
 

Historie rodu Karafiátů 
(vypsáno z „Pamětí spisovatele Broučků“ Jana Karafiáta) 

 

Za zakladatele dynastie lze považovat Františka Karafiáta (1671 – 1739) – 

praprapraděda Jana Karafiáta. Na úřední listině z roku 1732 byl podepsán jako 

„burgmistr“. Měl 12 dětí (8 dívek a 4 chlapci). 

 

Jeden z nich – Michal (*1698), byl prapraděda Jana Karafiáta a dožil se 90 roků. Žil 

na č. p. 18. Měl 5 synů.  

 

Nejstarší Jiří (*1742) byl otcem Jana Karafiáta z č. p. 14 (autorova dědečka). 

 

Tento Jan (1778 – 1862) měl 3 syny a 2 dcery. Nejstarší František byl otcem autora. 

Žil na č. p. 14.  Druhorozený Jan byl lékařem ve Slavkově a třetí Josef profesorem 

v Terstu. Jedna dcera se provdala za Ptáčka na Panský dům (č. p. 15) a druhá dcera 

za Volfa, řečeného Vlček.  

 

Poté, co Jan Karafiát zemřel, vdova Ludmila se provdala za tkalce a hodináře 

Františka Vařáka, který v roce 1807 vyřezal dřevěné hodiny s postavami Adama a Evy 

v ráji u stromu poznání. 

 

Matka Jana Karafiáta (1805 – 1892) Josefa Loukotová se narodila v č. p. 50 (tehdy 

Bednářův grunt, nyní Šedovi). Vdala se na č. p. 10 za koželuha Františka Mašíka, 

s nímž měla 4 děti: Františka  *1827, Jindřišku (Jetty), Kornelii a Josefku. 

 

1. František Mašík byl také koželuhem, oženil se s Annou Čermákovou z č. p. 17, 

v letech 1873 – 1882 byl starostou. Měl 7 dětí:  

 

- Emil (Ing. profesor techniky, vědecký pracovník a vynálezce pružného pera),             

- František (v letech 1901 – 1927 starosta),                                                                       

- Kristina (provdaná za učitele Jana Žáka ml.),                                                                  

- Anna (provdaná za ředitele Dobnera),                                                                                   

- Růžena (svobodná, industriální učitelka),                                                                          

- Josef (lékař, psychiatr),                                                                                                                          

- Jindřiška (provdaná za učitele Krejska ze Stříteže). 

 

2. Jindřiška (Jetty) Mašíková se provdala za Žemličku na č. p. 80 a poté, co 

ovdověla, vzala si vdovce Karase z č. p. 20. 

 

3. Kornelie Mašíková (byla autorovou nejbližší osobou) odmítla fojta Dobeše 

z Valašska a provdala se za Jana Žáka st., správce pily v Domanínku (poté, co 

se z č. p. 80 odstěhovala sestra Jindřiška, nastěhovali se sem). 

 

4. Josefka Mašíková se provdala za mlynáře Špinara ze Sázavy. 

 



Poté, co matka ovdověla, provdala se v roce 1839 za Františka Karafiáta, který 

se k ní přistěhoval na č. p. 10, narodilo se jim 6 dětí: Anna, Marie, Kristina, 

Aloisie (Luisa), Jan Jindřich a Josef. 

 

5. Anna Karafiátová se provdala za učitele svobodu v Bobnici u Nymburka. 

 

6. Marie Karafiátová kulhala na levou nohu. Stala se diakonkou v Kaiserwerthu 

v Německu a dostala na středoškolská studia do Güterslohe ve Vestfálsku 

i svého bratra Jana. Zemřela v Kaiserwerthu velice mladá. 

 

7. Kristina, o jejích osudech není víc známo. 

 

8. Aloisie (Luisa) Karafiátová se léčila na Hrubé Lhotě a zemřela neprovdaná. 

 

9. Jan Jindřich Karafiát (1846 – 1929), evangelický farář a autor Broučků. 

 

10.  Josef Karafiát vystudoval učitelský ústav v Brně a stal se učitelem v Bošíně 

u Nymburka. 
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