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Z kalendária rodu Pilátů

"Leta 1656 dne 5. decembris Václav Sedlák jinak Šťaska maje naddotčený
dvůr zcela a zouplna zaplacený a nemoha dále při něm hospodařiti, ten a takový prodal Řehořovi, synu Baltazara Piláta ze Žitnýho, zeti svému, který se k Alžbětě ceři jeho přiženil,
za 400 kop míšenských....".
345. výročí starobylého zápisu v gruntovní knize vsi Dvorce sice ještě neslavíme, ale nositelů příjmení Pilát je tolik, že než se to ke všem donese, rok 2001 bude na krku. Tak jak to
tenkrát vlastně bylo ?
Víme, že domovem Pilátů je jihočeská země zamyšlená a kolébkou rodu ves Žitná,
na bývalém netolickém panství knížepána z Eggenberku. Právě tam kdysi rozvážně hospodařil Baltazar Pilát se ženou, šesti syny a dvěma dcerami.
Z generální vizitace jeho majetku v roce 1654 je zřejmé, že si nevedl špatně. Podle výměry polností byl největším sedlákem ve vsi. Stejně měl jen soused Jiřík Širokej a nikdo víc.
V tehdejším "přiznání pro daňové účely" - berní rule prácheňského kraje se praví, že B. Pilát
žádné handle a živnosti nevede, dobytka má sedm krav, jedenáct jalovic, dále 26 ovcí
a sviní 17. Chová také dva koně a dva voly.
Kde jsou ti voli - páni je snědli, kde jsou ti páni ... Majitelé panství Eggenbergové vymřeli po meči 1717, ale sedlák Baltazar se stal zakladatelem kvetoucího rozrodu Pilátů
v Čechách i za mořem. Jeho syn Řehoř žil s rodinou ve Dvorci a mladší Jan zdědil rodný
grunt v Žitné. Tomáš se usadil v Blanici. Vzal si vdovu po nebožtíku Hostákovi a založili
spolu blanickou linii Pilátů, později i bavorovskou. Syn Pavel zemřel svobodný, o Kašparovi
a Kateřině se neví. Baltazarův nejmladší Matěj byl sládkem v Petrově Dvoře. V roce 1700
odešel z panství na Moravu a tam se oženil. Marjánka Pilátová (druhá ze sester) se vdala
za Svátka do Outěšova. A tak rod sílil a směřoval do naší doby.
Roku 1976 český rodopisec Ladislav Pilát, prachatický odborný učitel, dokončil svou badatelskou práci na schématech jednotlivých rodových větví. Sestavil přehledné rodopisné tabulky, které obsahují záznamy o Pilátech v těchto lokalitách: Žitná, Dvorec, Blanice, Blanička, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov, Bavorovské Hory, Tourov, Drslavice, Starov, Záluží,
Račice, Písek, Vodňany, Borovany, České Budějovice, Plzeň, Chodová Planá, Stará Role
u K. Varů a zámořský New York. Dnešní Pilátové mají k minulosti svého rodu hezký osobní
vztah. Váží si toho, co předkové vykonali a znají jejich životní osudy. Díky práci pana učitele
nezůstane zapomenuto žádné rodové jubileum.
Například jako všechna výročí českého národohospodáře Rudolfa Piláta (1875-1947),
rodáka z Bavorova. Býval ředitelem burzovního oddělení Živnostenské banky a předsedou
Československé numismatické společnosti v Praze. Také sportoval v Klubu čs. alpistů.
V historii naší kopané je dobře zapsán další z rodu, legendární střední útočník někdejši
železné Sparty, fotbalový reprezentant Václav Pilát (1888-1971), spolutvůrce slavné "české
uličky". Sehrál 443 utkání a dal 323 góly. Na nebeský zelený trávník odběhl před osmadvaceti
lety.

Rodopisec Ladislav Pilát (*26. 6. 1906 Prachatice, + 6. 6. 1977 Příbram). Nejnověji o
něm píše PhDr. Václav Starý: Ladislav Pilát - odborný učitel, archivář a muzejník - osobní
vzpomínky. Přílohou článku je bibliografie prací Ladislava Piláta za léta 1929-49. (Zlatá
stezka. Sborník prachatického muzea, ročník 3, 1996, s. 251 - 260)

