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V posledních třech letech jsme slavili dvě významná jubilea v historii 
Arcibiskupského gymnázia. V roce 2004 uplynulo 150 let od založení samotného 
konviktu v roce 1854, poté jsme v roce 2006 oslavili 15 let od znovuobnovení školy 
v roce 1991. Uplynulá doba před nás položila jeden nesnadný úkol: vzpomenout a 
tím i poděkovat významným osobnostem, které za tuto dobu prošly školou, ať už 
jako učitelé nebo jako studenti. Tohoto úkolu se ochotně ujal a výborně zhostil 
P. Mgr. Arnošt Červinka, kněz, historik a vyučující církevních dějin na 
Arcibiskupském gymnáziu. Výsledek leží před Vámi a myslím, že jde o čtení 
zajímavé i poučné. Dílu by snad bylo možné vytknout jediný nedostatek. Mezi 
jmény významných osobností, které byly se školou spojeny, chybí jméno autora 
této publikace. Při autorově přirozené skromnosti to však nelze očekávat. Proto 
bych mu chtěl za jeho dílo i za jeho pedagogické a pastorační působení na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži alespoň touto formou v úvodu 
poděkovat. 

 Mgr. Štěpán Bekárek 
 ředitel Arcibiskupského gymnázia 
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Město Kroměříž je druhým sídlem – a to nejen letním – olomouckých biskupů a 
od roku 1777 i arcibiskupů. Už z tohoto titulu mělo velký význam i pro rozvoj 
kultury a umění na Moravě. To se v tomto městě projevilo i ve školství: ne sice 
vysokoškolském (jako v Olomouci a Brně), ale středoškolském – gymnaziálním, 
které zasahovalo i široké vrstvy méně majetného a „neurozeného“ obyvatelstva 
střední a jihovýchodní Moravy. 

Dobrou tradici vytvořilo v Kroměříži piaristické (tedy církevní) gymnázium, 
zřízené iniciativou olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna-Castelkorna roku 
1687. U příležitosti 300letého jubilea této události vydal kroměřížský historik 
PhDr. Josef Svátek řadu studií i o významných učitelích i absolventech tohoto 
nejstaršího školského ústavu v Kroměříži. 

V 19. století však bylo nutné posílit odbornou přípravu ke studiu teologie – to 
znamená budoucího katolického duchovenstva na Moravě: připomeňme si, že do 
roku 1777 byla celá Morava a značný díl Slezska jedinou diecézí s centrem 
v Olomouci. Teprve uvedeného roku na podnět Marie Terezie schválil papež 
Pius VI. zřízení druhé moravské diecéze – brněnské – a Olomouc byla tehdy 
povýšena na arcidiecézi. Ve druhé polovině 19. století byla také navíc v rakouské 
monarchii aktuální i jazyková stránka školského problému – problém to byl 
nikoliv pro církev, ale pro tehdejší státní úřady habsburské monarchie. 
Kroměřížské piaristické gymnázium bylo ústavem, který užíval výlučně němčiny, 
i když v něm vždy studovalo i mnoho českých studentů. V polovině 19. století 
i vlivem úspěšného národního obrození státní úřady a ministerstva ve Vídni 
musely uznat, že budoucí duchovenstvo a učitelstvo působící na Moravě 
potřebuje znát dobře nejen stále preferovanou němčinu, ale i český jazyk (to 
dokonce platilo i pro studenty pocházející z německých rodin). Roku 1854 proto 
olomoucký arcibiskup Bedřich kardinál Fürstenberg založil v Kroměříži ústav, 
který měl připravovat budoucí studenty teologie – a to nejen duchovně a morálně, 
ale i odborně. Oprávněně se pak dlouho tento ústav neoficiálně nazýval „malý 
seminář“. Svůj úmysl tehdy arcibiskup-kardinál odůvodnil i tehdy už starobylým 
tridentským koncilovým ustanovením (16. století), které podobnou aktivitu 
uložilo jako povinnost všem diecézním biskupům. Nový ústav měl být důsledně 
dvojjazyčný: čeština tu byla rovnoprávnou s němčinou – to velmi ocenila česky 
mluvící veřejnost. Významné bylo i hledisko sociální, protože ústav byl 
přednostně založen tak, aby umožnil přípravná studia i schopným zájemcům 
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z chudých rodin nejen městských, ale i vesnických (což bylo pokračováním dobré 
tradice klášterních škol). 

Původní ústav založený roku 1854 nebyl gymnáziem v našem dnešním slova 
smyslu – neměl právo veřejnosti, tzn. ani maturity. Chovanci byli v ústavu 
opravdu především doslova vychováváni – odtud denně chodili do starobylého 
piaristického gymnázia, které právo veřejnosti i maturity mělo – zpočátku sem 
chodili jako řádní žáci, kteří tu i v závěru studia maturovali. Nové státní předpisy 
to však brzy zkomplikovaly. Po roce 1857 piaristické gymnázium už nemohlo 
z důvodů omezené kapacity brát všechny studenty „malého semináře“ 
k řádnému studiu – a přitom od roku 1869 bylo v monarchii nařízeno mít k přijetí 
na teologické fakulty povinné státní maturitní zkoušky, což do té doby nebylo pro 
biskupy závazné. 

Nová situace se v Kroměříži přece jen vyřešila kompromisem: ústav zavedl 
domácí studium pod vedením schopných a kvalifikovaných kněží, studium se 
podle státních učebních osnov rozšířilo na osm ročníků, po jejichž absolvování 
museli seminaristé skládat maturitu na veřejných gymnáziích. Pokud tedy 
uvádíme absolventy Arcibiskupského gymnázia od samého počátku ústavu až do 
roku 1911, u všech se předpokládá tato forma studia i s vykonáním maturity na 
jiné veřejné, většinou státní škole. 

Toto řešení však nebylo ideální: muselo vydržet až do zmíněného roku 1911, 
kdy se arcibiskupu F. S. Bauerovi podařilo získat pro kroměřížský ústav právo 
veřejnosti – tedy i státními úřady uznávané maturitní zkoušky. Ten rok byl pro 
arcibiskupa významný i tím, že byl jmenován kardinálem. Škola, teď už 
gymnázium v plném slova smyslu, zůstala dvojjazyčná – učilo se česky 
i německy. I když se stále počítalo s přechodem maturantů na teologická studia, 
nestalo se to (a ani vzhledem k nemožnosti nutit někoho ke kněžství se to stát 
nemohlo) podmínkou: proto maturanti odcházeli i na jiné fakulty. Přece však 
v 1. období trvání ústavu (1854–1910) si z počtu 757 absolventů kněžský nebo 
řeholní stav zvolilo 602 mladých mužů: ročně jich tedy bylo průměrně 14. Od 
roku 1911, kdy začíná 2. období, byl tento ústav už zcela běžným gymnáziem. 
Stále to byla církevní škola, ale s plným právem veřejnosti – a to umožňovalo 
hlásit se pak na všechny typy vysokoškolského studia v monarchii – a od roku 
1918 i v nové Československé republice. Velký počet kněžských povolání zůstal, 
ale po roce 1911 byl již kolísavý. Jedno však zůstalo ve druhém období 1911–1950 
beze změny: šlo o výlučně chlapecké gymnázium. Teprve 3. období po 
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čtyřicetileté nucené pauze – od obnovení roku 1991 umožňuje studium i dívkám, 
které v současnosti dokonce tvoří na Arcibiskupském gymnáziu většinu. 
V budoucnu lze proto očekávat i ženská jména ve výčtu významných osobností 
AG. 

Tento historický přehled existence ústavu – a od roku 1911 gymnázia v plném slova 
smyslu – je nutný, pokud chceme i dnes pochopit výběr studia i životního povolání 
studentů – a od roku 1911 i absolventů. Pokud dále následuje i přehled významných žáků 
po dobu trvání ústavu i školy, bylo už vysvětleno dominantní postavení i počet katolických 
duchovních v tomto výčtu: sedm biskupů katolických a jeden pravoslavný a mnoho 
katolických kněží. Neznamená to, že v seznamu nejvýznamnějších studentů i absolventů 
chybí úplně i jména „nekněží“, kteří po maturitě a následujícím vysokoškolském studiu 
vynikli i v jiných oborech (většinou humanitních), po teologii nejvíce v historii, filosofii 
i filologii. Než přikročíme k seznamu významných studentů, připomeneme si i významné 
profesory a vychovatele. Pak věnujeme pozornost významným absolventům, kteří do roku 
1911 maturovali na jiných školách, od zmíněného roku na AG, z řad biskupů, kněží 
i nekněží. Naposled se zmíníme o významných studentech, kteří i po roce 1911 ukončili 
studium maturitou na jiné škole. 
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I. Významní profesoři a vychovatelé působící na 
AG 

Msgre PhDr. Antonín BREITENBACHER (1874–1937) se narodil v Jarošově 
u Uherského Hradiště. Po kněžském svěcení roku 1896 přišel na AG. V letech 
1898 až 1903 mu byla umožněna další studia historie a geografie na universitě 
v Innsbrucku a dosažení doktorátu filozofie. Na AG pak působil jako profesor 
dějepisu a zeměpisu. I když mu byla nabízena profesura na Karlově 
univerzitě v Praze, dal přednost odborné práci na arcibiskupském zámku 
v Kroměříži: zde zpracoval i dějiny i katalogy uměleckých sbírek zámku 
(odborné publikace v letech 1922–1931). 
Stále je vysoce hodnoceno i jeho objevné zpracování rozsáhlé hudební sbírky 
zámku, která se těší odborné mezinárodní pozornosti (např. i objev a 
zhodnocení osobnosti a díla barokního skladatele a trubače biskupské kapely 
Pavla Josefa Vejvanovského). Od roku 1921 až do své smrti roku 1937 byl také 
arcibiskupským knihovníkem a archivářem olomoucké arcidiecéze. 

Msgre PhDr. Josef VAŠICA (1884–1968) pocházel ze Štítiny u Opavy. Po 
kněžském svěcení roku 1906 studoval do roku 1911 filozofii i filologii na 
univerzitě ve Vídni, kde dosáhl doktorátu filozofie. Pak působil na AG 
v Kroměříži jako profesor latiny, řečtiny i češtiny. Roku 1919 přešel na 
teologickou fakultu v Olomouci, kde se stal roku 1928 profesorem 
staroslověnštiny, roku 1937 pak přešel na Karlovu univerzitu v Praze. Stal se 
mezinárodně uznávaným odborníkem na slovanské jazyky včetně 
staroslověnštiny, byl zvolen i členem České akademie věd a umění. Mezi jeho 
nejvýznamnější spisy patří „České baroko“ (1938) a celoživotní „Literární 
památky epochy velkomoravské“ (1966). Byl i horlivým propagátorem 
unionistického hnutí, které už před II. vatikánským koncilem začalo usilovat 
o ekumenické vztahy mezi západními i východními křesťany. Patří mezi 
průkopníky pozitivního hodnocení českého baroka. Zemřel v Praze roku 
1968. Jeho ostatky byly roku 1993 uloženy na Velehradě. 

Msgre ThDr. František CINEK (narozen 20. 7. 1888 ve Stichovicích, zemřel 
3. 9. 1966 v Brně) patří mezi nejvýznamnější kněžské osobnosti olomoucké 
arcidiecéze v 1. polovině 20. století, které měly velký vliv na církevní dění po 
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první i po druhé světové válce. Byl uznávaným vychovatelem většiny kněží 
arcidiecéze v uvedeném období. Jeho rozsáhlé dílo „Arcibiskup 
dr. A. C. Stojan“ (1933) se stalo mimo jiné základním zdrojem svědectví 
i dokumentů pro chystanou beatifikaci tohoto populárního moravského 
kněze, poslance i arcibiskupa. 
V mládí byl Cinek ovlivněn (především literárně, méně už teologicky) 
uměleckým okruhem K. Dostála-Lutinova, významného představitele 
„Katolické moderny“ (i o něm bude v tomto výčtu osobností řeč, protože byl 
též absolventem AG). Cinek sice nepřevzal všechny radikální názory tohoto 
hnutí, ale se sympatiemi uvítal snahu o šíření cyrilometodějských 
unionistických idejí i o větší demokratizaci ve vztazích tehdejšího 
duchovenstva. Dočkal se závěru II. vatikánského koncilu roku 1965, který 
přijal s hlubokým porozuměním: „…celým srdcem jsem prahl, aby byl 
odstraněn hluboce nekřesťanský feudalismus, který pokřivil lidskou tvář 
církve a ublížil jí… věřím, že církev bude odfeudalizována…“ (citace z jeho 
korespondence v publikaci J. Škráška: Dělník na cyrilometodějské líše – 
Olomouc 1996). 
Ještě více než Katolická moderna Cinka ve studentských letech ovlivnilo 
staroříšské „Dobré dílo“ Josefa Floriana (1873–1941). Jako bohoslovec a mladý 
kněz byl ovlivněn i unionistickými kongresy na Velehradě, tam se také sblížil 
s A. C. Stojanem a stal se jeho trvalým spolupracovníkem a později i jeho 
životopiscem. Na kněze byl vysvěcen roku 1912 tehdejším arcibiskupem 
F. S. Bauerem. Ten ho ustanovil studijním prefektem a brzy i spirituálem na 
AG v Kroměříži. Stalo se tak rok poté, co gymnázium získalo konečně 
u státních úřadů právo veřejnosti. Pokračoval ve studiích a roku 1917 získal 
v Olomouci doktorát teologie. Převratné období po 1. světové válce, které 
mimo jiné vedlo i k založení od katolíků odštěpené československé církve, 
prožíval velmi pozorně a aktivně nejen na gymnáziu, ale mnohými 
přednáškami a diskusemi i mimo Kroměříž.  
Trvalým svědectvím jeho postojů je vyvážené a na svou dobu až téměř 
ekumenické dílo „K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 
1918–1925“, vydané roku 1926 v Olomouci. Mimo jiné se v něm důkladně 
zabývá kněžským i teologickým vývojem původně katolického kněze – 
P. Matěje Pavlíka, který po vystřízlivění z krajního liberalismu v tehdy nové 
československé církvi přešel do české pravoslavné církve jako biskup Gorazd 
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(více o něm v tomto seznamu, protože patří nesporně také mezi významné 
absolventy AG). 
V době jen krátkého episkopátu A. C. Stojana byl P. Cinek povolán do 
Olomouce a pověřen tehdy velmi nesnadným úkolem spirituála v kněžském 
semináři a brzy poté profesora teologické fakulty. I když to oficiálně nebyl 
jeho hlavní obor, záliba v historii mu zůstala a vedla i k dalším zajímavým 
publikacím, zvláště o období národního obrození, jak se projevilo v činnosti 
tehdejších moravských kněží. Dvakrát zastával i funkci děkana teologické 
fakulty. Během 2. světové války byl jako exponovaný a vlastenecký kněz 
vězněn nacistickými úřady (1942–1945). Po válce se stal spoluobnovitelem 
olomoucké Palackého univerzity a jejím prorektorem (1946), též byl potřetí 
zvolen i děkanem fakulty. Nástup komunistického totalitního režimu však 
jeho slibnou činnost ukončil v roce 1950. Žije sice v ústraní, ale zůstává pro 
většinu kněží stále prvořadou morální i kněžskou autoritou až do své smrti 
roku 1966. Je více než symbolické, že byl pohřben na Velehradě – kázání při 
obřadu měl dr. Vojtěch Tkadlčík, další významný absolvent AG (připomenutý 
i v tomto seznamu). 

ThDr. et PhDr. Vincenc POŘÍZKA (narozen 1905 v Drahanech, zemřel 1982 
v Praze) patří k těm, kteří měli dvojnásobný vztah k Arcibiskupskému 
gymnáziu v Kroměříži. Byl nejen absolventem gymnázia (1925), ale po 
kněžském svěcení v Olomouci roku 1929 se na gymnázium vrací jako prefekt 
a pedagog. Jeho vztah k orientálním jazykům i filozofii mu umožňuje v letech 
1932–1933 studijní pobyt v Papežském orientálním ústavu v Římě. Po kratším 
pedagogickém působení na teologické fakultě v Olomouci odchází roku 1938 
dále studovat indologii na Karlovu univerzitu v Praze u proslulého odborníka 
V. Lesného. I po válce pokračuje od roku 1945 ve vědecké i pedagogické 
činnosti v Orientálním ústavu v Praze. Po otevření studijního oboru hindistika 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se stává prvním vysokoškolským 
profesorem hindštiny nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Významně se 
podílel i na sepsání hindo-česko-anglického slovníku i na sepsání stále 
ceněných a užívaných učebnic tohoto oboru (oceněno na světových 
kongresech). I když narážel na nepřízeň komunistického režimu, vytvořil ze 
svého pražského ústavu jedno z nejvýznamnějších středisek světové 



 11 

hindistiky. (Podle životopisného medailonu od dr. Josefa Pořízky 
v Almanachu AG z roku 2001). 
Pro dějiny náboženství i religionistiku je zajímavé jedno téma, které už od 
počátku vědecké činnosti zaujalo V. Pořízku a nasměrovalo ho 
k celoživotnímu zájmu o indologii: staroindický náboženský epos 
Bhagavadgita a jeho vztah k evangeliu sv. Jana (učení citové oddanosti duše 
člověka k Bohu a pojem milosti Boží v obou náboženských pramenech 
starověku). 
Za vrchol jeho vědecké práce lze považovat světoznámou učebnici 
„Hindština“ (Praha 1963). Zemřel 22. 8. 1982 v Praze, pohřben v rodných 
Drahanech. (Citováno z odborných článků dr. Josefa Pořízky – 1996 a 
dr. M. Pojsla – 1995). 

PhDr. Rudolf ZUBER (narozen 1912 v Moravské Ostravě, zemřel 1995) po 
ukončení teologické fakulty v Olomouci a kněžském svěcení působil od roku 
1937 na AG v Kroměříži jako profesor a prefekt. Po válce studoval historii a 
germanistiku na Karlově univerzitě v Praze (k jeho učitelům patřili 
historikové A. Neumann v Olomouci a J. Šusta, V. Chaloupecký a K. Stloukal 
v Praze). Přednášel církevní české dějiny na olomoucké teologické fakultě a 
roku 1947 převzal správu arcibiskupského archivu v Kroměříži. Přitom se 
ještě věnoval archivnímu studiu na univerzitě v Brně. Po roce 1952 musel 
ukončit svou činnost v Kroměříži i v Olomouci (po zrušení AG i olomoucké 
fakulty). Novým působištěm se mu stal zemědělsko-lesnický archiv 
v Javorníku ve Slezsku a od roku 1950 též Okresní archiv v Šumperku. Kromě 
historie a archivnictví se zabýval i muzikologií. Je známo, že na javornickém 
zámku ve službách vratislavského biskupa působil v 18. století zakladatel 
německé komické opery, přítel Haydnův a Mozartův, hudební skladatel Karl 
Ditters z Dittersdorfu (1739–1799). Zuber se jeho osobnosti, dílu i životu na 
javornickém zámku věnoval v několika odborných publikacích i při 
organizování výstav i domácích a zahraničních sympozií. Významná je i řada 
jeho statí o Fr. Kafkovi a skladatelích Fr. Schubertovi a L. Janáčkovi na 
Jesenicku. 
Byl vysvěceným katolickým knězem, ale z vážných osobních důvodů požádal 
o laicizaci, což mu nejvyšší církevní úřady povolily. Nic se však nezměnilo 
v jeho životním přesvědčení a víře i v jeho vztahu k církvi i k jejím složitým 
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dějinám. To je patrné z jeho vynikající odborné dvoudílné publikace „Osudy 
moravské církve v 18. století“. Podává zde vpravdě komplexní obraz života 
moravské církve v epoše osvícenství a dochází často k závěrům blízkým 
myšlenkám II. vatikánského koncilu. Dílo R. Zubera určitě i v budoucnu 
zůstane cennou a trvalou součástí českých církevních dějin i české 
historiografie. Zemřel náhle 29. 10. 1995. 
(Podle F. Spurného v závěru uvedené Zuberovy knihy „Osudy moravské 
církve“, též P. Anderle: „Významní muži a ženy Nízkého Jeseníku“ – 2006). 
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II. Významní bývalí chovanci a studenti AG (a to 
nejen absolventi, ale i ti, kteří část studia 
i maturitu absolvovali jinde) 

a) BISKUPOVÉ katoličtí – celkem 7 a jeden biskup pravoslavný: 

Je zvláštností AG v Kroměříži, že na něm studovalo i několik budoucích biskupů – 
souvisí to jistě s dějinami ústavu i záměrem, se kterým tato škola v 19. století vznikla. 
Následující seznam i s hlavními životopisnými údaji připomene 7 biskupů katolických 
(přesně: 2 arcibiskupy, 2 diecézní biskupy, 1 světícího biskupa, 1 apoštolského 
administrátora a dokonce 1 kardinála). Pozoruhodná je i osobnost pravoslavného biskupa 
Gorazda, původně katolického kněze Matěje Pavlíka. 

Norbert Jan KLEIN, OT (narozen 25. 10. 1866 v Rýžovišti, zemřel 9. 3. 1933 
v Bruntále) – německé národnosti, AG absolvoval roku 1885, člen a od roku 
1923 i velmistr řádu Německých rytířů, biskupem v Brně od roku 1917 do 
roku 1926. Studoval AG v Kroměříži – a proto mimo jiné dokonale ovládal 
češtinu. Obdržel čestný doktorát innsbrucké univerzity (1916). Po vzniku 
Československé republiky byla jeho německá národnost citlivou záležitostí, 
i když byl národnostně tolerantní. Byly to tehdy české vládní kruhy, které 
prosadily, aby zůstal biskupem v Brně i nadále – přesto on sám roku 1926 
dobrovolně rezignoval. Protože od roku 1923 byl i velmistrem Německého 
řádu, usadil se v Bruntále (od roku 1926), kde roku 1933 zemřel a byl 
pochován.  

Josef SCHINZEL (narozen 5. 3. 1869, zemřel 1944) AG absolvoval roku 1888, od 
roku 1922 byl pomocným biskupem olomouckým – i po vzniku ČSR 
vzhledem k silné německé menšině byli někteří světící biskupové v Olomouci 
německé národnosti – samozřejmě se znalostí češtiny a dobrým vztahem 
k české většině. Biskupské svěcení mu 7. 1. 1923 udělil tehdejší olomoucký 
arcibiskup A. C. Stojan. 

ThDr. et PhDr. Josef Karel MATOCHA (narozen 14. 5. 1888 v Pitíně, zemřel 
2. 11. 1961 v Olomouci) absolvoval gymnázium roku 1908, studoval v Římě 
teologii, filozofii i církevní právo a tam byl i roku 1914 vysvěcen na kněze; po 
vzniku ČSR 1918 byl profesorem na bohosloveckém učilišti v Nitře na 
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Slovensku, od roku 1923 byl profesorem křesťanské filozofie a dogmatiky na 
teologické fakultě v Olomouci. Záslužné bylo jeho nesnadné působení ve 
funkci apoštolského vizitátora slovenských kněžských seminářů. Roku 1948 
ho papež Pius XII. jmenoval olomouckým arcibiskupem, ale brzy poté mu 
komunistický režim znemožnil působení: 8. 12. 1949 naposledy udělil kněžské 
svěcení studentům posledního ročníku teologické fakulty, od roku 1950 byl 
pod stálým dozorem StB a odsouzen ke ztrátě svobody a internaci ve vlastní 
rezidenci: jen generální vikář diecéze a nejbližší příbuzní ho mohli velmi 
omezeně navštěvovat. Jeho dřívější nejbližší spolupracovníci i světící biskup 
Stanislav Zela byli odsouzeni k mnohaletému žaláři. Důvodem jeho internace 
byl nezlomný postoj k nabídkám totalitního režimu. 
V úplné izolaci domácí internace v Olomouci zemřel 2. 11. 1961, pohřben byl 
na hřbitově rodné slovácké obce Pitín. 

ThDr. Josef HLOUCH (narozen 26. 3. 1902 v Lipníku na Třebíčsku, zemřel 
10. 6. 1972) – AG absolvoval 1922, po studiích teologie byl roku 1926 vysvěcen 
na kněze v Olomouci a tam také na teologické fakultě v letech 1934–1939 
působil jako profesor pastorální teologie a též po skončení války 1945–1947. 
Papež Pius XII. ho roku 1947 ustanovil biskupem v Českých Budějovicích. 
Během komunistického totalitního režimu byl od roku 1950 internován (jako 
většina tehdejších biskupů ČSR), až v období „Pražského jara“ 9. 6. 1968 se 
mohl do Českých Budějovic vrátit a stále omezován režimem vykonávat 
biskupské poslání až do své smrti roku 1972. I v tomto krátkém období se mu 
podařilo realizovat generální opravu katedrály sv. Mikuláše. Z jeho publikací 
je stále nejvíce známá a užívaná jeho asketická – i když populární – knížka ke 
každodennímu rozjímání Minutěnka. 

ThDr. kardinál Štěpán TROCHTA, SDB (salesián) (narozen 26. 3. 1905 ve 
Francově Lhotě na Valašsku) – na AG v Kroměříži studoval v letech 1917–
1922, pro nemoc matky zde však studia přerušil a dokončil je až v Itálii poté, 
co tam vstoupil k salesiánům (stal se vůbec jedním z prvních českých 
salesiánů). Po studiích v Turíně byl v tomto centru salesiánské kongregace 
roku 1932 vysvěcen na kněze a poslán do vlasti podílet se na průkopnických 
počátcích díla Dona Boska i v ČSR. Po krátkém působení ve Fryštáku u Zlína 
je poslán do Ostravy a od roku 1934 zde organizuje stavbu salesiánského 
ústavu i nového kostela. Poté je poslán do Prahy budovat podobné dílo pro 
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mládež v Praze-Kobylisích. Navíc se stává i nejvyšším duchovním rádcem 
katolických skautů a členem Ústřední junácké rady: v lednu 1939 měl 
k mládeži projev, který se nelíbil nacistům a byl počátkem jeho perzekuce. 
V době tzv. heydrichiády byl 28. 5. 1942 zatčen a postupně žalářován 
v Terezíně a koncentračních táborech Mauthausen a Dachau. Takřka 
zázrakem přežil a dočkal se konce války. Papež Pius XII. ho roku 1947 
jmenoval biskupem v Litoměřicích – svěcení přijal ve svatovítské katedrále 
v Praze. V novém nastávajícím těžkém období komunistického režimu sehrál 
důležitou roli – i když byl nejmladším biskupem, z pověření ostatních byl 
mluvčím v obtížných jednáních. 
V lednu 1953 byl zatčen a v červenci 1954 odsouzen na 25 let za údajnou 
vykonstruovanou špionáž pro Vatikán. Bez vlastní žádosti o milost byl však 
v květnu roku 1960 podmínečně propuštěn na svobodu. Státní souhlas 
k výkonu povolání duchovního však nedostal a tak pracoval jako dělník 
v Praze. Nebylo mu dovoleno účastnit se II. vatikánského koncilu a od roku 
1962 byl prakticky internován v Radvanově u Mladé Vožice. I přes stálý státní 
dozor se mu však dařilo tajně udělovat spoluřeholníkům kněžské svěcení 
(uvádí se jich 29). 
Události Pražského jara mu umožnily návrat do Litoměřic: poté, co byl 
Nejvyšším soudem v Praze v červenci 1968 plně rehabilitován, ujal se 1. 9. 
toho roku veřejně svého biskupského poslání. Papež Pavel VI. ho v konsistoři 
28. 4. 1969 jmenoval kardinálem „in pectore“ – to znamená zatím bez 
veřejného oznámení s ohledem na složitou politickou situaci 
v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Trochtovo 
kardinálské jmenování bylo zveřejněno až v dubnu 1972 k velké nelibosti 
komunistického vedení v Praze. V těžké situaci doby normalizace po 
obnoveném přísném dozoru státních úřadů se velmi zhoršil jeho zdravotní 
stav, 6. 4. 1974 kardinál Štěpán Trochta v Litoměřicích zemřel. I pohřební 
obřady se snažily komunistické úřady co nejvíce omezit, což se příliš 
nepodařilo – krakovský kardinál Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., 
nazval zesnulého kolegu mučedníkem. 

Prof. Josef VRANA, ThDr. h. c. (narozen 17. 10. 1905 ve Stříbrnicích na Hané, 
zemřel 30. 11. 1987 v Olomouci). 
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Mnozí biskupové mimo jiné vydávají svědectví o době, ve které působili – a to 
také umožňuje jejich rozdílnou charakteristiku. Lze říci, že např. v tomto 
seznamu uvedení biskupové Matocha, Hlouch, Trochta a také následující 
Vaňák byli biskupy jiného typu než olomoucký apoštolský administrátor 
v letech 1973–1987 Josef Vrana. Vzhledem k tomu i vzhledem k složité situaci 
života v tzv. normalizované ČSSR i dosud různě hodnocené vatikánské tzv. 
východní politice existuje stále málo objektivních monografií i o tomto 
kontroverzním biskupovi (jedním z prvních takových pokusů je životopisné 
pojednání o něm od církevního historika dr. M. Pojsla v diecézním měsíčníku 
OLDIN ke 100. výročí narození J. Vrany). 
Pro dějiny AG v Kroměříži je zmíněný biskup výraznou a zajímavou 
osobností – nejen jako absolvent tohoto gymnázia roku 1924, ale i tím, že byl 
dlouhou dobu po kněžském svěcení roku 1928 prefektem a poté profesorem 
tohoto gymnázia (1935–1950) – jeho oborem byl zeměpis a tělocvik. Byl to 
energický, spíše přísný pedagog, ambiciózní i v politické činnosti, což bývá 
někdy pro kněze nebezpečné. Po zrušení církevních škol roku 1950 působí 
krátce v duchovní správě v Roštíně a jako kaplan ve Zlíně (tehdy 
v Gottwaldově), delší pak je jeho působení na Velehradě (1954–1959) a 
v Uherském Brodu (1959–1963), pak odchází do Olomouce jako kanovník, 
kapitulní vikář a od 28. 2. 1973 jako biskup – apoštolský administrátor 
olomoucké arcidiecéze. Biskupem ho jmenoval papež Pavel VI. Naznačený 
titul apoštolského administrátora obvykle znamená jen kratší časové 
provizorium, biskupu Vranovi však toto označení vydrželo až do smrti. Za 
jeho období začala rozsáhlá oprava a renovace olomoucké katedrály. Celkové 
hodnocení celého jeho episkopátu je z naznačených důvodů teprve věcí 
budoucnosti – to velmi dobře zdůvodňuje i zmíněný olomoucký církevní 
historik Pojsl. 

ThDr. František VAŇÁK (narozen 28. 6. 1916 ve Vojtěchově, zemřel 14. 9. 1991 ve 
Městě Albrechticích) absolvent gymnázia roku 1936, kněžské svěcení 1941, 
dlouholetý farář v Rýmařově a předseda Arcidiecézního církevního soudu; 
26. 7. 1989 ho jmenoval papež Jan Pavel II. biskupem a apoštolským 
administrátorem a téhož roku 21. 12. arcibiskupem olomouckým. Účastnil se 
kanonizace sv. Anežky České v Římě, přivítal Jana Pavla II. na Velehradě při 
první historické papežské návštěvě Moravy, v nových svobodných poměrech 
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po listopadu 1989 obnovil v arcidiecézi všechny důležité instituce normálního 
církevního života – zvláště mu záleželo na obnovení činnosti 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty a kněžského semináře v Olomouci a 
1. září 1991 i znovuobnovil Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, na kterém 
kdysi sám studoval a maturoval. V době jeho krátkého řízení arcidiecéze 
navštívila Olomouc i Matka Tereza z Kalkaty, nositelka Nobelovy ceny míru. 
Arcibiskup Vaňák po těžké nemoci zemřel 14. 9. 1991 v nemocnici v Městě 
Albrechticích, pohřben byl 23. 9. na hřbitově na Svatém Hostýně. 

 

O složitosti církevního života v naší vlasti (dávného i nedávného) vypovídají i životní 
osudy některých význačných profesorů i absolventů AG. V době ekumenismu po 
II. vatikánském koncilu není nutné zamlčovat, že i někteří bývalí studenti katolického 
gymnázia se v některých složitých etapách našich národních i státních dějin s katolickou 
církví rozešli a vynikli v jiné církvi, případně zůstali bez vyznání. Velmi složitým obdobím 
pro katolickou církev byly první roky Československé republiky po 1. světové válce a potom 
též (nejen pro katolíky) dlouhé období komunistického režimu, který skončil roku 1989. Za 
ztělesnění prvního zmíněného krizového období se nejen pro Moravu, ale celou tehdejší 
republiku může pokládat i absolvent AG a vysvěcený katolický kněz P. Matěj Pavlík – 
pozdější pravoslavný biskup a hrdinská oběť nacistického teroru v době tzv. heydrichiády 
během 2. světové války – do dějin nejen církevních, ale i národních vstoupil se jménem 
dávného učedníka soluňských bratří GORAZD. Česká pravoslavná církev proto k jeho 
jménu přidává číslovku II. – a uctívá ho jako svatého mučedníka: to je jistě velmi 
netypický a pozoruhodný pozemský i posmrtný osud jednoho z absolventů 
Arcibiskupského gymnázia. 

P. Matěj PAVLÍK – GORAZD II. (narozen 1879 ve Vrbce, zemřel 1942 v Praze), 
gymnázium v Kroměříži (AG) absolvoval roku 1898, po teologických studiích 
v Olomouci vysvěcen na katolického kněze roku 1902, působil nejdéle 
v Kroměříži. Po skončení 1. světové války a v prvních letech Masarykovy 
1. republiky byl na Moravě významným představitelem hnutí části 
katolických duchovních, které vedlo počátkem roku 1920 k založení 
odštěpené československé církve. Původně patřil – stejně jako dr. Karel 
Farský – k velmi radikálním a liberálním představitelům, ale pak prošel 
během několika let velkou duchovní proměnou (podrobně a objektivně 
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popsanou ve výše již zmíněné knize dr. F. Cinka). Pavlík se nakonec stal 
představitelem konzervativního menšinového křídla nové církve, které 
odmítalo radikální směr a hledalo zakotvení v pravoslaví. Stal se moravským 
biskupem stále ještě čs. církve poté, co přijal v Srbsku pravoslavné biskupské 
svěcení. Když konal v USA propagační cestu k získání krajanů do nové čs. 
církve, byl v republice vydán její první katechismus. Ten byl však odmítnut 
katolíky i evangelíky jako velmi liberální, ba téměř ateistický – vyvolal 
i velkou polarizaci v nové čs. církvi. Pavlík už během cesty po USA, a zvláště 
pak po návratu do vlasti, katechismus odmítl a podrobil ostré kritice 
(mimochodem dnes se již k tomuto prvnímu katechismu čs. církev nehlásí). 
Tehdy však pro vyhrocení situace musel Pavlík – Gorazd i se svými stoupenci 
čs. církev opustit (pokládal to za věc své cti a svědomí) a 10. 8. 1924 
přestoupili do pravoslavné obce pražské. Od té doby působil Gorazd v Praze 
jako pravoslavný biskup. V době 2. světové války vynikl statečností za 
známých událostí v rámci tzv. heydrichiády. 
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze se stal se 
souhlasem představitelů této církve místem úkrytu atentátníků – 
československých parašutistů z Velké Británie. Tři týdny po úspěšném 
atentátu byl jejich úkryt v podzemí kostela vyzrazen. 18. června 1942 německá 
policie a oddíly SS chrám obklíčily. Parašutisté zvolili raději dobrovolnou 
smrt, nelítostná odveta nacistů pak dolehla na všechny, kteří byli jakkoliv 
s akcí spojeni. Zatčeni byli ihned i pravoslavní činitelé: Jan Sonenveld, 
duchovní Čikl a dr. Petřek a s nimi i pražský pravoslavný biskup Gorazd. Po 
brzkém soudním procesu byli dne 4. 9. popraveni. Srbská pravoslavná církev, 
ke které Gorazd náležel, jej roku 1961 zařadila do počtu svatých 
novomučedníků – česká pravoslavná církev slaví jeho památku v den jeho 
smrti 4. září. 

b) KNĚŽÍ – významní studenti i absolventi AG 

– uvedení v tomto seznamu – vynikli většinou v jiném oboru než v teologii (což by se 
dalo předpokládat), především ve filologii, filozofii a historii, zastoupena je i botanika a pro 
české poměry 19. a 20. století aktuální i politika. Seznam je chronologický: od 2. poloviny 
19. století až do přítomnosti. 
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P. František GOGELA (narozen 13. 9. 1854 v Podhradní Lhotě, zemřel 27. 2. 1922 
v Třeběticích) – v podmínkách prvotního „malého semináře“ v Kroměříži 
maturoval roku 1874, vystudoval v Olomouci teologii, jako kněz působil 
postupně ve více farnostech, až zakotvil jako farář v Třeběticích – vesnici mezi 
Holešovem a Hulínem. Kromě své kněžské činnosti se věnoval s profesionální 
odborností botanice. Nezůstal jen u rostlinopisu Kroměřížska, ale zkoumal 
i rostliny střední a severovýchodní Moravy, stal se nejlepším znalcem 
beskydské květeny. Výsledky publikoval v odborných botanických 
i vlastivědných časopisech. Jeho rozsáhlé herbáře se dodnes zachovaly a jeho 
odborné poznatky nebyly dosud překonány. Jeho zájem se neobracel jen 
k rostlinám a květinám, ale i ke stromům a motýlům. Byl členem odborných 
společností a jako botanik požíval velkou autoritu – lze právem říci, že se 
trvale zapsal do dějin českomoravské botaniky (viz Moravská vlastivěda – 
okres Holešov, Český bohovědný slovník, Almanach gymnázia 1991–2001 – 
článek M. Pátera). 

P. Karel DOSTÁL-LUTINOV (narozen 22. 9. 1871 v Prostějově, zemřel 29. 11. 1923 
tamtéž) je pokládán za předního a zakládajícího představitele České katolické 
moderny. Byl básníkem, dramatikem a publicistou, nejvíce je však dnes 
hodnocen jako schopný organizátor křesťanského literárního života své doby. 
Je správné, že Česká katolická moderna je dnes hodnocena diferencovaně, 
protože významně zasahovala do více oblastí nejen umění, ale i veřejného a 
církevního života. Ovlivnila i sociální a politické snahy v Čechách i na 
Moravě, pokud se k ní od konce 19. století hlásili aktivní katolíci, ať už 
tradičně kněží, tak i laici: někdy byly tyto snahy chápané jako dovršení 
českého národního obrození v různých oblastech života. Teprve v době po 
roce 1989 vychází četné odborné publikace se snahou objektivně zmapovat 
všechno, co souvisí s ideály i činy katolické Moderny, a také přední osobnosti 
tohoto hnutí konce 19. a počátku 20. století se těší nové pozornosti historiků, 
politiků i odborníků na církevní i kulturní tématiku. Této pozornosti se proto 
těší i Karel Dostál-Lutinov (např. publikace J. Kadlece, B. Zlámala, 
K. Skalického, J. Hanuše, M. C. Putny, P. Marka aj.). 
Pokud jde o jeho vztah k AG, maturoval zde roku 1890; na kněze byl po 
teologických studiích v Olomouci vysvěcen roku 1895. Právě na gymnáziu 
v Kroměříži se seznámil i s Janem Šrámkem a prostředí tohoto gymnázia bylo 
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pro něho inspirující – mělo zásadní význam pro jeho život. V té době byly 
totiž položeny základy všech jeho celoživotních zájmů, které dále už jen 
rozvíjel a prohluboval. Začal se věnovat vlastní básnické a překladatelské 
tvorbě, podílel se na vydávání studentského časopisu … (P. Marek: 
Apologetové nebo kacíři, 1999, str. 124). 

PhDr. Julius VYCHODIL, OSB (řeholní jméno Pavel), (narozen 1862 
v Přemyslovicích, zemřel 1938), AG absolvoval roku 1881, vstoupil do 
benediktinského kláštera v Rajhradě, vynikl jako filozof, který jako první 
přeložil do češtiny nejdůležitější spisy Aristotelovy („O duši“, „Ethika 
Nikomachova“ aj.). K těmto překladům připojil ve své době ceněnou 
„Apologii křesťanství“ (1897). Patřil k průkopníkům české novoscholastiky 
(s Josefem Pospíšilem). Když rajhradští benediktini založili v Brně vlastní 
tiskárnu a knižní vydavatelství, měl velkou zásluhu na vydávání odborných 
teologických a filozofických knih a časopisů. Tato významná benediktinská 
aktivita založila tradici kvalitní úrovně filozofických studií v Brně. 

PhDr. et ThDr. František BOTEK (narozen 1864 v Ostrožské Nové Vsi, zemřel 
1918 ve Vídni). AG absolvoval 1884, poslán studovat do Říma, kde získal 
doktoráty teologie i filozofie, po kněžském svěcení 1890 se brzy stal 
sekretářem a ceremonářem kardinála Fürstenberka a poté i arcibiskupa 
Kohna. Na teologické fakultě v Olomouci přednášel fundamentální teologii, 
především se stal nepostradatelnou „pravou rukou“ arcibiskupa Kohna a jeho 
obhájcem v situaci, kdy Kohn musel abdikovat a žít v ústraní v Ehrenhausenu 
v Rakousku. V roce 1915 Kohn zemřel, ale Botek zůstal v Rakousku, za 
1. světové války pracoval i jako polní kurát. Ve své rodné obci se zasloužil 
o prozkoumání minerálních pramenů a založení lázní Ostrožská Nová Ves. 
Předčasně zemřel roku 1918. Dosud se historikové zabývají otázkou, jak velký 
byl Botkův podíl na velkolepém, ale i tragickém díle arcibiskupa Theodora 
Kohna (podle článku P. PhDr. Vladimíra Teťhala v časopise OLDIN 2003). 

Msgre ThDr. Jan ŠRÁMEK (narozen 1870 v Grygově u Olomouce, zemřel 1956), 
absolvent AG roku 1888, nejvýznamnější představitel politického katolicismu 
v českých zemích ve 20. století – už jako mladý kněz zakládá koncem 
19. století křesťansko-sociální organizaci v duchu papeže Lva XIII., od roku 
1906 je poslancem zemského sněmu a říšské rady, patří k nejschopnějším 
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českým politikům působícím ve Vídni, po vzniku ČSR roku 1918 člen 
revolučního Národního shromáždění a vůdce pragmatické Československé 
strany lidové, vystřídal různá ministerská křesla ve vládách první republiky, 
vyvrcholením bylo za 2. světové války předsednictví čs. vlády v Londýně a 
spolupráce s exilovým prezidentem Ed. Benešem, po nástupu komunistického 
režimu patřil k lidoveckým ministrům, kteří podali demisi. Po nezdařeném 
pokusu o novou emigraci byl internován až do své smrti roku 1956. 
Po roce 1989 jeho ideály i metody politické činnosti inspirují i současnou 
KDU–ČSL, která se k němu hlásí jako ke svému faktickému zakladateli. Po 
roce 1989 také nic nebrání historikům, aby objektivně zhodnotili jeho činnost 
politickou a křesťansko-sociální v dlouhém období 1898–1948: lze říci, že 
v početných publikacích převládá výrazně pozitivní hodnocení (viz např. 
J. Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století od str. 53). 
Je třeba zdůraznit, že také Vatikán, který je tradičně nedůvěřivý a přísný až 
odmítavý k politické činnosti kněží, měl pro Šrámkovu aktivitu porozumění 
i ocenění – mimo jiné i jeho jmenováním papežským prelátem (msgre). 
Právem ho může i dnešní AG v Kroměříži pokládat za jednoho ze svých 
největších absolventů. 

P. Ing. Josef KONŠEL (narozen 1875 v Určicích u Prostějova, zemřel 1958 ve Velké 
Bystřici) absolvoval AG roku 1893, po teologických studiích v Olomouci 
vysvěcen na kněze 1897, na přání a s podporou arcibiskupa Kohna se věnoval 
lesnickým studiím ve Vídni (1901 inženýr lesnictví), arcibiskupem Stojanem 
ustanoven ředitelem arcibiskupských statků, po jeho smrti se věnoval 
odborné a pedagogické činnosti na Vysokém učení zemědělském v Brně (obor 
lesnictví) – stal se prvotřídním vědeckým i praktickým lesním odborníkem 
dosud oceňovaným. 

Msgre ThDr. et PhDr. František DVORNÍK (narozen 1893 v Chomýži, zemřel 
1975) patří k nejvýznamnějším absolventům AG z hlediska mezinárodní 
proslulosti v oboru byzantské historie a slavistiky. Na AG maturoval roku 
1912, po teologických studiích v Olomouci přijal kněžské svěcení roku 1916. 
Roku 1919 odešel do Prahy, aby na filozofické fakultě Karlovy univerzity 
studoval slovanskou filologii, archeologii a byzantologii, kterou dokončil na 
Sorbonně v Paříži. Od roku 1925 pak působil na Karlově univerzitě, od roku 
1928 jako profesor teologické fakulty. Stal se členem Slovanského ústavu a 
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aktivně se podílel na vzniku odborného časopisu Byzantinoslavica. Roku 1938 
byl uvolněn k badatelské práci v Britském muzeu v Londýně, po vypuknutí 
2. světové války se rozhodnul zůstat v emigraci. Po válce dostal pozvání do 
USA, kde se stal profesorem Harvardské univerzity. Stal se světově 
uznávaným byzantologem nejen na Západě, ale i dokonce v tehdejším SSSR – 
ovládal všechny slovanské jazyky, napsal 33 knih, mimo jiné byl uznávaným 
odborníkem na život a dílo sv. Cyrila a Metoděje a dějiny Velkomoravské říše. 
Byl znám a oceňován i v pravoslavném světě bez ohledu na tehdejší politické 
rozdělení za tzv. studené války, musely ho brát na vědomí i tehdejší úřady 
komunistické ČSSR – to mu umožňovalo účastnit se ve vlasti odborných akcí 
ČSAV o Velké Moravě a někdy i prožít dovolenou u příbuzných, což 
u „západního“ emigranta bylo tehdy velmi neobvyklé. Mezi odborníky 
v byzantologii se stal proslulým řešením problému tzv. druhého Fotiova 
schizmatu a tím vlastně tohoto velkého cařihradského patriarchu (9. století) 
v očích katolického světa rehabilitoval – to bylo oceňováno jako velký 
ekumenický počin. V průběhu II. vatikánského koncilu (1962–1965) ho papež 
Jan XXIII. jmenoval poradcem pro vztahy s křesťanským Východem. Roku 
1970 jeho významná kniha Byzantské misie u Slovanů vyšla současně v USA 
i v překladu u nás v nakladatelství Vyšehrad. Během pobytu ve vlasti dne 
4. 11. 1975 zemřel a je pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Bílavsku pod 
Sv. Hostýnem, kam jeho rodná obec přísluší z hlediska farnosti. Podrobný 
životopis i ocenění vědeckého světa podává historik V. Vavřínek k úvodu 
českého vydání výše zmíněné knihy F. Dvorníka. 

ThDr. Vojtěch TKADLČÍK (narozen 1915 v Karlovicích, zemřel 1997 v Olomouci) 
patří mezi kněze, kteří vědecky vynikli v oboru staroslověnštiny (jako i v této 
publikaci zmínění Josef Vašica a František Dvorník). AG absolvoval roku 
1933, kněžské svěcení přijal v Olomouci roku 1938.  
V letech 1945–1950 působil na teologické fakultě v Olomouci, ve svém oboru 
mohl pokračovat i v období tzv. pražského jara do roku 1974 – po opětném 
zrušení fakulty v době komunistické normalizace působil v duchovní správě. 
Po listopadu 1989 se stává kancléřem arcibiskupství a po obnovení 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty olomoucké univerzity se stává jejím 
děkanem. Roku 1993 je také konečně uznána jeho vědecká hodnost 
univerzitního profesora staroslověnského jazyka a literatury. Podílel se i na 



 23 

kanonizaci sv. Jana Sarkandra. Byl mezinárodně uznávaným slavistou, 
autorem vědeckých prací, editorem Hlaholského misálu, uznávaný 
i v pravoslavných odborných kruzích, (viz J. B. Lášek: „Počátky křesťanství 
u Východních Slovanů“ – 1997). 

ThDr. Bohumil ZLÁMAL, (narozen 21. 12. 1904 v Oprostovicích u Přerova, zemřel 
v Olomouci 28. 6. 1984) po skončení 1. světové války začal studia na AG 
v Kroměříži (4 roky), studia dokončil i s maturitou v Přerově, pokračoval na 
teologické fakultě v Olomouci, roku 1936 byl vysvěcen na kněze (to už měl 32 
roků). Jeho další studia i působení na fakultě přerušila 2. světová válka: už na 
samém počátku 1. 9. 1939 byl jako rukojmí odvlečen do koncentračního tábora 
Buchenwald a poté do Dachau – až na konci války se vrátil do Olomouce a 
roku 1946 byl promován na doktora teologie. Po zrušení fakulty v době 
komunistického režimu působil od 1. 2. 1951 deset let v duchovní správě jako 
kooperátor, poté přešel do invalidního důchodu. Když byla v době uvolnění 
poměrů roku 1968 v Olomouci zřízena pobočka bohoslovecké fakulty 
(vydržela jen do roku 1974, kdy jí opět tzv. komunistická normalizace zrušila), 
mohl zde působit jako profesor církevních dějin a proděkan. Fakticky pro 
nepřízeň poměrů mohla jeho pedagogická činnost probíhat jen v krátkých 
etapách 1945–1950 a 1968–1974. Proto mnohem rozsáhlejší byla jeho 
publicistická činnost, i když většinou s malými možnostmi knižního vydání: 
počet odborných historických studií a článků v časopisech činí přes 200, ale 
samostatných knižních titulů bylo jen pět, protože totalitní režim 
neumožňoval vydávání větších prací s církevní tématikou. 
Jeho nejrozsáhlejším dílem je 15 svazková vysokoškolská učebnice Příručka 
českých církevních dějin a dvousvazkové Dějiny olomoucké arcidiecéze. První 
z uvedených titulů vyšel dosud jen jako skripta ve velmi úsporné podobě 
(typické pro režim před rokem 1989) a druhé dílo existuje jen v podobě 
strojopisu. Teprve od roku 2005 začalo postupné vydávání jeho 
nejdůležitějšího díla v náležité podobě – až 20 let po smrti autora. Přestože 
dnes už je třeba leccos v tomto díle doplnit z hlediska nových poznatků 
v oblasti církevních dějin po II. vatikánském koncilu, přece jen tyto dosud 
nejpodrobnější české a moravské církevní dějiny poskytují mnoho informací, 
které neztratily svůj význam nejen pro studenty, ale i pro odborníky. 
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PhDr. et ThDr. Metoděj ZEMEK, CSc., (narozen 15. 1. 1915 ve Vlčnově, zemřel 
1996 v Brně) AG absolvoval roku 1935, po teologických studiích přijal kněžské 
svěcení roku 1940 v Olomouci. V roce 1946 zahájil studia na filozofické fakultě 
v Brně. Doktorát teologie získal roku 1947, doktorát filozofie roku 1949. Od 
roku 1946 působí na teologické fakultě i jako archivář. Roku 1950 nastoupil na 
místo vedoucího Zemědělsko-lesnického archivu ve Žďáru nad Sázavou, roku 
1952 přešel do archivu v Bučovicích, roku 1955 se stal pracovníkem Státního 
archivu v Brně. Od roku 1960 přešel do okresního archivu v Mikulově – zde 
jako ředitel působil až do roku 1980. Působil též v redakční radě sborníku 
Jižní Morava, aktivně se zúčastňoval odborných sympozií a celoživotně se 
věnoval historické práci a publikování (dějiny jihomoravských měst; 
v posledních letech se jeho zájem opět obracel i k církevním dějinám, zvláště 
dějinám klášterů). Úzce spolupracoval s představenými rakouského kláštera 
sv. Augustina v Klosterneuburgu – zde napsal svá poslední historická díla. 
Nepůsobil jako kněz (po vyřízení církevní laicizace) – až ke konci života po 
smrti manželky roku 1991 se opět ke kněžství vrací (klášter 
v Klosterneuburgu v Rakousku).  
Zemřel náhle 18. 10. 1996 v Brně. Historická veřejnost a představení 
rakouského kláštera se s ním rozloučili 30. 10. 1996. Významem i rozsahem 
svého díla se zařadil mezi důležité vlastivědné a církevní moravské historiky 
20. století (citováno podle nekrologu Ivana Štarhy).  

Doc. P. Magister (cant. gregoriano) Josef OLEJNÍK, (narozen 1. 7. 1914 v Květné 
(Strání) u Uherského Brodu), na AG maturoval roku 1933, na kněze vysvěcen 
v Olomouci 1938, ve válečném období 1939–1945 měl možnost studovat 
v Římě církevní hudbu (Pontificio istituto di Musica sacra) a získat zde dva 
akademické tituly (Magister a licenciát). Své mimořádné hudební a 
skladatelské nadání v oboru liturgie mohl aspoň částečně uplatnit po návratu 
do vlasti v letech 1945–1950 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 
v Olomouci i v duchovní správě v Andělské Hoře u Bruntálu v letech 1950–
1968.  
II. vatikánský koncil (1962–1965) mu dal podnět k liturgickým skladbám na 
český (většinou) biblický text – hodnotu těchto nových liturgických nápěvů, 
které se ujaly ve všech českomoravských diecézích, vysoce oceňují 
i zahraniční odborníci. V letech 1968–1971 působil jako odborný asistent 
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liturgického zpěvu na CMBF v Olomouci a v Litoměřicích, od roku 1990 jako 
docent na obnovené CMBF v Olomouci. I při svém mimořádném nadání 
vystupuje jako skromný kněz, který se vloni (2006) dožil už 92 let. 

c) Absolventi AG – NEKNĚŽÍ 

PhDr. Josef MACŮREK, DrSc., člen korespondent ČSAV (narozen 1901 
v Chomýži, zemřel 1992) patřil mezi přední československé historiky a 
slavisty. Narodil se v Chomýži pod Hostýnem, ve stejné vesnici jako osm let 
před ním slavný byzantolog světové proslulosti František Dvorník. Na AG 
maturoval roku 1921. Poté studoval filozofii a historii na Karlově univerzitě 
v Praze, těžištěm jeho odborného zájmu byly dějiny střední a východní 
Evropy. Po doplňujících studiích v zahraničí (Polsko, Francie, Švédsko) 
působí na univerzitě v Brně, kde vybudoval obor historické slavistiky a od 
roku 1935 se stává řádným profesorem pro obor slovanských dějin. Svými 
publikacemi přispěl k lepšímu poznání středo- a východoevropských dějin od 
9. století do nové doby. Pozornost věnoval i dějinám Rumunska a Maďarska, 
zvláště z hlediska nemaďarských národů. Vydal i „Dějiny polského národa“ 
(1948) a v letech 1964 až 1967 knihu „Češi a Poláci v minulosti“. Odborně se 
zabýval i vztahy Čechů a Slováků i historií rodného kraje pod Hostýnem. 
Podnítil vydání čtyřsvazkové edice Magnae Moraviae Fontes. Kromě činnosti 
vedoucího katedry dějin na filozofické fakultě v Brně měl rozhodující podíl na 
vybudování Slezského ústavu v Opavě. Po jeho smrti (1992) byly vydané jeho 
třídílné „Dějiny východních Slovanů“ (1997). Svým odborným dílem si i do 
budoucna zajistil místo v seznamu předních českomoravských historiků. 

PhDr. Vítězslav GARDAVSKÝ, CSc. (narozen 1923, zemřel 1978), studoval na AG 
v Kroměříži v letech 1934–1942. Pocházel z učitelské rodiny, která se po 
otcově smrti přestěhovala do Kroměříže ze Slezska. Již na gymnáziu se 
věnoval poezii, literatuře i hraní a režírování divadla. Po maturitě byl až do 
konce války nasazen na nucené práce do Německa. Po válce studoval filozofii 
i češtinu na Karlově univerzitě v Praze, od roku 1953 působil na Vojenské 
akademii v Brně, kde se podílel na založení katedry filozofie. V šedesátých 
letech, v době částečného uvolnění komunistického režimu, se vypracoval 
mezi přední marxistické filozofy, kteří byli schopni odborného i tolerantního 
dialogu s nemarxisty – tedy i křesťany – nejen v republice, ale i v zahraničí. 
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Napsal desítky vědeckých studií, do roku 1969 mu vyšla tři filozofická díla: 
„Fenomén Německo“, „Naděje ze skepse“ a nejznámější „Bůh není zcela 
mrtev“ – toto dílo ve své době vyvolalo velkou pozornost i v nemarxistickém 
světě a bylo přeloženo i v zahraničí – dokonce i v Japonsku. Kvůli ideovým 
i politickým postojům byl po srpnu 1968 i v době tzv. normalizace 
pronásledován – musel odejít ze svého oboru k manuální práci dělníka a 
řidiče – to vše podlomilo jeho zdraví a vedlo k předčasné smrti roku 1978. 
I v posledním těžkém období svého života se nevzdával studia a literární 
tvorby (i když jen soukromé). Napsal filozofický spis „Anděl na hrotu meče“, 
divadelní hru „Legenda o Františku a Kláře“, drobné prózy, monology a 
poezii. Po roce 1990 byl rehabilitován a jeho tvorba, zejména z let 1970–1978 se 
postupně dostává na veřejnost. I když tento výjimečný absolvent církevního 
gymnázia prošel marxismem a vojenským povoláním v komunistickém 
režimu, zachoval si pevný charakter a úctu ke svědomí v těžkých dobách – a 
také úctu ke křesťanství s tolerantní schopností dialogu. On sám – podle 
svědectví příbuzných – „se rád hlásil ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu 
a mnoha zásadám zůstal věrný až do své smrti“. (Viz vzpomínka 
PhDr. Vladimíra Gardavského na otce v Almanachu 2001). 
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III.Další významní studenti 

Není účelem této publikace poskytnout podrobný seznam všech výrazných osobností, 
které měly vztah k AG v Kroměříži během 150letého trvání. Aspoň u některých (těch 
nejvýznamnějších) byl snad tento úmysl splněn v základní podobě. Známé hledisko 
nutnosti časového odstupu, nutné pro objektivní hodnocení, umožní v budoucnu doplnit 
tato jména zde připomenutá jmény dalšími i s případným doplněním podrobnějších 
informací o jménech zde uvedených. Naznačuji v závěru alespoň některá, jimiž se bude 
moci více zabývat jiný autor. U těchto jmen je společným jmenovatelem fakt, že dotyční 
také studovali a většinou i maturovali na AG: 

ThDr. Jan MARTINŮ, narozen 1881 v Paskově, absolvent 1900, generální vikář 
olomoucké arcidiecéze, zemřel roku 1940 po návratu z koncentračního tábora. 

P. František HÁLA, narozen 1893 v Dražovicích, absolvent 1913, spolupracovník 
msgre Šrámka a ministr lidové strany, internován po roce 1950. 

ThDr. Rudolf COL, narozen 1902 ve Vsetíně, absolvent 1923, biblista NZ. 

ThDr. Antonín KLEVETA, narozen 1904 ve Vitčicích, absolvent 1923, biblista SZ. 

P. Heřman TYL O. Praem., převor, na AG v letech 1930–1932. 

Msgre P. Erich PEPŘÍK, narozen 1922 v Moravské Ostravě, absolvent 1941, 
generální vikář olomoucké arcidiecéze.  

P. František ADAMEC, narozen 1922 v Dědicích, absolvent 1941, v letech 1947–
1949 studijní prefekt na AG, 1949–1956 politický vězeň, dosud působí 
v duchovní správě ve Vacenovicích. 

P. Josef VESELÝ, narozen 1929 ve Zlámance, absolvent 1948, politický vězeň, 
knězem od roku 1969, děkan, básník. 

ThDr. Emil PLUHAŘ, narozen 1913, absolvent 1933, knězem od roku 1938, zemřel 
9. 7. 2004. 

Msgre ThDr. Josef MOŠTĚK, narozen 1913, absolvent 1932, knězem od roku 1937, 
zemřel 14. 1. 1986. 
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PhDr. Jan BOMBERA, narozen 1914, historik, absolvent 1935. 
Z těch, kteří po roce 1920 odešli z katolické církve a byli významnými činiteli 

nové Československé církve, lze připomenout dr. Aloise Spisara, absolventa 1900, 
profesora Husovy teologické fakulty v Praze, spolupracovníka dr. K. Farského. 
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Seznam hlavních jmen v této publikaci (zde bez 
titulů) 

I. Profesoři a vychovatelé 

Antonín Breitenbacher, Josef Vašica, František Cinek, Vincenc Pořízka, Rudolf 
Zuber, Josef Vrana (ten je uveden mezi absolventy). 

II. Absolventi a studenti 

a) biskupové: Jan N. Klein, Josef Schinzel, Josef Karel Matocha, Josef Hlouch, 
Štěpán kard. Trochta, SDB, Josef Vrana, František Vaňák, pravoslavný biskup 
Gorazd (Matěj Pavlík) 

b) katoličtí kněží: František Gogela, Karel Dostál-Lutinov, Pavel J. Vychodil, 
OSB, František Botek, Jan Šrámek, Josef Konšel, František Dvorník, Vojtěch 
Tkadlčík, Bohumil Zlámal, Metoděj Zemek, Josef Olejník 

c) nekněží: Josef Macůrek, Vítězslav Gardavský 
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Prameny a literatura 

Almanachy AG 1996 a 2001 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1854–1950 
– zde zvl. seznamy absolventů a článek Rud. Zubera o dějinách školy 
Výroční zprávy (za většinu školních roků) – vydávalo AG do roku 1949 
F. Cinek: K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918–1925  
F. Dvorník: Byzantské misie u Slovanů (Vyšehrad 1970) 
P. Aleš: Biskup Gorazd – sborník – (vydáno pravoslavnou církví v Praze 1988) 
J. Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století (CDK 2005) 
Katalog moravských biskupů (zvl. článek dr. B. Zlámala) 
Katolická ročenka 1970 (zvl. článek Dominika Pecky) 
J. B. Lášek: Počátky křesťanství u východních Slovanů (Praha 1997) 
P. Marek: Apologetové nebo kacíři? (Rosice 1999) 
V. Medek: Cesta české a moravské církve (Praha 1982) 
Moravská vlastivěda – okres Holešov a Kroměříž  
J. Novosad: Štěpán Trochta (Portál 2001) 
J. Sehnal: Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži 
Slovník bohovědný (dr. Ant. Podlaha a kolektiv) 
J. Škrášek: Dělník na cyrilometodějské líše (Matice CM 1996) 
J. Pala: Kronika olomoucké arcidiecéze 1989–2005 
V. Vaško: Neumlčená – 2 díly (Zvon 1990) 
J. Vašica: Literární památky epochy velkomoravské (Praha 1966) 
M. Zemek, J. Bombera, A. Filip: Piaristé (Prievidza 1992) 
Boh. Zlámal: Příručka českých církevních dějin, zvl. 9. a 10. díl  
R. Zuber: Osudy moravské církve v 18. století (Olomouc 2003) – 2 díly 
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