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PŘÍJMENÍ MALLÁT/MALÁT 

Příjmení Malát je pravděpodobně odvozeno od přídavného jména malátný nebo malomocný. Zatímco výjimečnou variantu Mallát – 
Mallátová k roku 2012 nosilo 33 lidí, Malát – Malátová již o poznání více – 850. 
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Příjmení Malat (krátce a s jedním elkem) nosili nejstarší pramenně doložení předci dnešního rodu Mallát. Příjmení Mallat je v matrikách 
poprvé doloženo až v roce 1826. Příjmení v dnešním tvaru trvale užíval až Gustav Mallát narozený roku 1836.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapky převzaty z internetové stránky www.kdejsme.cz 
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DĚJINY RODU MALLÁTŮ OD 17. DO 21. STOLETÍ 

 

Dějiny rodu Mallátů jsou z mnoha ohledů výjimečné. Vždy Mallátovi něčím vynikali. 

Ať už se jednalo o sociální a profesní postavení, dávaná křestní jména, víru nebo jejich 

neusedlý způsob života. Pro genealožku byla tato rodina opravdu oříškem, avšak s dalšími 

a dalšími novými údaji její srdce zaplesalo. Většina lidí by mohla Mallátům jejich rodokmen 

závidět, neboť výsledek bádání rozhodně stojí za to! 

 

Stopy po nejstarších Mallátech a Mallátových vedou do Humpolce, města na půli 

cesty mezi Prahou a Brnem. Dnes spadá pod bývalý okres Pelhřimov, kraj Vysočina a žije 

v něm kolem 10 000 obyvatel. Nejstarší pramenně doložený přímý předek rodu by se ale dost 

divil, kdyby věděl, že ho řadíme k Mallátovic rodu. Jmenoval se totiž Václav Papírek. 

Papírek je také zatím nejstarší zachycené příjmí, které se v rodokmenu Mallátů objevuje. 

Příjmí se liší od příjmení tím, že nebylo dědičné, bylo proměnlivé a často se získávalo podle 

místa, kde ten dotyčný bydlel. Příjmí tedy bylo něco jako přezdívka. Stálá příjmení, jak je 

známe dnes, zavedla až Marie Terezie v 70. letech 18. století.  Do této doby se tedy lidé 

prakticky mohli jmenovat každou chvíli jinak.  

Existuje tady však ještě jedna možnost, ačkoliv ne stoprocentně potvrzená a vůbec ne 

jistě propojená – a to že dějiny rodu Mallátů sahají ještě hlouběji do minulosti. V Soupisu 

poddaných podle víry a v Berní rule, která byla roku 1654 sestavena po decimující třicetileté 

válce pro daňové účely, se kromě Václava nacházejí ještě další tři Papírkové – Tomáš, Jan 

a Jakub. Všichni čtyři se živili ševcovstvím. Všem se zázračně vyhnuly zničující požáry. 

Tudíž je více než pravděpodobné, že se muselo jednat o jednu blízkou rodinu. Je jisté, že 

Jakub byl Václavovým bratrem. U Tomáše ani Jana avšak nejsou známy bližší příbuzenské 

vazby. Jan, Jakub a Václav však byli zhruba stejně staří (Jakub údajně 27, Václav 23 a Jan 22 

let) a měli podobně velký majetek s kusy dobytka.  

Jan a Jakub na tom sice byli o něco lépe než Václav, ale zcela úplně svým majetkem 

vybočuje údajně čtyřicetiletý Tomáš Papírek a jeho manželka Dorota. Ten patřil k těm 

bohatším obyvatelům Humpolce. Všechna uvedená fakta vedou k myšlence, že by se zřejmě 

mohlo jednat o zkušeného hospodáře, který vlastní majetek rozdělil mezi své tři syny. Pokud 

by tomu tak bylo, praotec Tomáš Papírek by se zřejmě narodil před rokem 1600 (uváděné 

věky bývaly na 90% nepřesné). Tyto dohady však nadále zůstávají pouze dohady a nelze se 

o ně opírat jako o jistá fakta.  
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Zpět k Václavovi - Václav Papírek se narodil někdy mezi lety 1625-1628 a můžeme se 

vsadit, že rovněž v Humpolci, ačkoliv datum a místo jeho narození s naprostou jistotou již 

nezjistíme. Nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1651 v již zmíněném Soupisu poddaných 

podle víry a v Berní rule. Václav Papírek se živil jako švec a onoho roku 1651 nabyl 

v Humpolci dům a postavil se na vlastní nohy.  

Jeho majetek nepatřil na začínajícího hospodáře úplně k nejmenším. Údajně choval 

dvě krávy a dvě jalovice. K jeho domu navíc patřilo i pět rolí (obdělávaných polí), z toho 

jedno obdělal na jaře a rovněž jedno na zimu. Kvůli velkým nepřesnostem prošla Berní rula 

dlouholetou opravou, při níž byly údaje doplněny i informací o vyhoření domu. Pokud dům 

vyhořel, hospodáři byly na určitý čas odpuštěny daně. Bylo zcela běžné, že každý člověk 

za svůj život jednou vyhořel. Žili ale i jedinci, kterým se toto neštěstí vyhnulo. A mezi ně 

patřil i Václav Papírek. Jeho domu se vyhnul rozsáhlý požár, který Humpolec ničil v roce 

1684. 

Výňatek z edice Berní ruly pro městečko Humpolec. Na 4. místě Václav Papírek. 

Tomáš Papírek, majitel 12 rolí (po třech obdělal na jaře a na zimu), 5 krav, 6 jalovic a 3 sviní 

zapsaný v edici Berní ruly pro Čáslavský kraj. 
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V Berní rule najdeme i jméno Martin Malatů, který se živil potahem. Ten však neměl 

s členy našeho rodu pranic společného. Je však možné, že rodný dům této rodiny Malatů po  

čase získal Vojtěch Papírek. Tím by se vysvětlilo, jak současný rod přišel ke svému příjmení. 

 

Jak již bylo uvedeno, první generace 

Papírků se živily jako ševci. Ti také patří mezi 

řemesla všední potřeby, jejich služeb využíval 

každý bez rozdílu. Ševci se již od 14. století 

dělili na ševce „vetešníky“ a na ševce 

„novětníky“. Novětníci šili pouze novou obuv z 

nových kůží, vetešníci starou obuv opravovali a 

doplňovali ji novou kůží. Vzhledem k početnosti 

ševců a také s ohledem na fakt, že většina z nich 

vlastnila svůj dům, představovalo ševcovské 

řemeslo zlatý důl.  Materiálem pro zhotovení 

obuvi byla nejčastěji kůže (zpravidla telecí nebo 

skopová), lýko, dřevo, plsť nebo látka. Mezi 

speciální ševcovské potřeby patří ševcovské 

kopyto, šídlo, verpánek i speciální nitě dratev.                   Ševcovská dílna v 16. století 

 

Václav Papírek zemřel na sklonku roku 1679, stejně jako jeho manželka Mariana. 

Přesný den jejich skonu není znám, protože až do 70. let 18. století se do matrik zapisovaly 

dny svátostí – tedy místo data narození datum křtu a místo data úmrtí datum pohřbu. Mariana 

Papírková byla pohřbena 3. prosince a její muž Václav 29. prosince. Dne 20. prosince téhož 

roku pohřbili i jejich dceru Kateřinu. Možná se jedná o jedny z prvních obětí moru, který 

do Humpolce udeřil roku 1680. Černá smrt, jak se moru říkalo, patrně přišla od Vídně, kde 

roku 1679 propukla epidemie moru později nazvaná vídeňský mor.  

Na následujícím výřezu z humpolecké matriky jsou ve třech kolonkách zapsaní výše 

uvedení nebožtíci rodiny Papírkovy. První kolonka označuje datum pohřbu, druhá jméno 

nebožtíka a jeho věk (Mariana 48, Václav 54, u Kateřiny neuveden), do třetí kolonky farář 

zapsal jména a rodinný stav pozůstalých (u Václava je kromě Jakuba Papírka zapsán i jistý 

Jakub Skočdopole a Lukáš Skála, bohužel nic bližšího), ve čtvrté je u všech poznamenáno, že 

při pohřbu se zvonilo všemi kostelními zvony a v poslední je podpis zapisujícího faráře. 

Marianin pohřeb vedl farář Václav, Vojtěch zase pohřbíval Václava s Kateřinou.  
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SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 1 (NOZ 1674-1781), folio 841 (snímek 138) 

 

Václav s Marianou měli jistě více dětí, ale o nich se nedochovalo více zpráv. Kromě 

zmíněné Kateřiny měli ještě syny Jana a Jakuba Papírka. Ten se narodil někdy v letech 

1650-1655 v Humpolci. Čím se živil, není zcela jisté, ale můžeme předpokládat, že šel 

po ševcovských stopách svého otce. V úterý 9. února 1677 se v Humpolci oženil s Annou 

Augustovou, dcerou Michala Augusty. Za svědky novomanželům šli Ondřej Chlupáček, 

Václav Cyprián a Jan Srutský. Oddával je Vít Scurba. Anna Augustová byla jistě podobně 

stará jako její budoucí manžel Jakub a zřejmě také pocházela z Humpolce. Zápis o této svatbě 

přináší zcela nejstarší přesné datum v rodokmenu. 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 1 (NOZ 1674-1781), folio 743 (snímek 87) 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



7 
 

Zůstává záhadou, kdy Jakub a Anna Papírkovi opustili tento svět. Nicméně když byli 

plní síly, dali život šesti dětem. Narodili se jim čtyři synové – prvorozený Rudolf, 

následovaný Janem, Kristiánem a nejmladším Vojtěchem Jakubem; a dvě dcery Dorota 

a Anna. Pro nás je nejzajímavější právě nejmladší dítě manželského páru Vojtěch Jakub 

Papírek, pokřtěný 16. dubna 1687. Děti většinou bývaly křtěny nejdéle do druhého dne 

od narození, neboť až do začátku 20. století byla velmi vysoká dětská úmrtnost. Jména svým 

dětem rodiče dávali podle důležitého světce, jehož svátek se co nejvíce blížil datu narození 

dítěte. Lidé ve starších dobách neměli pojem o čase, nevěděli kolik jim je let, ale díky oslavě 

svátku svatých tušili, kdy mají narozeniny. Svátek svatého Vojtěcha připadal na 23. dubna. 

O Vojtěchovi Papírkovi (druhé jméno Jakub bylo patrně použito jen při jeho křtu 

a v dalším životě svého nositele již ztratilo význam) se mnoho informací nezachovalo. 

Nevíme, čím se živil, snad ševcovstvím nebo již jako soukeník. Ale přece to byl právě on, 

jenž převzal nové příjmí Malat. Jako nejmladší ze čtyř bratrů neměl příliš možností 

na zdědění otcova domu. Musel se poohlédnout jinde a nabízí se předpoklad, že byl onehdy 

volný dům, jenž dříve patřil rodině Malatovým. Bylo totiž zcela běžné, že lidé dříve získávali 

svá budoucí příjmení po předchozích majitelích městských domů či vesnických usedlostí. 

Takovým jménům se říká jméno „po chalupě“ nebo také „po střeše“.  

Vojtěch Papírek se ještě pod svým starým příjmením oženil posledního lednového 

dne roku 1712 v kostele sv. Mikuláše v Humpolci s Veronikou, dcerou Pavla Kožešníka 

(její datum narození neznámé, ač bylo po něm pátráno). Dlouho byly nejlepším obdobím pro  

svatby měsíce leden, únor a listopad. To proto, že bylo nejméně práce na poli. Nejčastějším 

svatebním dnem bylo úterý, neboť dle Bible „Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské“. 

Tehdy týden začínal nedělí, proto třetím dnem v týdnu bylo úterý. Svatbu předcházely troje 

ohlášky ze dne 10., 17. a 24. ledna. Svatbu odsvědčili Vojtěch Kantor (zřejmě zpěvák 

při místním kostele) a Jiřík Sychrawa, kostelník. Oddávající farář se jmenoval Michael Hrusa. 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 1 (NOZ 1674-1781), folio 784 (snímek108) 
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První dítě manželů, jež se narodilo v listopadu 1712, bylo již pokřtěno pod jménem 

Martin Malat neb Papírek. Je štěstí, že farář zapsal obě příjmí, kdyby tak neučinil, bylo by 

určování těch nejstarších předků rodu mnohem obtížnější ba i nemožné.  

 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 143 (snímek 6) 

 

Dohromady počali Vojtěch s Veronikou osm dětí, ale zdaleka ne každé se dožilo 

dospělého věku. Po nejstarším Martinovi se narodila Rozálie, která však zemřela krátce 

po porodu. Proto svou další dceru Malatovi pojmenovali opět Rozálie. Po ní následovali ještě 

Lukáš, Helena, Josef Václav, Václav a Anna Maxmiliána. Pokračování mužské rodové linie 

však nepokračuje přes výše uvedeného Martina, ale přes jeho nejmladšího bratra Václava 

Malata. Než se Václav Malat stačil postavit na vlastní nohy, zemřeli mu oba rodiče. Nejdříve 

matka asi 40letá Veronika Malatová 6. ledna 1738 a dne 31. srpna 1744 ji následoval manžel 

sedmapadesátiletý Vojtěch. Respektive tyto dva dny byli pohřbeni na farní hřbitov 

v Humpolci. Oba byli zaopatřeni všemi svátostmi od místních farářů. 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 20 (snímek 231) 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 34 (snímek 245) 
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Pokračovatel rodu Václav Malat se narodil prvního podzimního dne – tedy 23. září 

1726 rovněž v Humpolci. Kmotr, jenž malého Václava držel na rukou, byl Jan Kerian, a křtu 

přihlíželi i další dva povolaní kmotři – Josef Pavlovský a Mariana Valechová. 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 167 (snímek 26) 

 

Václav Malat se živil jako soukeník, opustil tedy řemeslo svých předků. V Humpolci 

mělo soukenictví významnou úlohu a také dlouholetou tradici. Od roku 1544 byl význam 

soukenické výroby v Humpolci potvrzen ustavením soukenického cechu s vlastní pečetí 

a přísnými pravidly stanovující jak povinnosti, tak práva jednotlivých členů soukenického 

cechu. Soukeníci měli především dbát 

na poctivost a dobré jméno humpoleckých 

výrobků a ve městě patřili k elitě. Vždyť bez 

nich se neobešli jak tkalci, tak ani krejčí. Tato 

základní pravidla cechu platila s drobnými 

technickými, ekonomickými a společenskými 

úpravy od zmíněného roku 1544 do 50. let 

20. století, kdy soukenické tradici dala 

poslední ránu komunistická kolektivizace. 

Do dnešních dnů v Humpolci zbyla 

po soukenicích jen Soukenická ulice.                                 

 

 

       Soukenická dílna 
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Soukenictví bylo typickým městským řemeslem, které zpracovávalo jednu 

ze základních textilních surovin – ovčí vlnu. Již ve 14. století v něm došlo i u nás jako 

v jednom z prvních řemesel k dělbě práce. Přípravu vlny zajišťovali vlnaři, kteří vlnu čistili, 

dále krampléři, kteří ji česali, a konečně přadláci, výrobci příze. Teprve pak vstoupil 

do výrobního procesu soukenický mistr se svými tovaryši, kteří na soukenickém stavu utkali 

látku – sukno, jež bylo třeba ještě upravit, tedy valchovat, počesat, postříhat a případně 

i barvit. Tyto závěrečné práce prováděli valcháři, postřihovači a barvíři. 

 

První zápisy o členech rodu Malatů z Humpolce sice pocházejí z katolických matrik, 

pravdou ale zůstává, že v Humpolci žila i početná komunita evangelického vyznání. Po bitvě 

na Bílé hoře však bylo striktně nařízeno za jediné povolené katolictví, proto evangelíkům 

nezbylo než emigrovat nebo svou pravou víru alespoň na oko zapřít. Druhá možnost se jistě 

týkala i rodiny Malatových. Je prokázáno, že v Humpolci zůstalo díky obchodním cestám 

soukeníků do nekatolické ciziny množství tajných nekatolíků ještě 200 let po Bílé hoře. 

Kromě vlny si totiž soukeníci dováželi z dalekých cest i zakázané protestantské knížky. 

Náboženské poměry se uvolnily až roku 1781, kdy císař Josef II. podepsal Toleranční patent a 

tím dal předpoklad k založení nekatolických církví. Humpolečtí nelenili a hned v roce 1781 

zde utvořili již legální evangelickou obec. O dva roky později v Humpolci stál i malý 

Toleranční kostelík, první evangelický kostel v Čechách. Řádný evangelický chrám byl 

vystavěn až v letech 1861-1862. 

V prvních letech náboženské svobody se k evangelickému vyznání přihlásilo 

44 humpoleckých rodin. A není pochyb, že rodina Malatova patřila mezi ně. Členové tohoto 

rodu si vždy hledali svého životního partnera stejné víry a také se v tomto rodě objevilo hned 

několik významných osobností evangelického vyznání. I křestní jména svým dětem dávali 

na tu dobu neobvyklá (například Rudolf, Brigita nebo Kristián), museli proto brát vzor 

ze zahraničí. Václav Malat byl nuceně pokřtěn v katolickém ritu, ještě podstoupil katolický 

svatební obřad, ale byl již pohřben jako nekatolík.   

Augsburská či augšpurská konfese (vyznání), ke které se Malatovi hlásili, je 

založena na sepsaném shrnutí učení evangelíků od Philippa Melanchtona. Jedná se o jedno 

ze základních spisů luteránské církve. Augsburské vyznání bylo teologickou protiváhou 

ke katolictví a bylo předloženo roku 1530 na říšském sněmu v německém Augsburgu. Před 

Bílou horou údajně žilo na území dnešní České republiky 90% nekatolíků. Během dvou staletí 

se tento poměr obrátil. Proto mít v rodokmenu evangelíky je poměrně vzácnost.  
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Václav Malat se musel ženit dvakrát. Poprvé si 26. září 1751 vzal Ludmilu 

Skočdopolovou, která však zemřela už 21. srpna 1756 ve věku 28 let. Z tohoto ani ne 

pětiletého manželství vzešly dvě děti Josef a Barbora. Ty byly zřejmě hlavním důvodem 

brzkého druhého sňatku svého otce, neboť ten musel pro malé děti najít novou matku. 

Z dnešního pohledu je to nepředstavitelné, ale Václav Malat se podruhé oženil přesně 

po měsíci (!), kdy pochoval svou první ženu Ludmilu – dne 21. září 1756. Jeho vyvolenou se 

stala Barbora Baštýnová, rovněž humpolecká rodačka. Teprve přes ni pokračuje hlavní 

rodová linie. 

 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 178 (snímek 36) 

 

Barbora roz. Baštýnová se narodila začátkem prosince 1733, a byla tedy o 8 let mladší 

než její manžel Václav. Jejími rodiči byl Matěj a Dorota Baštýnovi. Za kmotry malé Barborce 

šli Dorota Kubínová, Matěj Záveský a František (nečitelné příjmení). 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 330 (snímek 190) 

 

Volný překlad:  

Po třech ohláškách se 21. září oženil počestný vdovec Václav Malat s počestnou 

nevěstou Barborou, vlastní dcerou Matěje Baštýna. Poddaní k Humpolci. Svědci: František 

Sychrava a Alžběta Svobodová. Oddávající a pomocníci: Ondřej Begregor, Jan Sychrava 

a Václav Pacovský. 
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Václav a Barbora Baštýnovi se již dožili lepších časů poté, kdy Josef II. podepsal 

Toleranční patent. Mohli svobodně vyznávat svou víru, a vyjít tak z ilegality. Dlouho si však 

svobodnějšího života neužili. Barbora Malatová zemřela 18. dubna 1790 v 56 letech a její 

manžel Václav skonal 31. března 1794 ve věku 64 let. Oba už dostali poslední pomazání 

v augsburském ritu a stejně tak proběhl i následný pohřeb. Ze záznamů jejich úmrtí se poprvé 

dozvídáme o čísle domu, kde v Humpolci Malatovi zprvu bydleli.  

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 15 (Z 1777-1805), folio 57 (snímek 49) 

 

18. dubna v Humpolci č. p. 131 zemřela Barbora Malatová, žena Václava soukeníka. 

Kolonky značí evangelické vyznání a ženské pohlaví. Zapisující farář odhadl, že umřela 

v 50 letech1 na zápal plic.  

 

 SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 15 (Z 1777-1805), folio 102 (snímek 71) 

 

Ve stejném domě zemřel 31. března Václav Malat, soukeník. Údajně 70letého muže, 

evangelíka v 70 letech skolila tuberkulóza. Oba dva však byli pohřbeni na farním hřbitově 

u katolíků, neboť samostatný hřbitov pro evangelíky nebyl vybudován. 

 

V manželství se Václavovi a Barboře narodilo sedm dětí – dvě dcery a pět synů. Nás 

budou zajímat osudy Jana Malata, jejich druhorozeného syna. 

 
1 Věk dožití se však musí brát s velkou rezervou, nikdo tehdy nevěděl s jistotou, kolik je let 
sobě samému, natož jiným lidem. Stáří nebožtíka se odhadovalo podle stavu zubů, vlasů či 
vousů nebo se musel farář spolehnout na informace od příbuzných. Často se číslo 
zaokrouhlovalo (spíše směrem nahoru) na konečnou číslici 0 nebo 5. 
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Jan Pavel Malat spatřil světlo světla 17. června 1761 v Humpolci. Narodil se sice až 

jako druhorozený syn, ale jeho starší bratr Jakub zemřel jako miminko, proto se Jan Malat 

dostal na místo nejstaršího syna a dědice v rodině.  

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 116 (snímek 110) 

 

Volný překlad: 

Téhož dne 17. června ve farním kostele sv. Mikuláše skrze mě, faráře Ignáce Hrdličku, 

bylo pokřtěno dítě Jan Pavel, vlastní syn Václava Malata a jeho ženy Barbory. Rodiče 

poddaní k Humpolci, dítě narozeno téhož dne. Hlavní kmotr Tomáš Just, vedlejší kmotři 

Bartoloměj Nápravník a Marie Magdalena, žena Václava Kříže. Všichni z Humpolce. 

 

Přestože pro Jana Malata přišla povinnost školní docházky příliš pozdě, byl 

neobyčejně šikovný. Za svého života se vypracoval na soukenického mistra, který dohlížel 

na tovaryše. Možná proto, že se v mládí účastnil tajného školního vyučování a bohoslužeb 

v soukromých bytech evangelíku. Možná právě tam se potkal i se svou budoucí ženou, 

o sedm let mladší Johanou Strádalovou, jejíž rodina rovněž patřila k těm evangelickým. 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 2 (NOZ 1710-1777), folio 154 (snímek 129) 

 

Volný překlad: 

Roku 1768 dne 5. února bylo ve farním kostele sv. Mikuláše v Humpolci skrze faráře 

Víta Scharingse pokřtěno dítě Johana, vlastní dcera Jana Strádala a jeho manželky Evy. 

Rodiče poddaní k Humpolci. Dítě narozeno tentýž den. Hlavní kmotra: Veronika Hrejzová, 

manželka Josefa Hrejzy; vedlejší kmotři: Anna Šustová, manželka Tomáše a Antonín Hrejza.  
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Za svatební den si Jan Malat s Johanou Strádalovou vybrali úterý 29. září 1789. Brali 

se v novém Tolerančním kostelíku. 

 

 

 

SOA Třeboň, Farní úřad Humpolec – evangelická církev, augšpurské vyznání, kniha 1     

(NOZ 1783-1794), folio 16 (snímek 16) 

 

Volný překlad: 

Po třech ohláškách, které se konaly 13., 14. a 15. týden po Slavnosti Nejsvětější 

Trojice (tj. 1. neděle po Letnicích) se 29. září 1789 dle augšpurského ritu vzali: Jan Malat, syn 

Václava Malata, soukeníka (28 let) a Johana, dcera Jana Strádala (20 let). Oddával je Samuel 

Ruttkay a za svědky jim šli soukeník Lukáš Malat (ženichův strýc) a Matouš Baštýn, také 

soukeník. Bydliště: Humpolec 131. 

 

Z ostatních zápisů evangelických křtů, svatebních obřadů i pohřbů lze jen namátkou 

vybrat některé rodiny, které se k tomuto vyznání roku 1783 přihlásily. Kromě široké rodiny 

Malatů a Strádalů to byli také: Skočdopolovi, Baštýnovi, Hrejzovi, Dítětovi, Plahovců, 

Příborských, Bečvářů, Machotků, Kyselů, Závodských atd. Mnoho z příslušníků z těchto 

rodin šlo Malatům za kmotry nebo za svědky na svatbě nebo se stali jejich životními partnery. 

A to dávno před tím, než bylo evangelické náboženství legalizováno. Tento poznatek je proto 

dalším důkazem toho, že rodina Malatova své evangelické smýšlení musela velmi dlouho 

skrývat. 

 

Rodný dům Jana Malata č. p. 131 stál ve čtvrti České Město, obývané převážně 

evangelíky. Domek sice dodnes stojí v Komenského ulici prakticky v centru města Humpolce, 

ale nachází se v neutěšeném stavu. Samozřejmě během desítek ba i stovek let prodělal několik 
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stavebních úprav. Dům se nalézá v těsné blízkosti evangelické školy a blok od nového 

evangelického kostela z druhé poloviny 19. století. 

 

 

 

 

 

 

Komenského 131, Humpolec. Zdroj Google maps – foto pořízeno v květnu 2012. 

 

A jelikož soukenický mistr Jan Malat nemohl nadále žít v nevyhovujícím domě, 

přestěhoval se s rodinou do domu č. p. 171. Ačkoliv podoba domu se v 18. století zcela jistě 

lišila od té dnešní, může nás těšit, že dnes se jedná o velký pěkný dům s komerčními prostory 

v přízemí, stojící v Nerudově ulici opět nedaleko centra města.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerudova 171, Humpolec. Google maps – foto pořízeno v květnu 2012. 
 

2 Historické i ty současné mapy Humpolce jsou součástí obrazové přílohy na konci této 
kroniky. 
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V těchto kostelích byli křtěni, oddáváni a pohřbíváni členové rodu Malatů. Nový 

evangelický chrám (obr. níže) však navštěvovali jen naši vzdálení příbuzní, neboť 

pokračovatel naší hlavní rodové linie Martin Mallat opustil Humpolec nejpozději roku 1826. 

Nenápadný Toleranční kostelík v Humpolci sloužící svému účelu od 1785 do 1862. 
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První z manželů zemřela Johana, manželka soukeníka Jana Malata. Stalo se tak 

16. srpna 1825. Ačkoliv ji pohřbívající farář Samuel Porubský zapsal jako 55letou, dožila se 

ve skutečnosti 57 let. Zemřela v Humpolci č. p. 171, hlásila se k augsburskému vyznání. 

Důvodem její relativně brzké smrti byla mozková mrtvice. 

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 16 (Z 1805-1835), folio 161 (snímek 83) 

 

Za tři roky opustil tento svět i Jan Mallát. V tomto zápise o jeho smrti je vůbec poprvé 

použito příjmení v dnešním tvaru. Nicméně se však jedná jen o rozmar – chybu zapisujícího 

faráře. Další léta už rod používá ve svém příjmení dvě l, ale čárka nad a se u něj trvale 

objevuje až od druhé poloviny 19. století. Je možné, že právě tato chyba faráře Samuela 

Porubského byla pro vznik moderního příjmení Mallát tím zásadním okamžikem.   

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 16 (Z 1805-1835), folio 180 (snímek 93) 

 

Jan Mallát, soukenický mistr, zemřel 4. října 1828 rovněž v domě č. p. 171. Dožil se 

67 let a jako příčinu úmrtí byla určena vodnatelnost břicha jako následek zatvrdnutí břicha. 

 

Smrt Jana Malláta je poslední událostí v přímé mužské linii, která se v dějinách rodu 

odehrála v Humpolci. Rod Malatů či Mallátů zde jistě pokračoval dále, ale už se jednalo o 

boční větve, zkrátka jen o širší příbuzenstvo našeho rodu.  

V pravidelném dvouletém sledu se Janovi a Johaně za jejich života narodilo 

dohromady osm dětí. Na prvního syna a dědice si musel Jan Malat počkat dlouho. Václav 

Malat se narodil až roku 1800 po pěti svých sestrách Brigitě, Eleonoře, Veronice, Johaně a 

Marii. Jako sedmý se do rodiny Malatových narodil syn Martin. Nejmladším osmým dítětem 

byla opět dcera, tentokrát jménem Františka. 
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O nelehkých časech evangelické rodiny Malátů svědčí i vědecké bádání Pavla Holuba 

v Státním okresním archivu v Pelhřimově. Pavel Holub se ve své bakalářské práci na téma 

Tolerovaní před tolerancí, netolerovaní po toleranci? Nekatolíci v Humpolci ve druhé 

polovině 18. století věnoval evangelickým rodinám a pochopitelně nechyběla ani rodina 

Malátů nebo i Baštýnů. Vycházel mj. z pozemkových knih a tzv. knih heretiků – knih kacířů. 

Členové našeho rodu jsou vyznačeni tučně. 

 

„Opět i u rodiny Malátů musím upozornit na několik rodin – nekatolíků. O 

Malátových nás prameny informují značně. V některých případech je však problém určit, o 

kterého člena rodiny se přesně jedná. Josef Prokop ve svých pamětech upozorňuje na dva 

příslušníky rodiny Malátů, opět jako na “hlavy nekatolíků”. Jedná se o Josefa z Nc. 196 a 

Lukáše z Nc. 194 

Posledně jmenovaný Lukáš Malát byl vyslýchán roku 1763.Jeho syn František byl od 

roku 1787 učitelem v evangelické škole v Humpolci po předchozím učiteli Matěji Hinkerovi. 

Josef Malát z Nc. 196 je uváděn v souvislosti s požárem roku 1763. Tento požár, který zasáhl 

oblast od jeho domu počínaje, přes část Dolního náměstí až na dnešní Kuchařov, kde se tehdy 

nacházel grunt Františka Kryštůfka. Roku 1777 byl podezřelý z toho, že skrýval dvě kacířské 

knihy – Postilu od Spannenberga a Postilu od Kašpara Motešického ve zdi obklopující farní 

dům a zahradu. Roku 1780 byl podezřelý, že si kacířskou knihu vypůjčil od Jana Maláta. Za 

Heritesova působení měla jeho dcera Veronika konvertovat ke katolictví. Dalším Malátem byl 

Jan z Nc. 175, který při výslechu roku 1780 přiznal, že vlastnil kacířskou knihu. Také přiznal, 

že žádal od své sestry Anny Skorkovské zapůjčení knihy Pavla Jakobeia. Při výslechu byl 

také usvědčen, že požíval v době postu maso, když pobýval v Uhrách při obchodu. Jiným 

nekatolickým Malátem byl Václav, který byl vyslýchán v roce 1763, stejně jako roku 1772. 

Herites jej ve své zprávě charakterizoval jako osobu v Písmě velmi zběhlou.  

Nejprve budu hovořit o bratřích Lukáši, Josefovi a Jakubovi Malátových. Jisté je, že 

jejich otec Vojtěch Malát vlastnil grunt Karmazínka od roku 1721. Roku 1746 převzal 

grunt syn Lukáš Malát za 140 zlatých. Z této sumy byly zaplaceny dluhy ve výši 112 zlatých 

40 krejcarů a zbytek byl rozdělen po 4 zlatých 36 krejcarech a 3 denárech mezi sebe a své 

sourozence, totiž Martina, Rozáru, Josefa, Václava a Annu. Tehdy byl Václav nezletilým a z 

dělení by vyšel ochuzen. K jeho definitivnímu vyplacení proto došlo roku 1753. Lukáš mu 

postoupil dva kusy pole celkem v hodnotě za 28 zl. 36 kr. a 3 d. K 30. srpnu 1784 Lukáš 

Malát odprodal grunt Karmazínka Martinu Kyselovi za 230 zl. Ten jej 3. září téhož roku 

postoupil Lukáši Malátovi totiž svému nastávajícímu zeti. Z 230 zlatých daroval Martin 
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Kyselo 80 zl. na věno a také si vymínil byt do smrti. K roku 1796 souhlasil Lukáš Malát s 

umožněním přejezdu přes jeho pronajatou panskou louku Josefu Daníčkovi, Tomáši a Hynku 

Ambrožovým a vdově Pavlovské. 

Josef Malát si zakoupil roku 1751 grunt Kryštůfkův Nc. 196 za 100 zlatých. Zde je 

uveden roku 1791 nekatolík – evangelík Josef Malát, když zde zemřel ve věku 69 let. Roku 

1756 si Josef Malát vypůjčil neuvedenou sumu od záduší kaple svaté Anny. Roku 1794 byla 

od tohoto gruntu odprodána louka Antonínu Lešovskému s Nc. 187. Téhož roku postoupila 

tento grunt Mariána Malátová svému manželovi Jakubu Malátovi. Ten jej, ale o dva roky 

později, vyměnil s Tomášem Ambrožem za domek na obecním místě Nc. 304 s přídavkem 

190 zlatých. 

Dále se mezi nekatolíky objevuje Jan Malát z Nc. 175, tedy z gruntu Kociánů. Tento 

grunt zakoupil až roku 1778 za 495 zlatých od Františka Kociána. Součástí koupě byla i pole, 

z něhož plynula pro Jana Maláta povinnost každoroční platby půl lotu „voskového světla“. 

Roku 1795 tento grunt byl prodán Václavu Vondráčkovi ze Svépravic z Červenořečického 

panství za 2550 zlatých. Do jaké míry byl zpřízněn tento Jan Malát s Maláty z Humpolce, se 

mi nepodařilo zjistit. Nenalezl jsem žádnou zmínku o jeho rodičích. Tím nemohu potvrdit ani 

vyvrátit jejich vzájemnou spřízněnost. 

S dalšími Maláty – nekatolíky se v pramenech setkáváme na domku na obecním 

místě Nc. 131. Zde se uvádí Václav Malát, který roku 1789 přenechal tento domek 

svému synu Janovi za 150 zlatých. Tato částka byla také sumou, kterou otec Václav 

dlužil Františku Smrčkovi. Jan Malát musel také zaplatit roku 1794 své sestře Ludmile 

6 zlatých a bratru Václavovi 20 zlatých na věno. 

Dále se s rodinou Malátů s Antonínem Malátem setkáváme na Nc. 262 (jeho 

manželkou byla Rozárie rozená Kysela – dcera Martina Kyselo). Jedná se o polovinu gruntu 

Knotků Nc.34. Antonín Malát ji koupil roku 1777 za 150 zlatých. Protože se polovina 

původního zakoupeného gruntu nacházela ve špatném stavu a “byla shnilá”, vystavěl Antonín 

Malát celý nový grunt tzv. Druhý grunt Knotků. Toho se pak hodnota zvýšila na 200 zlatých. 

Jediným, kdo měl na tomto gruntu pohledávku, byl Jan Aubust, toho času na vojně. Jeho 

pohledávka činila 37 zlatých 30 krejcarů.“3 

 

 
3 Pavel HOLUB, Tolerovaní před tolerancí, netolerovaní po toleranci? Nekatolíci v Humpolci ve druhé polovině 
18. století, České Budějovice 2009. (= bakalářská práce; dostupná online na www.theses.cz) 
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Náš předek Martin Malat se narodil 11. listopadu 1802, tedy přesně na den svátku 

svého patrona, a to ještě v domě č. p. 131. 

SOA Třeboň, Farní úřad Humpolec – evangelická církev, augšpurské vyznání, kniha 2     

(NOZ 1795-1814), folio 15 (snímek 18) 

 

Na svět malému Martinovi pomáhala porodní bába Eleonora Koutská. Čárky v zápise 

značí protestantské (luteránské - augsburské) vyznání, mužské pohlaví a manželský původ. 

Otec: Jan Malat, mistr soukenický 

Matka: Johana, dcera Jana Strádala, mistra soukenického 

Kmotři: Jan Strádal -  mistr soukenický, Eleonora Koutská - bába  

 

Martinův starší bratr Václav převzal otcovo soukenické řemeslo. Jan Malat byl jako 

soukenický mistr jistě dost bohatý na to, aby svého mladšího syna poslal na studia 

evangelické teologie. Žádost českých a moravských evangelíků o zřízení vlastního teologické 

školy císař Josef II. zamítl. Pastoři obou tolerovaných konfesí (augsburské a reformované) 

proto získávali vzdělání na teologických fakultách v Německu a v Uhrách. V roce 1821 byl 

pro výchovu bohosloveckého dorostu zřízen teologický ústav ve Vídni. Zde museli posléze 

studovat všichni evangeličtí bohoslovci z Čech, Moravy i rakouského Slezska, stejně tak i náš 

Martin Mallat, který byl prvním vysokoškolským absolventem v dějinách rodu Mallát.  
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Martin Mallat svůj život spojil s Černilovem severně od Hradce Králové, až na malé 

výjimky tedy definitivně opouští svůj rodný Humpolec. V této obci zcela unikátně existovaly 

tři kostely různých vyznání – katolický, českobratrský a pro nás nejdůležitější augsburský 

kostel. Zde jedenáct let (1827 - 1838) Martin Mallat působil jako pastor augsburského 

vyznání a bydlel v černilovské staré faře (Černilov č. p. 166). Martin Mallat byl do Černilova 

přidělen. Ale jak se sotva 25letý mladík mohl dostat rovnou na místo pastora? Jako 

evangelický pastor se mohl na rozdíl od katolického faráře svobodně oženit a zplodit děti. Že 

by tedy přímluva vlivného tchána na vyšších místech?  

V Černilově na začátku 19. století existovaly dvě sesterské odnože evangelického 

vyznání – helvétské a augsburské. Jak se dočteme v Pamětech evangelického reformovaného 

sboru v Černilově z pera Justa Szalatnaye, v roce 1822 proběhlo jednání mezi zástupci Janem 

Košutem za helvétské a právě Martinem Mallatem za augsburské vyznání. V Pamětech 

doslova stojí toto: 

 

„Pozoruhodné jednání bylo zavedeno v roce 1822 mezi oběma sesterskými církvemi 

v Černilově o spojení obou sborů pod jednou společnou konfessí. Té doby byl kazatelem 

evanj. církve augsb. konf. zde dv. p. Martin Mallat, muž nad jiné přívětivý a zbožný, jemuž 

slovo Páně: Jan 13, 354 nebylo pouhou mrtvou literou. Zdejší evanj. církev augsb. konf., která 

hned od svého založení vždy důsledně odmítala všecky ceremonie při službách Božích a při 

sv. Večeři Páně přijímala posvátný chléb místo oplatky, přistupovala pod vedením svého 

smířlivého duchovního na reformovaný výklad křtu sv. a sv. Večeře Páně. Uloženo tedy 

oběma církvím dv. p. Martinu Mallatovi, aby ku provedení spojení toho sepsal společné 

vyznání. To se stalo, provedení bylo však od c. k. konzistoře Vídeňské zamezeno.“ 

 

Po smrti Jana Košuta roku 1836 bylo jeho místo delší dobu neobsazeno. Povinnost 

vést všechny nekatolické matriky však platila nadále a tohoto úkolu se chopil i. Martin Mallat. 

Jeho podpis coby křtícího faráře najdeme u křtů mnoha dětí rodičů evangelických vyznání. 

Podpis Martina Mallata, když křtil, oddával i pohřbíval farníky v Černilově. 
 

4Jan 13, 35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni 
k druhým. 
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Zdroj: Oficiální stránky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Černilově. 

 
Ačkoliv vzdálenost mezi rodným Humpolcem a bydlištěm Černilovem dosahovala 

vzdálenosti 115 kilometrů, Martin Mallat (zde zapsán jako Mallát) byl s rodinou stále 

v kontaktu. Důkazem toho je, že se uvolil přijet z Černilova, aby roku 1830 oddal svou sestru 

Marii za Josefa Bečváře. Jméno Martina Malláta, pastora a. v. v Černilově je poznamenáno 

v levém dolním rohu.   

SOA Třeboň, farní úřad Humpolec, kniha 12 (O 1826-1850), folio 13 (snímek 7)  

 

Martinovi Mallatovi bylo na tomto světě vyměřeno málo času. Zemřel 28. listopadu 

1838 v pouhých 36 letech na tuberkulózu. Možná se nakazil od umírajících, kterým dával 

poslední pomazání. Přesto za svůj krátký život dokázal mnoho. Poručníkem pro jeho děti a 

poloviční sirotky se stal Bedřich Kučera, Mallatův švagr a nový správce černilovského úřadu. 
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Zdroj: SOA Zámrsk, Evangelická farnost Černilov, zemřelí 1785-1843, folio 84 (snímek 47) 

 

Volný překlad: 

28. listopadu v půl jedné v noci zemřel a 1. prosince byl pochován MARTIN 

MALLAT, pastor augsburské konfese ve věku 36 let a 18 dnů. Pohřeb sloužili pastoři 

helvétského vyznání Jan Svoboda a Jan Veselý, pohřben pak byl na farním hřbitově 

v Černilově. Podle úmrtního listu ze dne 30. listopadu 1838 Martin Mallat zemřel na 

tuberkulózu, diagnózu určil lékař Karel Spörer. 

 

V úřadě duchovního správce Martina Mallata vystřídal mj. jeho švagr Jan Bedřich 

Kučera. Martin Mallat se totiž oženil s jeho sestrou Charitas Kučerovou, dcerou Davida 

Kučery, rovněž pastora augsburského vyznání v Krabčicích u Roudnice nad Labem. Krabčice 

byly opět jedním velkým evangelickým centrem severně od Prahy. Manželka Martina Mallata 

měla velmi originální křestní jméno - Charitas. Někdy se lze v matrikách setkat s českým 

„překladem“ Karolína. Charitas Kučerová byla jistě pojmenována po své matce Charitas, 

rodem Niess. Ta se podle všeho narodila buď v Žitavě (Zittau) v Horní Lužici, Thallwitzu 

v Sasku, nebo v Bitterfeldu u Lipska (matriční zápisy se různí) do rodiny Johanna Gottlieba 

Niesse.  

Je nutné si uvědomit, že Toleranční patent, který povolil i jiná než katolická vyznání, 

císař Josef II. podepsal teprve 13. října 1781. Je proto docela možné, že teprve po tomto datu 

do Českého království znovu přicházeli potomci emigrantů evangelického vyznání, kteří byli 

po Bílé hoře nuceni opustit vlast. Třeba se tyto historické události týkaly i rodiny Charitas 

Niess.  

 

Svatba Martina Malláta a Charitas roz. Kučerové se bohužel nepodařilo objevit. 

Nejčastěji se svatby konaly v místě bydliště nevěsty, ale ve farnosti Krabčice tato svatba 

zapsaná není. O jejich manželství však svědčí mj. i rodný list dítěte evangelických rodičů 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



24 
 

z Černilova. Tomu šla za kmotru právě „Charitas Mallátová, manželka zdejšího duchovního 

správce A. V. pana Martina Mallata“. Martin s Charitas se vzali nejpozději v roce 1828. 

SOkA Hradec Králové, Fond Farní úřad českobratrské církve evangelické Černilov, inv. č. 92 

 

Charitas Mallátová zemřela 16. 1. 1878 rovněž v Černilově na faře. Při zápisu úmrtí 

zapisující farář zaznamenal její celé jméno a to Charlotte Alžběta Charitas Mallatová. Díky 

tomu, že byla vdovou po významném muži, bylo o ní zapsáno mnohem více zpráv než u 

„obyčejných“ lidí. Dožila se 73 let. 

 
SOA Zámrsk, Evangelická farnost Černilov, zemřelí 1844-1896, folio 187 (snímek 98) 

 

Ze zápisu se mj. také dovídáme, že se narodila 17. července 1804 v Krabčicích u 

Roudnice nad Labem (záznam však opět není k nalezení). Zajímavostí také je, že byla 

pohřbena v hrobě jejího bratra faráře Kučery. Pohřeb sloužil Karel Eduard Lány za 

spoluúčasti Justa Szalatnaye, autora výše uvedených Pamětí.  
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Karel Eduard Lány byl také velice pozoruhodnou 

osobností. Byl potomkem původně uherského šlechtického 

rodu. Studoval teologii na univerzitách ve Vídni, Basileji, 

Halle, Praze a skotském Edinburku. Roku 1864 byl ordinován 

(pověřen duchovní službou) a stal se evangelickým farářem 

augšpurského vyznání v Černilově, kde roku 1878 zřídil 

evangelickou školu. A právě on pohřbíval Charitas 

Mallatovou. 

 

Martin a Charitas Mallatovi dali život šesti dětem. Z toho čtyřem dcerám a dvou 

synům. Dospělosti se však dožilo zřejmě jen pět možná čtyři z nich. Mallatovi měli zvláštní 

smysl pro pojmenování svých dětí. Roli určitě hrály i německé kořeny Charitas Mallatové. 

Výjimečná křestní jména svým dětem dávali obecně i ti rodiče, kteří ve společnosti něčím 

vynikali. Proto se v rodině Mallatových narodily tyto děti pěkně pravidelně po dvou letech: 

Friderike Eleonore Charitas *1828 – prvorozené děvče, tak jako u matky používalo jen 

poslední křestní jméno Charitas. Charitas roz. Mallátová se provdala za Josefa Skalského. 

Martin Ludvig Karl *1830 – prvorozený syn zemřel 1831. Ani ne roční miminko 

zemřelo na psotník. Psotník byla typická dětská příčina úmrtí, za kterou faráři schovali 

všelicos.  

Aurora Ernestine Amalia *1832 – vdaná za Antonína Fleišera, zemřela v roce 1908. 

Emilie Karoline Ottilie *1834 – provdaná za Václava Matoulka, zemřela v roce 1912. 

Gustav Adolf *1836 – jediný přeživší syn, pokračovatel rodu 

Emma Eugenie Hermina * 1838 – narozena týden před smrtí svého otce, o jejích 

dalších životních osudech není nic známo 

 

Než se dostaneme k životu Martinova jediného syna a pokračovatele rodu, tak se 

zastavme u Martinovy nejstarší dcery Charitas roz. Mallátové. Ta se roku 1851 v Černilově 

provdala za Josefa Skalského, učitele augsburského vyznání v rodných Libkovicích pod 

Řípem nedaleko Krabčic a v Opatovicích u Čáslavi. Výraznou stopu v české vědě za sebou 

zanechal jejich syn Gustav Adolf a jeho syn (tedy vnuk Charitas Mallatové) Gustav Adolf 

junior. Pokud vezmeme jako výchozí osobu tohoto rodokmenu Romana Malláta *1935, tak se 

jedná o bratrance jeho dědečka Jaroslava a bratříněte (tj. 2. bratrance) jeho otce Gustava. 
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Prof. ThDr. Gustav Adolf Skalský starší se narodil roku 1857 v Opatovicích u 

Čáslavi a zemřel 28. ledna 1926 v Praze. V letech 1880-1881 

byl vikářem luterského sboru v Opatovicích, 1881-1887 

pastorem ve Vilémově a v letech 1887-1896 ve Velké Lhotě u 

Dačic. Mezi lety 1896-1919 působil jako profesor praktické 

teologie na Bohoslovecké fakultě ve Vídni. Byl též členem 

vrchní církevní rady ve Vídni. Jako její první děkan přispěl 

vydatným dílem k zřízení Husovy evangelické fakulty 

bohoslovecké, na které působil od roku 1919 do roku 1925. 

Odborně se zabýval církevním právem, českou reformací a 

dějinám pobelohorských exulantů. S profesorem Georgem 

Loeschem byl spoluvydavatelem odborné historické 

ročenky Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 

Protestantismus in Österreich. S J. J. Kučerou založil roku 

1892 vzdělavatelný a nakladatelský spolek Evangelická matice 

augšpurského vyznání v Rakousku. Mezi jeho nejznámější díla 

patří Z dějin české emigrace osmnáctého století z roku 1911. 

Naopak o jeho životu sepsal odbornou stať historik Ondřej 

Macek: Gustav Adolf Skalský., český luterán na vídeňské bohoslovecké fakultě.  

 

Jeho syn doc. PhDr. Gustav Adolf Skalský mladší ( 13. 3 1891, Velká Lhota u Dačic 

– 20. 9. 1956, Praha) byl český historik, docent numismatiky na Karlově Univerzitě a od 1945 

do své smrti také ředitel Národního muzea. Vzdělání získal na UK a 

vídeňském Institutu. Bývá také označován za 

zakladatele moderního peněžně historického 

pojetí české vědecké numizmatiky spolu s další 

osobností Emanuelou Nohejlovou – Prátovou. 

Byli to právě oni, kdo poprvé definovali úkoly a metody této 

pomocné vědy historické. I on byl vědecky činným, sepsal několik 

odborných knih o numizmatice, namátkou ty nejvýznamnější: 

K organizaci prací numismatických, Mincovní reforma Václava 

II., Stručný přehled vývoje českého mincovnictví, atd.  
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Zpět ale ke Gustavu Adolfovi Mallátovi (ten se sice ještě narodil jako Mallat, ale 

většinu života už se psal jako Mallát). Jméno Gustav Adolf bylo v evangelickém světě velmi 

populární. Jeho nejslavnějším nositelem byl bezpochyby švédský král Gustav Adolf II. (1594-

1632), významný představitel protestantismu v Evropě. Padl na straně Protestantské unie v 

bitvě u Lützenu (asi 15 km od Lipska) proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna 

(bitva u Lützenu byla součástí Třicetileté války). 

Gustav Adolf Mallát se narodil 16. června 1836 na černilovské faře. Svého otce 

prakticky nepoznal, Martin Mallat zemřel, když malému Gustavovi byly dva roky.  

SOA Zámrsk, Evangelická farnost Černilov, narození 1835-1856, folio 18-19 (snímek 13) 
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Gustav byl pokřtěn 27. června a samotného křtu se ujal jeho otec Martin Mallat, což 

by se v katolické církvi nemohlo samozřejmě stát. Čárky v kolonkách značí: z manželského 

lože počatý syn, evangelík augsburského vyznání. 

Otec: Martin Mallat, místní pastor augsburského vyznání, vlastní syn po Janu Mallatovi, 

městkém soukenickém mistrovi v Humpolci č. 171; a nebožky matky Johany, dcery Jana 

Strádala taktéž z Humpolce. 

Matka: Charlotte Elisabeth Charitas, vlastní pozůstalá dcera po panu Davidovi Kučerovi, 

evangelickém duchovním augsburského vyznání v Krabčicích, panství Roudnice; a nebožky 

matky Fridericke Charitas, dcery Johanna Gottlieba Niess, pastora z Thallwitz v Sasku. 

Kmotři: Václav Šrámek (hlavní kmotr – držel malého Gustava při křtu na rukou) – sedlák 

v Bukovině, Jan Holeček – sedlák v Černilově, Jan Vlasáč – familiant (tj. hlava rodiny) ze 

Slezského předměstí v Hradci Králové a Jiří Hubáček – chalupník z Divce. 

 

Kmotři byli „druhými rodiči“ dětí. Kmotr se za nového, právě příjimaného křesťana 

zaručoval, že bude vést řádný a morální život. Kmotr stál v rámci rodiny hned za rodiči a 

podporoval dítě hlavně finančně, mířilo-li na studia. V případě smrti rodičů měli kmotři za 

úkol se o své kmotřence postarat. Přesto v případě smrti otce – živitele rodiny se pozůstalé 

rodině vedlo podstatně hůře, na kmotry se příliš spolehnout nedalo. 

Tento scénář však zřejmě neplatil u Mallátů. Chudá vdova Charitas by jen těžko mohla 

synovi Gustavovi zaplatit studia, proto ho kmotři jistě museli zafinancovat a zalobovat na 

správných místech. Gustav Mallát vystudoval na notáře a první své uplatnění našel 

v Náchodě, zhruba 30 km od rodného Černilova. V Náchodě ze začátku působil jako 

koncipient u místního c. k. 

(císařko-královského) notariátu. 

Bydlel v bytě přímo 

v náchodském zámku a vedl 

bohatý společenský život. 

Podpis Gustava Malláta se 

nachází i mj. v zakládající 

listině náchodského Sokola.  

Následující článek pochází 

Náchodského zpravodaje z června roku 2004.                 Zámek Náchod 
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Z Náchoda také pocházela Ludovíka Bauerová, dcera řezníka a hostinského U města 

Prahy Augustina Bauera. A právě ji pojal Gustav Mallát 26. května 1863 za svou manželku. 

Byla to svatba vskutku výjimečná, a to hned ve dvou ohledech. Za prvé se konala v zámecké 

kapli náchodského zámku. To je opravdu rarita, protože „obyčejní“ lidé se vždy ženili či 

vdávaly v kostele. A podruhé je tato svatba výjimečná proto, že si evangelík vzal katoličku. 

Gustav Mallát byl tedy historicky posledním evangelíkem v rodě Mallátů. Je o to 

překvapující, že si katoličku vzal zrovna syn pastora augsburského vyznání. 

SOA Zámrsk, farnost Náchod, oddaní 1839-1898 (zámek), folio 7(snímek 10) 
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K svatbě potřebovali dispens od biskupské konzistoře v Hradci Králové a od okresního 

soudu v Náchodě kvůli jejich rozdílnému vyznání. Za svědky novomanželům šel c. k. notář 

v Náchodě Emanuel Zitta, zřejmě Gustavův nadřízený, a Václav Ludvík, náchodský měšťan. 

 

 Ludovíka Bauerová byla zhruba o půl roku starší než její budoucí manžel. Narodila se 

22. listopadu 1835 v Náchodě 75 a druhého dne ji rodiče nechali pokřtít pod celým jménem 

Ludovíka Cecílie Bauerová. 

SOA Zámrsk, farnost Náchod, narození 1834-1845, folio 17-18 (snímek 13) 

 

Volný překlad: 

1835, dne 22. listopadu narozena a 23. listopadu pokřtěna Ludovíka Cecílie z Náchoda 

č. p. 75, a to skrze mě, faráře Františka Kouby. Dívka z manželského lože katolických rodičů. 

Otec: Augustýn Bauer, katolík, měšťan a řeznický mistr v Náchodě č. 75, manželský syn 

Augustýna Bauera, prodejce příze z Pilníkova č. 93; a jeho matky Alžběty, rozené 

Hoffmannové z Pilníkova č. 60. Oba poddaní k panství Vlčicím  

Matka: Josefa Bauerová, katolička, manželská dcera nebožtíka Antonína Plundra, mlynáře 

z náchodského Horského předměstí č. 11; a jeho manželky Anny, dcery Jana Helligera 

z Náchoda – města č. 50. Oba patří k Náchodu. 

Kmotři: Barbora Tleskalová, manželka Jakuba Tleskala, měšťana z Nového Města na 

Moravě; a Josef Dostál, měšťan z náchodského Horského předměstí č. 44 
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Rok 1866 znamenal mnohé pro České království, ale prakticky více pro východní 

Čechy. Tohoto roku se totiž odehrála prusko-rakouská válka o převahu v Německém 

spolku, což byl politický svazek německých států. Vítězství Pruska nad Rakouským 

císařstvím vedlo ke vzniku Rakouska-Uherska a pruské nadvládě nad Severoněmeckým 

spolkem. Do něj patřily německé státy severně od řeky Mohan. Důsledkem války mj. získala 

Itálie Benátky odstoupené Rakouskem. 

 V rozmezí 27. - 29. června 1866 došlo k prvním bitvám války: u Náchoda, 

u Trutnova, u České Skalice, u Mnichova Hradiště, u Svinišťan, u Dvora Králové a u Jičína. 

S výjimkou bitvy u Trutnova, v níž 27. června 1866 slavil dočasný úspěch X. armádní sbor 

podmaršálka Gablenze, Rakušané všechny tyto střety prohráli. Zároveň začaly výrazně 

narůstat rakouské ztráty. Nejdůležitější bitvou však byla ta u Hradce Králové 3. července 

1866, kde rakouská armáda utrpěla decimující porážku. 

Po vyhrané bitvě u Náchoda se Prusové chovali ve městě jako jeho nemilostiví páni. 

Nenávidění a obávaní „Prušáci“ terorizovali náchodské obyvatelstvo přehnanými nároky a 

různými výhružkami o likvidaci. Byla to pro Náchodské doba zlá, plná děsu, jak dosvědčuje 

Kronika války Prusko – Italsko – Rakouské z pera Karla Sabiny. Pruského zacházení byl 

svědkem i Gustav Mallát. A to nejen pasivním, neboť jeho zážitek s pruským poručíkem 

Seunem onoho pozdního červnového dne nezapomněl Karel Sabina zaznamenat i do své 

Kroniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Sabina, Kronika války Prusko – Italsko – Rakouské. Prostonárodní vylíčení událostí na 

bojišti severním a jižním v roce 1866, Praha 1868, s. 104. 
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Gustav Mallát se během svého života vypracoval z koncipienta rovnou na c. k. notáře. 

Jenže nikoliv v Náchodě, kde také působil jako městský radní, ale v sousedním Broumově. 

Svou kancelář si otevřel 22. května 1872. Níže uvedené inzeráty mu vyšly 23. května. 1872 

v Národních listech. Nezdá se ale, že by šlo o bezbolestné loučení... 

 

 

V Náchodě na něm vzpomínali v dobrém jako na velkého vlastence a spoluzakladatele 

místního Sokola. Rád četl české časopisy a byl dlouholetým předplatitelem Národních listů. 

Do konce života vyznával evangelickou víru svých předků, byl i příznivě nakloněn Českým 

bratrům. Vyznavači této církve navazují na tradice církve evangelické augsburského 

(luterského) i helvetského (reformovaného) vyznání.  

 

V roce 1874 

proběhla i mezi občany 

Broumova sbírka na stavbu 

Národního divadla. Přispěli 

všichni, kteří si to mohli 

dovolit. Největší částku 50 

zlatých přispěl jak jinak 

než Gustav Mallát.  

 

 

Národní listy z 5. 8. 1874. 
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I pracovní život Gustava Malláta byl pestrý. Například roku 1873 byl ustanoven 

kurátorem Josefa Krinka. Tento náchodský stavitel byl prohlášen za „blbého“ – dnes zřejmě 

za nesvéprávného. Nebo třeba roku 1876 Gustav Mallát podal do novin inzerát i na „finanční 

poradenství“. Gustav Mallát byl tedy dá se říci ve své době veřejně známou osobou. 

 

 

 

Národní listy ze dne 28. 4. 1873 

 

 

 

 

 

 

 

Národní listy ze dne 19. 3. 1976 

 

V roce 1891 vyšel pro České království schematismus – seznam všech lidí, co tehdy 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku něco znamenali. A mezi nimi nechyběl ani c. k. notář 

v Broumově Gustav Mallát. 

O stránku dál najdeme kategorii C. k. notáři – obhájcové ve věcech trestních. A pod 

Broumovem se kromě dvou advokátů Jindřicha Eppingera a Josefa Dimtera nachází i doktor 

(!) Gustav Mallat, notář. Byl snad Gustav Mallat JUDr.?  

 

Šematismus pro Království české. 

Sestaven na základě zmocnění vys. c. k. 

místodržitelství s použitím úředních 

pramenů, Praha 1891, s. 216-217. 
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C. k. notář v Broumově Gustav Adolf zemřel někdy na jaře roku 1908, místo úmrtí 

však zůstává neznámé. Snad v posledním bydlišti Broumově či v Náchodě. Ani datum a místo 

úmrtí Ludovíky Mallátové se nepodařilo objevit, ale je jisté, že svého manžela přežila. 

Možností při hledání data smrti je více. Gustav Adolf Mallát si do konce života uchoval svou 

víru, ačkoliv jeho děti už byly katolíky po matce. I to hraje roli při hledání data úmrtí obou 

manželů a rodičů pěti dětí – Gustava Jaroslava, Ludvíky, Jaroslava Josefa Emanuela, Anny 

Josefy a nejmladšího chlapce Iva. 

Prvorozený Gustav Jaroslav zemřel v Kristových letech, pravděpodobně svobodný a 

bezdětný. Mladší dcera Anna žila necelé dva roky, kdy ji o život připravila „vodnatost“ 

mozkových dutin. Ivo Mallat se zřejmě narodil jinde než jeho sourozenci, neboť jeho datum 

příchodu na svět není v náchodské katolické matrice zaznamenáno. Linie rodu směřující do 

Hluboké nad Vltavou pokračuje přes prostředního syna Jaroslava Malláta. 

Všichni tři synové Gustava a Ludvíky Mallátových nejdříve navštěvovali německou 

obecnou školu v Broumově, následně Benediktinské (německé) gymnázium tamtéž a poté 

práva na německé univerzitě. Přestože chodili do německých škol, národností byli Češi. 

Ludvíka více dbala na české kořeny rodu, Gustav s dětmi však z nepochopitelných důvodů 

mluvil německy.  

Každá rodina má svou černou ovci. A pokud ne, tak ji mít někdy v budoucnu bude. 

Černého Petra si z rodu Mallátů vytáhl právě Ivo Mallát, nejmladší syn broumovského notáře. 

Ivo se po studiích uchytil prve jako auskultant v České Lípě a poté jako soudní adjunkt 

v Podbořanech nedaleko Kadaně v severozápadních Čechách. V roce 1909 byl poprvé 

jmenován soudcem a Češi tento akt vnímali velmi nespravedlivě, neboť v pořadníku soudců 

přeskočil 106 čekajících Čechů na post soudce. V roce 1915 byl jmenován soudcem ve 

Vejprtech u Kadaně.  Na Ivovi nejvíce se podepsalo německé prostředí, neboť se údajně 

nikdy nenaučil pořádně česky. Navíc češtinu nepovažoval za plnohodnotný jazyk. Jeho 

nelichotivé chování a proněmecká povaha zaujala natolik, že dala vzniknout novinovému 

článku v Národních listech ze dne 3. července 1908.  

Říká se, že o mrtvých jen dobře, ale tohle v genealogii neplatí. Protože kdyby Ivo 

Mallat ničím nevybočoval, tak se o něm nepíše. Dobré zprávy dnes nikoho nezajímají a 

nejinak tomu bylo i na začátku 20. století. Díky článku o nepovedeném synovi broumovského 

notáře se dozvídáme o rodině tolik informací, které bychom neměli šanci zjistit jinou cestou. 

A ještě taková perlička. Dle mapky z www.kdejsme.cz v oblasti kolem Kadaně žijí 

čtyři nositelé příjmení Mallát – Mallátová. Možná Ivovi potomci a naši vzdálení příbuzní? 

 . 
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    Národní listy  

ze dne 3. 7. 1908. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



37 
 

Prostřední ze synů Gustava Malláta Jaroslav Josef Emanuel pro svůj příchod na svět 

vybral 20. září 1867. Narodil se v domě č. p. 30, který se nachází na Horském předměstí 

města. Pokřtěn byl pátého dne od narození 25. září. Kmotři pro Jaroslava Malláta byli opět 

pečlivě vybráni. Roli kmotra přijal Josef Smetana, c. k. soudní v Náchodě; a Anna Zittová, 

vdova po zemřelém Emanueli Zittovi, c. k. notáři v Náchodě. Emanuel Zitta byl svědkem na 

svatbě Jaroslavových rodičů, a rodiny tedy nepřerušily styky ani po jeho smrti. 

SOA Zámrsk, farnost Náchod, narození 1866-1878, folio 47 (snímek 49) 
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Jaroslav Mallát ač zřejmě vystudoval práva, svůj život zasvětil myslivosti a zvířatům. 

Možná si veterinární školu dodělal později. Živil se jako veterinární rada a byl přesouván 

z místa na místo. Možná tehdy při svých pracovních cestách potkal Annu Hejnovou 

z Vranova č. p. 133 u Nového Města na Moravě. Nicméně je jasné, že se společně rozhodli 

opustit východní Čechy a zamířili na jih Čech – do Hluboké nad Vltavou, kde se také 4. října 

1896 vzali. Dá se předpokládat, že hnacím motorem pro přestěhování bylo volné lukrativní 

pracovní místo ve schwarzenberských službách. V Hluboké bydleli od roku 1895 v nájmu u 

knížete Jana ze Schwarzenberka, v dnešní ulici Podskalí 146. 

Podskalí 146, Hluboká nad Vltavouc. Zdroj Google maps – foto pořízeno v srpnu 2011. 

 

V původním domě však rodina nezůstala. Dnes vlastní příslušníci rodiny Mallátů 

v Hluboké nad Vltavou čtyři domy. Nejstarší z nich stojí naproti poště – Masarykova 78, pak 

se jedná o dva řadové domy – Alšova 842 a Sadová 887 v Zámostí. Nejnovějším je dům č. p. 

1220 v Podskalí de facto v sousedství prvního bydliště Mallátů na Hluboké. 

 

Jaroslav Mallát zemřel roku 1956 v Hluboké nad Vltavou či v českobudějovické 

nemocnici. Anna, rozená Hejnová, zemřela už 25. listopadu 1947 doma na Hluboké. 
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SOkA České Budějovice, sčítání lidu 1910, Hluboká nad Vltavou, dům č. 146 (snímek 206) 

 

V Podskalí 146 žili v roce 1910 čtyři lidé – manželé Mallátovi, jejich syn Gustav a 

služebná Marie Korešová z Temelínce. Ke každému člověku je uvedeno pohlaví, datum a 

místo narození, domovská příslušnost, náboženství, rodinný stav, národnost, povolání, 

gramotnost a odkdy je člověk trvale přítomen v současném bydlišti.  

Jaroslav Mallát: majitel bytu, muž, narozen 20. září 1867 v Náchodě (okres Náchod, Čechy), 

domovská příslušnost do Hluboké, římský katolík, ženatý, národnost česká, umí číst i psát, 

hlavní povolání zvěrolékař (upřesnění knížecí schwarzenberský zvěrolékař), k roku 1907 

vykonával stejné povolání jako nyní, nevlastní žádné rolnické ani lesnické pozemky, nevlastní 

ani žádné další domy či nemovitý majetek, žije zde trvale od roku 1895. 

Anna Mallátová: manželka prve uvedeného, žena, narozena 18. prosince 1870 ve Vranově 

(Nové Město na Moravě, Čechy), řídí domácnost a vše ostatní je shodné jako u manžela. 

Gustav Mallát: syn prve uvedeného, muž, narozen 23. října. 1901 v Hluboké nad Vltavou, 

žák, v Hluboké trvale od roku 1901, jinak vše ostatní shodné s rodiči. 

 

Gustav Mallát měl údajně ještě sestru, snad jménem Anna. Ta však zemřela v dětském 

věku. Hlubocké matriky, které by její existenci potvrdily, ještě nejsou digitálně přístupné. 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



40 
 

Gustav Bedřich Vilém Ludvík Mallát, jak zní celé jeho jméno, se narodil 23. října 

1901 v Hluboké nad Vltavou č. 146. Vystudoval veterinární školu a praxi jako začínající 

veterinář získával v Kadani. Zde se Gustav Mallát seznámil s jistou paní Papáčkovou, jejíž 

manžel byl vojákem a doma trávil minimum času. Dlouhodobé citové odloučení od manžela, 

pocit mladické volnosti a možná nějaký ten alkohol. To vše zřejmě přispělo k tomu, aby se 

jim narodil společný syn, jenž dostal jméno Herbert Papáček, příjmením po nebiologickém 

otci. Narodil se roku 1933 v Kadani. Jedná se tak o polorodého (hovorově se nepřesně říká 

nevlastního) bratra Romana a Anny Mallátových.  

Stejného roku se Gustav Mallát vrací zpět na jih Čech na Hlubokou, kde si již 

26. srpna 1933 bere Emanuelu Březinovou. Ta se narodila 17. června 1911 do rodiny 

Rudolfa a Albíny Březinových, bydlících toho času v myslivně u Dobřejovic, značené 

č. p. 25. Rudolf Březina byl totiž schwarzenberským vrchním lesním správcem. Emanuela 

Březinová měla tři sestry – nejstarší (a ještě nemanželská!) Albína se narodila ve Včelné u 

Vimperku, mladší Alžběta a Marie už v Dobřejicích. Otec Rudolf Březina byl rodilý Plzeňan 

a jeho manželka se narodila v Kosmu u Vimperku. Ale nejzajímavějším je domovská 

příslušnost všech členů rodiny – a to do Opavy ve Slezsku! Rodokmen Březinů je rovněž 

zajímavý, plný zvratů, ale to už je jiný příběh. 

SOkA České Budějovice, sčítání lidu 1921, Dobřejovice, dům č. 25 (snímek 107) 
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K dnešnímu dni je nejmladším digitálně přístupným záznamem o rodině Mallátů právě 

ona svatba MUDr. Gustava Malláta a Emanuely Březinové z 26. srpna 1933. 

SOA Třeboň, farní úřad Hluboká nad Vltavou, kniha 12A (O 1920-1933), folio 100 (sn. 106) 

 

Gustav Mallát opustil tento svět 25. ledna 1977 v nemocnici v Českých Budějovicích. 

Jeho manželka Emanuela 31. července 1983 doma na Hluboké. 
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Gustav a Emanuela měli dvě děti Romana a Annu. Obě se narodily v Českém 

Krumlově, starší Roman 1. února 1935 a Anna 17. srpna 1936. Roman Mallát se oženil 

s Růženou Ambrožovou, Anna se provdala za Emanuela Krejcara. 

Růžena Ambrožová se narodila na svůj svátek - 13. března 1936 na Hluboké do 

rodiny Josefa a Růženy Ambrožových. Přes tatínka Josefa její předci pocházeli hlavně 

z Purkarce a okolí. Přes maminku Růženu, rozenou 

Švarcovou, je rodokmen už zajímavější. Jedna linie předků 

Růženy roz. Ambrožové se živila jako podomní obchodníci a 

kramáři, kteří objížděli výroční trhy a jarmarky. Jedná se o 

kramářský rod Holzäpfelů. Do tohoto rodu se přiženil 

komediant, český loutkový divadelník a významná osobnost 

českého národního obrození Matěj Kopecký. Ten si roku 

1795 v jihočeských Miroticích vzal Rozálii Holzäpflovou. 

Rozáliin bratr Josef Holzäpfl (tudíž Kopeckého švagr) už je 

přímým předkem (praprapradědečkem) naší Růženy 

Mallátové. Ta zemřela 18. července 2008 v českobudějovické 

nemocnici.                                                                                        Autor Mikoláš Aleš 
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Rodokmen rodu Papírek - Mallát od 17. do 21. století 
 

                            Tomáš Papírek (nepotvrzen na 100%)    
švec   

* asi kolem roku 1590 
          † mezi 1654-1677, Humpolec 

 ∞ Dorota                                  
                 │ ? 
                 │ ? 

                                                                                  ===================================================  
                                                                      │                                             │                                      │ 
                                                          Jakub                        Václav Papírek                    Jan                                              
                                                                                                    švec                         

* asi kolem roku 1625, Humpolec 
† 29. 12. 1687, Humpolec 
∞ kolem roku 1650, Humpolec 
     Mariana  
     † 3. 12. 1679, Humpolec 

      │  
      │ 

                                                                                             =====================================                     
                                                                     │                                                         │          
                                                Jakub Papírek                                  Kateřina  
                             * asi kolem roku 1655 v Humpolci 
                               † údajně roku 1702 v Humpolci, ale nedoloženo 
                               ∞ 9. 2. 1677, Humpolec 
        Anna roz. Augustová 
                                   (životní data neznámá)  

│               
│ 
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                    ======================================================================================                     

         │                       │                         │                         │                       │                                         │  
    Rudolf                   Jan                   Dorota                Kristián                Anna                  Vojtěch Jakub Papírek řečený Malat 
           * 16. 4. 1687, Humpolec 
           † 31. 8. 1744, Humpolec 
           ∞ 31. 1. 1712, Humpolec 
               Veronika roz. Kožešníková 
       † 6. 1. 1738, Humpolec 
  │ 

                                                                            │ 
                      =========================================================================================================                     

         │                    │                   │                     │                      │                       │                            │                                    │ 
                Martin             Rozálie         Rozálie2           Lukáš              Helena            Josef Václav        Václav Malat         Anna Maxmiliána 
   soukeník 
                                                                                                                                    * 23. 9. 1726, Humpolec 
                                                                                                                                    † 31. 3. 1794, Humpolec 131 
                                                                                                                                   ∞1 26. 9. 1751, Humpolec 
   Ludmila Skočdopolová 
 ∞2 21. 9. 1756, Humpolec 
     Barbora roz. Baštýnová 
                                                                                                                                        2. 12. 1733, Humpolec - 18. 4. 1790, Humpolec 131 
            │ 
            │ 

        ===============================================================================================================                     
         │                       │                                     │                                               │                       │                          │                             │ 

              Ludmila              Jakub              Jan Pavel Malat – Mallát            Josef                 Antonín                 Jakub2                     Ludmila Terezie 
                                                                 soukenický mistr 
     * 17. 6. 1761, Humpolec 
     † 4. 10. 1828, Humpolec 171 
                                                            ∞ 29. 9. 1789, Humpolec 
         Johana roz. Strádalová 
           13. 4. 1763 - 16. 8. 1825, Humpolec 171 
                                                                                                          │ 
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                     ================================================================================================================                     
         │                  │                   │                     │                    │                   │                                  │                                               │ 

                Brigita         Eleonora        Veronika          Johana             Marie            Václav           Martin Malat – Mallát                 Františka 
 pastor augsburského vyznání 
  * 11. 11. 1802, Humpolec 131 
  † 28. 11. 1838, Černilov 166  
  ∞ nejpozději 1826 neznámo kde 
          Charitas roz. Kučerová 
          17. 7. 1804, Krabčice – 16. 1. 1878, Černilov 166 
                                      │  
            │ 

        ==================================================================================================                     
         │                        │                          │                       │                                │                                                       │  

            Friderike                Martin                  Aurora              Emilie        Gustav Adolf  Mallát                             Emma 
             Eleonora                Ludvig               Ernestina           Karoline                   c. k. notář                                          Eugenia 
             Charitas                 Karl                    Amalia              Ottilie             * 16. 6. 1836, Černilov 166                  Hermina 
         prov. Skalská  † 1908, možná v Broumově 
 ∞ 20. 5. 1863, Náchod  
                                                                                                            Ludvíka roz. Bauerová 
      * 22. 11. 1835, Náchod 75 
                                                                                                                                           │ 
                                                                                                                                           │ 
                                          =======================================================================================================                   
                                             │                                  │                                                    │                                                        │                          │ 
                                  Gustav Jaroslav                 Ludvíka                     Jaroslav Josef Emanuel Mallát                      Anna                      Ivo 
                   veterinář                                   
     * 20. 9. 1867, Náchod 30                  
     † 1956, v Hluboké nad Vltavou nebo v Českých Budějovicích 
     ∞ 4. 10. 1896, Hluboká nad Vltavou 
  Anna roz. Hejnová 
 * 18. 12. 1870 Vranov – 25. 11. 1947, Hluboká nad Vltavou 
                                                                                                                                      │   
                                                                                                                                      │ 
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                                                                                ======================================== 
                                                                                                                                    │                                                                             │ 
       MVDr. Gustav Bedřich Vilém Ludvík Mallát       Anna? 
                              veterinář 
    * 23. 10. 1901, Hluboká nad Vltavou 146 
 † 25. 1. 1977, České Budějovice 
 ∞ 26. 8. 1933, Hluboká nad Vltavou 
        Emanuela roz. Březinová  
                17. 6. 1911, Dobřejovice 25 – 31. 7. 1983, Hluboká nad Vltavou 

     │ 
                                                     ===========-------------============================================ 
 │     │                                              │ 
                                   Herbert                            Ing. Roman Mallát                     Anna 
                                        Papáček                             středoškolský pedagog                1936-1985 
                                 * 1933                         * 1. 2. 1935, Český Krumlov       prov. Krejcarová 
                                (nelegitimní)              ∞ 12. 7. 1958, Hluboká nad Vltavou 
                                                                    Růžena roz. Ambrožová 
                                                                    13. 3. 1936, Hluboká nad Vltavou – 18. 7. 2008, České Budějovice 
                                            │ 
                                                                 ====================================================================== 
                                                                     │                                                                                                                   │ 
                                   Ing. Roman Mallát                                                                  MVDr. Petr Mallát 
                                 majitel stavební firmy                                                                           veterinář 
                        * 10. 1. 1959, České Budějovice                                                     * 21. 12. 1959, České Budějovice 
                       ∞1                                                                                                                                                             ∞ 
                            Naděžda roz. Baudyšová *                                                           Michaela roz. Kochtová * 3. 1. 1964, ČB 
                           ∞2   
                            Martina roz. Tužilová *                                                          o o Ivana Bromová * 1. 8. 1979 
                                                        │                                                                                                                 │ 
                    ==============================--------===================================                        ===================------===================== 
                   1│               1│                 1│                           2│                     2│                     2│                         1│                   1│                       2│                  2│ 
             Jiří         Jakub      Kristýna              Zuzana         Roman         Barbora             Petra          Martin           Natálie 
        * 10. 1. 1985                * 26. 2. 1991           * 26. 2. 2004     * 19. 6. 2007     * 27. 6. 2013                              * 26. 2. 1989     * 25. 12. 2008 
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DŮLEŽITÁ MÍSTA V DĚJINÁCH RODU MALLÁTŮ 

Místa, kde se od 17. století Mallátovi rodili – Humpolec, Černilov, Náchod, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov a České Budějovice 
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HUMPOLEC NA STARÝCH MAPÁCH 

 
Humpolec na II. vojenském mapování (1877-1880, Čechy) 

Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=2vm&map_region=ce&map_list=O_12_VI 
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Humpolec na Císařském povinném otisku map stabilního katastru z roku 1837 a současný stav. Vlevo výřez z předchozí mapy. 

 

Původní dům Mallátů č. p. 131 označen modrou tečkou u čísla 489.            Mallátovi měli vše v blízkosti bydliště – školu i kostel. Na Husovu  

              ulici je kolmá ulice Soukenická.  

Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/coc/2420-1/2420-1-005_index.html 
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ČERNILOV NA HISTORICKÉ MAPĚ 

Černilov na indikační skice ke stabilnímu katastru z roku 1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod černým číslem 136 se skrývá evangelický 
kostel, 137 je fara, kde bydleli Martin a Charitas. 

 

 

 

Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/HRA/HRA510018400/HRA510018400_index.html
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MAPA EVANGELICKÝCH FARNÍCH ÚŘADŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V červeném rámečku jsou označeny ty, které mají s rodem Mallátů spojitost. Jedná se o Humpolec, Krabčice u Roudnice nad Labem, Černilov u 

Hradcce Králové, Opatovice u Čáslavi a o Velkou Lhotu u Dačic. 
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HISTORICKÁ OSA 

aneb srovnání „velkých“ českých dějin s těmi  „malými“ dějinami rodu Mallátů 
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Pomník padlým v bitvě u Náchoda 1866 
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SLOVNÍK POJMŮ 
 

• Adjunkt – úřednický pomocník, asistent 

• Auskultant - byl právník, absolvent právnické fakulty, který se praxí 

u soudu připravoval ke složení soudcovské zkoušky 

• Cech -  je středověké a raně novověké řemeslnické sdružení, které hájilo práva a 

zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a 

skládání mistrovských zkoušek. Plnil též funkce reprezentativní, náboženské a sociální 

• Defalcírován – pojem z Berní ruly; dočasně osvobozen od daně (po dobu tří let) 

nejčastěji z důvodu vyhoření 

• Dispens – prominutí nějaké církevní překážky, nejčastěji kvůli příbuzenským sňatkům 

• Familiant - hlava rodiny 

• Koncipient – pomocný úředník, osoba připravující se na praxi v oboru 

• Letnice – či Seslání Ducha svatého, křesťanský svátek slavený 50 dní po Velikonocích 

• Matrika – úřední kniha, kam se zapisují seznamy jmen, neplést s kronikou 

• Mor – infekční onemocnění, způsobuje vysoké horečky, bolení kloubů a únavu 

• Náboženské pojmy: 

o Augsburské (augšpurské) vyznání – jedna vyčleněná skupina evangelíků, 

odvozeno z luteránství  

o Českobratrská církev evangelická – navazuje na augsburské a helvétské 

vyznání, ke spojení těchto dvou směrů došlo po vyhlášení Československé 

republiky 

o Evangelická církev – víceméně totožný pojem jako protestantismus 

o Helvétské vyznání - druhá vyčleněná skupina evangelíků, odvozeno 

z kalvinismu a zwingliánství 

o Kalvinismus - směr křesťanství, který vznikl ve Švýcarsku v 16. 

století během reformace. Jméno mu dal jeho přední teolog a hlasatel Jan 

Kalvín 

o (Římsko)katolická církev – největší křesťanská církev, nejvyšší autoritou 

papež jako nástupce apoštola sv. Petra 

o Konfese – synonymum pro vyznání 

o Křesťané – všichni ti, co věří v Ježíše Krista, nadřazený pojem pro všechny  

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



56 
 

o Luteránství - protestantským křesťanským vyznáním, které vychází z 

odkazu Martina Luthera a protestantské reformace 

o Ordinace – uvedení evangelického duchovního do úřadu 

o Pastor – titul evangelického duchovního 

o Protestantismus – směr křesťanství, nejvyšší autoritou je evangelium a Písmo 

svaté, název odvozen od protestujících luteránských knížat proti zákazu 

reformace ve Svaté říši římské (1529) 

o Reformace – náprava křesťanství v 16. století, příčinou reformace byl rozpor 

mezi Biblí a církevní praxí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské 

církve. 

o Reformovaná církev – synonymum pro kalvinisty, vyznávající nejčastěji 

helvétské vyznání 

o Zwingliánství – další typ reformované církve, pojmenované po první 

představiteli švýcarské reformace a teologovi Ulrichovi Zwinglim. 

• Ohlášky snoubenců - oficiální informace o zamýšleném sňatku snoubenců pro širou 

veřejnost.  

• Příjmí – přezdívka, jméno po chalupě, nedědilo se, vyvinulo se z něj příjmení. 

• Soused – ve starších dobách ve smyslu měšťan nebo obyvatel vesnice 

• Tovaryš - učeň 

• Tuberkulóza – neboli souchotě či oubytě, infekční onemocnění, TBC napadá plíce, 

nemocní chrlí krev. Šíří se vzduchem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A VYOBRAZENÍ 
 

1) Archivní prameny 

- matriky ze Státního oblastního archivu Třeboň: 

 FÚ Humpolec – římskokatolický i evangelický augsburský 

 FÚ Hluboká nad Vltavou 

 přístupné na http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs 

- matriky ze Státního oblastního archivu Zámrsk 

 FÚ Černilov – evangelický 

 FÚ Náchod  

 přístupné na https://familysearch.org/ nebo na http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/ 

- fond Farní úřad českobratrské církve evangelické Černilov ze Státního okresního archivu 

Hradec Králové 

- sčítání lidu ze Státního okresního archivu České Budějovice 

 1910 pro Hlubokou nad Vltavou – č. p. 146 

 1921 pro Dobřejovice – č. p. 25 

 přístupné na http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs 

- edice Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 1 

- edice Berní ruly. Kraj Čáslavský 1 

- sbírka novin – zde Národní listy 

 přístupné na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do 

 

2) Literatura 

Dobrava Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010. 

Blanka Lednická, Sestavte si rodokmen. Pátráme po svých předcích, Praha 2012.  

Lenka Peremská, Váš rodokmen krok za krokem, Brno 2013. 

Karla Sabina, Kronika války Prusko – Italsko – Rakouské. Prostonárodní vylíčení událostí na 

bojišti severním a jižním v roce 1866, Praha 1868 

 přístupné na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do 

Pavel Holub, Tolerovaní před tolerancí, netolerovaní po toleranci? Nekatolíci v Humpolci ve 

druhé polovině 18. století, České Budějovice 2009 (= bakalářská práce). 
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3) Internetové zdroje: 

 

www.kdejsme.cz 

www.wikipedia.cz 

www.mapy.cz 

www.digi.ceskearchivy.cz 

www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk 

www.kramerius.nkp.cz 

www.cernilov.evangnet.cz 

http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

http://oldmaps.geolab.cz/ 
http://www.etf.cuni.cz/sbornik-75-let/skalsky2.html 

http://mestonachod.cz/mesto-nachod/zpravodajsky-servis/zpravodaj/archiv_04/z0604.pdf 

Google maps 

Google obrázky 

 

 

Identifikace osob na závěrečné fotografii.  

Dnes, tj. na začátku ledna roku 2014, ještě jsme samozřejmě schopní říci kdo je kdo. 

Ale budou to vědět nejmladší Mallátovi za 20 let? Výchozí osobou je Roman Mallát *1935. 

 

Stojící – zleva: syn Petr Mallát, švagrová Jitka Sýkorová roz. Ambrožová, švagr Miroslav 

Sýkora, Roman Mallát, manželka Růžena Mallátová roz. Ambrožová, syn Roman Mallát 

Sedící – zleva: neteř Dagmar Sýkorová, tchán Josef Ambrož, tchyně Růžena Ambrožová roz. 

Švarcová, neteř Jitka Sýkorová provdaná Řezníčková5  

 

 

 

 

 
 

5 Rodinnou kroniku a rodokmen Mallátů vypracovala Hanka Tlamsová, dcera Jitky 
Řezníčkové a tedy praneteř nejstaršího Romana Malláta.  
 

LEDEN 2014 
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