
Předci 
 
Střen: 
 
Lubomír Jaroš, PharmDr., lékárník 
*10. července 1956 Liberec 
 
 
Předci po meči: 
 
1 
Josef Jaroš, strojní technik 
* 9. ledna 1927 Nosálovice u Vyškova 
   sňatek 12. října 1951 
Růžena Jarošová, rozená Lacinová 
*3. května 1932 Babice u Říčan 
 
2 
František Jaroš, strojní zámečník 
*31.května 1881 Černá Hora u Blanska č.55 
  sňatek 3. srpna 1909 
Anna Jarošová, rozená Čermáková 
*25.listopadu 1890 Dvůr Kašparov u Nosálovic 
 
3 
Josef Jaroš, horník a minér 
*17. dubna 1840 Perná u Lysic č. 214 
  sňatek  
Marianna Jarošová, rozená Kovářová 
*4.dubna 1851 Lhota - Rapotina  
 
4 
Jiří Jaroš, kovář 



*12. dubna 1794 Obora č.25 u Doubravice nad Svitavou 
   sňatek 1826 
Františka Jarošová, rozená Bušová 
* Doubravice nad Svitavou 

 
5 
Jan Jaroš, kovář 
*? 
  sňatek 
Marianna /Marina/ Jarošová , rozená Vitouchová 
*17. ledna 1751 Obora čp.16 
 
6 
Karel Jaroš, mlynář 
*31. října 1710 Vyškov na Moravě 
  sňatek 24. září 1731 
Kateřina Jarošová, rozená Hřebíčková 
 
7 
Jaroš Jan, mlynář 
*1677 Svitávka 
  sňatek  
Kateřina 

 
8 
Havel Jaroš, mlynář 
*před 1640 Svitávka 
  sňatek 12.listopadu 1675 
Rosina Halousková 

 
9 
Jiří Jaroš, mlynář 
*1585 Svitávka 



  sňatek 
Margareta /Margkyta/ Jarošová, rozená Zábranská 
*1605 
 
10 
Jaroš /změna křestního jména v příjmení?/ 
*po 1549 ? 

 
 
? poznámka 1 – viz níže : 
 
11 
Jaroš /Jaroslav/ Morkovský ze Zástřizl, pán na 
boskovickém hradě, zemřel 1583, pochován v boskovickém 
kostele 
 
12 
Morkovský ze Zástřizl Jiřík, zemřel po 1545 
sňatek 
Ořechovská z Honbic Johanka, manželka 
 
13 
Morkovský ze Zástřizl Jaroš, zemřel po 1498 
sňatek 
Žďárská Kateřina, manželka 
 
14 
Morkovský ze Zástřizl Václav - „Voneš“, zemřel asi 1466 
sňatek 
z Morkovic Hedvika, manželka  
 
15 
Morkovský ze Zástřizl Arkleb, zemřel po 1448 



sňatek 
z Věžek Dorota 
 
16 
Morkovský ze Zástřizl 
 
17 
Morkovský ze Zástřizl Jan /zemřel po 1358/ 
 
18 
ze Zástřizl 
 
 
Poznámka  1: 
 
Na tuto možnost poukázal PhDr. Adámek, brněnský historik, když ověřoval a 
doplňoval výsledky mého rodopisného bádání. Domněnce by mohly 
nasvědčovat některé okolnosti – žádný ze synů Jaroše Morkovského ze Zástřizl 
/dále JMZ/ se nejmenoval Jaroslav /Jaroš/ a naopak, tradiční rodové křestní 
jméno zvláště svitávské větve je Jiří, stejně jako se jmenoval otec JMZ. Jméno 
Jaroš se na Svitávsku v té době nevyskytuje a přesto, že rodoví příslušníci byli 
povětšinou majetní /mlynáři, střední třída/ a zastávali úřady v obci, chybí o nich 
zmínky z doby před příchodem JMZ na boskovický hrad.  
 
 
Vladykové ze Zástřizl 

 
Počátek pánů ze Zástřizl sahá do 14. století do rodové, dávno zaniklé tvrze ve 
stejnojmenné vsi nedaleko Buchlova. Během následujících století se rod bohatě 
rozvětvil do několika linií, za něž vzpomeňme Kunkovské, Pavlovské, 
Nemotické, Ždánské, Prakšické, Lechvické či Morkovské a žil na desítkách 
sídlech. Patrně nejznámější jsou osudy odnoží Morkovských a Praktických. 

 

Obec Zástřizly se rozkládá v údolí řeky Litavy na severozápadním úpatí Chřibů, 
24 km jihozápadně od Kroměříže. 

Stručná historie obce 



První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Zdejší lokalita však byla 
osídlena již v dobách dřívějších, což dokazují ojedinělé nálezy šňůrové 
keramiky a keramiky z období popelnicových polí. První historické záznamy o 
obci jsou spojeny se členy významného moravského vladyckého, později 
panského rodu ze Zástřizl. Ačkoliv Zástřizly nebývaly nikdy velkou osadou, rod 
pánů ze Zástřizl se rozšířil po velké části Moravy a jeho jméno se objevuje v 
moravských dějinách více než 400 let. Původní obydlí rodu v Zástřizlech byla 
tvrz. Pravděpodobně po ní se dochovalo ve středu místní části Dědina vyvýšené 
místo, chráněné původně potokem a pravděpodobně i rybníkem. Na kamenné 
základy tvrze se narazilo při stavbě někdejší školy. Tvrz zanikla zřejmě po roce 
1590 po připojení obce ke stříleckému panství. S lokalitou bývalé tvrze sousedí 
dominantní areál bývalého lihovaru. 

                                          Zdroj: www stránky obce Zástřizly 
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