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Poznámka úvodem: 
 
Jedná se o jeden z pilotních textů o příjmeních na Mnichovohradišťsku, který bude doplňován a vylepšován. V budoucnu by 

měl být součástí tištěného sborníku o místních příjmeních. 

Autory příspěvků nejsou profesionální historici, ale pouze nadšenci věnující se bádání ve volném čase. Proto se omlouváme za 

případné nepřesnosti. Po konzultacích s odborníky se je snažíme doladit. 

Veškeré věcné i formální připomínky zasílejte editorovi sborníku Petru Novákovi, petr-novak@post.cz.  

Na této adrese uvítáme i kontakt ze strany zájemců, kteří by chtěli přispět do sborníku články o dalších příjmeních v našem 

okolí, případně se stát členy našeho spolku. Veškeré podrobnosti o něm najdete na www.rodokmenymh.cz. 

Děkujeme za další příspěvky i doplnění a zpětnou vazbu k příspěvkům dosavadním. Přispějme společně k zachování paměti 

rodů našeho regionu! 

V případě použití údajů z tohoto článku při publikační činnosti, ve studentské práci apod. prosíme o uvedení citace. 

http://www.rodokmenymh.cz/
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Původ příjmení 

Jedná se o odvozeninu z názvu části těla. Lidé rádi v nadávkách a v přezdívkách upozorňují na zbytnělé, malé nebo 

jinak nápadné části těla svých bližních. Přízviska podle názvů části těla se zmechanizovala v příjmení tím, že 

přecházela z otců na syny, i když synové neměli vlastnosti, pro které se vysmívalo sousedstvu otci. 

Odvozenina z názvu dolní končetiny – noha. První známá odvozenina je příjmení Nohavka z roku 1406, Noha 

zaznamenané roku 1423. Dále pak Johannes Hnat gladiator 1494. Dalšími odvozeninami jsou Hnátek, Hnáter, 

Nožka, Nožička, Nohan, Noháv, Nohava, Nohavec, Nohavica, Nohel, Nohejl, Nohač, Nohaček, Nogol, Nogál. 

První nositelé 

Záznamy z rejstříku berní ruly Boleslavska: 

 Nohynák Jiřík, obec Přestavlky, soudní okres Mnichovo Hradiště, panství Zásadka, sedlák  

 Nohynek Jan, obec Příšovice, soudní okres Turnov, panství Svijany, Nudvojovice, sedlák  

 Nohýnek Václav, obec, soudní okres i panství Mnichovo Hradiště, krejčí (v soupisu majetku uvedeno 

vlastnictví 15 strychů polí, z toho osetých 7, choval 1 vola, 2 krávy a 4 prasata) 

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 dále uvádí Matěje Nohynka s manželkou Mandalínou z Hoškovic. V berní 

rule 1654 uveden jako Matěj Nohymyl, sedlák. 

V historii se uvádí příjmení ve variantách Nohynek, Nohinek a Nohýnek. Nejvíce nositelů příjmení se v polovině 

17. století vyskytovalo v okolí Mnichova Hradiště. Dá se předpokládat, že většina současných potomků má kořeny 

právě odtud. 

Zpracované rodokmeny: 
 Nejstarší dohledaný předek Georgy Nohýnek (narozen cca 1664) z Podola s manželkami Ludmilou a Marií 

měl celkem 16 dětí. V průběhu staletí nalezeni potomci v obcích Podolí, Sychrov, Mohelnice, Trenčín, 

Mnichovo Hradiště, Neveklovice, Loukovec. Jedná se zatím o nejpočetnější rodokmen sahající do 

současnosti. 

 Nejstarší dohledaný předek Jan Nohýnek (narozen cca 1660) z Hoškovic s manželkou Dorotou. V průběhu 

staletí nalezeni potomci v obcích Hoškovice, Sychrov, Žantov, Kněžmost, Turnov, Helsinki, Espoo (Finsko). 

Rodokmen sahá do současnosti. 

 Nejstarší dohledaný předek Joannes Nohinek (narozen začátkem 18. století) z Roskova s manželkou 

Annou. Rodokmen sahá do současnosti. 

 Nejstarší dohledaný předek Georgius Nohinek (narozen začátkem 18. století). V průběhu staletí nalezeni 

potomci v obcích Buda, Podhněvousice, Mnichovo Hradiště, Praha, Německo. Rodokmen sahá do 

současnosti. 

 Nejstarší dohledaný předek Jiří Nohýnek (narozen kolem roku 1660). V průběhu staletí nalezeni potomci 

v obcích Sychrov, Kruhy, Hradec, Vápno, Bukovina, Sezemice. 

 Nejstarší dohledaný předek Wáclav Nohinek (narozen začátkem 18. století). V průběhu staletí nalezeni 

potomci v obcích Rečkov, Dolánky, Malá Bělá, Čistá, Bítouchov, Husí Lhota, Vídeň. 

Další výskyt příjmení mezi roky 1650–1900 je zaznamenán v obcích Veselá, Zásadka, Pachouň, Bakov nad Jizerou, Malobratřice, 

Chocnějovice, Trenčín, Dalovice, Podolí u Bělé pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Mužský, Valečov, Branžež, Bejčina, Zápudov, 

Malobratřice, Dobrá Voda, Lhotice, Dolní Rokytňany, Kruhy, Hradec, Oujezdec, Buda, Vápno, Uherce, Dobrovice, Dolní Bousov, Mukařov, 

Studénka, Loukov, Sezemice, Kozmice, Mladá Boleslav, Klášter Hradiště nad Jizerou, Hněvousice, Maníkovice, Březina, Hrdlořezy, Ptýrovec, 

Neveklovice, Prosíčka, Vysoké Mýto, Růžovec, Horky (okr. Kostelec nad Orlicí), Slatina. 
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V historii rodu Nohynků se velmi často vyskytovali sedláci, kováři, zámečníci, ševci, obuvníci, krejčí, zedníci, 

hospodští, obchodníci. V současné době lze nalézt potomky v České republice, Rakousku, Německu, Švýcarsku, 

USA, Kanadě a Finsku. 

Data z roku 2016 uvádí četnost příjmení Nohynek/Nohynková v České republice 35/29. Nejčastější výskyt je na 

Mladoboleslavsku. 

Data z roku 2016 uvádí četnost příjmení Nohýnek/Nohýnková v České republice 91/95. Nejčastější výskyt je na 

Liberecku a Mladoboleslavsku. 

Významní nositelé příjmení 

Adolf Nohynek (1867–1935) 

Narodil se 18. prosince 1867 ve Vídni. Vystudoval nižší gymnázium ve Vysokém Mýtě. V hudbě byl samoukem, 

prošel několika kapelami. V letech 1931–1933 řídil Orchestrální sdružení. Prosadil se skladbami pro klavír, housle 

a orchestr, zejména předehrami. Jeho skladby provedla v roce 1901 i Česká filharmonie. Z díla: valčíky, Valčíkové 

intermezzo, České tance, Humoresky aj. Věnoval se i teorii hudby, doma pořádal hudební večírky. Zemřel 

30. dubna 1935 ve Vysokém Mýtě. 

Miroslav Nohýnek (1941–1997) 

Narodil se 19. září 1941 v Praze. V letech 1959–1963 studoval na pražské DAMU. K jeho 

spolužákům z ročníku patřily mj. Marie Drahokoupilová a Iva Janžurová. K jeho 

profesorům Vlasta Fabiánová, František Salzer a Vítězslav Vejražka. Po absolvování školy 

získal angažmá v ostravském Divadle Petra Bezruče, kde pak působil v letech 1963–1966. 

V roce 1966 odešel zpět do Prahy a působil v Divadle S. K. Neumanna (později Divadlo pod 

Palmovkou), a to až do své smrti v roce 1997. Kromě hereckých rolí se uplatnil i jako 

režisér v oblastních divadlech. Působil rovněž ve filmu, televizi, rozhlase a v dabingu. 

Zemřel 4. srpna 1997 v Praze. 

Ladislav Nohynek (1923–2017) 

Podnikatel Ladislav Nohynek se narodil a vyrůstal v Praze a zde také zahájil svou 

podnikatelskou činnost, ale po únorovém puči, kdy mu byl jeho podnik znárodněn, se 

rozhodl se svým bratrem ilegálně opustit Československo. Po působení v Egyptě a USA založil 

v Německu několik úspěšných podniků, které exportují své výrobky do celého světa. Jednalo 

se o stroje na výrobu spirálově svařovaných trubek a strojů na dražírování (užíváno 

v potravinářství a farmaceutickém průmyslu). 

V rodokmenu jeho rod sahá až ke Georgiu Nohinkovi (začátek 18. století).  

Dr. Hanna Nohynek (* 1958) 
 

Hlavní lékařka Národního ústavu pro zdraví a sociální péči, oddělení zdravotního 

zabezpečení, oddělení kontroly přenosných nemocí a vakcín. Hanna Nohynek je 

tajemníkem finského národního technického imunizačního poradního výboru, člena 

společné akce EU pro vakcíny a vede projekt MEX v rozhodování o použití médií 

a očkování. 

V rodokmenu její rod sahá až k Janu Nohýnkovi z Hoškovic (cca 1660). 
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Zajímavost 

Jednoho dne v roce 1870 dědečka Antonína Nohynka v jeho dílně navštívil pán, který se představil jako Laurin. Byl 

to knihkupec z Turnova. Přišel se zajímavou nabídkou. Krátce předtím zhlédl na výstavě v Paříži senzační 

technickou novinku, kterou si přivezl domů: motorem poháněné jízdní kolo. Pan Laurin se obrátil na mého dědečka, 

o jehož dovednosti a zkušenostech byl přesvědčen, jestli by mu takové kolo nedokázal vyrobit. Dědečka nabídka 

zaujala a s chutí se pustil do práce. Výsledkem jeho úsilí bylo jízdní kolo, bez spojky, na něž se naskakovalo po 

nastartování motoru roztlačením. Vzpomínám na otcovo vyprávění, jak rád si s tím motorovým kolem 

v klukovských letech hrál a někdy ho dokonce rozebral na součástky. 

Nevím, jestli dědeček pracoval na zdokonalení svého motorového kola. Ale jisté je, že po nějaké době se na něj pan 

Laurin obrátil s novým nápadem. Laurin měl v úmyslu postavit továrnu na automobily a ptal se dědečka, jestli by 

se nechtěl stát jeho společníkem. Dědeček mu řekl: „Víte, pane Laurine, já mám jako otec dvanácti dětí už takhle 

starostí až po krk. Někdy jeden neví, kam dřív skočit. Nemám nazbyt žádné peníze, které bych mohl investovat do 

takového podniku, protože kdyby se ta věc, nedej bože, nakonec nevydařila, byl bych úplně na dně. Ne, raději se do 

ničeho takového nebudu pouštět.“ 

Pan Laurin si tedy našel jiného společníka, jménem Klement, a spolu s ním založil v nedaleké Mladé Boleslavi 

továrnu na automobily. 1 

Příběh je však nutné brát s jistou rezervou. „Knihkupec z Turnova“ byl Václav Klement, nikoliv Václav Laurin. 

Nevěrohodný je i rok této příhody 1870. Václav Laurin se totiž narodil v roce 1865 a Václav Klement v roce 1868. 

 

 
Vývěsní štít na domě Františka Nohýnka, kováře a zkoušeného podkováře v Podolí čp. 16 
 
 

 

                                                 
1
 NOHYNEK, Ladislav. Z komunistické totality do svobodného světa: český podnikatel, který dobyl svět. V Praze: XYZ, 2012. ISBN 978-80-

7388-740-7. 
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Váhy od Antonína Nohynka (* 1885), rodáka z Mnichova Hradiště. Výroba v podniku v Praze 
 
 

    
Vázání kandahár od Antonína Nohynka (* 1885), rodáka z Mnichova Hradiště. Výroba v podniku v Praze 


