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I. SLOVO ÚVODEM 

 

Když jsem coby žák základní školy objevil rodokmen mých předků z otcovy strany, začal 

jsem jej se zájmem studovat, přepisovat a jakmile to bylo díky digitalizaci příslušných matrik 

možné i zásadním způsobem rozšiřovat a zpřesňovat. S přibývajícími zkušenostmi se 

ze zájmu stal koníček a z koníčka nakonec v roce 2013 i práce, která mne baví. Zájem 

o rodokmen přetrvával, ale již nezbýval i s ohledem na má vysokoškolská studia dostatek času 

na jeho prozkoumávání. Na situaci by bylo možné uplatnit známé přísloví o kovářově kobyle. 

Ne, že bych neměl z vlastního rodokmenu ani čárku, ale byl zpracováván značně 

nerovnoměrně v těch mála chvílích volna a ponejvíce z otcovy strany. 

 Na „mami“ rodokmen jsem se chystal dlouho a přes jisté základy, nebyl nikdy 

zpracován podrobně. Dlouho jsem celou záležitost odsouval s plánem, že případná kronika 

získá na výpovědní hodnotě se svědectvími a vyprávěními ze života „babi z Ostrova“. 

Vyzpovídat jsem ji však již nestihl. Dluh, který cítím k mým předkům strany „mami“ jsem se 

rozhodl odčinit a tak jsem věnoval něco času a práce tvorbě této kroniky „Historie rodu Rada 

(1689-2018)“, která, jak věřím, bude prvním ze čtyř dílů pojednání o předcích z té strany, 

která mi vždy byla a nadále je oporou. 

Václav Černý 

v Prachaticích 18. prosince 2018 
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II. RODOVÉ PŘÍJMENÍ 

 

Rodové příjmí a příjmení je zřejmě to nejdůležitější, co rodinu spojuje a zároveň 

odlišuje od ostatních. Ale proč se dnes jmenujeme, jak se jmenujeme, co naše příjmení 

znamená, jak k němu přišli naši předci a proč nesli zrovna toto příjmení? Tyto otázky si každý 

z nás jistě minimálně jednou položil. Odpovědi na ně najdeme v dávné historii, kdy se příjmí 

utvářela, postupně vyvíjela a předávala z generace na generaci.  

Předně je však důležité vysvětlit jaký je rozdíl mezi příjmím a příjmením. Ve starých 

dobách chodilo na světě daleko méně lidí než dnes, tudíž nebylo nezbytné, aby lidé měli dvě 

jména. Stačilo přece to křestní. S přibývajícím počtem lidí však bylo nutné od sebe osoby 

se stejným křestním jménem odlišit. Tak vzniklo příjmí, což bylo přízvisko či také jakási 

přezdívka dotyčného člověka. Příjmí nebylo závazné, mohlo se měnit a už vůbec nebylo 

na rozdíl od příjmení dědičné. Příjmení však kolikrát bylo odvozeno právě z tohoto příjmí. 

K ustálení a k vzniku příjmení, jak jej známe dnes, došlo až za vlády Marie Terezie 

v 70. letech 18. století. Obyvatelé Království českého si museli vybrat jedno příjmení, které se 

v nezměněné podobě předávalo z otce na syna. Jak už bývá zvykem, prosazování zákona šlo 

pomalu, a dokonce dodnes se setkáme se jmény tzv. „po chalupě“ či „ po střeše“. 

Jména po chalupě jsou snad nejvíce typická pro jižní Čechy. Místním obyvatelům 

pramálo záleželo na tom, jak se dotyčný původně jmenoval. Mnohem důležitější bylo jeho 

bydliště – na jakém gruntu, na jaké chalupě, u koho bydlel. Přistěhoval-li se nebo přiženil-li 

se např. pan Jan Novák na grunt k Svobodům, začalo se mu říkat Jan Svoboda. Ze začátku 

si lidé možná pamatovali, jak se Jan jmenoval původně, ale postupem času na jeho původní 

příjmí zapomněli a Janovy děti, vnoučata i pravnoučata se rodily jako Svobodové. I tomuto 

zvyku se snažila svými zákony Marie Terezie zamezit. 

Příjmí a následná příjmení vznikala několika způsoby. Tím prvním a nejjednodušším 

byl vznik příjmí z křestního jména. Tento způsob vychází z potřeby rozlišit dva nositele 

stejného jména. Naši předci proto například říkali „Tomáš Koubů“ nebo „Tomáš Šimkův“ – 

tedy Tomáš Kouba, syn Jakuba, a Tomáš Šimek, syn Šimona. Brzy ani tato rozlišení nemohla 

stačit, proto se mezi příjmími objevují povolání. Například Tomáš řezník nebo Tomáš švec. 

Nejdříve se psali s malým písmenem, později bylo jejich povolání natolik jasným znakem, 

že se z něho stalo jejich příjmí s počátečním velkým písmenem. 

Pokud přišel do vsi někdo cizí, dostal příjmení podle toho, odkud pocházel. Proto 

se mezi příjmeními vyskytuje například Táborský, Pražák, Slavata (tj. Slavatův poddaný, 

přišel ze slavatovského panství), Podhorský (přišel zpoza hor), Záleský (bydlel za lesy) aj. 
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Pokud přišel z neznámého, vzdáleného místa, které by si starousedlíci beztak nepamatovali, 

označovali ho jako Novák nebo Novotný, protože ve vsi byl přece nový. 

Další možností bylo, že naši předci dostali příjmí podle svých fyzických nebo 

charakterových vlastností či typických činností. Tak vznikla příjmení jako Smíšek (veselý 

člověk), Smutný, Lysý (zřejmě holohlavec), Černý (tmavých očí, vlasů, pleti), Potměšil (po 

tmě šil), Hřejpivo (měl za úkol ohřívat pivo – ano, dříve se pilo teplé) atd.  

 Příjmení Rada, které nosí náš rod, může pocházet od osobních jmen Radbor, Radobyl, 

Radomysl, Ctirad, Domarad a podobných. Rovněž může vycházet ze slovesa radit. 

 

V přímé linii rodu Rada se objevuje ještě celá řada dalších příjmení: 

 

Jaroš – z osobních jmen typu Jarohněv, Jaroslav a jim podobných vzniklých z přídavného 

jména jarý = bujný. 

Karpíšek – z osobního jména Karponius a jemu podobných či Polykarp, též z nářečního 

přídavného jména karpavý = krhavý (slzavý). 

Král –  z podstatného jména, často však také jako ironická přezdívka. 

Kraus – z německého krauss = kadeřavý. 

Lešák – odvozeno buď od slova leš = označení drobného dřeveného uhlí; lesní úl – lešák = 

včelař. 

Lohr – z místního jména Loh v Bavorsku, nebo odvozeně z německého podstatného jména 

Loh = křovinatý les, močál. 

Mourek – zdrobněle synonymum pro černocha, též od podstatného jména mour = saze, 

uhelný prach, snad i zdrobnělina z mourovatá kočka. 

Římsa – buď z podstatného jména římsa, nebo z osobního jména Pelhřim. 

Šobr – z německého podstatného jména Schober = stoh, kupka sena; německy nářečně též 

švec; z německého slovesa schaben = seškrabovat; z německého Pechschaber = 

seškrabovač smoly. 

Vorlovský – z podstatného jména (v)orel, případně podle domovního znamení. 

Weber – z německého podstatného jména Weber = tkadlec.1 

 

 

 

 
1 Výklady významů příjmení vyhledány v knize Dobrava MOLDANOVÁ, Naše příjmení, Praha 2010. 
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VÝSKYT PŘÍJMENÍ RADA - RADOVÁ 

 

Výskyt příjmení Rada ukazuje na vysokou hustotu jeho nositelů v okolí Plzně. Pod obcí 

s rozšířenou působnosti Nýřany žije 57 nositelů tohoto příjmení (každý 1851 obyvatel oblasti). 

 

 

(www.kdejsme.cz). 

 

(www.kdejsme.cz). 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



9 
 

VÝSKYT PŘÍJMENÍ RADDA - RADDOVÁ 

 

Výskyt příjmení Radda poukazuje na značnou ojedinělost a spíše nahodilost v jeho výskytu. 

 

(www.kdejsme.cz). 

 

(www.kdejsme.cz).  
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III. DĚJINY RODU RADA Z KŘIMICKA (1689-2018) 

 

Přímou posloupnost rodu Rada je možné sledovat zpět do minulosti až k Michaelovi Raddovi, 

jehož životní data prozatím nejsou objasněna. V matričních knihách se na konci 17. století 

vyskytují dva Michaelové Raddové a ke smůle rodopiscově se data jednotlivých matričních 

událostí k nim vztahujících překrývají a není tudíž možné, je považovat za jednu osobu, byť 

se to i s ohledem na neobvyklost křestního jména a shodu v povolání nabízí. 

 Co je tedy s určitostí doloženo? Nejstarším v matričních zápisech doloženým předkem 

rodu Radů byl Michael Radda (?-?) pastýř poddaný k panství Křimice. Ten se v neděi 

9. října 1689 v kostele sv. Jiří v Malesicích oženil s Dorotu Lantzendorferovou. Svědky 

svatebního obřadu se stali Jan Hauch, Václav Červenka a Jiří Arnošt. Oddávajícím byl P. Jan 

Dvořák.2 

 

 

Zápis o uskutečnění sňatku Michaela Raddy a Dorot Lantzendorferové roku 1689. 

Přepis:  

9: Octobris: Praemissis proam Mendis copulati sunt a me qui supra: Michael Rada cum Dorothea 

Lantenberfrowou. Testes: Joannes Hauch, Wenceslaus Czerwenka, et Georgius Arnosst. 

Volný překlad: 

Dne 9. října byli po trojích ohláškách mnou výše zmíněným oddáni Michael Radda s Dorotou 

Lantenberfrowou. Svědci: Jan Hauch, Václav Červenka a Jiří Arnošt. 

 

 Rodiny stěhovavých povolání, jakými ty pastýřské jsou, se v matričních záznamech 

vyhledávání velmi nesnadno. Z tohoto důvodu jsou známé pouze dvě děti vzešlé z manželství 

Michela a Doroty. Obě se narodily ve vsi Tlučná spadající pod sousední farnost Vejprnice. 

Mladší dcera Barbora byla pokřtěna 3. dubna 1698. Při jejím křtu je otec Michael uváděn jako 

ovčí mistr.3 Tento pojem by bylo možné ztotožnit s polním mistrem. Na rozdíl od obyčejných 

pastýřů byl polní mistr správcem a vedoucím ovčína, kterému byli podřízeni ostatní ovčáci na 

 
2 SOA Plzeň, SMZČ, sign. Malesice 01, fol. 104r. Dále jen signatura příslušné knihy. 
3 Vejprnice 02, fol. 29v. 
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daném ovčíně působící. K této funkci se dopracovával skrze dlouholetou praxi na 

jednotlivých panských ovčínech a poplužních dvorech. Ekonomicky byla tato funkce na svou 

dobu slušně ohodnocena. Polní mistr měl na ovčíně rodinný byt, mohl si vydržovat vlastní 

menší hospodářství a chovat soukromé stádo ovcí. Pobíral rovněž deputátní dávky.4 

 

 

Farní kostel sv. Jiří v Malesicích. (www.pamatkopin.cz) 

 

 Starším sourozencem již zmíněné Barbory a jediným doloženým synem Micheala 

Raddy byl Václav Radda (1695-1769). Václav se narodil v Tlučné a pokřtěn byl 28. srpna 

1695 vejprnickým farářem. Jeho kmotrem se stal Jan Khorl z Bolevce splolu s Marianou 

Stejlovou. Přístojícími svědky byli Šimon Škarda, Šimon Voltr a Kateřina Vattková 

z Radčic.5 

 Václav se rovněž stal ovčákem a za život vystřídal několik působišť napříč křimickým 

panstvím, což dokládají místa narození jeho dětí. Jeho první manželkou byla Dorota, jejíž 

původ se však nepodařilo dohledat. S ní měl Václav pět doložených potomků. 

❖ Matouš Radda (*14. září 1731, Radčice) – pokračovatel rodové linie. 

 
4 Václav FÜRST, Polní mistrové Fürstové na ovčínech Suchá, Olešník, Dříteň a Kmín, Rodopisná revue on-line 

12, 2010, s. 11-12. 
5 Vejprnice 02, fol. 16v. 
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❖ Marie Magdalena Kateřina (*25. listopadu 1734, Radčice6) – bližší osudy nejsou 

známy. 

❖ Magdalena (*7. ledna 1737, Vochov7) – bližší osudy nejsou známy. 

❖ Anna (*2. dubna 1738, Vochov8) – bližší osudy nejsou známy. 

❖ Martin (*15. února 1741, Vochov9) – bližší osudy nejsou známy. 

 

 

Tlučná na tzv. indikační skice ke stabilnímu katastru (1839) s vyznačením pravděpodobné polohy panského 

dvora. (www.archivnimapy.cuzk.cz) 

 

 Po více jak dvou letech od narození nejmladšího syna zemřela 29. května 1743 v 

Záluží Václavova manželka Dorota. Ves Záluží leží přibližně 9,5 kilometru vzdušnou čarou 

od Vochova resp. vrchnostenského dvora tam. To samo o sobě dokládá nevyzpytatelnost 

 
6 Malesice 02, fol. 40v. 
7 Vejprnice 04, fol. 10r. 
8 Vejprnice 04, fol. 16v. 
9 Vejprnice 04, fol. 29v. 
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migrace členů pastýřských rodin. Pohřbena byla místním farářem P. Davidem Ferdinandem 

Kelsbergem 31. května na hřbitově v Ledcích.10 

 

 

Kostel sv. Jakuba Většího v Ledcích (www.atelier-soukup.cz). 

 

 Po úmrtí své první manželky se Václav v kostele sv. Jakuba Většího v Ledcích oženil 

podruhé. Tentokráte se jeho chotí stala již ovdovělá Salomena Kobzová rozená Vrabcová 

(?-1762) ze Záluží, jejímž otcem byl Matěj Vrabec. Předchozí manžel Jakub Kobza původem 

z Nekmíře, s nímž vstoupila do manželství 17. října 1741,11 zemřel již počátkem následujícího 

roku 24. ledna 1742 v Ledcích.12 

 Svatba Václava Raddy a Salomeny ovdovělé Kobzové se uskutečnila pro trojích 

ohláškách uskutečněných 15., 22. a 29. září, během nichž nebyla zjištěna žádná překážka 

 
10 Ledce 04, fol. 240v. 
11 Ledce 04, fol. 174r. 
12 Ledce 04, fol. 232r. 
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bránící uskutečnění sňatku. Obřad samotný vedený místním farářem P. Davidem 

Ferdinandem Kelsbergem proběhl v úterý 1. října 1743.13 

 

 

Zápis o uskutečnění sňatku Václava Raddy a Salomeny Kobzové roku 1743. 

Přepis:  

 Ex Zaluzy et Ledecz 

 Wenceslaus Radda viduus cum Salomena Superstite vidua post dfctm Jacobum Kobza  Subditi 

Neckmrzium producta licentia Dominicali et praemissis denntiationibus 15. 22. 29. 7bris praesentibus 

Testibus Thoma Korl ex Skrnian et Catharina Dobra ex Zaluzy. Matrimonio junci sunt 1a octobris ad Stili 

Ego David Ferdyd Kelsberg Curatus loci. 

Volný překlad: 

 Ze Záluží a Ledcí 

 Václav Rada vdovec se Salomenou pozůstalou vdovou po zemřelém Jakubovi Kobzovi poddaní nekmířští 

skrze povolení vrchnostenské a předchozích ohláškách uskutečněných 15., 22., a 29. září byli oddáni 

mnou Davidem Ferdinandem Kelsbergem místním farářem. Svědky byli Tomáš Korl ze Škvrňan 

a Kateřina Dobrá ze Záluží. 

 

Z Václavova druhého manželství je známa pouze jedna dcera narozená téměř rok po svatbě: 

❖ Marie (*8. září 1744, Záluží14) – bližší osudy nejsou známy. 

 

 Udělení povolení vrchnosti bylo důležité. V případě sňatku Václava a Salomeny bylo 

však o to důležitější, že oba pocházeli z různých panství. Zatímco Václav byl totiž poddaným 

křimickým, tak Salomena spadala pod panství nekmířské. Obě panství však patřila jediné 

vrchnosti pánům z Vrtby. Jak je následně možné vyčíst z matričního zápisu o narození jejich 

 
13 Ledce 04, fol. 180v. 
14 Ledce 04, fol. 61r. 
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dcery Marie, převzala Salomena vrchnostenskou příslušnost svého manžela. Křimické panství 

patřilo pánům z Vrtby od roku 1646 do roku 1830. 

 Salomena prožila po boku svého druhého manžela necelých 19 let než 1. června 1762 

v Křimicích ve věku údajných 70 let zemřela. Pohřbena byla 3. téhož měsíce na hřbitově 

u kostela sv. Jiří v Malesicích.15 

 Václav Radda, který byl v době jejího úmrtí v Křimicích podruhem, zemřel 28. března 

1769 v Nové Hospodě. Pohřben byl ve Vejprnicích 30. března.16 

 

 

Zápis o úmrtí Václava Rady z roku 1769. 

Přepis: 

ex Nova popina Wenceslaus Radda 

Anno 1769. die 28 mensis Martii Wenceslaus Radda inquilinus in nova popina in Communionne S: 

Matris Ecclesiae Animam DEo reddidit Omnibus ultimo Sacramentis provisus in domo Georgii Rzimsa 

Cazarii. Cujus Corpus 30 hujus sepultum est more Catholico apud Ecclesiam Parochialem S: Adalberti 

Episcopi et Martyris Weyprnitzii aetatis…91 

Překlad: 

z Nové Hospody Václav Rada 

Roku 1769 dne 28. měsíce března Václav Rada podruh v Nové Hospodě do společenství Matky svaté 

církve duši bohu odevzdal všemi posledními svátostmi zaopatřen v domě Jiřího Římsy domkáře. Jeho tělo 

dne 30. téhož měsíce bylo pohřbeno způsobem katolickým ke kostelu farním svatého Vojtěch biskupa a 

mučedníka ve Vejprnicích. Věku měl 91 let. 

 

 
15 Malesice 03, fol. 435r. 
16 Vejprnice 13, fol. 127v. 
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 Nejstarším potomkem z Václavova prvního manželství a pokračovatelem sledované 

linie rodu byl Matouš Radda (1731-1764), který se narodil roku 1731 v Radčicích a pokřtěn 

byl 14. září v malesickém kostele.17 

 Matouš, syn křimického pastýře, se oženil v devětadvaceti letech s Markétou, dcerou 

Micheala Lohra (1740-?) pastýře ve Vochově, ve vejprnickém kostele svatého Vojtěcha 

v úterý 7. října 1760. Oddávajícím byl místní kaplan P. Filip Fencl a svědky obřadu se stali 

Jiří Radda pastýř v Křimicích a Jakub Jung domkář z Tlučné.18 

 

 

Kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích (jdlavicka.rajce.idnes.cz) 

 

 Markéta Lohrová se narodila do rodiny pastýře Michaela Lohra a jeho manželky 

Markéty 28. března 1740 ve Vejprnicích. O tom, že se oba rody Radů a Lohrů pravidelně 

střetávaly při slavnostních příležitostech, jakou byl i křest dítěte, svědčí jméno kmotry malé 

Markéty. Tou se totiž stala Markéta Radová manželka pastýře v Tlučné. O tom, zda-li patřila 

či nepatřila k námi sledované linii rodu zůstává otázkou. 

 Matoušovi, který podobně jak otec vykonával pastýřské řemeslo v Křimicích, 

a Markétě se narodily dvě děti: 

❖ Markéta (*25. srpna 1761, Křimice19) – bližší osudy nejsou známy. 

❖ Filip Radda (*11. září 1763, Křimice) – pokračovatel rodové linie. 
 

17 Malesice 02, fol. 31r. 
18 Vejprnice 10, fol. 46r. 
19 Vejprnice 04, fol. 125v. 
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 Více potomků se z manželství ani narodit nemohlo neboť Matouš Radda pastýř a 

podruh zemřel v nečekaně nízkém věku 33 let dne 27. listopadu 1764 v Chotíkově. Pohřben 

byl u tamního kostela Povýšení sv. Kříže dne 29. listopadu.20 

 

 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově (www.turistika.cz) 

 

 Pokračovatelem rodu se stal Matoušův jediný syn Filip Radda (1763-1825). Narodil 

se 11. září 1763 v Křimicích a pokřtěn byl již následujícího dne. Jeho kmotrem se stal Filip 

Panker pastýř z Nové Hospody a svědky křtu byli Martin Radda ovčácký tovaryš z Křimic 

a Marie Rychlíčková žena pastýře z Tlučné.21 

 Filip, který pokračoval v pastýřské tradici svých předků, si vzal za manželku Evu 

Karpíškovou (1769-1835) dceru sedláka z Vejprnic čp. 7. Eva se narodila 24. srpna 1769 

ve Vejprnicích sedlákovi Jiřímu Karpíškovi a jeho ženě Dorotě rozené Čadkové z Křimic. Její 

 
20 Malesice 03, fol. 441r. 
21 Vejprnice 04, fol. 134v. 
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kmotrou se stala vejprnická selka Eva Václavová a svědky křestního obřadu byli sedlák Jiří 

Křen a selka Eva Křenová, oba z Vejprnic.22 

Kmotři, kteří neodmyslitelně patří ke každému křestnímu obřadu, měli dle křesťanské 

nauky hrát v životě dítěte zásadní roli. Při křtu stálo velmi často kmotrů více. Zpravidla 

se dodržovalo alespoň stejné pohlaví kmotra, který nese malé nemluvně a drží jej 

během obřadu křtu. Kmotr byl totiž po jistou dobu v minulosti pouze jeden a označoval 

se latinským slovem „levans“. Samotnému obřadu pak přihlíželi ještě další svědkové zvaní 

„testes“. Za kmotry často chodila rodina, potažmo osoby s rodinou spřízněné (častokráte 

manželské páry, jako v tomto případě). Kmotrovství bylo čestnou záležitostí, kdy se kmotry 

dětí sousedů často stávali zámožnější sedláci či jiné elity venkovské společnosti jako 

například šafáři či kantoři. Hlavním úkolem kmotra bylo dohlížet na správnou křesťanskou 

výchovu svého kmotřence a v případě úmrtí jeho rodičů by mělo být povinností kmotrů se 

o sirotky postarat, a to včetně takových věcí, jako bylo věno pro dcery a vyplacení pro syny. 

V současné době je živě diskutovaným problémem právě ona povinnost postarat se o sirotky, 

čili do jaké míry byla pozice kmotra závazná a do jaké spíše čestná. Je důležité připomenout, 

že podle kanonického práva, byli kmotr a kmotřenec popř. kmotřenka v prvním stupni 

příbuzenství, tedy ve stejném jako rodiče a děti. V žádném případě tak nemohlo dojít 

ke sňatku kmotra s kmotřenkou či kmotry s kmotřencem. 

 Oddáni byli Eva Karpíšková s Filipem Raddou ve farním kostele sv. Vojtěcha 

ve Vejprnicích v pondělí 11. listopadu 1793 za přítomnosti svědků Františka Pokorného, 

sedláka z Vejprnic, a pololáníka Bartoloměje Havlíka také z Vejprnic.23 Z jejich manželství 

postupně vzešlo sedm potomků. 

❖ Matěj Radda (*17. listopadu 1794, Vejprnice 1024) – byl patentálním invalidou 

(pravděpodobně následkem válečného zranění). Poprvé se oženil 13. srpna 1822 

s Rozálií Čepníkovou z Tlučné.25 Podruhé se oženil 3. února 1835 ve Vejprnicích 

s Barborou Kromerovou.26 Později žil na Nové Hospodě čp. 7. 

❖ Martin Radda (*26. února 1797, Vejprnice 10) – pokračovatel rodové linie. 

❖ Marie Anna (*19. července 1800, Vejprnice 2227) – provdána 9. července 1821 

ve Vejprnicích za Jana Krause, syna sedláka.28 

 
22 Vejprnice 04, fol. 179r. 
23 Vejprnice 10, fol. 2v-3r. 
24 Vejprnice 04, pag. 8. 
25 Vejprnice 10, pag. 44. 
26 Vejprnice 11, fol. 6. 
27 Vejprnice 05, pag. 2. 
28 Vejprnice 10, fol. 12. 
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❖ Josef Radda (15. října 1803, Vejprnice 2229 – 4. května 1834, Vejprnice 2230) – 

vysloužilý voják plzeňského pluku. Ze služby propuštěn 16. srpna 1833. 

❖ Šimon (4. srpna 1806, Vejprnice 2231 – 30. března 1812, Vejprnice 2232) 

❖ Václav (23. září 1809, Vejprnice 2233 – 22. března 1810, Vejprnice 2234) 

❖ Václav (9. dubna 1811, Vejprnice 2235 – 30. března 1812, Vejprnice 2236) 

 

 V období mezi narozením syna Martina (1797) a dcery Marie Anny (1800) pověsil, 

takříkajíc, Filip pastýřské řemeslo na hřebík, získal ve Vejprnicích domek čp. 22 a usadil se. 

 

Vejprnice na tzv. Povinném císařském otisku stabilního katastru (1839) s vyznačením skupiny domů s čp. 22. 

(www.archivnimapy.cuzk.cz) 

 

 
29 Vejprnice 05, pag. 5. 
30 Vejprnice 14, fol. 30v. 
31 Vejprnice 05, pag. 9. 
32 Vejprnice 14, fol. 19v. 
33 Vejprnice 05, pag. 13. 
34 Vejprnice 14, fol. 18r. 
35 Vejprnice 05, pag. 16. 
36 Vejprnice 14. fol. 19r. 
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 Čísla popisná obdržely jednotlivé chalupy až v roce 1771, kdy vstoupila v platnost 

jedna z reforem jediné panovnice na našem trůně, Marie Terezie, a to povinné číslování 

domů. Ale proč jsou čísla popisná popisnými? Domy byly totiž doopravdy popisovány čísly. 

Číslování domů probíhalo dvojím způsobem.  Pakliže v obci sídlila vrchnost, její sídlo bylo 

označeno číslem popisným 1 a další domy byly očíslovány od tohoto sídla ke kraji obce 

po jedné straně cesty a pak zpět na druhý okraj obce po druhé straně cesty, nakonec přišly 

na řadu domy z druhé strany panského sídla. V případě, že se v obci sídlo vrchnosti 

nenacházelo, číslem popisným se označil nějaký významnější dům – fara, rychta, kovárna 

nebo škola. Od ní se pak postupovalo kruhem kolem návsi. Domy stojící bokem byly 

označeny číslem podle toho, jak byly uspořádány nebo v pořadí, v jakém byly postaveny. 

Jednalo-li se o obec silničního typu, kde chyběla náves a jakákoliv významnější budova, bylo 

číslo jedna přiděleno budově na té straně obce, kudy vjížděla císařská komise do vsi. 

Od tohoto místa pak byly očíslovány všechny usedlosti po jedné straně cesty až na druhý 

konec obce a pak následně zpět po druhé straně cesty. 

 Filip Radda zemřel 14. ledna 1825 ve svém domku ve Vejprnicích čp. 22 věku 61 let. 

Příčinou jeho úmrtí podle matričního zápisu byl Abzehrung, tedy buď plicní tuberkulóza 

či nějaké nádorové onemocnění.37 Zaopatřen posledními svátostmi a pohřben byl skrze 

vejprnického kaplana Ignáce Čáslavského. Pohřeb se uskutečnil 16. ledna 1825.38 

 

 

Zápis o úmrtí Filipa Raddy (1825). 

Přepis: 

Ao 1825 14 Jänner / 16 / 22 / Fillip Radda domkář z Weyprnic / 65 let / Abzehrung / Provisus S. sepultus 

ab Ignatio Czaslawsky Capell. Weypr.  

 

 Eva přežila svého manžela o dekádu, než také 6. dubna 1835 v tomtéž domě na zápal 

plic ve věku 65 let zesnula. Pochoval ji vejprnický kaplan Václav Odcházel o dva dny později 

8. dubna.39 

 
37 Josef PETERKA, Cesta k rodinným kořenům. Praktická příručka občanské genealogie, Praha 2006, s. 250. 
38 Vejprnice 14, fol. 25v. 
39 Vejprnice 14, fol. 31v. 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



21 
 

 Pokračovatelem sledované linie rodu se stal v pořadí druhý syn Martin Radda (1797-

1871), který se narodil ve Vejprnicích čp. 10 v únoru roku 1797. Pokřtěn byl 26. února 

místním farářem Františkem Janem Červenkou v přítomnosti kmotrů Martina Součka 

chalupníka z Vejprnic a sedláka z téže vsi Matěje Boháče.40 

 Zde se nabízí možnost říci si něco 

o hierarchii vesnické společnosti. Na jejím vrcholu 

stáli sedláci jinak osedlí či především na Moravě 

celoláníci. Směrem dolů se v každé společenské 

skupině snižuje velikost půdy, což byl základní 

prvek určující rozvrstvení venkovské společnosti. 

Na konci této hierarchie majitelů nemovitostí 

na venkově stojí domkáři. Domkář měl pouze 

svoji chalupu či domek a k tomu nanejvýše 

zeleninovou či ovocnou zahrádku. 

 Martin se ve svém životě oženil celkem dvakrát. Jeho první manželkou se roku 1821 

stala Kateřina Hellerová (1793-1851). Snoubence v pondělí 29. října oddal děkan František 

Novák v přítomnosti svědků: mlatce Josefa Pokorného a nádeníka z Vejprnic Adama 

Václava.41 

 Kateřina se narodila ve Vejprnicích čp. 6 jako dcera tamního hospodáře sedláka 

Martina Hellera a jeho manželky Zuzany Boháčové. Pokřtěna byla 30. dubna 1793 

v přítomnosti kmotrů Kateřiny Červenkové a místního šenkýře Šimona Haase.42 Kateřina 

porodila jako svobodná matka syny Josefa a Jakuba, kteří však, pokud je možné z matričního 

zápisu usuzovat, Martinem nebyli osvojeni. 

❖ Josef Heller (*26. října 1815, Vejprnice 643) – bližší osudy nejsou známy. 

❖ Jakub Heller (18. července 1820, Vejprnice 3144 – 5. února 1821, Vejprnice 645) 

 

❖ Jan Radda (*18. ledna 1823, Vejprnice 946) – dne 17. února 1852 byl ve Vejprnicích 

oddán s Barborou Boháčovou.47 

❖ Jakub (1. listopadu 1825, Vejprnice 348 – 20. listopadu 1826, Vejprnice 3249) 

 
40 Vejprnice 04, fol. 9v-10r. 
41 Vejprnice 10, fol. 12v. 
42 Vejprnice 04, fol. 6v-7r. 
43 Vejprnice 05, pag. 23. 
44 Vejprnice 05, pag. 28. 
45 Vejprnice 14, fol. 23r. 
46 Vejprnice 05, pag. 32. 
47 Vejprnice 11, fol. 23. 
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❖ Tomáš (17. prosince 1827, Vejprnice 3250 – 8. května 1846, Nová Hospoda 1951) 

❖ Anna (*12. ledna 1830, Vejprnice 3252) – v roce 1850 se jí narodilo nemanželské dítě, 

které však záhy zemřelo. Dne 7. září 1852 se ve Vejprnicích provdala za vdovce, 

domkáře a zednického tovaryše Kašpara Willa.53 

❖ Jakub (*19. března 1832, Vejprnice 3254) – bližší osudy nejsou známy. 

❖ Jiří Radda (*6. června 1834, Vejprnice 3255) – dne 22. listopadu 1859 

se ve Vejprnicích oženil s nádenicí Annou Hessovou.56 

 

 Po celé období života ve Vejprnicích žil Martin Radda s rodinou ponejvíce 

v podružství, které má svá specifika. Podruzi nevlastnili vlastní pozemky, byli naopak 

najímáni na nejrůznější práce zemědělského charakteru. Za práci nedostávali mzdu, ale mohli 

za ni pobývat na sedlákově chalupě, dostávali stravu, šatstvo a někdy i určitý podíl z úrody 

některých plodin ze sedlákova pole. Často byla jedna podružská rodina usazena u jednoho 

hospodáře po několik generací, ale existovaly i případy (a nebylo jich málo), kdy se rodina 

rok co rok stěhovala jinam. Pokud chtěl podruh u svého hospodáře zůstat další rok, musel ho 

údajně „uprosit“ slovy „Pěkně vás prosím, hospodáři a hospodyně, jestli byste mě tu u vás 

zase nenechali.“ Sedlák svolit mohl, ale nemusel. 

 Ve čtyřicátých letech se rodina přestěhovala na Novou Hospodu, dnes místní část 

Plzně. Původně zde stál dvůr Grünhof, u kterého vznikla Hospoda Zeleného dvora 

následována dalšími chalupami.57 Označení Grünhof bylo užíváno i v německojazyčných 

matrikách, zatímco latinské označení Nova Popina doslova reflektovalo český název. Martin 

se zde usadil jako domkář na čp. 19, přičemž rodina je v lokalitě doložena od roku 1846. 

Již dříve však na Novou Hospodu přesídlil i Martinův starší bratr Matěj, kterému v čp. 7 roku 

1842 zemřela žena Barbora.58 

 

 
48 Vejprnice 05, pag. 37. 
49 Vejprnice 14, fol. 26v. 
50 Vejprnice 05, pag. 41. 
51 Vejprnice 14, fol. 208v. 
52 Vejprnice 05, pag. 44. 
53 Vejprnice 11, fol. 10. 
54 Vejprnice 05, pag. 51. 
55 Vejprnice 05, pag. 55. 
56 Vejprnice 11, fol. 13. 
57 https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Hospoda_(Plze%C5%88). Odkaz vyhledán 10. prosince 2018. 
58 Dne 23. října 1842. Vejprnice 14, fol. 207r. 
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Nová Hospoda na tzv. Povinném císařském otisku stabilního katastru (1839). Osada se nacházela na samém 

okraji katastru vsi Vejprnice. Na plánku je dobře vidět trojkřídlý dvůr.  

Šipka označuje polohu domku čp. 19 (kat.č.52) (www.archivnimapy.cuzk.cz). 

 

 V domku čp. 19 na Nové Hospodě také zemřela náležitě zaopatřena první manželka 

Martina Raddy – Kateřina. Stalo se tak 15. srpna 1851 z příčiny srdeční vady. Pohřbena byla 

ve Vejprnicích kaplanem P. Václavem Mallým.59 

 Martin se v listopadu následujícího roku oženil podruhé. Jeho manželkou se stala 

o 14 let mladší Johana Králová (1811-?), vdova po Thomasi Schwormovi z Chotíkova, 

původem z více než 12 kilometrů vzdáleného Žilova. Svatební obřad se uskutečnil zřejmě 

v kostele v Chotíkově, kde nevěsta na čp. 41 žila, v úterý 23. listopadu 1852. Svědky svatby 

se stali Anton Titlbuch učitel v Malesicích a Thomas Filip podučitel tamtéž.60 Johana 

se narodila 1. července 1811 v Žilově čp. 20 sedláku Martinovi Královi a Markétě rozené 

Stöcklové. Kmotrou se jí stala selka z Trnové Johana Fenzlinová doprovázená domkářem 

ze Žilova Benediktem Caltou.61 

 Z manželství přes pokročilý věk obou vzešli ještě dva potomci: 

❖ Bartoloměj (20. dubna 1854, Chotíkov 3362 – 20. dubna 1854, Chotíkov 3363) 

 
59 Vejprnice 14, fol. 210v. 
60 Malesice 12, pag. 295. 
61 Ledce 14, fol. 11. 
62 Malesice 11, pag. 55. 
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❖ Josef Rada (*20. března 1856, Vejprnice 39) – pokračovatel rodové linie. 

 

Zajímavé je, že ještě při svatbě s Johanou je Martin Radda uváděn coby nájemce 

v Nové Hospodě čp. 19, ale při narození syna Bartoloměje byl zapsán jako podruh 

v Chotíkově čp. 33. Při narození syna Josefa, již Martin Radda působil jako podruh 

ve Vejprnicích. O to bizardněji působí skutečnost, že Martin zemřel 24. října 1871 ve věku 

74 let v Ledcích čp. 29, tedy v oblasti odkud pocházela jeho manželka.64 

 

 

 

Zápis o úmrtí Martina Rady v Ledcích (1871). 

 

 Martin Rada tak vykonal velmi zajímavou životní pouť plnou změn působišť, 

která jakoby odrážela stěhovavý charakter povolání jeho předků. 

 

 

 
63 Malesice 09, fol. 310. 
64 Ledce 16, pag. 292. 
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Životní pouť Martina Rady podle jednotlivých lokalit. Roky značí období, kdy v daných lokalitách prokazatelně 

pobýval. (www.mapy.cz) 

 

Nejmladším doloženým Martinovým potomkem byl syn Josef Rada (1856-1930). 

Josef se narodil ve Vejprnicích čp. 39 dne 20. března 1856. Na svět mu tehdy pomáhala 

zkoumaná porodní bába Anna Hauerová z Křimic, která se také stala jeho druhou kmotrou. 

Josefovým kmotrem se při křtu uskutečněném kaplanem P. Viktorinem Fojtíkem v den 

narození se stal verprnický učitel Jan Krofta.65 

 
65 Vejprnice 05, pag. 118. 
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Příjmení Krofta je na Plzeňsku poměrně rozšířené a tak bez bližšího průzkumu není 

možné soudit, zda-li tento učitel byl nějakým způsobem příbuzným s pozdějším slavným 

českým historikem, vyslancem u Svatého stolce a prvorepublikovým ministrem zahraničí 

Prof. PhDr. Kamilem Kroftou.66 

Role porodní báby byla při porodu velmi 

důležitá. Jestliže v dnešní době vděčíme za naše 

narození v mnoha případech lékařům gynekologům, 

v minulosti byla situace značně odlišná. Do doby, 

než začaly vznikat první porodnice na našem území, 

měla hlavní roli, zejména na vesnicích a v obcích 

bez lékařů, buď porodní bába, nebo poté zkoušená 

porodní asistentka. Od nepaměti tak nebyla žena 

na narození svého dítěte sama. Samo pojmenování 

této bohulibé činnosti vychází z toho, že rodičkám 

většinou pomáhala starší zkušená žena, která již měla 

několik porodů za sebou. Proto se vžilo pojmenování 

„bába“. V matričních knihách narozených a křtěných 

můžeme nalézt informaci o ženě, jež pomohla nové 

dětské ratolesti na svět pod německy psaným označením „Hebamme“. Česky se pak porodní 

bábě říkalo „bába pupkořezná“ či „bába babicí“. Sama povinnost uvádět v matričních 

zápisech k porodu nezbytnou pomocnici, byla uzákoněna až roku 1789 na základě nařízení 

císaře Josefa II. Zde tak ještě můžeme číst i informaci, zda byla „zkoušená“ 

anebo „nezkoušená“ s tím, že nezkoušené neměly být trpěny. Teprve na začátku 19. století, 

r. 1804 vešla v platnost povinnost pro porodní báby, aby absolvovaly „porodní“ školu. Ty 

v této době byly v českých zemích pouze v Praze a v Olomouci. Důvody k jejich absolvování 

byly zřejmé – ženy se měly dozvědět ze soudobých naučných publikací, jak a co mají dělat 

s novorozencem a jak postupovat. Zároveň se stávaly nositelkami medailonků s reliéfem 

gravidní Panny Marie a nápisem „zkoušená porodní bába“ a odkazem na příslušné nařízení 

na druhé straně. 

Josef se oženil v necelých pětadvaceti letech ve Vejprnicích v neděli 13. února 1881 

s Reginou, dcerou Jana Šobra, horníka v Tlučné čp. 49.67 Josef byl sám tou dobou horníkem, 

 
66 Základní informace: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-

1938-csr/milan-hodza-3/prof--phdr--kamil-krofta-74642/. Odkaz vyhledán 11. prosince 2018. 
67 Vejprnice 23, pag. 103. 

Ilustrační vypodobnění porodní báby. 

(www.stastny-usmev.cz) 
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takže výběr manželky ze stejného profesního prostředí není překvapivý. Svědky obřadu, 

který vedl místní farář Martin Pachl, se stali Václav Kraus, mlatec v panském dvoře v Tlučné 

– zřejmě nevěstin strýc, a Josef Hrubý, rovněž mlatec tamtéž. 

Regina Šobrová (1858-1932) se narodila 16. listopadu 1858 v Tlučné čp. 23 do rodiny 

pastýřské. Otec Jan Šobr (1825-1905) byl v době dceřina narození obecním pastýřem 

v Tlučné čp. 23. Matka Anna byla dcerou Jakuba Krause (1801-1861) chalupníka v Tlučné 

čp. 13, jehož jméno by bylo dobré si s ohledem na další líčení zapamatovat. Děvčátku na svět 

pomáhala zkoumaná porodní bába Františka Kušková z Křimic. Své neobvyklé příjmení 

získala Regina po své kmotře Regině Langové (v orig. Rekině Lankové) manželce Šimona 

Langa. Druhým kmotrem se stal chalupník Josef Kraus, zřejmě strýc z matčiny strany.68 

Nyní však zpět ke svatbě Josefa Rady a Reginy Šobrové. Čeho si může pozorné oko 

čtenáře povšimnout, je svolení, které ke sňatku dcery, dal její otec Jan Šobr. 

 

 

Zápis o oddání Josefa Rady a Reginy Šobrové (1881). 

 
68 Vejprnice 08, pag. 112. 
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Z dnešního pohledu, se souhlas vepsaný do matriční knihy může jevit jako nesmyslný, 

vždyť Regině bylo tehdy již 22 let a měla by být plnoletá. A právě zde nastává zádrhel. 

Plnoletost byla totiž v minulosti na jiné věkové hranici, než je dnes. V habsburské monarchii 

(později rakouském císařství) a poté v Rakousku - Uhersku byla tato hranice stanovena 

dovršením 24tého roku života. Později po vzniku Československa se hranice snížila na 21 

a až v roce 1950 na dnešních 18 let. Zajímavou informací je negramotnost otce nevěsty, který 

svůj souhlas se sňatkem vyslovil v přítomnosti svědků a podepsal se třemi křížky. Jeho jméno 

následně připsal farář. Navzdory povinnosti vzdělávat své potomky zavedené Marií Terezií, 

stále mnoho lidí neumělo psát. Jednoduše to k životu nepotřebovali. Povinná školní docházka 

byla zavedena až v roce 1869 nikoliv již za panování císařovny Marie Terezie, jak se často 

traduje. 

 

 

Pohlednice Tlučné z roku 1920. (www.fotohistorie.cz). 

 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



29 
 

 Počátky těžby černého uhlí činnost v okolí Vejprnic, Nýřan, Tlučné a Sulkova je 

možné datovat do první třetiny devatenáctého století. „Kolem roku 1830 byla pouhou 

náhodou při hrabání v lese objevena ložiska uhlí, neboť uhelné sloje na severu vycházely 

přímo na povrch. Čím dále k jihu, tím hlouběji se nacházelo jejich uložení. Zahájení těžby 

znamenalo rozvoj do té doby bezvýznamné vesnice (Nýřan pozn.aut.). Kolem roku 

1848 začalo dolování primitivním způsobem v malých povrchových dolech, resp. štolách 

v severní části katastru Nýřan a přilehlých katastrů Doubravy, Kamenného Újezda, Blatnice 

a Rochlova (např. doly František, Hilda, Marjánka). Později začala výstavba hlubinných dolů 

(např. Humboldt, Lazarus, Krimich I. a Masarykův jubilejní důl - později Důl Obránců míru, 

v období okupace Adolf Hitler Schacht, který byl s hloubkou 700 m nejhlubším dolem). 

K rozvoji obce přispělo to, že byla v roce 1861 dána do provozu Česká západní dráha 

z Plzně do Domažlic a na ni navazující tratě do Heřmanovy Hutě a na Sulkov a vlečky na doly 

Pražské železářské společnosti do severní části katastru a na Zieglerův důl. 

 

 

Důl Sylvie na fotografii z roku 1899. (www.nyrany.cz). 

 

Na Nýřansku se těžilo nejkvalitnější uhlí z Rakouska-Uherska, vyváželo se hlavně 

do Bavorska. Zajímavostí bylo tzv. plackové uhlí s velkou výhřevností, jež se mohlo obrábět 

a brousit. Protože nepodléhalo zkáze, vyváželo se do přístavů jako železná zásoba pro pohon 
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lodí. V Nýřanech a okolí se otevřela řada šachet a došlo k velkému přílivu obyvatelstva. 

Stavěly se byty pro horníky (tzv. kolonie) Došlo k rozvoji řemesel, obchodu a živností, 

pracovalo se v malých hutích, válcovnách a sklárnách. Bohatého ložiska uhlí nýřanského 

revíru využila Pražská železářská společnost a založila v Nýřanech v roce 1859 válcovnu 

a pudlovnu železa. Tato železárna zanikla v roce 1878 za pochybného zdůvodnění. Část 

provozu se přestěhovala na Kladno, část do Heřmanovy Huti a část na Josefovu Huť (dnešní 

Pavlovice na Tachovsku). V roce 1880 pracovalo ve zdejších dolech 9.300 horníků s pracovní 

dobou 14 až 16 hodin denně. Bylo zde kolem 40 dolů. Už za první republiky však mnohé doly 

zanikly. Těžba na Nýřansku byla skončena v roce 1995 uzavřením dolu Krimich II.“69 

 

 

Důl Václav v Kamenném Újezdě na fotografie z roku 1936 (www.nyrany.cz). 

 

 Josef a Regina měli dohromady sedm potomků: 

❖ Josef Šobr-Rada (3. července 1880, Tlučná 4970 – 18. března 1886, Tlučná 4971) – 

nemanželský syn Reginy Šobrové. K jehož otcovství se Josef Rada přihlásil 

a skrze sňatek s Reginou jej legitimoval. 

 
69 http://www.nyrany.cz/mesto/o-meste/historie/historie-nyran/hornictvi/. Odkaz vyhledán dne 11. prosince 

2018. 
70 Vejprnice 21, pag. 138. 
71 Vejprnice 36, pag. 4. 
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❖ Jan Rada (*26. srpna 1882, Tlučná 49) – pokračovatel rodové linie. 

❖ Kateřina (26. dubna 1885, Tlučná 4972 – 28. dubna 1885, Tlučná 4973) 

❖ Markéta (13. července 1886, Tlučná 4974 – 23. prosince 1966, Tlučná 42075) – oddána 

14. června 1908 ve Vejprnicích s Václavem Hetschlem (Hečlem) horníkem v Tlučné 

čp. 73.76 

❖ Anna (*15. dubna 1889, Tlučná 4977) – oddána 27. června 1911 ve Vejprnicích 

s Janem Karáskem horníkem z Nýřan.78 

❖ Marie (*1. října 1891, Tlučná 4979) – bližší osudy nejsou známy.  

❖ Barbora (*8. října 1895, Tlučná 2980) – oddána 27. prosince 1919 ve Vejprnicích 

s Vojtěchem Boháčem.81   

 

 

Podpis Josefa Rady z roku 1911, kdy svolil se sňatkem dcery Anny.82 

 

 Manželství Josefa a Reginy Radových vydrželo plných 49 let, než jej ukončila 

Josefova smrt. Josef Rada zemřel 25. února 1930 v Tlučné čp. 195 ve věku 73 let. Pohřben 

byl na hřbitově ve Vejprnicích o dva dny později farářem Josefem Štefkem. Posledních 

svátostí se mu však od faráře „vinou domácích“ nedostalo.83 

 Manželka Regina zemřela o více než dva roky později také ve věku 73 let dne 16. října 

1932 v tomtéž čísle popisném jako její manžel. Pohřbena však byla již na novém hřbitově 

 
72 Vejprnice 21, pag. 176. 
73 Vejprnice 36, pag. 1. 
74 Vejprnice 21, pag. 187. 
75 Datum převzato z: https://www.myheritage.cz/site-family-tree-480898111/sindelar. Odkaz vyhledán dne 11. 

prosince 2018. 
76 Vejprnice 30, pag. 9. 
77 Vejprnice 27, pag. 23. 
78 Vejprnice 30, pag. 72. 
79 Vejprnice 27, pag. 44. 
80 Vejprnice 27, pag. 79. 
81 Vejprnice 35, pag. 9. 
82 Vejrpnice 30, pag. 72. 
83 Vejprnice 36, pag. 110. 
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v Tlučné a to farářem Josefem Štefkem. I zaopatření se jí dostalo a to podle matričního zápisu 

již nějaký čas před úmrtím v nemocnici.84 

 Jejich jediným synem, který se dožil dospělosti, byl Jan Rada (1882-?). Narodil se 

26. srpna 1882 v Tlučné čp. 49 za přispění Anny Janoušové zkoušené porodní báby. Při křtu, 

který se uskutečnil následujícího dne, mu stáli za kmotry Josef Hrubý, mlatec v Tlučné, a Eva 

Šobrová, dcera Vavřince Šobra obecního pastýře v Tlučné. Samotný matriční zápis toho 

vypovídá více o Janových životních osudech. Vyjma odkazu na datum svatby bylo zápisu 

připsáno, že 23. února 1921 odpadl od římsko-katolické církve, aby se k ní 25. srpna 1934 

opět vrátil.85 

 

 

Matriční zápis o narození-křtu Jana Rady z roku 1882. 

 

Novogotická kaplička Panny Marie v Tlučné (jdlavicka.rajce.idnes.cz). 

 
84 Vejprnice 36, pag. 112. 
85 Vejprnice 21, pag. 154. 
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 Jan, který se po vzoru otce věnoval profesi hornické, si našel manželku rovněž 

z hornické rodiny. 

 

 

Matriční zápis o uzavření manželství mezi Janem Radou a Marií Krausovou (1909). 

 

 Janovou vyvolenou se stala 19letá Marie, dcera Matěje Krause, horníka v Tlučné 

čp. 85, který samozřejmě s ohledem na věk své dcery musel dát k sňatku písemný souhlas. 

Svědky svatebního obřadu v pondělí 22. února 1909 byli Jan Kraus, horník v Tlučné čp. 71, 

a Antonín Pícha, topič v Tlučné čp. 88.86 Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že příjmení Kraus 

v těchto dějinách rodu Rada již zaznělo. Pro pochopení souvislostí je nutno nejprve poodhalit 

původ Janovy manželky. 

 
86 Vejprnice 30, pag. 26. 
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 Marie Krausová (1889-?) se narodila 2. února 1889 v Nýřanech. Při křtu, který 

provedl kaplan v Úhercích Hroznata Dietl, se její kmotrou stala Eva Weingartlová, manželka 

horníka z Tlučné. Roli druhé kmotry zastala u porodu přítomná zkoušená porodní bába Josefa 

Hrabáková z Nýřan.87 Jejími rodiči byli Matěj (II.) Kraus (1849-1924) horník v Tlučné 

a Marie Weberová (1850-1926), která pocházela z Horní Bělé. Výskyt příjmení Kraus není 

náhodný, ale odráží příbuzenský poměr mezi ženichem a nevěstou. Měli totiž společné předky 

– manželský pár Jakuba (II.) Krause (1801-1861) a Kateřinu Jarošovou (1812-?). Zatímco 

Marie Krausové byl Jakub (II.) Kraus děd, tak Jana Rady byl tentýž Jakub (II.) Kraus praděd. 

 

 

Nástin příbuzenské vazby mezi Janem Radou a Marií Krausovou. 

 

 
87 Úherce 22, pag. 43. 
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 Jakubovi předci z rodu Krausů rovněž pocházeli z křimického panství a pohybovali se 

v průběhu předcházejících staletí po stejných lokalitách jako členové rodu Rada. 

 

 

 

Posloupnost rodu Kraus k Jakubovi (II.) Krausovi společnému předku Jana Rady a Marie Krausové. 
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 S ohledem na přístupnost jednotlivých matričních záznamů jsou známi pouze dva 

potomci Jana a Marie Radových: 

❖ Václav (II.) Rada (*1. března 1912, Tlučná 85 – 25. května 1984, Nýřany) – 

pokračovatel linie. 

❖ Jaroslav (21. června 1914 – 26. června 1914, Tlučná 8588) 

 

 

Podpis Jana Rady z roku 1911, kdy svědčil při svatbě své sestry Anny.89 

 

 Václav Rada se oženil v Nicově u Plánice s Blaženou Mourkovou ze Zborov. Blažena 

Mourková (2. února 1915, Zborovy 22 – 2. února 1987, Stod) se narodila 2. února 1915 ve 

Zborovech čp. 22 tamnímu domkáři a zedníkovi Hynkovi Mourkovi (1874-1935) a jeho 

manželce Josefě Hudličkové (1882-1949), dceři Josefa Hudličky domkáře z Velenov čp. 72. 

 

 

Zborovy čp. 22. (foto Hanka Tlamsová – 3. 2. 2016) 

 
88 Vejprnice 36, pag. 83. 
89 Vejprnice 30, pag. 72. 
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 Rod Mourků je svým způsobem výjimečný tím, že po celé sledovatelné období 

setrvávala linie rodu vedoucí k Blaženě Mourkové ve vsi Zborovy, ale o tom někdy příště 

v další knize. 

 

 

 

Poutní kostel Narození Panny Marie v Nicově (foto Hanka Tlamsová – 3. 2. 2016) 
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Rodiče a prarodiče Blaženy Mourkové. 

 

Václav Rada se zcela nezávisle na tradici svých předků věnoval kovářskému řemeslu, 

které s jistotou vykonával v Kamenném Újezdě, kde získal statek „zkonfiskovaný němcům po 

druhé světové válce“. 

 Kovářství jako řemeslo bylo obzvláště na vesnici naprosto nepostradatelné, kdy kovář 

především opravoval veškeré železné náčiní a součásti nástrojů používaných v zemědělství. 

Kovářské řemeslo se rozdělovalo podle sortimentu výrobků na dva druhy, jedním bylo 

„kovářské dílo bílé“ jehož sortimentem byly pánve, kotlíky, kladiva, rýče, lopaty, křesadla, 

hřebíky, srpy a jiné, zatímco „kovářské dílo černé“ se zabývalo kováním vozů a koní.90 

Vesničané kováře potřebovali a tak byla často na náklady obce vybudována obecní kovárna, 

kterou měl ten dotyčný kovář v nájmu na určitou dobu. Tato doba se mohla v případě 

spokojenosti prodlužovat. Za běžné kovářské úkony na vesnici, tedy opravy zemědělského 

náčiní. Kováři měli velmi dlouhou pracovní dobu, kdy pracovali od 5 hodin ráno do 7-8 hodin 

večer. Tato dlouhá doba byla uzpůsobena času, kdy sedláci vyráželi a vraceli se ze svých polí. 

 
90 Miroslav JANOTKA – Karel LINHART, Řemesla našich předků, Praha 1987, s. 20. 
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Kovářské dílně se říkalo „veřtat“ a kovář v ní měl tabulku, na kterou si psal, kolik mu který 

sedlák dluží a po dosažení určité částky musel daný sedlák kovářovi zaplatit. V Čechách se 

velká část kovářů neuživila pouze kovařinou a tak ji měli často jako doplňkovou činnost 

k hospodaření na svém statku. Navíc spousta usedlostí měla vlastní malou výheň, kde leckterý 

sedlák některé náčiní dokázal opravit sám. Staří kováři zastávali mnohdy na vesnici funkci 

veterinářů a kleštěmi zvanými „pelikán“ často trhali bolavé zuby místních obyvatel.91 

V kovářské dílně (www.artuk.org). 

Potomstvo Václava a Blaženy je značně rozsáhlé a sahá až do dnešních dní: 

❖ Jaroslava Radová (*27. července 1938, Plzeň) – oddána 28. října 1955 v Nýřanech

s Vladislavem Hlousem (16. října 1928 Nýřany – 7. dubna 1980, Nýřany).

▪ Vladislav Hlous (*30. ledna 1956, Plzeň) – oddán s Pavlou Šípovou.

• Vladislav Hlous (*14. března 1982, Stod)

• Tomáš Hlous (*4. března 1986, Stod)

91 Alois SASSMANN, Kořeny. sv 2, České Budějovice 2008, s. 52. 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



40 

▪ Jaroslava Hlousová (*7. dubna 1959, Plzeň) – oddána 7. října 1983

na Staroměstské radnici v Praze s Milanem Pokorným (17. června 1955,

Příbram – 3. listopadu 2009, Nečín).

• Michal Pokorný (*24. října 1984, Praha) – oddán 3. prosince 2011

v Praze s Alenou Svobodovou (*4. dubna 1990, Praha).

o Maxmilián Pokorný (*8. června 2012, Praha-Podolí)

o Sebastián Pokorný (*9. září 2014, Příbram)

• Gabriela Pokorná (*30. července 1987, Praha) – oddána 4. října 2014

v Dobříši s Lukášem Pohořelým (*1980).

▪ Petr Hlous (*6. prosince 1966, Stod).

❖ Václav (III.) Rada (1939-2007) – oddán s Janou Kačírkovou.

▪ Jana Radová (*1965)

▪ Václav (IV.) Rada (*1973)

❖ Josefa Radová (*27. března 1945) – oddána s Johannem Schusterem a Hansem

Hampelem.

▪ Johanna (*?)

▪ N dcera (*?)

❖ Zdeněk Rada (1. září 1964, Kamenný Újezd 64 – 7. února 2002, Ostrov nad Ohří) –

oddán v Ostrově se Zdeňkou Jíchovou, rozenou Fleisigovou (12. září 1941, Plzeň –

15. září 2018, Prachatice). Vyučil se bednářem v Plzeňském Prazdroji. Řemeslo

následně vykonával v pivovaru v Karlových Varech. Posléze pracoval jako dělník 

v Jitoně v Ostrově nad Ohří. 

▪ Zdeňka Radová (*16. února 1972, Ostrov nad Ohří) – oddána 10. března 1990

v České Lípě s RNDr. Zdeňkem Černým (*8. listopadu 1960, Prachatice) –

rozvedeni 2013.

• Mgr. Václav Černý (*19. srpna 1990, Česká Lípa) – oddán

27. července v Prachaticích s Vendulou Záleskou (*29. března 1990,

Strakonice). 

• Jindřiška Černá (*3. ledna 1992, Česká Lípa) – partner Václav Julius

Kraus (*3. května 1983, Žilina).

o Eliška Černá (*8. dubna 2014, Písek).

• Štěpánka Černá (*10. listopadu 1996, Prachatice).
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IV. RODINNÉ FOTOGRAFIE 

 

 

Zdeněk Rada – sedící za stolem – v učňovských letech. (OAA) 
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Zdeněk Rada a Zdeňka Fleisigová – zřejmě krátce po seznámení.(OAA) 

 

Takto si dědu (Zdeňka Radu) všichni pamatujeme.(OAA) 
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Děda a babi z Ostrova (Zdeněk a Zdeňka „Radojc“).(OAA) 
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Zleva – Štěpánka Černá (*1996), Zdeňka Černá, roz. Radová (*1972), Zdeněk Rada (*1941), 

Jindřiška Černá (*1992) – fotografie pořízena 16. listopadu 1997 v Prachaticích (SAA). 

 

Děda v Prachaticích – tentokráte 9. listopadu 1997. (OAA) 
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Z učňovských let Zdeňka Rady v Plzeňském Prazdroji. (OAA) 

 

 

Děda Zdeněk Rada a Mami Zdeňka Radová, prov. Černá. (10. 3. 1990).(OAA) 
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V. PŘÍMÁ LINIE RODU RADA 
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VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



48 
 

VI. PRAMENY 

a) Matriční knihy   agenda   časové rozpětí 

Státní oblastní archiv v Plzni – Sbírka matrik západních Čech 

- FÚ Dolní Bělá 

- sign. Dolní Bělá 07   N   1841-1863 

- sign. Dolní Bělá 23   O   1857-1901 

- FÚ Kbel 

- sign. Kbel 05    NOZ   1784-1833 

- FÚ Ledce 

- sign. Ledce 04   NOZ   1730-1769 

- sign. Ledce 14   N, Ni, O, Oi, Z, Zi 1768-1825 

- sign. Ledce 16   NOZ   1826-1881 

- FÚ Malesice 

- sign. Malesice 01   NOZ   1684-1719 

- sign. Malesice 02   N, Ni, O, Z  1719-1742 

- sign. Malesice 03   N, Ni, O, Z  1742-1784 

- sign. Malesice 09   Z, Zi   1813-1926 

- sign. Malesice 11   N   1842-1903 

- sign. Malesice 12   O, Oi   1813-1940 

- FÚ Nicov 

- sign. Nicov 01   N   1799-1857 

- sign. Nicov 03   N   1857-1878 

- sign. Nicov 04   O   1802-1894 

- sign. Nicov 10   OZ   1894-1918 

- FÚ Těchonice 

- sign. Těchonice 04   N   1809-1833 

- sign. Těchonice 07   N   1834-1888 

- sign. Těchonice 08   O   1834-1901 

- FÚ Úherce 

- sign. Úherce 22   N   1888-1891 

- FÚ Vejprnice 

- sign. Vejprnice 02   NOZ   1690-1699 

- sign. Vejprnice 04   N   1735-1801 

- sign. Vejprnice 05   N   1799-1857 
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- sign. Vejprnice 08 N 1801-1861 

- sign. Vejprnice 09 OZ 1698-1734 

- sign. Vejprnice 10 O 1735-1827 

- sign. Vejprnice 11 O 1828-1880 

- sign. Vejprnice 13 Z 1735-1779 

- sign. Vejprnice 14 Z 1780-1860 

- sign. Vejprnice 21 N 1862-1886 

- sign. Vejprnice 23 O 1870-1893 

- sign. Vejprnice 25 Z 1861-1889 

- sign. Vejprnice 27 N 1887-1907 

- sign. Vejprnice 30 O 1908-1919 

- sign. Vejprnice 35 O 1919-1939 

- sign. Vejprnice 36 Z 1885-1938 
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