v Praze. Chovány byly 3 krávy, jedno
tele a 9 úlů. Údaje ze sčítání v roce 1880 za Čelkovice nejsou k dispozici a v roce 1890
bydlela v domě č. 8 úplně jiná rodina. Jejich další osudy se mi zjistit nepodařilo, lze však
spekulovat, že odešli do Chorvatska.
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Zajímavé jsou osudy rodičů Alfonse Šťastného. Zatímco matka Juliana v roce 1869 obstarává
domácnost u mladšího syna Artura v Čelkovicích, otec Antonín Ferdinand se v téže době
zdržuje v Praze,27 kde v lednu 1868 koupil na Starém městě dům č.p. 452 U Červeného orla
(dnes Jilská ul. č. 22) za 31 000 zlatek rakouské měny.28 Na webových stránkách Archivu
hlavního města Prahy je databáze Soupis pražských domovských příslušníků (1830-1910).29
Zde je možné najít Arch zapisovací měšťana Antonína Ferdinanda Šťastného z roku 1869,
který však byl dále doplňován. Z něj se dovídáme, že Antonínu Ferdinandu Šťastnému bylo
uděleno městské právo 22. prosince 1870. Jeho manželka Juliana rozená Ledlová zemřela
v roce 1884 v Chorvatsku. Ještě téhož roku 19. srpna 1884 byl Antonín Ferdinand Šťastný, 81
letý soukromník a vdovec do Prahy příslušný – syn Anny (sic) Štastný, bytem Vinohrady č.
568, oddán ve Vršovicích u Prahy s druhou manželkou Marií, dcerou Jana Benačana rolníka
v Semovicích č.7 a matky Anny roz. Kutilové z Lišna č.4, narozenou 18. prosince 1844
(tehdy 39 letou a tedy o 42 let mladší), bytem Nové Město č. 185.30 V poznámce je uvedeno,
že úmrtní list Juliany Štastný vydal župní úřad v Djakovu (Đakovo) dne 7. srpna 1884.
Sňatkem legitimizoval dvě děti – nevlastní sourozence Alfonse Šťastného, které s nevěstou
měl v 68 resp. v 70 letech a jejichž otcovství při zápisu do matriky narozených před dvěma
svědky přiznal. Jednalo se o Věnceslavu Miladu Marii Annu narozenou 27. září 1870 na
Novém Městě č. domu 185 v Praze, a Bohuše, narozeného 28. dubna 1872 rovněž na Novém
Městě v Praze.31 Podle dalších poznámek v Archu zapisovacím pracovala Věnceslava jako
kasírka v letech 1892 až 1902 většinou ve Vídni (ale také v Pešti či Hamburku), v roce 1904
bylo žádáno o její přijetí do Vídně a poslední zápis z roku 1921 udává její poslední adresu:
Vídeň IX, Altanstrasse 5/I/10. Bohuš pracoval jako kuchtík, v dospělém věku měl vlastní
Popisní arch z roku 1896.32 Z něj lze zjistit, že se 15. října 1895 v kostele u sv. Štěpána, již
jako účetní, oženil s dcerou mistra obuvníka Jana Rykrta Annou narozenou 16. července 1866
na Novém Městě v Praze.33 Po více než roce 14. ledna 1897 zemřel a jeho manželka jej 12.
listopadu 1903 následovala, aniž zanechali potomky. Ještě před sňatkem s Marií
Benátčanovou uzavřel s ní Antonín Ferdinand Šťastný 25. září 1883 smlouvu postupní, podle
které na ní přešlo právo vlastnické k domu č.p. 452 U Červeného orla s právem doživotního
bezplatného užívání domu pro něj. Přes toto právo bydlel o necelý rok později v době sňatku
na Vinohradech v domě č.p. 568 (v dnešní Bělehradské ulici č.92), který nevlastnil a bydlel
v něm i v době své smrti 11. září 1886.34 Pohřben byl na vršovickém hřbitově, který byl
zrušen koncem dvacátých let 20. století v souvislosti se stavbou nového kostela sv. Václava.
Na základě těchto a dalších zjištěných skutečností jsem si dovolil doplnit Nástiny rozrodu
Jana Josefa Decastello a Anny Radášové a rozrodu Izáka a Rachel (Rosalie) Rosenauerových,
sestavené MUDr. Janem Antonínem Magerem, včetně příslušných legend – mnou doplněné
údaje jsou uvedeny tučným písmem. Dále jsem na základě těchto rozrodů doplnil fotografii
rodiny Alfonse Šťastného z roku 1910 o popisky se jmény většiny jednotlivých členů rodiny
(některé se mi nepodařilo jednoznačně identifikovat – u těch popisky chybí). Na fotografii
není můj otec Josef a strýc Alfons Shánělcovi, kteří v té době nebyli ještě na světě.
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Alfons Šťastný v kruhu své rodiny – 1910

