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„Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná dějiny Země a ví, kudy táhl Cézar do Egypta a kudy 

Hanibal na Řím... Ale neví, čím byl jeho vlastní pradědeček, jak se jmenovala jeho vlastní 

prababička za svobodna a neví, odkud kam se harcovali a co je všechno potkalo, než začal on 

sám užívat krás a strastí tohoto světa. A dokonce ztrácí i představu, co to znamenalo vonět 

hlínou, větrem a chlévem.“ 

František Nepil – Střevíce z lýčí 
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NA PRAHU RODOPISNÉHO BÁDÁNÍ 

 

Cílem mnohých, kteří pátrají po rodinné historii, je dostat se co možná nejhlouběji 

do minulosti. Někteří mají štěstí a dostanou se třeba i do 15., jiní musí vzít za vděk 

18. stoletím, avšak přeci jen většina rodokmenů se obvykle dá zpracovat do druhé poloviny 

století sedmnáctého. Proč? Povinné psaní matričních záznamů zavedl až papež Pius IV. 

na Tridentském koncilu (1545-1563). Než však bylo toto nařízení prosazeno i v Čechách, psal 

se rok 1605. A než se vše připravilo a uvedlo do praxe, došlo k druhé pražské defenestraci 

a začala zničující třicetiletá válka (1618-1648). Ta jednak pozdržela celý proces povinného 

vedení matrik, neboť docházelo k plenění kostelů, a jednak mnoho již zavedených matričních 

knih vzalo za své díky požárům a jiným katastrofám. Po válce také nějakou dobu trvalo, než 

se do kostelů vrátili faráři. Proto se taková „nevýznamná věc“ jako vedení matrik přesunula 

na dobu klidnější.  

Jak už bylo nastíněno, základním pramenem pro pátrání po svých předcích jsou 

matriky. Jsou trojího druhu – narozených (N), oddaných (O) a zemřelých (Z). Ty jsou uloženy 

v sedmi státních oblastních či zemských archivech a v Národním archivu se nacházejí matriky 

židovské. Matriční knihy pro Jihomoravský kraj se nacházejí v Moravském zemském archivu 

v Brně. Matriky také mohou být katolické, evangelické, civilní či židovské. Naši předci však 

byli katolíky, proto nás budou zajímat pouze katolické matriky.  

Kromě matrik se dochovala celá škála dalších archiválií, které mohou rodopiscům 

pomoci. Jedná se například o pozemkové knihy – tzv. gruntovnice, které jsou neocenitelným 

zdrojem informací o majetkových poměrech; dále soupisy poddaných, kam si vrchnost 

každoročně psala přehled všech poddaných na panství; sčítání lidu, které se v moderní době 

poprvé uskutečnilo roku 1869; obecní, spolkové a školní kroniky a v neposlední řadě třeba 

i tzv. seznamy ztrát, které obsahují seznamy vojáků – zajatých, zraněných, padlých – v první 

světové válce.  

Rodinný kronikář by měl také sáhnout po různých místopisných příručkách, 

encyklopediích věnovaných příjmením, povoláním či lidovým zvykům. Jiný byl život 

na vesnici a jiný ve městě, i to musí brát rodopisce v potaz. Každá rodina je však jiná 

a mnohdy vyžaduje i informace ze specializovaných publikací. V současnosti je však 

pochopitelně nedílnou součástí pátrání po předcích i internet. Jeho nespornou výhodou je 

vyhledávání v matrikách v jakýchsi digitálních archivních badatelnách a přístupnost k celé 

řadě historických map. A to kdykoliv, kdy bude badatel chtít. 
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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 důležitě 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, ačkoliv ani v západních 

Čechách nejsou výjimkou. 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. 
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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. 

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), Hrubý, Černý (tmavých očí, vlasů, pleti), 

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

Zvířecí příjmení jsou kapitolkou sama pro sebe. Zvířata měla důležitou funkci 

v lidových pověrách a představách. Mnohá z nich jsou spojována s výraznou symbolikou 

a personifikují nejrůznější lidské vlastnosti. Názvy zvířat bývají jako osobní jména pokládány 

za metaforické, ale předpokládalo se, že spolu se jménem na člověka přecházejí i jejich 

typické vlastnosti, jako třeba bojovnost, síla, odvaha, zdraví. 

Příjmení Kostrůnek zapadá do skupiny příjmení vzniklých podle fyzických vlastností. 

Je odvozeno od kosti a jako přezdívka se dávalo lidem „na kost“ hubeným. Naše forma 

příjmení se vyskytuje nejvíce na Valašsku. Dle valašského nářečí se hubenému člověku říkalo 

kostroun. Výhodou pátrání po předcích rodu bylo, že se naše příjmení v průběhu času vůbec 

nezměnilo, občas jsme se však v matrikách mohli setkat s moravským Kostrúnek nebo 

Kostrunek. 

 

 

 

 

 

Nejstarší dochovaná písemná podoba našeho příjmení Kostrunek z roku 1767 
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Výskyt příjmení Kostrůnek – Kostrůnková k roku 2013.  

 

V tomto roce žilo na území České republiky 95 nositelů tohoto jména. Jedná se o poměrně vzácné příjmení a prakticky si můžeme být 

jisti, že všichni rodilí Kostrůnkovi mají společné předky.  
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DĚJINY RODU 

 

Dějiny rodu Kostrůnků jsou dlouhodobě pevně spjaty s moravským městem Kunovice 

v bezprostřední blízkosti Uherského Hradiště ve 

Zlínském kraji. A právě tam vedou nejstarší stopy po 

našich předcích. Tento rodokmen začíná až rokem 

1767, neboť, bohužel, se nedochovaly klíčové 

kunovické matriky pro roky 1687-1700 a 1722-1744. 

Existuje však naděje do budoucna, neboť se dochoval 

opis ztracených matrik z let 1687-1744, avšak ten 

doposud nebyl digitálně zpřístupněn. Možná 

v budoucnu se tento stav zlepší a najdeme i ty naše 

předky, kteří žili (patrně stále v Kunovicích) ještě o 

dost dříve.                                                                                         Městský znak Kunovic 

 

Pár slov ke Kunovicím 

 

První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196 a nachází se v listině 

olomouckého knížete Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce. V této době zde již 

nepochybně stál hrad, který sloužil jako opěrný bod proti Uhrům. Kunovice ležely na 

křižovatce prastarých obchodních cest. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k 

českému státu se Kunovice staly správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké 

provincie. Postavení Kunovic kleslo po založení sousedního Uherského Hradiště. Od začátku 

15. století však titulovány jako městečko, mají svoji samosprávu včetně soudní pravomoci s 

právem hrdelním. Po roce 1609 se Kunovice stávají součástí ostrožského panství, se kterým 

pak přešly jako pobělohorský konfiskát na Lichtensteiny. 
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Zatím nejstarší potvrzený předek v přímé mužské linii se jmenoval Pavel Kostrůnek. 

Bohužel o něm nevíme zhola nic, snad jen že měl za manželku blíže neznámou Annu a žili a 

zřejmě i dožili v Kunovicích. O existenci Pavla Kostrůnka se poprvé dozvídáme ze záznamu 

o svatbě jeho syna Antonína Kostrůnka s Kateřinou Pochylou. Datum narození Antonína 

se taktéž nepovedlo dohledat, jelikož se narodil před rokem 1744. Po tomto roce se ale 

narodili jeho mladší sourozenci a ze záznamů o jejich narození se právě dozvídáme o matce 

Anně. 

Antonín Kostrůnek se oženil s Kateřinou Pochylou, 

dcerou Josefa Pochylého rovněž z Kunovic, dne 17. listopadu 

1767 v kostele sv. Petra a Pavla v Kunovicích. Zajímavostí je, 

že se v rodině Kostrůnků jednalo o „dvojsvatbu“, neboť 

stejného dne se vdávala i Antonínova sestra Kateřina za 

Matouše Směšného. Oddával je Valentin Kostrůnek, který byl 

s nimi jistě nějak příbuzný, otázka je ovšem jak? Zjistit se to 

kvůli chybějícím matrikám nedá. Valentin Kostrůnek působil 

jako kooperátor ve farnosti Střílky, ostatní snoubence 

v Kunovicích oddával místní farář. To dává tušit, že byl 

Valentin Kostrůnek speciálně požádán, aby své příbuzné 

oddal.                                                                                                  Kostel sv. Pavla a Petra                           

                                                                                                           v Kunovicích 

Zdroj: MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11677 (O 1713-1783), fol. 106 (snímek 148) 

 

17. [Novembris 1767] 

Assistens: Idem 

Nomina Copulatorum: Hon[estus] Juv[enis] Antonius fili[us] Pauli Kostrunek, gazarii, cum 

h[o]n[esta] virg[inea] Catharina, filia Josephi Pochylý ut[aque] ambo Kunowi[censis] 

Testes: Jacob[us] Koschtial, Inquil[inus] et Martin[us] Pochylý coelebs ambo 

Kunowi[censis] 
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17. listopadu 1767 

oddal: tentýž (jako u předchozího zápisu, tj. Valentin Kostrůnek, kooperátor
1
 ze Střílek) 

oddaní: Poctivý mládenec Antonín, syn Pavla Kostrůnka, domkáře s poctivou pannou 

Kateřinou, dcerou Josefa Pochylého, oba z Kunovic. 

svědci: Jakub Košťál a Martin Pochylý, svobodný, oba z Kunovic 

 

Antonín Kostrůnek byl domkář. 

Domkář stál ve vesnické a městské hierarchii 

vlastníků nemovitosti na nejnižším místě. 

Vlastnil pouze dům bez polí a obdělával panská 

pole, což mu zaručovalo pouze malý příjem, a 

byl si proto často nucen přivydělávat řemeslem.  

Datum úmrtí se nepodařilo dohledat ani 

u jednoho z manželů. Je však jisté, že Antonín 

zemřel nejpozději v roce 1796. Zřejmě zemřeli 

mimo město Kunovice nebo je farář zapomněl zapsat. I to se stávalo.  

 

Naše linie dále vede přes Pavla Kostrůnka mladšího, syna Antonína a Kateřiny. 

U něho konečně víme datum narození. Za den příchodu na svět si malý Pavel vybral 24. leden 

1778 v Kunovicích č. p. 297.  

 

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11663 (N 1745-1782), fol. 510 (snímek 256) 

 

24. [Januari 1778] 

baptizans: idem (Joannes Augustin, cooperator) 

infans: Paulus 

Parentes: Kostrunek Antonius, inquil[inus] et Catharina 

Patrini: Černý Josephus, gazar[ius]Kuno[vicensis]et Marina 

Locus: Kunov[ice] 297 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kooperátor byl v římskokatolické církvi kněz, který pomáhal faráři s duchovní správou farnosti. 
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24. ledna 1778 (pokřtěn) 

křtil: Jan Augustin, kooperátor 

dítě: Pavel 

rodiče: Antonín Kostrůnek, poddaný a Kateřina 

kmotři: Josef Černý, domkář v Kunovicích a Marina 

místo: Kunovice 297 

Dům č. p. 297 je vyznačen červeným terčíkem. Jedná se o mapu z 19. století. Dnes bychom 

jej našli v ulici U Pálenice. 

 

Pavlova budoucí manželka se jmenovala Anna Kočičková, jež se narodila do rodiny 

čtvrtláníka Jiřího Kočičky a jeho manželky Kateřiny. Dnem jejího narození byl 25. červenec 

1782 v Kunovicích 337. Čtvrtláník byl člověk, který vlastnil čtvrt lánu (maximálně 4,5 

hektaru) pole a můžeme jej ztotožnit s chalupníkem. 

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11663 (N 1745-1782), fol. 570 (snímek 286) 

 

25. [July 1782] 

křtil: Joan[n]es Hanzeli (Jan Hanzali) 

dítě: Anna 

rodiče: Kocziczka Georgius (tj. Jiří Kočička) ¼ (čtvrtláník) et Catharina (a Kateřina) 

kmotři: Schkraschek Simon (tj. Šimon Škrášek) ¼ (čtvrtláník) [ex] Kuno[vic] et Viktorie  

místo: Kuno[vice] 337 
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Jména svým dětem dávali rodiče podle svatého, který v tom či onom měsíci měl 

svátek. Jen minimum z nich dali jméno dítěti po sobě, po kmotru nebo po prarodičích, jak se 

dnes může mylně zdát. Lidé až na malé výjimky netušili, kolik jim je let, natož aby znali 

přesný den svého narození. Mnohem důležitější pro ně bylo znát věk chovaného dobytka. 

Věděli ale, že pokud se jmenují například Vojtěch nebo Jiří, tak se s největší 

pravděpodobností narodili v dubnu. Pokud dívky dostaly například jména Terezie nebo 

Voršila, tak jejich měsícem narozením byl především říjen. Svátek sv. Anny odpradávna 

připadá na 26. červenec. Proto je zřejmé, že ani Kočičkovi neudělali při výběru jména pro 

svou dceru výjimku. 

 

V době svatby bylo nevěstě pouhých 14 let, neboť svatba Pavla Kostrůnka a Anny 

Kočičkové se konala 23. listopadu 1796. Čtrnáct let byla nejnižší věková hranice, kdy mohl 

člověk vstoupit do manželství. Od roku 1804 byla plnoletost stanovena na 24 let, za první 

republiky pak 21 let. Opět se jednalo o dvojsvatbu sourozenců Kostrůnkových, neboť téhož 

dne se oženil i Pavlův bratr Jan s Kateřinou Sedláčkovou.  

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11678 (O 1784-1836), fol. 37 (snímek 36) 

 

23. [November 1796] 

Johann Bernard, Pfarrer 

[Kunowitz] 337 

Bräutigam: Paul, Sohn nach Anton Kostrunek, Inamnn. Katolisch, 20 Jahre alt, ledig. 

Braut: Anna, des Georg Kocziczka Viertler v[on] da, v[on] Kunowitz. Katolisch, 14 Jahre alt, 

ledig. 

Beistände: Matheus Smiessni, Viertlet v[on] da, Martin Pochylý, Inmann v[on] da. 

 

23. listopadu 1796 

oddávající: farář Jan Bernard 

místo: Kunovice 337 

Ženich: Pavel, syn po Antonínovi Kostrůnkovi, podruhovi. Katolík, 20 let, svobodný. 

Nevěsta: Anna, dcera Jiřího Kočičky, čtvrtláníka z Kunovic. 

Svědci: Matouš Směšný (Pavlův strýc), místní čtvrtláník, Martin Pochylý, podruh. 
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Pavel Kostrůnek se zprvu sice živil jako podruh, ale později se z něj stal čtvrtláník. 

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.“
2
 Sedlák svolit mohl, 

ale nemusel. 

 

Pavel Kostrůnek se dožil na tu dobu celkem slušného věku 60 let. Jeho posledním 

dnem na tomto světě byl 10. září 1838. Dle záznamu ho trefila mrtvice. O dva dny později byl 

pohřben na farním hřbitově.  

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11687 (Z 1828-1864), pag. 162 (snímek 82) 

 

10. September [1838] zemřel, 12. September[1838] pohřben 

zaopatřil: Michael Grulich, Koop[erator] 

pohřbil: Johann Krejčiřík, Koop[erator] 

místo: [Kunovice] 337 

zemřelý: Paul Kostrůnek, Ausgedinger (výminkář) in Kunowitz 

Katolisch, mänlich, 66 Jahre alt (katolík, mužského pohlaví, 66 let) 

příčina úmrtí: Schlagfluss (mozková mrtvice) 

 

V matrikách uvedený 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. Odchylka 

deset popřípadě i dvacet let – žádná míra! Tady se spletli „pouze“ o šest let. 

 

                                                           
2
 Více o životě podruhů píše Alois SASSMANN, Kořeny 2, České Budějovice 2008, s. 50-51. 
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Anna Kostrůnková přežila svého muže o 12 let a údajně zemřela také v 66 letech dne 

22. ledna 1845. My však víme, že jí ve skutečnosti bylo 62. 

 
MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11687 (Z 1828-1864), pag. 239 (snímek 120) 

 

22. Jänner (zemřela), 24. Jänner 1845 (pohřbena) 

[Kunovice] 258 

zemřelá: Anna, Witwe nach † Paul Kostrunek, Viertler in Kunowitz, geboren Kocziczka. 

Katolisch, weiblich, 66 Jahre alt 

příčina úmrtí: Wassersucht 

zaopatřil: Straschkraba Georg, Pfarrer 

pohřbil: Bohaty Sebastian, cooperator 

 

22. ledna zemřela a 24. ledna 1845 pohřbena 

bydlištěm Kunovice 258 

Anna, vdova po zemřelém Pavlu Kostrůnkovi, čtvrtláníku v Kunovicích, rozená Kočičková. 

Katolička, ženského pohlaví, stará 66 let.  

Příčina úmrtí: vodnatelnost 

Všemi svátostmi zaopatřil farář Jiří Straškraba, pohřbil kooperátor Šimon Bohatý. 

 

Vodnatelnost je nemoc, kdy se v břišní dutině nahromadí voda, ta tlačí na bránici, a 

tím omezuje dýchání. 

 

V rodině Kostrůnků bylo velmi oblíbené jméno Antonín. V pořadí již druhý Antonín 

Kostrůnek, náš přímý předek, se narodil 28. března 1813 v Kunovicích 337, tedy v rodném 

domě své matky Anny. 

 

 
MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11664 (N 1783-1827) fol. 305 (snímek 235) 
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28. [März 1813] 

pokřtil: derselbe (Franz Dworzak, cooperator) 

místo: [Kunovice] 337 

dítě: Anton Kostrunek, katolisch, mänlich, ehelich 

otec: Paul Kostrunek, Viertler 

matka: Anna, des Georg Kočička, Häuslers 

kmotři: Valenin Grina(?), Halbviertel, Viktoria, Gattin 

 

28. března 1813 pokřtěn kooperátorem Františkem Dvořákem Antonín Kostrůnek, narozen 

v Kunovicích 337. Otec Pavel Kostrůnek, čtvrtláník, matka Anna, dcera Jiřího Kočičky, 

domkáře. Kmotři Valentin Grina, půl láník s manželkou Viktorií. 

 

 
 

 

Antonín za manželku pojal Annu Fornůskovou. Ačkoliv se v matrikách dočteme, že 

byla dcerou Šimona Fornuska a Anny, rozené Junaštíkové, z Kunovic, narodila se někde 

jinde. Nepodařilo se totiž dohledat její narození, ani její svatební den s Antonínem 

Kostrůnkem. Svatba se totiž zpravidla uskutečnila ve farním kostele, ke kterému patřila 

domovská obec nevěsty. Záhadná je i smrt Anny Kostrůnkové, rozené Fornůskové. V matrice 

zemřelých se sice nachází několik Ann Kostrůnkových, ale žádná není ta pravá.  

Zřejmě však přežila svého manžela, teprve 37letého Antonína Kostrůnka, který zemřel 

7. května 1850 v Kunovicích č. p. 258. Skolila ho tuberkulóza, které podléhala spousta lidí 

mj. kvůli otřesným stravovacím a hygienickým podmínkám. V domově našich předků to 
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neskutečně páchlo. Lidé měli maximálně dvoje oblečení – jedno do práce a druhé do kostela. 

V domech se také často museli dělit o místo i se zvířaty. 

 

 
MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11687 (Z 1828-1864) fol. 302 (snímek 152) 

 

7. Mai [1850], 9. Mai[1850] 

místo: [Kunowitz] 258 

zemřelý: Kostrunek Anton, Viertler in Kunowitz 

katolisch, mänlich, 37 Jahre alt, 

příčina úmrtí: Lungensucht 

zaopatřil a pohřbil: Georg Straskraba, Pfarrer 

 

7. května 1850 zemřel a 9. května byl pohřben Antonín Kostrůnek, čtvrtláník z Kunovic 

258. Katolík, mužského pohlaví, 37 let. Příčina úmrtí tuberkulóza. Zaopatřil a pohřbil farář 

Jiří Straškraba. 

 

Jejich syn se jmenoval – jak jinak než také – Antonín Kostrůnek, toho jména 

v pořadí již třetí. Poprvé si ho rodiče mohli pochovat 23. března 1839.  

 

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11665 (N 1828-1864) pag. 321 (snímek 162) 
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narozen i pokřtěn: 23. März [1839] 

pokřtil: Michael Grulich, Kooperator 

[Kunowitz] 258 

dítě: Anton Kostrůnek – katolisch, mänlich, ehelich 

otec: Anton Kostrůnek, Viertler in Kunowitz, Sohn der Paul Kostrůnek und der Anna 

geb[orene] Georg Kočička von Kunowitz 

matka: Anna, Tochter nach Simon Fornusek, Viertler in Kunowitz und der Anna geb[oren] 

Nikolaus Junasstjk von Kunowitz 

kmotři: Anton Habarta, Halblähner in Kunowitz, Barbara, dessen Eheweib 

 

23. března 1839 narozen a pokřtěn kooperátorem Michaelem Grulichem Antonín Kostrůnek, 

narozený v Kunovicích 258. Katolík, mužského pohlaví, manželského původu.  

Otec Antonín Kostrůnek, čtvrtláník v Kunovicích, syn Pavla Kostrůnka a Anny, dcery Jiřího 

Kočičky z Kunovic.  

Matka Anna, dcera Šimona Fornůska, čtvrtláníka v Kunovicích a Anny, dcery Mikuláše 

Junaštíka z Kunovic.  

Za kmotry šli Antonín Habarta, půl láník v Kunovicích a Barbora, jeho manželka. 

 

 

Antonín Kostrůnek se prve oženil s Kateřinou Habartovou, dcerou Františka Habarta 

z Míkovic 40. Kateřina Habartová však není pro náš rod důležitá, neboť zemřela již 15. 9. 

1871 v Kunovicích 258. Jako příčina úmrtí bylo v matrice zemřelých uvedeno „ochrnutí plic“. 

Kateřině Kostrůnkové, rozené Habartové, bylo v době úmrtí pouhých třicet let.  

 

                Kunovice kolem roku 1830. 
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Mladý vdovec s druhou svatbou nečekal dlouho a dne 8. listopadu téhož roku (tedy 

o necelé dva měsíce později) byl v Kunovicích v kostele sv. Petra a Pavla oddán s Františkou 

Tomečkovou, naší přímou prapra....babičkou. 

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11680 (O 1861-1928) pag. 123 (snímek 63) 

 

oddáni 8. listopadu 1871  

ženich: bydliště Kunovice 258, Antonín Kostrůnek, čvrtník z Kunovic, syn Antonína 

Kostrůnka, čtvrtníka z Kunovic a Anny z rodu Šimona Fornuska, čtvrtníka z Kunovic. Katolík, 

33 let, vdovec 

nevěsta: bydliště Kunovice 128, Františka, dcera Františka Tomečka, výminkáře z Kunovic a 

manželky Rozálie z rodu Jana Němčického, čtvrtníka z Kunovic. Katolička, 21 let, svobodná 

svědci: Jiří Habarta, čtvrtník z Kunovic, Martin Černý, půlčtvrtník z Kunovic 

oddal: Josef Moritz, farář 

 

Nedospělé nevěstě uděluje před dvěma svědky své otcovské svolení k tomuto sňatku: 

podepsáni Tomeček Franz, otec, Jiří Habarta, svědek, Martin Černý, svědek. 

Ohlášky byly v neděli 22. po sv. Duchu, na Vše svaté a v neděli 23. po sv. Duchu 

 

Svatba se konala ve středu, což nebylo zcela běžné. Nejoblíbenější dnem pro svatbu 

bylo totiž možná nečekaně úterý. Podle Bible totiž „Třetího dne byla svatba v Káni 

Galilejské“. Nutno podotknout, že tehdy začínal týden nedělí, proto úterý skutečně bylo třetím 

dnem v týdnu. Naopak nejméně vhodným dnem na ženění/vdávání byl pátek, neboť ten den 

byl ukřižován Ježíš Kristus.  

Nejoblíbenějším měsícem pro svatby byl únor, následovaným lednem a listopadem. 

V těchto měsících se jednak nevykonávaly těžké práce, a jednak se jednalo o dobu různých 

zabíjaček a masopustního veselí. Svatby v zimních měsících byly oblíbené i z praktických 

důvodů – svatební pohoštění se nezkazilo. Naopak zapovězené byly svatby v době adventu a 
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v postní době před Velikonocemi. V tu dobu se v nutných případech mohly konat pouze tzv. 

tiché svatby, bez veselí a s omezeným počtem lidí.  

 

Františka Tomečková, Antonínova druhá manželka, pocházela z rodiny Františka 

Tomečka, půlláníka z Kunovic a jeho manželky Rozálie, rozené Němčické, které byla taktéž 

z Kunovic. Narodila se druhého prosincového dne roku 1850. 

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11666 (N 1847-1867) pag. 95 (snímek 48) 

 

datum narození: 2. prosince 1850 

datum křtu: 3. prosince 1850  

křtil: Georgem Strasskraba, farář 

místo narození: [Kunovice] 128 

dítě: Francisca 

katolička, pohlaví ženského, původ manželský 

otec: Tomeček Franz, půlláník v Kunovicích, katolík 

matka: Rosalia, dcera Jana Němčického, láníka z Kunovic a Barbory rozené Kalné, katolička 

kmotři: Ignác Borek, půl láník v Kunovicích a Anna, jeho manželka 

 

Data úmrtí v rodině Kostrůnků po roce 1891 nejsou digitálně přístupná. 
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Po pěti generacích přišla v našem rodě změna, co se týká křestního jména našeho 

předka. Nejmenoval se tradičně Pavel ani Antonín, uvidíme ale, že k tomu nebylo daleko. 

Naším předkem byl Jan Kostrůnek, narozený 1. května 1880. Ten se živil jako mistr krejčí, 

později jako dělník na železniční dráze v Uherském Hradišti. V den jeho narození však rodiče 

Antonín s Františkou přivítali na svět i Janovo dvojče Antonína, v pořadí již Antonína 

čtvrtého. 

MZA Brno, řk. FÚ Kunovice, kniha 11667 (N 1868-1886) pag. 386 (snímek 194) 

 

datum: 1880, 1. května narozeni, 2. května pokřtěni, pokřtil Ondřej Otáhal, cooperator 

pokřtěni: Jan a Antonín 

otec: Kostrůnek Antonín, výminkář z Kunovic, syn Antonína Kostrůnka, čtvrtníka z Kunovic a 

jeho manželky Anny z rodu Šimona Fornůska, čtvrtníka z Kunovic. Katolík 

matka: Františka, dcera Františka Tomečka, výminkáře z Kunovic a jeho manželky Rosalie 

z rodu Jana Němčickýho, čtvrtníka z Kunonic. Katolička 

kmotři: Habarta Jan, svobodný syn † Jiřího Habarta, čtvrtníka v Kunovicích a Anna Habarta, 

vdova po † Jiřím Habartovi, čtvrtníku v Kunovicích 

porodní bába: Antonie Schönbaumová z Kunovic č. 273 

poznámky: Jan zemřel dne 4. 3. 1951 v Praze III, č. p. 336, Antonín zemřel již 12. 2. 1881. 
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Provoz na železniční trati Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice byl zahájen roku 1883. 

 

Jan Kostrůnek se oženil s Františkou Skaličkovou. Ta se narodila 10. června 1876 ve 

Stupavě č. p. 116 a jejími rodiči byli František Skalička a Anežka, rozená Šafaříková. 

MZA Brno, řk. FÚ Stupava, kniha 12020 (NOZ 1864-1900) fol. 63 (snímek 61) 

 

narozena: 10. června 1876, pokřtěna 11. června 1876 

[Stupava] 116 

dítě: Františka, katolička, ženského pohlaví, manželského původu 

otec: František Skalička, podsedník v Stupavě, syn Josefa Skaličky, výminkáře v Stupavě a 

jeho manž[elky] Anežky roz. Mariany roz. Ševčík pololáníka v Střilkách. Katolík 

matka: Anežka, dcera Františka Šafáříka, Podsedníka v Stupavě a jeho manž[elky] Mariany 

roz. Matouš Učeň, podsedník v Stupavě. Katolička 
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pokřtil: Vavřinec Sigmund, farář 

porodní bába: Juliana Růžička v Stupavě č. 2 

kmotři: František Šafařík, podsedník v Stupavě a jeho manželka Františka 

 

Rodný list vydaný za druhé světové války. Cílem bylo dosvědčit nežidovský původ 

kolikrát až ve 4. generacích zpět. 
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Podsedek je označení pro obyvatele vesnice nebo města, který sice mohl být majitelem 

vlastního domu, ale obvykle neobdělával vlastní pole. Pro obživu robotoval buď pro vrchnost, 

nebo se živil prací pro jiné poddané. Jako podsedek mohl být označen i obyvatel města, který 

nevlastnil nemovitost, ale u někoho bydlel. Tj. byl to vlastně nájemník. 

Stupavu, odkud pocházel rod Skaličků, vidíme v levém horním rohu. 

 

 

Jan Kostrůnek a Františka Skaličková se vzali 17. října 1904 ve Stupavě. V té době měli 

novomanželé již tříměsíčního syna. Před svatbou bylo křesťanskou povinností, aby proběhly tři 

ohlášky (výjimečně bývala jen jedna). Po tři nedělní mše za sebou měli případně místní obyvatelé 

právo vznést připomínku k ohlašované svatbě, pokud nějakou měli. V novější době ohlášky bývaly 

pouhou formalitou, v době starší se mělo zamezit velkým prohřeškům proti církvi. Tím bylo hlavně již 

jedno utajované manželství nebo blízké příbuzenství mezi snoubenci, které nemuselo být faráři známo. 
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MZA Brno, řk. FÚ Stupava, kniha 12026 (O 1864-1904) fol. 68 (snímek 69) 

 

1904, 17. říjen ve farním chrámu Páně stupavském 

oddal: Petr Lehar, farář 

ženich: Kostrunek Jan, mistr krejčí v Kunovicích, narozený 1. 5. 1880 v Kunovicích, politický 

okres Uh. Hradiště, syn Antonína Kostrunka, rolníka v Kunovicích a jeho manželky Františky 

Tomečkový. Vyznání římsko-katolické, věk 24 let a 5 měsíců, svobodný 

nevěsta: Františka Skaličková, narozena 10. června 1876 ve Stupavě, politický okres Kyjov, 

dcera Františka Skaličky, podsedníka ve Stupavě a jeho manželky Alžběty Anežky Šafaříkový. 

Vyznání římsko-katolické, věk 28 let a 3 měsíce, svobodná 

svědci: Hošek František, chalupník ve St. Hutích, Franc Vykoukal, podsedník ve Stupavě 

 

Ohlášeni byli ve farním chrámu Páně stupavském a kunovickém v neděli XIX., XX. a XXI. po 

sv. Duchu, tj. 2., 9. a 16. října 1904. 

 

Doklady: 1. křestní list ženichův od farního úřadu v Kunovicích ze dne 16. října 1904 č. 311.

 2. Ohláškový list ženichův od farního úřadu v Kunovicích ze dne 16. října 1904 č. 310. 

Listiny uloženy jsou ve farním archivu oddělení VII, svazek z r. 1904 č. 6 

   

Tento zápis však již prakticky nebylo nutné přepisovat, jelikož je napsán v pro nás 

čitelném humanistickém písmu. Starší záznamy byly psány kurentem, což je druh 

novogotického kurzivního písma. Na rozdíl od švabachu se kurentem psalo, švabachem se 

tisklo. V kurentu se psalo jak německy, tak i česky. Pouze pro latinské pasáže bylo využíváno 

písmo humanistické. Kurent byl v Čechách definitivně zakázán až ve 40. letech 20. století. 

 

Jejich syn Jan Josef Kostrůnek se narodil 17. července 1904 jako nemanželský syn 

pod dívčím příjmením své matky jako Jan Josef Skalička. K jeho legitimizaci došlo svatebním 

dnem jeho rodičů. Avšak jsme si jistí, že se skutečně jednalo o jeho biologického otce? 

Nevzala si čistě náhodou Františka Skaličková člověka, který se pouze uvolil býti otcem 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



25 
 

jejího nemanželského synka? To jsou otázky, na které nenajdeme spolehlivou odpověď. Pro 

náš klid v duši se však řiďme heslem „Co je psáno, to je dáno.“  

Záznam o jeho narození se doposud nachází v tzv. živé matrice (tj. nepředané do 

archivu) na Matričním úřadě v Buchlovicích. Paní matrikářka však byla velice ochotná a 

sepsala vše, co se v tomto záznamu nacházelo. Údaje korespondují s rodným listem Jana 

Kostrůnka přiloženém na další stránce. Na něm však chybí údaj o žádosti otce. 

 

„V knize narození Stupava jsem našla tyto údaje: 

 

Původně byl Jan Kostrůnek zapsán jako nemanželský syn Františky Skaličkové.  

Narozen 17. 7. 1904, Stupava č. p. 50.   

Jan (Josef), nemanželské dítě.   

Matka Františka Skaličková, nar. 10. 6. 1876, Stupava, svobodná, manželská dcera Františka 

Skaličky, podsedníka ve Stupavě a jeho manželky Anežky, dcery Františka Šafaříka, 

podsedníka ve Stupavě. 

  

Pod matkou: 

Rodiče jmenovaní vešli v manželství dne 17. 10. 1904, jest tedy dítko církevně i občansky 

legitimováno. 

   

Kmotři: Josef a Anna Skaličkovi (svobodný syn Františka Skaličky, podsedníka ze Stupavy a 

jeho matka). 

 Dále je dopsán otec: Jan Kostrunek, dělník na dráze v Uherském Hradišti, narozen 1. 5. 

1880 v Kunovicích, politický okres Uherské Hradiště, syn Antonína Kostrunka a jeho 

manželky Františky Tomečkové. 

  

Pod tím napsáno: 

O němž podepsaní hodnověrní svědkové přísežně vypovídají, že ho dle jména i osoby dobře 

znají, byl osobně přítomen a jsa jmenován i u matky dítěte, své nynější manželky Františky, 

rozené Skaličkové, přiznal se za otce tohoto jejího dítěte Jana, i žádal, aby byl zapsán za otce 

tohoto dítka. Ve Stupavě dne 17. 10. 1904.“ 

 

Jan Kostrůnek zemřel 1. října 1973 v Táboře. Ve starých matrikách rodopisec najde 

spoustu chyb, zapisovatelé byli samozřejmě jen lidé. Ale písařská nedbalost se vyskytla i v 

Janově úmrtním listě onoho roku 1973. Ani jeden z uvedených rodičů nemá jméno zapsané 

správně. 
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Místo správného Jana Kostrůnka zapsán František. Místo správné Františky 

Skaličkové zapsána Františka Skalická.  
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Za manželku pojal Julii Kozmovou, rodačku z Čopu v Zakarpatské Ukrajině, 

v tehdejším SSSR. Narodila se 13. října 1906 do rodiny Alexandra Kozmy a Lujzy, rozené 

Béresové. Zemřela 24. března 2000 rovněž v Táboře, a dožila se tak velmi vysokých 93 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠE GENY ...n
a dosah ruky



29 
 

V Čopu se jim narodil syn Ladislav Kostrůnek. U Jana a Ladislava Kostrůnkových náš příběh skončí. Mnohem více než archivní 

prameny, kterých je pro 20. století nedostatek, se můžeme spolehnout na vyprávění pamětníků. Dejme jim proto slovo... 
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RODOKMEN RODU KOSTRŮNEK OD 18. DO 20. STOLETÍ 

 

Pavel Kostrůnek 

 * asi kolem 1710, asi v Kunovicích 

  †  

∞ asi kolem 1730 

Anna 

 

│ 

│ 

 

Antonín Kostrůnek 
     * před rokem 1745, Kunovice  

     † před rokem 1796  

∞ 17. 11. 1767, Kunovice 

Kateřina Pochylá 

(?-?) 

 

│ 

│ 

 

Pavel Kostrůnek 
* 24. 1. 1778, Kunovice 297 

† 10. 9. 1838, Kunovice 337 

∞ 23. 11. 1796, Kunovice 

Anna Kočičková  

(25. 7. 1782, Kunovice 337 - 22. 1. 1845, Kunovice 258) 

 

│ 

│ 

 

Antonín Kostrůnek 
* 28. 3. 1813, Kunovice 337 

† 7. 5. 1850, Kunovice 258 

∞ kolem roku 1835 

Anna Fornůsková 

(?-?) 

 

│ 

│ 
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Antonín Kostrůnek 
* 23. 3. 1839, Kunovice 258 

    †  

                                                  ∞1 

                                             Kateřina Habartová 

(1. 6. 1841, Míkovice 40 - 15. 9. 1871, Kunovice 258) 

                                                    ∞2 8. 11. 1871, Kunovice 

Františka Tomečková 

(2. 12. 1850, Kunovice - ?) 

│ 

│ 

 

Jan Kostrůnek 
* 1. 5. 1880, Kunovice 258 

† 4. 3. 1951, Praha 3 (č. p. 336) 

∞ 17. 10. 1904, Stupava 

Františka Skaličková 

(10. 6. 1876, Stupava 116 - ?) 

 

│ 

│ 

 

Jan Josef Kostrůnek 
* 17. 7. 1904, Stupava 50 

† 1. 10. 1973, Tábor 

                                                      ∞  

Julie Kozmová 

(13. 10. 1906, Čop, Zakarpatská Ukrajina – 24. 3. 2000, Tábor) 

 

│ 

│ 

===================================== 

│         │ 

                             Jan                                                       Ladislav Kostrůnek 
                                                                                    * 28. 9. 1932, Čop, Zakarpatská Ukrajina 

                                                                                   † 24. 6. 2011, Tábor 

                                          ∞  

                                                                                          Marie Anna Holubová 

                                                                                       (* 1. 11. 1934, Choltice 72) 

│ 

│ 

========================================== 

│       │ 

     Ladislav           Roman 

* 1. 8. 1959, Tábor     * 27. 6. 1965, Tábor 
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