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Ladislav Pilát, odborný učitel, publicista a genealog

*26. června 1906 Prachatice
† 6. června 1977 Příbram

Ladislav Pilát se narodil jako nejmladší ze tří dětí krejčovského mistra a později ob-
chodníka se střižním zbožím Václava Piláta a jeho manželky Marie rozené Barcabové.
Studoval na Soukromém učitelském ústavu ve Svatém Janu pod Skalou, kde maturoval
v roce 1925. Učil zprvu v Prachaticích a v několika okolních venkovských školách, od
druhé poloviny třicátých let v Bílsku. Zde se seznámil s učitelkou Věnceslavou Vlčko-
vou, s níž byl roku 1938 oddán v Lomci. Z manželství se narodily děti Alena /1940/
a Ladislav /1943/. Složením zkoušek si zvýšil svoji kvalifikaci a jako odborný učitel
byl aprobován pro český jazyk, dějepis a zeměpis.

Po II.světové válce se vrátil do Prachatic, kde učil na střední škole. V těchto letech začal pořádat prachatický
městský archiv, k mnoha knihám vypracoval obsahy a indexy. Věnoval se také uspořádání knihovny prachatic-
kého děkanského úřadu. Represe komunistického režimu tvrdě dopadly zejména na oba Ladislavovy sourozence,
ale i on a jeho manželka byli postiženi propuštěním ze školství a vystěhováním z Prachatic. V letech 1952-1957
bylo manželům sice povoleno učit v Horní Plané, pro jejich katolické smýšlení však byli opětovně vyhozeni
z práce a vystěhováni i z podřadného bytu v blízké Hůrce. S pomocí příbuzných a kolegy si Pilátovi našli pod-
nájem v Příbrami, kde Ladislav pracoval až do odchodu do důchodu jako dělník a skladník v Rudných dolech.
Zemřel v nedožitých 71 letech a byl pohřben v Prachaticích.

Články Ladislava Piláta najdeme především na stránkách časopisu "Zlaté stezky" /Vodňany/. Z jeho pera vzešel
"Průvodce děkanským chrámem sv.Jakuba", vydaný Literátským bratrstvem v Prachaticích roku 1947. O rok
později vydal MNV Prachatice jeho práci "Prachatice město české historie", průvodce městem a širším okolím.

V pražském časopisu Rodopisné společnosti československé, jejímž byl členem, v létě r. 1947 publikoval svou
obsáhlou badatelskou práci „Rodokmen univ. prof. dr. Jaroslava Vlčka“ o jihočeských rodových kořenech vý-
znamného vědce v oboru dějin české literatury. Do archivu Rodopisné společnosti v Praze tehdy věnoval celkem
deset rodokmenů ze svého kraje, které vypracoval: Pilátů z Todně u Trhových Svinů a Dvorce u Strunkovic,
Pilátů z Bavorovska, Vlčků z Budyně a z Útěšova, Chmelenských z Bavorova, Svatků z Útěšova, Krbečků-
Svatků z Útěšova a Stožic, Krejsů z Husince, Krejsů z Netolicka a z Břehova, Vavrušků-Matoušků z Drahonic
a Pivkovic a Hlinků z Bavorova, kteří původně pocházeli z Husince. Rodopisná společnost byla zrušena státním
zásahem r. 1948.

Od r. 1969 Ladislav Pilát také
spolupracoval s Českou genealo-
gickou společností v Praze. Její
knihovně nedlouho před svou
smrtí daroval čtyři své rodopisné
práce, věnované rodům Pilátů
ze Dvorce u Prachatic a ze Žitné
u Netolic, rodu Vlčků z Budyně
a rodu Chmelenských z Bavorova
(originály textů opatruje Státní
okresní archiv v Prachaticích).
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