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Předmluva
Dostáváte do rukou knížku zachycující výběr osobností našich dávných i součas
ných dějin, které nějakým způsobem ovlivnily naši zemi, a to nejen doma, ale i ve
světě.
Nelze si nevšimnout, že řada z těchto lidí dosáhla úspěchu v zahraničí poté, co
z vlastního rozhodnutí či pod tlakem okolností svoji vlast opustili.
Byli i tací, kteří kvůli své minulosti či pro své názory byli za války, popřípadě
po roce 1948 popraveni, vězněni nebo pronásledováni tehdejšími režimy.
Výčet osobností není a nemůže být úplný. Bylo velmi obtížné vybrat, koho
zařadit a koho ne. Kdyby v této knize měli být všichni, kdo pro tuto zemi něco
vykonali, asi byste tu knihu ani neunesli.
V postavách konkrétních lidí s konkrétními jmény dostává naše historie zcela
konkrétní obrysy, v nichž vyvstávají úspěchy i osobní tragédie.
Zamýšlejte se prostřednictvím osudů těchto lidí nad naší historií i současností.
Ke každému jednotlivému člověku si můžete dnes najít mnoho dalších informací,
protože všechny zde být uvedeny nemohou. O mnoha osobnostech se učíte nebo
budete učit ve škole, ale na některé z nich se dosud zapomíná. A i to jsme chtěli
napravit. Věříme, že si budete umět dohledat řadu souvisejících informací nebo
najít i další významné osobnosti.
Přemýšlejte nad naší minulostí a nad osudy lidí, kteří ji utvářeli. A podle svého
nejlepšího názoru a svědomí žijte tak, abyste spoluutvářeli osud naší země tako
vým způsobem, aby úspěšní lidé, kterými můžete být i vy, žili ve své vlasti rádi
a nebyli trestáni za svoje smýšlení a činy.
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Madeleine
Albrightová

1937

Ministryně zahr aničních věcí USA
(Secretary of State), vůbec první žena
v tomto úř adu. Předtím pr acovala
jako velvyslankyně USA při OSN. Sehr ála
významnou roli v rozšiřování NATO o země
bývalého východního bloku.

Narodila se v roce 1937 v Praze jako Marie Jana Korbelová. Její otec, Josef Kor
bel, byl československý diplomat. Vzhledem k židovskému původu musel s rodi
nou hned po vpádu Hitlera do Československa odejít do Londýna. Tam malá
Madeleine zažila německé bombardování. Na své dětství před válkou a po válce
v Praze a za války v Londýně vzpomíná ve své knize Prague Winter (Pražská
zima). Po válce se sice Korbelovi vrátili do Československa, ale po komunistickém
převratu v roce 1948 odešli do Colorada ve Spojených státech.
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Po studiích politologie se Madeleine provdala za novináře Josepha Medilla
Pattersona Albrighta. Ve funkci ministryně zahraničí USA byla v letech 1997 až
2001. Poté se dokonce říkalo, že by se po Václavu Havlovi mohla stát prezident
kou České republiky.

Mikoláš Aleš

2

1852–1913

Jeden z nejvýznamnějších
představitelů českého národně
orientovaného malířství. Vytvořil
fresky a sgr afita na průčelí mnoha domů v Pr aze –
např. Rottova domu.
Narodil se v rodině městského písaře. Kreslit prý začal už ve čtyřech letech. V roce
1865 nastoupil na Gymnázium v Písku. To však musel opustit kvůli neshodám
s jedním z profesorů. Začal se učit malířem a v roce 1869 odjel do Prahy studovat
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na Akademii výtvarných umění. Při studiích si přivydělával výukou kreslení a ilu
stracemi pro časopisy.
V roce 1879 společně s Františkem Ženíškem zvítězil s cyklem Vlast v soutěži
na výzdobu foyeru Národního divadla. Ženíšek Alšovi pomáhal s překreslováním
náčrtů do jejich skutečné velikosti. Při dokončování prací se prý porotě nelíbilo,
jak Aleš lunety koloruje, a tak touto prací pověřila Ženíška. Tím údajně skončilo
Alšovo přátelství s Ženíškem, protože se ho neoprávněná kritika velice dotkla.
V letech 1880–1881 pracoval na čtrnácti velkých lunetách pro Národní diva
dlo a na ilustracích pro časopis Šotek Jakuba Arbese. Mezi jeho nejznámější práce
patří také ilustrace Jiráskových Starých pověstí českých.
Byl uznáván už za svého života, a to zejména jako kreslíř a dekoratér. Jeho
olejomalby byly doceněny až ve 20. století.

3

Josef Vitus
Becher 1769–1840
Vynálezce Becherovky, založil její
výrobu v K arlových Varech.

Dnešní světoznámý likér Becherovka se původně prodával jako „žaludeční kapky
Anglická hořká“ a přezdívalo se mu „třináctý“ léčebný pramen Karlových Varů.
U zrodu tohoto jedinečného a typicky českého likéru stál Josef Vitus Becher
společně s anglickým doktorem Frobrigem.
Becher byl karlovarský lékárník a obchodník. Výrobě alkoholu se věnoval už
od mládí, kdy měl v Karlových Varech pronajatou vinopalnu a dělal nejrůznější
pokusy s likéry. V roce 1805 se u něj v domě ubytoval jistý hrabě. Jeho osobním
lékařem byl právě doktor Christian Frobrig. Ten se s J. V. Becherem spřátelil (asi
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se mu jeho pokusy zamlouvaly), a když odjížděl, věnoval
mu na rozloučenou návod se zázračnou recepturou.
Becher tuto recepturu následně asi dva roky zkoušel
a v roce 1807 začal výrobek prodávat jako kapky na
žaludek.
Kvality likéru ocenil i německý básník Johann
Wolfgang Goethe. V roce 1812 si při jednom ze
svých četných karlovarských pobytů lahvičku kou
pil, a dokonce si to zapsal do svého deníku.
Tajemství receptury svěřil Becher svému synu
Johannovi, který výrobu v roce 1838 převzal. Pře
stal také likér prodávat v malých
lahvičkách jako žaludeční kapky,
ale plnil jej do plochých zelených
lahví, jaké známe i dnes.
V současné době znají recept
na výrobu Becherovky údajně
jen dva pracovníci výroby.

Edvard Beneš

4

1884–1948

Politik a státník, druhý českoslo
venský prezident (v letech 1935–1948,
resp. v letech 1935–1938 a 1945–1948).
V období po mnichovské dohodě do května 1945
žil a politicky působil v exilu.
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Hodnocení historiků Edvarda Beneše se různí. Od zavedeného přesvědčení, že se
podvolil mnichovské dohodě, až po názor, zastávaný například historikem Janem
Tesařem, že celá záležitost kolem Mnichova a postoupení Sudet Německu byla
naopak jedním z největších mistrovských tahů v dějinách diplomacie. Přesné
pohnutky se pravděpodobně už nedozvíme. Ale stojí za to seznámit se s různými
přístupy k této části našich dějin.
Po boku Tomáše Garrigua Masaryka byl Beneš jedním z předních vůdců čes
koslovenského odboje a zakladatelů Československa.
Během první světové války totiž stál u zrodu odbojové organizace Maffie.
Ta byla ustavena v roce 1915.
Jako prezident dvakrát odstoupil z funkce – poprvé po uzavření mnichovské
dohody a podruhé to bylo v roce 1948, kdy svým odstoupením zareagoval na
ovládnutí země Komunistickou stranou.
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5

Jiřina
Bohdalová

1931

Herečk a, původním povoláním
učitelk a na základní škole.
Jako dětsk á hvězdičk a zazářila
už v němém filmu. Její hlas je neodmyslitelně
spjatý s ř adou oblíbených kreslených
postaviček.
Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku? A nejen
je! Svůj nezaměnitelný hlas Jiřina Bohdalová
propůjčila mnoha večerníčkovým postavič
kám. Namluvila totiž skoro 140 dílů růz
ných Večerníčků, např. Pohádky ovčí
babičky, Broučci, Rákosníček a hvězdy
nebo O skřítku Racochejlovi.
S Vladimírem Dvořákem účinko
vala v mnoha zábavných pořadech,
z nichž asi nejoblíbenější bylo Televa
rieté.
Hrála v celé řadě populárních filmů
i televizních seriálů (Chalupáři, Cirkus Hum
berto, Přítelkyně z domu smutku a další). Dva
krát dostala cenu Český lev – za hlavní role ve filmech
Nesmrtelná teta a Fany. V roce 2010 získala Cenu Thálie
za celoživotní mistrovství v činohře.
Její dcerou je známá herečka Simona Stašová.
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Vlasta Burian

6

1891–1962

Divadelní a filmový herec, režisér,
zpěvák, divadelní ředitel, sportovec,
podnikatel, spisovatel, mim a imitátor.
Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první
republiky, po válce byl nepr ávem nařčen
z kolabor ace.
Byl legendou českého humoru, všestranný
umělec, boháč i chuďas. Pocházel z Li
berce, a když mu bylo deset let, jeho
rodina se přestěhovala do Prahy. Měl
velký sportovní talent, hrál skvěle tenis,
ovládal hokej i box. Nějaký čas do
konce chytal za AC Sparta. Přesto více
tíhl k divadlu. Traduje se, že jeho otec
byl proti. Prý ale jen do okamžiku,
kdy jeho syn předvedl přátelům
v hospodě komediální číslo. Pak
pochopil, že by bylo dobré dát
synově talentu prostor.
Založil vlastní divadlo, které
nemělo nouzi o diváky. Natočil
čtyři němé filmy a následně v éře
zvukového filmu hrál jako
hlavní hvězda v téměř čtyřiceti
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filmech. Stal se králem komiků. V době největší slávy bral až desetkrát větší hono
ráře, než bylo obvyklé.
Zatímco na jevišti z něj tryskal humor, v soukromí prý býval spíše melancho
lický.
Po válce se jako slavný a bohatý člověk stal obětí závisti. Byl obviněn z kola
borace s Němci. Měl zákaz hrát a několik let musel pracovat v horách jako poslí
ček a pomocník v kuchyni. Přivydělával si hraním na estrádách, ale původní
humor už z něj vyprchal.

Zdeněk Burian

7

1905–1981

Malíř a ilustr átor dobrodružných
knih. Proslulost získ al zejména
paleontologickými rekonstrukcemi.
Vypr acoval vědecky podložené malby pr avěkých
živočichů a lidí.
Vytvořil mnoho ilustrací pro známé knihy Karla Maye, Julese Verna, Jaroslava
Foglara a Eduarda Štorcha. Mimo to i pro některé knihy Jacka Londona, Rudyarda
Kiplinga, Daniela Defoea, A. V. Friče a dalších spisovatelů.
Narodil se v Kopřivnici na Moravě. Ve čtrnácti letech byl přijat na Akademii
výtvarných umění, kterou ale ve třetím ročníku opustil. Poté se začal věnovat
trampingu a ilustrování dobrodružné literatury.
První kniha s jeho ilustracemi se jmenovala Dobrodružství Davida Balfoura
a vyšla v roce 1921 v nakladatelství Antonína Svěceného. Pro něj Burian ilustroval
ještě dalších šest knih.
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Přelomovým obdobím v jeho
tvorbě byla spolupráce s geogra
fem a cestovatelem Stanislavem
Nikolauem. Po dalších zhruba dva
cet let byly jeho tehdy již vědecké
ilustrace vítaným doplňkem Nikolauovy
knižnice Země a lidé.
V roce 1935 se setkal s Josefem Augus
tou a z jejich spolupráce vznikly světově
proslulé rekonstrukce prehistorických
zvířat a života v pravěku.
Má se za to, že za svého života vytvořil více než
13 000 děl. Jeho kvašová technika je nepřekona
telná. (Pozn.: Kvaš je malba na papíře vodovými
barvami, které jsou smíchány s krycí bělobou
a arabskou gumou. V porovnání s vodovými barvami
je kvaš hustší a barvy jsou sytější.)
Největšího uznání se dočkal až na sklonku života, kdy mu byl udělen titul
zasloužilého umělce a bylo uspořádáno asi čtyřicet velkolepých výstav v předních
pražských galeriích.

K arel Čapek

8

1890–1938
Spisovatel, intelektuál, novinář,
dr amatik, překladatel a amatérský
fotogr af. Mladší br atr malíře
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a spisovatele Josefa Čapk a. Byl sedmkr át nominován
na Nobelovu cenu za liter aturu, v letech 1932 až
1938. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Ř ád
T. G. Masaryk a.
Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině venkovského lékaře. Studoval na
Gymnáziu v Hradci Králové, kvůli organizování protirakouského spolku musel
přestoupit na brněnské gymnázium.
Roku 1915 dokončil Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Praco
val pak jako vychovatel a následně jako novinář. Byl redaktorem několika časo
pisů i deníků. V letech 1921–1923 působil jako dramaturg Vinohradského divadla
a stal se také prvním předsedou československého odboru
PEN klubu.
Jedinečným Čapkovým svědectvím o prezidentu
T. G. Masarykovi jsou jeho Hovory s T. G. Masary
kem, které sepsal mezi roky 1928 a 1935.
Mezi jeho významná díla patří hra R.U.R.
Autorem slova „robot“, které se s divadelní hrou
R.U.R. rozšířilo po světě, byl ale údajně jeho
bratr Josef. Slovo robot vzniklo ze slovesa robo
tovat (pracovat).
Předzvěst a hrozbu války mistrovsky vystihl
v románu Válka s mloky. Dalšími významnými díly
jsou Bílá nemoc, Matka, Krakatit a další. Pro děti
napsal například Devatero pohádek.
Karel Čapek byl spolu se svým bratrem Jose
fem svobodným zednářem – ve svých 29 letech
se stal členem lóže Národ. Tematiky svobod
ného zednářství se pak dotkl i ve svém díle,
především v Továrně na absolutno.
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Petr Čech

9

1982

Fotbalový br ank ář a reprezentant.
Naposledy byl br ank ářem anglického
Arsenalu. v lednu 2019 oznámil, že po
skončení aktuální sezony ukončí
profesionální k ariéru.

Působil v týmech Viktorie Plzeň, Chmelu Blšany, Sparty Praha, Rennes, Chelsea
FC a Arsenalu FC. Je považován za jednoho z nejlepších světových fotbalových
brankářů. Po Milanu Barošovi, Vladimíru Šmicerovi a Marku Jankulovském se
stal v roce 2012 čtvrtým českým vítězem prestižní Ligy mistrů. Klubový rekord
Chelsea FC v počtu vychytaných gólů ve všech soutěžích, který držel s 208 čistými
konty brankář Peter Bonetti, překonal 11. ledna 2014. Drží rekord anglické
Premier League v počtu vychytaných čistých zápasů.
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Dne 14. října 2006 během ligového utkání proti Readingu FC utrpěl zranění
lebky při střetu s irským záložníkem soupeře Stephenem Huntem. Skončil v péči
neurochirurgů a dlouhou dobu nemohl hrát. Následně musel nosit helmu, která  
mu chránila poraněná místa na hlavě.

10

Marie
Čermínová
(Toyen) 1902–1980

Českofr ancouzsk á malířk a,
jedna z představitelek evropského surrealismu.
Je významnou osobností české kultury, ačkoli
většinu života prožila v Paříži.
Narodila se na pražském Smíchově. Ke své rodině se prý nikdy nehlásila. Studo
vala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Největší vliv na její tvorbu
mělo přátelství s Jindřichem Štyrským (český malíř, fotograf, grafik, výtvarník,
básník, představitel surrealismu).
Pseudonym Toyen pro ni prý vymyslel Jaroslav Seifert, který ji potkával, když
chodila z dílny na mýdlo na Husově třídě na Žižkově (dnešní ulice Husitská) a byla
oblečená do pánských dělnických kalhot, vesty a čepice.
V roce 1923 se stala členkou avantgardní skupiny Devětsil. Tato skupina pod
porovala umění, které mělo být přístupné všem společenským vrstvám. Toyen v té
době malovala převážně ve stylu pozdního kubismu, purismu a naivního umění.
V roce 1925 odjela na čas do Paříže, kde společně se Štyrským založili nový umě
lecký směr – artificialismus.
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Za druhé světové války prostředí avantgardnímu umění v Čechách nepřálo.
Také Toyen byla nucena tvořit spíš tajně, nevystavovala, protože její surrealistické
dílo bylo nacisty považováno za zvrácené umění.
Po skončení války krátce vystavovala, ale s narůstající napjatou atmosférou
v Praze opustila v roce 1947 Československo a odešla s básníkem Jindřichem
Heislerem do Paříže, kde zůstala až do konce života.

Soňa Červená

11

1925

Herečk a a operní pěvkyně, mezzoso
pr anistk a a altistk a, dcer a známého
českého spisovatele a k abaretiér a
Jiřího Červeného. Po Soně Červené byla pojmeno
vána planetk a objevená českou astronomkou
Lenkou Kotkovou v srpnu roku 1995 na Ondřejově.

❦

16

❦

KOHO MÁ ZNÁT SPR ÁVNÝ ČECH

První divadelní zkušenosti získala v muzikálu Divotvorný hrnec u Jana Wericha.
Zachovala se i nahrávka scénky Čochtan vypravuje, kde hraje Káču. Rozhodla se
ale věnovat opeře. V letech 1952–1958 zpívala ve Státním divadle v Brně a poté
v roce 1958 odešla do Berlína, kde zpívala v opeře
Unter den Linden. Mimořádný úspěch jí přinesla
role Carmen. Tu zpívala mnohokrát na předních
světových scénách. V roce 1962 emigrovala do
Západního Berlína. Jedním z důvodů byla nej
spíš i skutečnost, že v té době se ji snažila zlákat
ke spolupráci Státní bezpečnost.
V emigraci zpívala v operách v Berlíně, Ko
líně nad Rýnem, Hamburku, Dortmundu, Mni
chově a řadě dalších měst. Po ukončení operní
kariéry vystupovala jako herečka v divadle Thalia
v Hamburku.
Po letech v emigraci se vrátila zpátky do Čech
a dosud aktivně vystupuje. Známá je mimo jiné její
role ve filmu Pupendo.

Ema Destinnová

12

1878–1930

Světoznámá česk á operní pěvkyně
a všestr anně vzdělaná osobnost.
Získ ala angažmá i v Metropolitní
opeře v New Yorku, kde zpívala například po boku
Enrica Carusa.
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Narodila se v Praze v rodině bohatého kul
turního mecenáše Emanuela Kittla jako
Emilie Paulina Jindřiška Kittlová. Její
maminka byla operní pěvkyně Jindřiška
Šrutová.
Byla nadaná na hudbu, ale i vý
tvarné umění. Krásně malovala, učila
se také hrát na housle. Již ve svých
osmi letech měla svůj první koncert.
Na hodiny zpěvu chodila k profesorce
Loewe‑Destinnové, jejíž jméno si po
sléze zvolila jako umělecký pseudonym.
V roce 1897 měla první vystoupení
v drážďanské opeře. Měla takový úspěch, že
jí byla nabídnuta spolupráce v berlínské Státní
opeře. Během deseti let tam nastudovala padesát rolí. Vystu
povala ve Vídni, Londýně i Paříži. V roce 1908 byla pozvána do newyorské Met
ropolitní opery. Ztvárnila přes sto rolí na světových scénách, na koncertech často
zpívala českou hymnu.
Na začátku první světové války se údajně zapletla do špionážní aféry, kvůli
níž jí bylo nařízeno domácí vězení. To strávila na jihočeském zámečku ve Stráži
nad Nežárkou, který si tak zamilovala, že se později stala jeho majitelkou. Zámek
je chráněn jako kulturní památka ČR.
Po válce pak její sláva dosáhla vrcholu. Jako „Božská Ema“ se zapsala natr
valo do kronik světové opery.
Údajně byla první slavnou ženou v Čechách, která si nechala udělat tetování.
Pochována je v Praze na Vyšehradě. Její život a osud je zachycen ve filmu Bož
ská Ema, kde ji ztvárnila slovenská herečka Božidara Turzonovová. V televizním
seriálu Zlá krev podle románu Vladimíra Neffa hrála Emu Destinnovou Libuše
Šafránková.
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Prokop Diviš

13

1698–1765

K atolický kněz, teolog, člen
premonstr átského ř ádu,
přírodovědec, léčitel, hudebník
je známý především jako vynálezce bleskosvodu.
Hromosvodu se někdy říká také bleskosvod. Vlastně by to tak bylo správnější,
protože toto zařízení svádí do země blesk, nikoli hrom. Ve světě platí za vynálezce
hromosvodu Benjamin Franklin, který prováděl pokusy s hromosvodem ve stejné
době jako kněz Prokop Diviš z Přímětic u Znojma. Fran
klin postavil svůj hromosvod ve Filadelfii v roce 1760,
zatímco Václav Divíšek (což bylo Divišovo původní
jméno) postavil svůj první hromosvod již v roce 1754.
Ovšem tehdy říkal této podivné konstrukci meteo
rologický stroj. Věřil totiž, že jeho zařízení bude
trvale vyrovnávat elektřinu mezi mraky a ze
mí, a tím odvrátí bouřku. To se samozřejmě
nedělo, ale jeho zařízení chytalo blesky
dobře.
V roce 1759 postihlo Moravu nebývalé
sucho. Vesničané z Přímětic, kteří neměli
o fyzice ani potuchy, se domnívali, že sucho
způsobil Divišův přístroj, a tak jej zničili.
Naštěstí nezničili skvělou myšlenku, a tak
hromosvody slouží dodnes. Uchrání dům
před přímým zásahem blesku a požárem.
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