Předmluva
Badatelský zájem Josefa Pilnáčka, našeho asi nejplodnějšího badatele
v oblasti heraldiky, genealogie a topografie, byl značně rozlehlý
a tematický různorodý. To se promítlo do jeho publikační činnosti.
Kromě svých velkých a zásadních děl Staromoravští rodové, Rody
starého Slezska, Občanské znaky, Paměti města Blanska a okolních
hradů, a Paměti Černí Hory; vydal také knižně desítky menších prací,
např. Královéhradecké, chrudimské a jiné rody erbovní a patricejské,
Dějiny Pilniczků z Radostic a svobodnické rodiny Pilnaczků, Rodokmen
a vývod T. G. Masaryka, Genealogie Podstatských z Prusinovic,
Rodopis zlínských Baťů, Die ateste genealogie der Familie Bystřický
von Středni a několik stovek drobnějších článků v různých časopisech,
např. Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze, Časopis
Společnosti přátel starožitností, Časopis Vlasteneckého spolku
musejního v Olomouci, Slezský sborník, Vlastivědný věstník moravský,
Záhorská kronika; ze zahraničních je to především vídeňský
Monatschrift für Genealogie und Heraldik Adler, polský Miesięcznik
Heraldiczny a další.
Od roku 1925 začal Pilnáček publikovat drobné články psané
populární formou na stránkách časopisecké revue Dunaj : menšinová
revue s přílohou: Věstník „Komenského“ a „Českého srdce“. (Tento
název nesl časopis na svém počátku od roku 1923, od roku 1927 pak
vycházel pod názvem Dunaj : Revue rakouských Čechoslováků, od roku
1939 jako Dunaj : Revue rakouských Čechů a od roku 1941 s titulem
Dunaj : Revue Čechů v Ostmarkt). Časopisecká revue Dunaj vycházela
ve Vídni především pro naši vídeňskou menšinu, ale i vůbec naši
menšinu v celém Rakousku, měla připomínat domov a vyvolávat
pozornost o moravskou, potažmo i českou, slezskou a slovenskou
regionalistiku u široké lidové vrstvy, ale i u vážených badatelů a vědeckých
pracovníků. Články přestaly vycházet po roce 1933.
Články, které Josef Pilnáček uveřejňoval v tomto časopise, nazývá
„paběrky z archivů“ a týkají se všech oborů vlastivědy, zejména
historie, topografie, genealogie, heraldiky, národopisu, náboženských,
kulturních, hospodářských a sociálních poměrů. Obsahují mnoho
zajímavých zpráv o vojenství, hutnictví, dolování, sklářství, atd. Mnohé
také pojednávají o dějinách a životě české menšiny ve Vídni. Pilnáček
v těchto statích upozornil vlastivědné badatele u nás i v Rakousku
na obrovský, dosud nezpracovaný materiál uložený ve vídeňských
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archivech. Zvláštní pozornost doporučuje věnovat těmto archivům:
archivy rakouských ministerstev, zejména ministerstva války
(Kriegsarchiv) a ministerstva vnitra, justice, dopravy, archivy bývalých
dvorských úřadů, archivy soudní, zejména pozůstalostní spisy zemského
soudu ve Vídni, archivy města Vídně, zejména takzvaný
Konskriptionsamtu, archivy předních rakouských šlechtických rodin,
zvláště archiv lichtenštejnský, archiv německých rytířů, archiv
šlechtický, tvořící takzvaný Gratialregistratur (obsahující přes 5 milionů
karet rakousko-uherských vojínů účastnících se první světové války),
sbírky podobizen Státní knihovny atd.1
Články Josefa Pilnáčka vycházející v revue Dunaj Vám v této
publikaci přinášíme v neupravené podobě. I přesto, že jsou téměř sto let
staré, věřím, že ve Vás budou vzbuzovat neutuchající nadšení a touhu
po objevování vlastivědy našeho regionu, budou Vám dokreslovat
způsob života našich předků a motivovat k dalšímu bádání, stejně jako
se to stalo mě.
Váš vydavatel
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Odstavec přejat z: FUKAL, Rudolf. „Za Josefem Pilnáčkem“. [Vlastivědný sborník Moravský.
Brno : Musejní spolek, 1953, str. 103-109.]
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