Příloha č. 13
Seznam významných osobností území MAS Havlíčkův kraj
Obec

Bohdalov

Cikháj
Česká Bělá

Fryšava pod Žákovou horou

Významná osobnost
František Tuna (1810-1862)
Jan Nepomuk Heimrich (1853-1933)
Antonín Promberger (1862-1937)
Bohumil Křesťan (1939-2009)
Doc. MUDr. Karel Čada, CSc. (1931-1998)
Jan Novotný (1842-1932)
Ing. Petr Křička (1884-1949)
Bedřich Piskač (1898-1929)
PhDr. Václav Fiedler (1887-1948)
Dagmar Dyková (1914-2011)
Rudolf Gabessam (1852-1912)
Václav Jícha (1874-1950)
Pavel Čotek (1922-2005)
František Košík (*1913)
Otakar Šín (1881-1943)
Ladislav Vajgert, (1905-1968)
Václav Vašek, (1915-1995)
Mons. Ladislav Simajchl (1922 – 2010)

Hamry nad Sázavou
Karel Dvořák (*1949)
Ladislav Vajgert (1905-1968)
Václav Vašek (1915-1995)
Karel Havlíček Borovský (1821-1856)
Václav Zelený (1825-1875)
P. Tapin Khun (1801 – 1866)
Jan Hruška (1852 - 1916)
Havlíčkova Borová
P. Jan Brůžek
Filip Dobrovolný (1880-1930)

Chlumětín

Viktor Dobrovolný (1909-1987)
Josef Stránský (1917-1944)
Jaroslava Janáčková (*1930)
František Albert Libra (1891–1958)
Jaroslav Polanský (1909–1970)
František Sláma (1923–2004)
Antonín Starý (1878–1942)
Mikuláš Konáč z Hodíškova (1480 - 1546)
Aleš Linsbauer (1839 - 1895)
ing. Aleš Linsbauer (1891 - 1928)
ing. Arch. Stanislav Sochor (1882 - 1959)
Vojtěch Kyncl

Jámy

Václav Bezděk

Kamenič

Antonín Slavíček (1870-1910)
Josef Dvořák (1883-1967)

Herálec

Hodíškov

Významnost osobností
rektor Univerzity Karlovy
poslanec říšského sněmu a říšské rady
učitel, hudebník
autokrosový závodník
lékař
kněz, šéfredaktor časopisu Hlas
spisovatel
malíř
historik
vědkyně, botanička
lesník, průkopník lyžování na Novoměstsku
malíř
hudební skladatel, kritik a pedagog
řezbář
hudební skladatel a pedagog
malíř obrazů, vydal sbírku povídek
jeden z posledních kameníků, autor románu
římskokatolický kněz, kazatel, spisovatel a editor
Společného kancionálu českých a moravských
diecézí, regionální autor
fotbalista, mistr Evropy do 23 let v roce 1972
a mistr republiky se Zbrojovkou Brno 1978
malíř pokojů i obrazů, vydal v roce 1946 knihu
povídek „Z vody a pryskyřice"
jeden z posledních kameníků, autor románu
„Opožděný umíráček" (1940)
básník, novinář, politik
novinář a politik, poslanec Českého zemského
sněmu a Říšské rady
kněz, osvícenec, učil v Polné B. Němcovou česky
ředitel školy, zasloužil se o založení hasičského
sboru a o postavení pomníku Karla Havlíčka
Borovského na náměstí v Borové (1901)
kněz, osvícenec – žák Bernarda Bolzana, učitel a
přítel Karla Havlíčka, pochován v Přibyslavi
novinář, vedoucí redaktor Rudého práva,
československý politik Komunistické strany
Československé
malíř, grafik, sochař
štábní kapitán britského královského letectva RAF
profesorka, literární historička a editorka
architekt a urbanista
malíř
hudebník, filharmonie
lékař a překladatel
tiskař a vydavatel
architekt
odborník v cukrovarech
ředitel Památkového ústavu v Brně
malíř
kněz, významný buditel, zakladatel mnoha spolků
v obci, zasadil se rozvoj bramborářství
malíř
malíř

Kameničky

Karlov
Krásněves

Karel Wagner (1886-1963)
Jaroslav Sodomka (1919-1975)
Anna Dvořáková (*1924)
P. Jindřich Pešek (1908-1980)
Karel Václav Rais (1859-1926)
Václav Lev Anderle (1859-1944)
František Koudelka (1930-1992)
Ladislav Dvořák (1920-1983)
Emanuel Beránek (1899-1973)
Ing. Ivan Binko (1911 – 1971)
Jiří Binko (1918 – 1985)
Josef Binko (1879 – 1960)
PhDr. Vladimír Brett (1921-1997)
P. Karel Bříza (1926-2001)
Jiří Budínský (*1929)
Hana Budínská (*1933)
Theodor Jan Doležal (1847-1901)
Josef Gočár (1880-1945)
Ing. Jaroslav Janáček (1878-1964)
Bohumil Alois Kohout (1897-1977)
MUDr. František Langer (1888-1965)
T. G. Masaryk (1850-1937)
Marie Mašková (1886-1986)

Krucemburk

RNDr. Prof. Zdeněk Mísař (*1926)
Daniel Bohumil Molnár (1819-1898)
Jan Amos Pellar (1905-1982)
Josef Ružička (1808-1872)
Antonín Skřivan (1818-1857)
Augustin Skřivan (1805-1869)
MUDr. František Skřivan (1807-1895)
Gustav Skřivan (1831-1866)
Mikuláš Střela z Rokyc a Holohlav
Ing. Prog. Vilém Šešulka

Křižánky

Matějov

Nové Veselí

Jan Štursa (1880-1925)
Věra Vovsová (1912-1998)
Jan Zrzavý (1890-1977)
MUDr. Prof. Josef Zrzavý (1909-1990)
PhDr. P. Jaroslav Zrzavý (1924-2002)
Ing. Josef Zvolánek (*1929)
Jiří Žurek (*1934)
Karel Pavlík (1874-1947)
František Bukáček (1910-1988)
Antonín Veselý (1888-1945)
PhDr. Přemysl Blažíček, DrSc. (1932-2002)
Jan Perníčka (1916-1985)
Věra Sládková (1927-2006)
Jose Lada (1887-1957)
Julius Pelikán (1887-1969)
Alois Křivánek (1919 – 2009)
Vilém Volmann (1868-1913)
Bedřich Jerie (1868-1913)
Bedřich Jerie (1885-1965)
Jindřich Šilhan (1917-1989)
Vlastimil Večeřa (1921-1987)

malíř
malíř
malířka
biskup, misionář Jižní Ameriky, profesor university
v Barceloně
spisovatel
malíř
sklářský výtvarník
básník a spisovatel
sklářský umělec a výtvarník
autor odborných statí, vědecky pracoval v oblasti
koželužské chemie
výtvarník a grafik
přední představitel české fotografie secesního
období
literární historik a kritik, překladatel
katolický kněz, varhanář, hudební skladatel
režisér divadelních her
režisérka a spisovatelka loutkových her
průkopník české lesnické a myslivecké literatury
architekt
spisovatel (publikace T. G. M. na Vysočině)
spisovatel a redaktor
spisovatel a dramatik
státník, politik, první prezident ČSR
guvernantka v Anglii, majordomka u ministra
zahraničních věcí ČSR dr. Edvarda Beneše
autor regionálně geologických monografií
spisovatel a překladatel církevních spisů
teolog
spisovatel a redaktor evangelického církevního
tisku
autor učebnic obchodních škol
majitel krucemburské koželužny
lékař
matematik, pedagog
rytíř a slavný vojenský hejtman krále Jiřího
z Poděbrad
profesor Českého vysokého učení technického
v Praze
jeden z největších moderních českých sochařů
akademická malířka
malíř, grafik, ilustrátor, scénograf
anatom, autor učebnic, pedagog
filozof a kněz
odborník v radiotechnice
muzikant dechového orchestru a její dirigent
sochař
akademický malíř
literární a divadelní kritik
literární kritik a historik
režisér divadelních her a lidový malíř
básnířka, prozaička, dramatička
malíř, ilustrátor, spisovatel
akademický sochař a medailér
kněz, který založil české muzeum v Kanadě
řezbář a sochař
učitel
evangelický farář a spisovatel
římsko-katolický kněz, amatérský historik
sochař

Jan Vencelides (1875-1955)
Nové Veselí

Pokojov

Václav Kratochvíl (1903-1998)
Václav Kálik (1891-1951)
Alois Pohanka ml. (1919-2004)
Ing. Miloš Zeman (*1944)
JUDr. Josef Koudela (1845-1913)
Vlasta Pittnerová (1858 – 1926)

Polnička

Miloš Sláma (*1965)

výtvarník a grafik

Jan Blažíček (*1928)

reprezentant v lyžování, trojnásobný Mistr ČR

Emil Saudek (1876 – 1941)

překladatel a propagátor české literatury

Jan Harus (1892 –1967)

politik a poslanec NS

Jan Mička (1902 – 1996)

lidový řezbář

Jan Otto (1841-1916)
Roman Podrázský (1943-2001)
Ing. Stanislav Bechyně, DrSc. (1887-1973)
RNDr. Jan Bechyně (1920 - 1973)
Profesor ThDr. Jan Filip (*1911)
Rudolf Ludmila (1872 – 1953)
Theodor Pařík (1881-1961)
MUDr. František Půža (1872 – 1932)
Rudolf Schenk (1872-1962)
František Němec (1882-1918)
Stanislav Hutař (1895-1974)

lidový řezbář, autor několika lidových betlémů
(USA, Švédsko, Německo, Austrálie)
knihkupec a nakladatel (Ottův slovník naučný)
akademický sochař
konstruktér, architekt a pedagog
entomolog
kněz, prozaik, překladatel
učitel, malíř a kreslíř, rozvíjel spolkovou činnost
skladatel, houslista
lékař, regionální historik (Kronika přibyslavská)
filolog, pedagog
sochař
fotograf

František Niklfeld (1841–1915)

politik, starosta města, poslanec zemského sněmu

PhDr. Jaromír Málek (*1943)

egyptolog, prehistorik
agronom, rozvoj místního Sokola a stavba
sokolovny
osobní přítel K. Havlíčka Borovského, starosta
města, činovník Sokola, zakladatel mnoha spolků
husitský vojevůdce a válečník

František Mička (1907 – 2000)

Přibyslav

Ing. Adolf Švec (1893 - 1942)
Augustin Bedřich Čepl (1820 – 1891)
Jan Žižka z Trocnova (1360-1424)
Prof. Františka Kollářová-Vlčková (1883
Česká Jablonná – 1956 Pořežín)
Ing. Pavel Jajtner (*1947)

Msgre Josef Poul (1910-1990)
Ludvík Prokop (1903-1989)
Radostín nad Oslavou

Bohumil Večeřa (1904-1974)
MUDr. Jan Maleček (1915-1999)
Josef Melichar (1903-1974)
Josef Pavlas (1899-1968)

Sazomín

zakladatel dechové kapely, poslední z cechu
punčochářů
generálporučík
hudební skladatel a sbormistr
kreslíř, malíř, sochař
politik, ekonom, prezident ČR
advokát, zemský a říšský poslanec, vlastenecký
politik
nar. v Polné, spisovatelka – díla ze života obyvatel
Českomoravské vysočiny a Žďárských hor

Vlasta Pittnerová (1858 – 1926)

Sázava

Kamila Sojková (1901 – 2000)
Bohuslav Pleva (1903 - 1990)

Slavětín

Bohumil Vavroušek (1875 – 1939)

pedagožka, spisovatelka
velvyslanec ČR v Rakousku, Maroku a u Sv. Stolce
ve Vatikánu, po sametové revoluci československý
poslanec Sněmovny národů Federálního
shromáždění
kněz, profesor, rektor kněžského semináře v
Litoměřicích
starosta (za jeho působení byla postavena Újezdní
měšťanská škola Lidový dům a Obecní dům – dnes
zdravotní středisko)
akademický malíř
obvodní lékař, po II. svět. válce nadšený zakladatel
Červeného kříže a dalších spolků v obci
farář, děkan, kronikář
dobrovolník v československé armádě v Itálii,
italský válečný zajatec, člen protifašistické
spisovatelka – díla ze života obyvatel
Českomoravské vysočiny, ale především
Žďárských hor
spisovatelka, učitelka
umělecký knihvazač
český učitel, spisovatel, literární historik
a amatérský fotograf

Sklené

František Šedý (1879 – 1956)
Karel Bačkovský (1907 – 1979)
Jaroslav Brabec (*1930)
Doc. PhDr. František Janáček, CSc.
(1930 -1995)
Vladimír Šacha (1903 – 1986)
František Halas (1901-1949)
Ludvík Kundera (1920-2010)
Jiří Trnka (1912-1969)

Sněžné

Sněžné

Sobíňov

Světnov

Svratka

Svratouch

Škrdlovice
Vatín

Velká Losenice

Vepřová

Vojnův Městec

Vysoké
Ždírec nad Doubravou

Jaroslav Pospíšil (1905-1979)
Bohdan Lacina (1912-1971)
Bohumila Málková (*1938)
Zdeněk Blažek (1905-1988)
Jan Jelínek (1910 - 1969)
Ing. Jaroslav Tobyáš (1891 - 1969 )
Dr. Emil Smetánka (1875 - 1949)
Miloslav Bureš (1909-1968)
Jaromír Ptáček (1925-2003)
Jan Zvolánek (1815-1890)
Bedřich Starý (narozen 1894)
Josef Janáček (1885-1954)
František Čech-Vyšata (1881-1942)
Josef Ležák
Josef Dvořák (1931-2002)
Prokop Paeonius (1581-1613)
Čeněk Gregor (1847–1917)
Petr Matěj Fisher (1809–1892)
Josef Věromír Pleva (1899–1985)
Rudolf Hanych (1906–1994)
Bohuslav Příhoda (1914–1943)
Antonín Odehnal (1878–1957)
Petr Balíček (*1942)
František Nový (*1938)
Bedřich Tuček (1872-1959)
Alois Chocholáč (1906-1983)
Jindřich Paseka (1928-2005)
Jindřich Hegr (*1933)
František Sádovský (1909-1992)
Jeroným Hus Vítek (1914-1988)
Bohuslav Leopold (1888-1956)
František Rotter (1831 – 1895)
Emanuel Beránek (1899 - 1973)
Mons. prof. ThDr. Josef Samsour
(1870-1930)
Dr. Jan Samsour (1859-1920)
Antonín Kolárský (1794-1867)
Josef Winkler (1865 – 1926)
Jan Melichar (1810 – 1901)
Jan Rosický (1845 – 1940)
Jan Brukner (1891-1949)
Karel Starý (1838-1898)
Františka Kolářová - Vlčková (1883-1956)
Jaroslav Jiřík (1939-2011)
Norbert Javůrek (1839-1880)
Antonín Javůrek (1834-1887)
Jaroslav Opat (*1924)
Pavel Černý, Th.D. (*1949)
Dr. František Bačkovský (1854-1908)

zakladatel sboru dobrovolných hasičů
učitel, knihovník a kronikář
politik
historik
český spisovatel, básník a učitel
básník
básník, dramatik, prozaik, literární historik,
překladatel
výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista, loutkář,
kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů
operní a operetní zpěvák
malíř, grafik, ilustrátor, a profesor dějin umění
spisovatelka a malířka
skladatel, pedagog a hudební teoretik
vydavatel
lnářský odborník
vysokoškolský pedagog, spisovatel
spisovatel
prozaik, scénárista
reverend
letec
divizní generál
cestovatel a spisovatel
spisovatel
kreslíř
lékař a básník
architekt a primátor Prahy
starosta Smíchova, zakladatel Slavína
spisovatel
malíř-krajinář
letec RAF
akademický sochař
fotograf, malíř, lékař
malíř, grafik, keramik
nakladatel
výtvarník, zakladatel umění samorostů
lidový léčitel, zakladatel české biotroniky
malíř, grafik, ilustrátor, restaurátor
malíř
malíř
houslista, skladatel
lesník a vynálezce
výtvarník a sklář
kněz, církevní historik
prezident krajského soudu ve Znojmě
vlastenecký kněz, publicista
kněz, přispíval do časopisu (Žďárský obzor, Pohoří
atd.)
lékárník, vlastenec, autor řady vlasteneckých knih
nakladatel a kulturní pracovník v Americe
poslanec Národního shromáždění
profesor a autor učebnic
spisovatelka
první český hokejista v NHL
lékař a skladatel
právník a skladatel
historik
evangelikální teolog a kazatel
historik, spisovatel, nakladatel

Jan Vilím (1856-1923)
MUDr. Zdeňka Čermáková (1884-1968)
Ing. Robert Láznička (1887-1934)
Josef Kubát (1923-1944)
JUDr. Jaroslav Pátek (1919-2000)
RNDr. Alois Ladislav Mořic Bratránek
(1899-1966)
Antonín Sedlák - Šantrůček (1863-1945)
Vladimír Bříza (1906-2004)
Josef Apetauer (1898–1955)
Markéta Bednářová (*1981)
Ladislav Břečka (1914–1942)
František kardinál z Ditrichštejna (1570–
1636)
Jan Theodorich Doležal (1847–1901)
František Drdla (1868–1944)
Jan Kasal (*1951)
Radslav Kinský (1928–2008)
Martin Koukal (*1978)
Petr Koukal (*1982)
Filip Kovář (1863–1925)
Vavřín Krčil (1895–1968)
František Lacina (1863–1941)
Žďár nad Sázavou

Otto Leixner von Grünberg (1847–1907)
Miroslava Němcová (*1952)
Julius Pelikán (1887–1969)
Josef Věromír Pleva (1899–1985)
Ladislav Pluhař (1865–1940)
Vít Pohanka (*1966)
Beáta Rajská (*1967)
Tomáš Rolinek (*1980)
Jindřich Řezbář (12?? – 13??)
Martina Sáblíková (*1987)
Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723)
Jakub Staenhübl (1668–1750)
Josef Straka (1864–1948)
Ivo Strejček (*1964)
Matěj Josef Sychra (1776–1830)
Vladimír Šacha (1903–1986)
Řehoř Theny (1567–1633)
Petr Vampola (*1982)
Václav Vejmluva (1670–1740)
Eva Vítečková (*1982)

grafik
lékařka na ostrově Krk
sportovní organizátor
příslušník 311. čs. bombardovací perutě ve Velké
Británii
právník, afrikanista
významný hydrolog
lidový léčitel, ranhojič
pedagog, hudebník, dirigent
psychiatr, lékařská fakulta UK, člen několika
vědeckých společností
basketbalistka, vicemistryně světa, ZVVZ USK
Praha
účastník zahraničního odboje, rotný, střelec 311
bombardovací peruti RAF, zahynul tragicky ve
Velké Británii
majitel žďárského panství, povýšil roku 1607 Žďár
na město
první český odborný lesnický spisovatel a redaktor
hudební skladatel a houslový virtuóz
politik, poslanec PSP ČR
imunobiolog, zakladatel reprodukční imunologie,
člen českých a francouzských vědeckých ústavů,
významných světových univerzit, majitel
žďárského zámku
lyžař a horolezec
hokejista, mistr světa, HC Eaton Pardubice
botanik, lichenolog, kustod Vlastivědného muzea
v Olomouci
vynálezce tašky síťovky
ředitel Národního divadla v Brně, vybudování
moravské činohry a operetního souboru v Praze
Vinohradech
významný německý spisovatel, básník, literární
kritik a žurnalista
politička, předsedkyně Poslanecké sněmovny
sochař (pomník J. A. Komenského ve Fulneku)
spisovatel (Malý Bobeš)
právník, politik, elektrifikace západní Moravy,
spoluzakladatel a.s. Moravský kras, výzkum
a provoz jeskyň, u zrodu brněnského výstaviště
rozhlasový novinář
módní návrhářka
hokejista, mistr světa, Metallurg Magnitogorsk
cisterciácký mnich, kronikář (Cronica domus
Sarensis)
rychlobruslařka, mistryně světa, světová
rekordmanka
architekt
barokní sochař tyrolského původu
malíř
politik, poslanec Evropského parlamentu
kněz, obrozenecký spisovatel, zasloužil se
o zachování kostela na Zelené hoře
spisovatel, básník
sochař, žák Matyáše Bernarda Brauna
hokejista, mistr světa, Ufa Salavat Yulayev
opat kláštera (Santiniho přestavba)
basketbalistka, juniorská mistryně světa,
vicemistryně světa, ZVVZ USK Praha

Žižkovo Pole

František Vízner (*1936)
Petr Hora (*1949)
Michal Olšiak (*1978)
Jan Žižka z Trocnova (1360-1424)

Zdroj: vlastní šetření, 2014 - 2015

sklářský designér
sklářský výtvarník a designér
umělec, malíř, sochař
husitský vojevůdce

