
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DRUHÁ ČÁST

První část kapitoly o českém jazyce a literatuře jsme ukončili vel-
kou érou gymnázia, kdy roku 1880 umírá Antonín Vašek, do penze 
odchází ředitel Karel Wittek a na místo ředitelů jiných ústavů nastu-
pují Václav Royt a František Bartoš.

Už v průběhu osmdesátých let lze pozorovat změnu v situaci na 
gymnáziu a je skutečností, že v tomto takřka dvacetiletém období 
vyšlo z našeho gymnázia málo mimořádných uměleckých osobností, 
jejichž dílo nepřekročilo regionální význam a dnes je již téměř zapo-
menuto. Nejvýznamnější osobností z řad studentů se stal Karel Elgart 
Sokol (stud. 1886–1888, pak přešel na Učitelský ústav), přední mo-
ravský kulturní činitel, romanopisec, literární a divadelní kritik. Ze 
zkušeností lékaře v chudém kraji vyrůstalo hluboce humanistické dílo 
MUDr. Ferdinanda Karafiáta (abs. 1889), oscilující mezi dokumentem 
a beletrií. Oblíbeným povídkářem byl kněz Josef Blažek píšící větši-
nou pod pseudonymem Josef Pavlovický (abs. 1891). František Václav 
Autrata (abs. 1892) se uplatnil jako prozaik, literární a kulturní histo-
rik, překladatel z němčiny a autor slovníků i jazykových učebnic.

  
 Karel Elgart Sokol Miloslav Hýsek

Jistý vzestup života na gymnáziu je patrný za ředitelování Jana 
Tůmy (1894–1906), národního nadšence, v mládí básníka z družiny 
Svatopluka Čecha. Lze pozorovat určitou koncentraci studentů, tíh-
noucích k literatuře, jakýsi náznak možného vzniku literární generace. 
Jsou to předně dva pozdější gymnazijní ředitelé Stanislav Kovanda 



(abs. 1897), píšící kromě vážných románů ponejvíce drobné povídky 
a Bohumil Haluzický (abs. 1898), beletrista, literární kritik a redaktor 
Lidových novin. Současně vycházejí z gymnázia dva básníci. R. Bojko 
(vl. jménem Alois Horák, abs. 1898) a František Sís (abs. 1897), autor 
dvou sbírek dekadentní poezie, známější však jako politik a novinář, 
především pak šéfredaktor Lidových novin (od r. 1917).

Řada studentů,. kteří začínali literárními pokusy, pak přešla k žur-
nalistice. Nejznámějšími byli Theodor Bartošek (abs. 1897), publicista 
a popularizátor ateizmu, a Dominik Pavlíček (abs. 1897), pozdější 
novinář a šéfredaktor Moravské orlice. Nadvláda odborné a vědecké 
činnosti se ještě více projevuje v prvním desetiletí 20. století. Tak 
již Emanuel Masák (abs. 1903) je zasloužilejší jako literární kritik, 
překladatel a redaktor než jako romanopisec. Krátce po něm vychá-
zejí z gymnázia dvě příští čelné osobnosti literární historie a filologie. 
Nejdříve je to Miloslav Hýsek (abs. 1904), náš přední pozitivistický 
literární kritik a akademik František Trávníček (abs. 1907), náš nej-
známější moderní jazykovědec a nejuznávanější autorita ve věcech ja-
zykové správnosti. Rok před ním maturoval Hugo Sáňka (abs. 1906), 
který se později vrací na gymnázium jako profesor a stává se his-
torikem ústavu. V literatuře se uplatnil jako povídkář, romanopisec 
a fejetonista.

  
 František Trávníček Hugo Sáňka

Z řad překladatelů je třeba uvést alespoň Karla Kyase (abs. 1900), 
zaměřujícího se na lužicko-srbskou literaturu, Jaroslava Rypáčka – Ra-
dimského (abs. 1901), jehož doménou byli polští spisovatelé, a Josefa 
Kratochvíla (abs. 1901), který překládal Danteho, Seneku aj.



Výjimkou z pravidla o nadvládě odborné činnosti je pouze Karel 
Čapek (studoval na gymnáziu v letech 1905–1907 a právě v Brně 
začal soustavněji publikovat). Čapek je od doby Herbenovy, Bezručo-
vy a Mrštíkovy první velkou osobností z řad studentů, který dosáhl 
světového věhlasu.

  
 Karel Čapek – student Karel Čapek

III. Meziválečná generace
První světová válka nejen oloupila gymnázium o budovu, v níž byla 

umístěna vojenská nemocnice, ale i o profesory a žáky. Tragický byl 
osud literárních talentů Karla Viktora Červinky (1891–1915), který 
zahynul na italské frontě, když předtím vydal knížku vtipných epita-
fů na své spolužáky i literární přátele a pozoruhodnou vitalistickou 
sbírku Píseň hor. Básník a pacifistický publicista Miloš Wurm (1892–
1918) padl jako poručík francouzských legií.

  
 Miloš Wurm Rudolf Walter



Od poloviny 20. let se objevují další básníci a beletristé z maturit-
ního ročníku 1912. Prozaik a dramatik Lev Blatný a Čestmír Jeřábek 
a rovněž osobitý herec, režisér a recitátor Rudolf Walter. Do naší 
literatury se Blatný s Jeřábkem zapsali nejen svým literárním dílem, 
ale i jako vůdčí osobnosti Literární skupiny, druhého sdružení mladé 
umělecké generace po první světové válce, které bylo protiváhou praž-
ského Devětsilu.

  
 Lev Blatný Čestmír Jeřábek

Z žáků, kteří končí studium na konci éry ředitele Kameníčka, se 
v literární oblasti uplatnil vydavatel edice Atlantis Jan V. Pojer 
(abs. 1919), Karel Krejčí (abs. 1924), zabývající se německou literatu-
rou, a konečně filozof, psycholog, básník a literární kritik Robert Ko-
nečný (abs. 1925), o němž je zmínka ve stati o profesorech gymnázia.

Ke konci dvacátých let maturují básníci Jan Uhde (abs.1927), který 
se však po dvou básnických sbírkách odmlčel, Ivan Jelínek (abs. 1928), 
aktivní účastník zahraničního odboje za druhé světové války, a roma-
nopisec, dramatik a esejista Rajmund Habřina (vl. jménem R. Chatr-
ný – abs. 1928). Další básnickou vlnu představoval jemný a melodický 
lyrik Ivan Blatný (abs. 1938), který žil od roku 1948 v Anglii, jedna 
z nejpozoruhodnějších osobností této literární generace. Svou vlastní 
sféru ve sportovních povídkách našel sedminásobný mistr republiky ve 
sprintu Mirko Paráček (abs. 1939). Zvláštní zmínku zaslouží Vladimír 
Kyas (abs. 1936), syn našeho profesora Karla Kyase. Byl největším 
znalcem v oblasti staroslověnské literatury. Podílel se na redakci Slov-
níku jazyka staroslověnského a věnoval se také studiu nejstarších čes-



kých biblických textů. V. Kyas patřil k iniciátorům obnovení tradice 
našeho gymnázia. Od roku 1967 spoluredigoval všechny gymnazijní 
publikace a napsal také několik statí z historie školy.

  
 Ivan Jelínek Ivan Blatný Vladimír Kyas

Znovu připomínáme celou plejádu profesorů gymnázia, kteří sami 
byli literárně činní. Stanislav Sahánek, Vladimír Bochořák, Tomáš 
Hála, Josef Kudela, Ferdinand Stiebitz, Josef Kozlovský, Alois Piňos, 
Artur Závodský – to je jen několik osobností z řad profesorů, kteří 
zásadně ovlivňovali nejen rozvoj literárních talentů, ale vůbec celé 
kulturní dění na Moravě.

IV. Po roce 1945
Poslední spisovatelská generace gymnázia před jeho zrušením z něj 

vyšla ve čtyřicátých letech a na počátku let padesátých. Většina těch-
to spisovatelů a publicistů upadla do nemilosti obnoveného totalitního 
režimu pro svou účast na událostech roku 1968. Ve světě nejčtenějším 
současným českým spisovatelem je Milan Kundera (abs. 1948, v 70. le-
tech emigroval). Téměř po celý život byl umlčován přední katolický 
básník a esejista Zdeněk Rotrekl (abs. 1940). Většina jeho knih, stej-
ně jako Milana Kundery, mohla vyjít jen v zahraničí a v samizdatu. 
Rotreklovi blízké bylo i východisko meditativní poezie Josefa Suchého 
(abs. 1942).



  
 Milan Kundera Zdeněk Rotrekl

Z dalších uveďme televizního i divadelního dramatika Karla Ta-
chovského (abs. 1945), prozaika a překladatele Vojtěcha Jestřá-
ba (abs. 1942), na prózu různého typu se soustředil Jiří Jobánek 
(abs. 1942), na reportáže a literaturu pro mládež se zaměřil Zdeněk 
Vyhlídal (abs. 1952). Nejmladší prozaik z našeho gymnázia byl Pavel 
Švanda (abs. 1954). Mezi výjimečné osobnosti spojené s Gymnáziem 
na tř. Kpt. Jaroše patřil Pavel Pešta (abs. 1951), literární historik 
a publicista, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 
Byl u zrodu Klubu absolventů a redaktorem nebo členem redakční 
rady prakticky všech publikací gymnázia po roce 1969.

  
 Josef Suchý Pavel Pešta

V. Nejmladší absolventi gymnázia
Obnovené gymnázium mělo již od svých začátků v roce 1969 vý-

razně přírodovědný charakter a v roce 1984 bylo zařazeno do sítě 
gymnázií se zaměřením na matematiku. Škola pochopitelně dosahuje 



výborných výsledků v matematice a fyzice, o čemž svědčí úspěchy 
v celostátních a mezinárodních olympiádách a jiných soutěžích, při 
studiu na vysokých školách i uplatnění absolventů v praxi. To však 
neznamená, že naši absolventi nevynikají i v dalších oborech, umělec-
ké nevyjímaje. Nově nastupuje početná generace, která má své bás-
níky, prozaiky, literární kritiky a historiky, překladatele a dirigenty. 
Zatím však jde jen o generaci z hlediska časového. Její příslušníci 
netvoří myšlenkově, umělecky a organizačně jednotný celek, nejsou 
tedy uměleckou generací v pravém smyslu. To ovšem v žádném přípa-
dě nesnižuje jejich význam, neboť v řadě případů už jde o osobnosti, 
které výrazně ovlivňují kulturní, vědecký a společenský život nejen 
v Brně, ale i v celonárodním měřítku. Je zřejmé, že jejich plný přínos 
a význam ocení teprve čas.

Velmi početná je skupina básníků. Na gymnáziu již od roku 1977 
úspěšně působí Klub autorů školy, vedený profesorkou Alenou Ode-
hnalovou, který přispěl k objevení celé řady nových tvůrčích talentů.

Nejpočetnější je skupina básníků, z nichž se mnozí již etablovali 
v české literatuře básnickými sbírkami, jako např. Jana Soukupová 
(abs. 1978). Jiní vedle vlastních básnických knih mají za sebou i prá-
ce z oblasti teorie umění, literární kritiky a uměleckého překladu, 
jako Zbyněk Fišer (abs. 1979), Pavel Borský (abs. 1983), Jiří Bureš 
(abs. 1979) nebo Silvie Stanovská (abs. 1987). O fyzickém básníku 
Petru Vášovi (abs. 1983) a básníku Marku Blatném (abs. 1983) byla 
zmínka v kapitole o hudbě.

  
 Jana Soukupová Pavel Borský Silvie Stanovská

K nejmladším úspěšným básníkům z Klubu autorů školy patří např. 
Kamila Musilová (abs. 2003) nebo V. J. D. Přehnal (abs. 2005). Jako 



prozaička vynikla Helena Obořilová-Uherková (abs. 1983), autorka ně-
kolika původních českých detektivek, dále Tomáš Přibyl (abs. 1993), 
autor řady knih z oblasti literatury faktu. K talentovaným prozaikům 
se snad zařadí Kateřina Tučková (abs. 1999), Radim Hůrek (abs. 2002) 
a Tereza Náhlíková (abs. 2003).

Literární vědě a kritice se věnují Jiří Rambousek (abs. 1977), Vladi-
mír Heger (abs. 1977) a Tereza Babrajová (abs. 1982). Z nejmladších 
je to Jan Odstrčilík (abs. 2005).

  
 Tomáš Přibyl Tereza Babrajová

Naši absolventi se však prosazují i v dalších uměleckých oborech, 
jako je divadlo, televize, žurnalistika, národopis, estetika, vydavatelství 
aj. Zde lze uvést Petra Plevu (abs. 1979), Milana Hlouška (abs. 1980), 
Štěpána Rusína (abs. 1987), Barboru Jandovou (abs. 1992), Kate-
řinu Růžičkovou (abs. 1991), Marka Horoščáka (abs. 1994), Davida 
Drozda (abs. 1995), Evu Jedličkovou (abs. 2002), Kateřinu Bara-
novou (abs. 1992), Doru Kaprálovou (abs. 1993), Renatu Bernardy 
(abs. 1984), Zoru Cejnkovou (abs. 1989), Iva Frolce (abs. 1980), Janu 
Uhdeovou (abs. 1994) a další.

Je nutné poznamenat, že je velmi obtížné sestavit kompletní pře-
hled o všech úspěšných absolventech ve sféře kultury a umění. Proto 
se mohlo stát, že byl někdo nechtěně opomenut, ačkoli by si alespoň 
v tomto výčtu zmínku zasloužil. Přesto věříme, že předložený přehled, 
i přes možné nedostatky, ukazuje, jaké osobnosti se zrodily na gym-
náziu a jak přispívají a v budoucnu jistě ještě přispějí k rozvoji české 
literatury, kultury a umění. 



  
 Marek Horoščák Barbora Jandová Eva Jedličková

Závěrem
Okolností, které ovlivňují vznik a rozvoj mladých talentů, je mnoho 

– od vrozeného nadání, rodinného zázemí a prostředí, přes působení 
médií až po studentský kolektiv, v němž nesporně dochází k ovliv-
ňování a formování budoucích zájmů (debaty, kluby, školní časopisy, 
nástěnky apod.). Samotná škola si ale nemůže přivlastňovat úspěchy, 
jichž někteří absolventi v životě dosáhli. I když působnost gymnázia 
lze spatřovat i v tom, že pro mnohé studenty často jsou jejich profesoři 
jistým vzorem, nejde o automatické přejímání názorů a postojů. Uči-
telé ale mohou být příkladem svým zaujetím pro předmět a hlavně vy-
sokou odbornou úrovní. Důležitou roli také sehrává záměrné pěstování 
vědomí kontinuity s předcházejícími generacemi, které je provázeno 
kontakty s vynikajícími osobnostmi, jež „prošly“ gymnáziem. I to je 
inspirační zdroj pro mladé talenty, z nichž se někteří jistě, stejně jako 
jejich předchůdci, trvale zapíší do české literatury a kultury.


