
Osobnosti regionu 
 
1820 
 

JOSEF MÁNES 
malíř, ilustrátor, grafik 

Josef Mánes (12. květen 1820 Praha – 9. prosince 1871 Praha) byl 
český malíř, ilustrátor, grafik a jeden z nejvýznamnějších 
představitelů českého romantismu.  
V roce 1854 odjel na Moravu do Čech pod Kosířem, malé vsi 
nedaleko Prostějova, kde se nacházel zámek jeho přítele, hraběte 
Bedřicha Silva-Tarouccy. Během následujících dvaceti let zde 
vytvořil některé ze svých nejlepších prací. V Čechách pod Kosířem 
se také velmi zlepšil jeho duševní stav, rozvíjel i své přírodovědné 
zájmy, velmi jej upoutala botanika. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_M%C3%A1nes 

 

 
1833 
 

MELCHIOR MLČOCH 
kněz, teolog a biblista, kanovník 

Prof. ThDr. Melchior (Melichar) Mlčoch (6. ledna 1833 Kladky – 
6.dubna 1917 Olomouc) byl český kněz, teolog a biblista, kanovník 
olomoucké kapituly, profesor biblistiky na olomoucké teologické 
fakultě a několikanásobný děkan této fakulty. V Olomouci je po 
něm pojmenována ulice. 
Kromě jiného se také zajímal o podporu českého školství. Byl 
mecenášem Národní jednoty pro východní Moravu a díky jeho 
podpoře byla touto organizací založena mateřská škola v 
Kladkách. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melchior_Ml%C4%8Doch 

 

 
1839 
 

JAN HAVELKA 
etnograf, spisovatel a redaktor 

Jan Havelka (23. listopadu 1839 Loštice – 20. října 1886 Olomouc) 
byl moravský středoškolský profesor, etnograf, spisovatel a 
redaktor. Povzbuzoval národní uvědomění na Moravě. 
Spoluzakládal Vlastivědné muzeum v Olomouci. Je autorem řady 
odborných článků v oblasti pedagogiky, historie, archeologie a 
zeměpisu, ale psal také beletrii. Publikoval i pod pseudonymy 
Lomnický, Hrubý, Hájenský a Loštický. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Havelka 

 

 

 
 
 



1841 
 

VILÉM BARVIČ 
skladatel 

Vilém Barvič (1. srpna 1841, Loštice – 26. března 1892 Valašské 
Meziříčí) byl český hudební skladatel. Po studiích v na reálném 
gymnáziu Novém Jičíně (maturoval v roce 1859) pokračoval na 
učitelském ústavu v Olomouci. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Barvi%C4%8D 

 
 

 
1850 
 

MARIA STROZZI-RŮŽIČKOVÁ 
slavná tragédka a umělkyně 

Narodila se v Litovli 3. 8. 1850 v domě čp. 94 v nynější Palackého 
ul. Rodina se záhy z existenčních důvodů přestěhovala do 
Chorvatska, kde její otec získal místo v orchestru zemského 
divadla v Záhřebu. Marie od dětství snila o dráze divadelní 
umělkyně. Jako osmnáctiletá debutovala na jevišti zemského 
divadla v Záhřebu a získala zde angažmá. 
http://www.mikroregionlitovelsko.cz/mistopis/cms/169/ 

 

 
1856 
 

VÍTĚZSLAV HOUDEK 
právník a spisovatel 

JUDr. Vítězslav Houdek (27. července 1856 Náměšť na Hané – 1. 
června 1916 Náměšť na Hané) byl český právník a spisovatel v 
oblasti moravské vlastivědy. 
Vítězslav Houdek vystudoval české gymnázium v Olomouci a poté 
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Stal se státním úředníkem 
(1880), působil mj. na ministerstvu vnitra ve Vídni a na moravském 
místodržitelství (1908–1914), kde působil ve funkci náměstka 
moravského místodržitele.  
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_Houdek 

 

 
1850 
 

FRANTIŠEK SERAFÍN PROCHÁZKA 
redaktor, básník a spisovatel 

František Serafínský Procházka (15. ledna 1861, Náměšť na Hané – 
28. ledna 1939, Praha) byl český redaktor, básník a spisovatel. V 
letech 1873-1881 vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, 
poté vstoupil v Olomouci do kněžského semináře. Po dvou letech 
odešel do Prahy studovat filozofii, latinu, řečtinu a češtinu na 
Karlovu univerzitu. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Seraf%C3%ADnsk%C3%BD_Proch%C3%A1zka 

 



1863 
 

ARCIVÉVODA EVŽEN HABSBURSKÝ 
arcivévoda 

Evžen Rakousko-Těšínský (21. května 1863 Židlochovice – 30. 
prosince 1954 Merano) byl rakouský arcivévoda z rodu Habsburků, 
syn arcivévody Karla Ferdinanda Těšínského a arcivévodkyně 
Alžběty Rakouské. V letech 1894–1923 působil jako velmistr Řádu 
německých rytířů.  
Je rovněž znám přestavbou hradu Bouzov v pohádkové 
středověké sídlo. Projekt přestavby hradu, který byl realizován v 
letech 1895-1910, vypracoval architekt Georg von Hauberrisser. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Habsbursk%C3%BD 

 

 
1867 
 

PETR BEZRUČ 
básník 

Petr Bezruč je literární pseudonym připisovaný Vladimíru Vaškovi 
(15. září 1867 Opava – 17. února 1958 Olomouc). Petr Bezruč byl 
český básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou, Slezským 
číslem (později známou jako Slezské písně) na začátku 20. století. 
Závěr svého života prožíval ve městě Kostelec na Hané. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D 

 

 
1868 
 

STANISLAV OTRUBA 
skladatel 

Stanislav Otruba (17. května 1868, Náměšť na Hané – 21. května 
1949, Těšetice) byl český hudební skladatel. Narodil se v obci 
Biskupství, kterou dnes připomíná pouze název ulice v Náměšti na 
Hané. Pocházel z rolnické rodiny, ale jeho otec byl venkovský 
písmák a muzikant.  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Otruba 

 

 
1868 
 

VIKTOR PINKAVA 
kněz, litovelský vlastivědný pracovník a vydavatel 

Narodil se 21. 7. 1868 v Litovli. Po gymnazijních studiích v 
Olomouci a v Moravské Třebové studoval filozofii a teologii na 
univerzitě ve Vídni a v Litoměřicích, kde byl po ukončení studií v 
roce 1892 vysvěcen na kněze. Pak působil jako kooperátor v 
Jablonném pod Ještědem, v Hodkovicích u Liberce, v okolí Bíliny, 
ve Velkém Jeseníku u Nymburka, ve Velelibech u Nymburka a v 
Čermné u Děčína. 
http://www.mikroregionlitovelsko.cz/mistopis/cms/166/ 

 



1870 
 

FERDINAND KARAFIÁT 
spisovatel, lékař 

Ferdinand Karafiát (1. září 1870 Horní Štěpánov – 13. dubna 1928 
Konice) byl český spisovatel a lékař. Narodil se do učitelské rodiny. 
Studoval na českém gymnáziu v Brně, kde zmaturoval v roce 
1889.Pak vystudoval medicínu na univerzitě v Praze, kde promoval 
v roce 1896.Pak lékařsky působil v Praze a v Prostějově, později se 
stal obvodním lékařem. Byl českým vlastencem a stal se 
významnou postavou místního kulturního a veřejného života. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Karafi%C3%A1t 

 

 
1872 
 

RICHARD FISCHER 
advokát, žurnalista, publicista, politik 

Richard Fischer (27. března 1872, Loštice – 4. února 1954, 
Olomouc) byl advokát, žurnalista, publicista, politik, člen 
Moravské strany pokrokové a Lidové strany pokrokové (moravská 
odnož mladočeské strany), poslanec Revolučního národního 
shromáždění Republiky československé za Českou státoprávní 
demokracii, respektive za z ní vzniklou Československou národní 
demokracii, později politik Národního sjednocení a olomoucký 
starosta v letech 1923–1939. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Fischer 

 

 

 
1879 
 

GUSTAV FRIŠTENSKÝ 
zápasník  

Gustav Frištenský (18. května 1879, Křečhoř – 6. dubna 1957, 
Litovel) byl za Rakouska-Uherska a první republiky českým 
zápasníkem v řeckořímském zápase. Od roku 1917 žil v Litovli. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fri%C5%A1tensk%C3%BD 

 

 
1889 
 

STANISLAV ADAM 
učitel, houslista a hudební skladatel 

Stanislav Adam (30. dubna 1889, Loštice – 6. července 1974 
Brandýs nad Labem) byl český učitel, houslista a hudební 
skladatel. 
Narodil se 30. dubna 1889 v Lošticích na Šumpersku. Jeho otec 
zde byl učitelem a regenschorim. Vystudoval gymnázium v 
Zábřehu na Moravě. Po maturitě učil na různých školách kraje 
(Bludov, Litovel, nejdéle však v rodných Lošticích. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Adam 

 
 



1902 
 

JAN ČEP 
spisovatel, esejista a překladatel 

Jan Čep (31. prosince 1902, Myslechovice u Litovle – 25. ledna 
1974, Paříž), byl český spisovatel, esejista a překladatel (angličtina, 
francouzština, italština, němčina, španělština) katolické orientace. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C4%8Cep 

 

 
1905 
 

ALOIS KUČERA 
malíř 

Narodil se 28. 1. 1905 v Litovli. Malíř a profesor na gymnáziu v 
Olomouci. Vyšel z impresionismu. Po roce architektonického 
studia na pražské technice přešel k prof. V. H. Brunnerovi na 
umělecko průmyslovou školu v Praze. Záhy vystavoval se 
skupinou olomouckých výtvarníků. 
http://www.certovyrybniky.cz/ 

 

 
1906 
 

JOSEF KOUDELÁK  
básník, prozaik, folklorista 

Básník, prozaik, folklorista a jeden z předních představitelů 
ruralismu se narodil 26. 2. 1906 v Seničce u Litovle. Po obecné 
škole v obci absolvoval reální gymnázium v Litovli a dále studoval 
na učitelském ústavu v Olomouci. Poté vyučoval na obecných 
školách v Července (1926), ve Slavětíně u Litovle (1927 – 1928) a na 
Dívčí měšťanské škole v Novém Jičíně (1928 – 1932). V roce 1933 – 
1936 působil jako správce jednotřídky v Renotách u Litovle a učil v 
Uničově (1936 – 1938), v Náměšti na Hané (1938 – 1945), ve 
Šternberku (1945 – 1948), ve Štarnově u Šternberka (1948 – 1958). 
http://www.mikroregionlitovelsko.cz/mistopis/cms/157/ 

 

 
1907 
 

ANTONÍN ŽVÁČEK 
skladatel a dirigent 

Antonín Žváček (29. dubna 1907, Hačky – 4. září 1981) byl český 
skladatel a dirigent dechové hudby. 
Pocházel z početné rodiny venkovského muzikanta. Základní 
hudební vzdělání získal od otce a soukromých učitelů v okolí. 
Traduje se, že noty se naučil sám z kostelních knížek a první 
skladbičky napsal již v šesti letech. Faktem, je že neprošel žádným 
systematickým hudebním studiem a ve skladbě byl zcela 
samoukem. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C5%BDv%C3%A1%C4%8Dek 

 

 



1913 
 

OTTO WICHTERLE 
vědec a vynálezce 

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c. (27. října 1913 
Prostějov – 18. srpna 1998 Stražisko) byl světově proslulý český 
vědec a vynálezce, pracující zejména v oblasti makromolekulární 
organické chemie, mezi jejíž zakladatele u nás i ve světě patřil. 
Proslulý je především svými objevy a vynálezy, které vedly k 
zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých 
kontaktních čoček. Tyto výsledky vycházely z jeho původní 
vědecké práce v oblasti hydrogelů. Wichterle se proslavil též 
objevem umělého polyamidového vlákna - silonu. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle 

 

 
1914 
 

BOHUMIL HRABAL 
spisovatel 

Bohumil Hrabal, rozený Bohumil František Kilian, (28. března 1914 
Brno – 3. února 1997 Praha) byl český prozaik, jeden z 
nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. 
století. Stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století. Stálý 
host a důležitý člen hospody U Zlatého Tygra a jeho tzv. Hrabalovy 
Sorbonny (Bohumil Hrabal, Ivo Tretera), čestný prezident 
hospodské přístolní společnosti zvané Zlatá Praha. 
Z Konice pochází Hrabalův rod a kde se narodili a vyrostli jak jeho 
otec František Hrabal, tak strýc Josef Hrabal. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal 

 

 
1915 
 

JAN OPLETAL 
student Lékařské fakulty Karlovy univerzity 

Jan Opletal (1. ledna 1915 Lhota nad Moravou – 11. listopadu 1939 
Praha) byl student Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Zemřel na 
následky střelby při protinacistické demonstraci během německé 
okupace. Narodil se v rodině Štěpána a Anny Opletalových jako 
osmé dítě. Do obecné školy chodil poblíž svého rodiště v Nákle u 
Olomouce. Poté studoval gymnázium v Litovli, kde složil maturitu 
v roce 1934 a které dnes nese jeho jméno. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal 

 

 
 
 
 
 
 



1920 
 

LADISLAV VYCHODIL 
scénograf 

Profesor Ladislav Vychodil (28. února 1920, Hačky, Československo 
– 20. srpna 2005, Bratislava) byl slovenský scénograf českého 
původu. 
Studoval v Praze a v Brně. Od roku 1945 působil jako šéf výpravy 
Slovenského národního divadla. V letech 1953 až 1983 byl též 
vedoucím Katedry scénografie, kterou založil na Divadelní fakultě 
Vysoké školy múzických umění (VŠMU) v Bratislavě, a současně v 
letech 1969 - 1971 vedl Katedru scénografie na pražské DAMU. V 
roce 1977 se stal vysokoškolským profesorem. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Vychodil 

 

 
1931 
 

LADISLAV LAKOMÝ 
herec 

Ladislav Lakomý (* 14. listopadu 1931 v Náměšti na Hané – 11. 
dubna 2011, Brno) . Významná osobnost brněnského divadelnictví, 
Ladislav Lakomý, pochází ze živnostnické rodiny a dětství strávil v 
Náměšti na Hané a v malé vesnici Loučka u Litovle. Již od dětství 
jevil zájem o divadlo, pro jeho umělecké směřování však rodiče 
neměli pochopení. V roce 1948 začal v Brně studovat Vyšší 
průmyslovou chemickou a tehdy také začal hrát s divadelními 
ochotníky, zároveň začal soukromě studovat základy herecké 
práce. Po maturitě na průmyslovce nakonec zahájil studia herectví 
v Brně na JAMU, absolutoria dosáhl v roce 1956. 
http://www.csfd.cz/tvurce/1578-ladislav-lakomy/ 

 

 
1934 
 

ZENO DOSTÁL 
prozaik a režisér 

Zeno Dostál, český spisovatel, scénárista a filmový režisér, přichází 
na svět 12. listopadu roku 1934 v Konici na Prostějovsku jako syn 
advokáta a místního starosty. Po uvěznění obou rodičů v 
koncentračním táboře se od 1944 skrýval u příbuzných v obci Luká 
u Litovle. (Jeho otec byl pak vězněn i 1958–59 za pobuřování.) Po 
maturitě na klasickém gymnáziu v Prostějově (1952) začal Dostál 
studovat na Pedagogické fakultě UK v Praze, záhy však byl z 
kádrových důvodů vyloučen. Od 1953 pracoval mj. jako dělník v 
acetonárně v Litovli a v ostravských dolech. 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1215 

 

 
 
 



1937 
 

ALOIS VOLKMAN 
spisovatel 

Narodil se 18. 09. 1937 v Chudobíně do rodiny faráře Církve 
československé husitské, křesťanská výchova ho ovlivňovala již od 
dětství a její dosah je patrný napříč celým Volkmanovým dílem. 
Maturitu složil na gymnáziu v Litovli (1955) a po dokončení studií 
na Lékařské fakultě UP Olomouc (1961) působil v Okresním ústavu 
národního zdraví v Kladně jako internista a pracovník oddělení 
zdravotní výchovy. 
http://spisovatele.upol.cz/alois-volkman-2/ 

 

 
1950 
 

PAVEL TRÁVNÍČEK 
herec, moderátor, dabér a divadelní režisér 

Pavel Trávníček (* 26. října, 1950 Konice) je český herec, 
moderátor, dabér a divadelní režisér. V České republice i v 
zahraničí je známý svojí rolí prince ve filmové pohádce Tři oříšky 
pro Popelku. Po studiích na brněnské JAMU začal hrát v Divadle 
bratří Mrštíků v Brně, později působil v Divadle E. F. Buriana a od 
roku 1982 v Městských divadlech pražských. V letech 1990–1993 
byl uměleckým šéfem Hudebního divadla v Karlíně. 
http://www.csfd.cz/tvurce/1549-pavel-travnicek/ 

 

 
1967 
 

SAUDKOVÁ SÁRA 
fotografka 

Sára Saudková (* 14. dubna 1967, Zábřeh na Moravě) je česká 
fotografka, manažerka a dlouholetá přítelkyně fotografa Jana 
Saudka. Narodila se jako Šárka Směšná a do roku 1980 vyrůstala v 
Litovli v ulici Novosady. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ra_Saudkov%C3%A1 

 

 
 

 
 


