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Jiří Felix

Několik poznatků z badatelské práce (1937)
Bezprostřední popud k napsání tohoto článku dala poznámka pisatele stati o Společnosti rodu
Opatrných v posledním svazku našeho časopisu, že všichni nositelé jména mají společného
praotce, který žil v polovině 17. století v obci Lišné na Zbirožsku. Při pátrání po minulosti a vývoji
rodu Fclixů, kteréžto jméno není právě příliš běžné, přešel jsem od stejného názoru k názoru zcela
opačnému.
Pan ing. Dr. Opatrný měl zvláštní štěstí nejen ve svém rodopisném bádání, nýbrž i v tom, že našel
vzácné porozumění pro své práce a záměry u svých soujmenovců, jakého se dostalo sotva komu
z nás, pokud je mi aspoň známo.
Jak praveno, byl jsem zpočátku též názoru, že všichni Felixové na území našeho státu pocházejí
z jednoho kmene, ale téměř v samých počátcích pátrání jsem se přesvědčil, že příjmení Felix
(Šťastný) vznikalo v době tvoření rodových jmen na různých místech a že si je dávaly rody zcela
odlišného původu. Shledal jsem, že odedávna žily rody tohoto jména v Hradci Králové, odkud
přišel lékař MUDr. Adolf Felix na Král. Vinohrady. Jeho tři synové: Dr. Václav, prof. vysokého
učení technického, vrchní soudní rada Jaroslav a rakouskými úřady za války uštvaný profesor
Josef, učinili jméno Felix chvalně známým nejširší veřejnosti.
Odlišné rody Felixů žily v Praze, v Dobrušce, Týništi, Jihlavě, Telči, Olomouci, na Slovensku
v Rožňavě, v jihočeské Bechyni a na Domažlicku. Mimo tyto občanské rody žil v Domažlicích rod
Felixů ze Streittenau, jehož potomci se usadili ve Vídni. Vůbec Vídeň stáhla k sobě potomky
různých rodů tohoto jména. Do stavu šlechtického byli povýšeni Felixové z Ebenholzu,
Minnensturmu, Veselovic a rytíř Felix (bez přídomku).
Nejvíc mě zklamalo, že nebylo možné zjistit ani spojitost rodin Felixů, žijících na tak malém
úseku, jaký tvoří místa: Domažlice, Staňkov, Osvračín, Ouboč. Při tom se kmen osvračínský,
z něhož pocházím a jehož rozrod jsem zpracoval a hodlám vydati jako soukromý tisk, rozšířil
skoro do celého světa: do Rakous, Porýní, Estonska, Kanady, Spojených států amerických atd.
Zajimavé je, že rod Felixů, který žil ve Staňkově v XVII. století, se po roce 1700 počal psát jako
Stiassný a dodnes v okolí žije. Kolovči dal dva faráře: Jiřího a Daniela. Rodiny Felixů, které žily
v Kolovči a dodnes žijí ve Staňkově, pocházejí z kmene osvračínského.
Velmi početné rodiny Felixů jsou původu židovského; setkal jsem se s nimi v Praze, ve Vídni i ve
Francii. Nejslavnější herečka, známá pod jménem „Rachelka“ byla ze židovské rodiny Felixů.
Nakonec se chci zmínit o tom, jak mi ztěžovala pátrání stejná křestní jména. Vysvětlení, resp.
poučení se mi dostalo studiem starých pozemkových knih, které mi potvrdily, že někteří předkové
vskutku dávali svým dětem stejná křestní jména, a tak titíž rodiče měli 2 syny Jiříky, 2 dcery
Kateřiny atd. Ještě štěstí, že to nedělali jako někteří šlechtici, kteří dávali svým dětem jediné
jméno Jindřich (knížata Reussové) nebo Vintíř, Rudolf, Jindřich (hrab. z Binova).
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