
 

Do Brna nejen za sportem 

(10. 11. 2019) 
 
Dobré ráno Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes se vydáme do Brna. Začínám na Konečného náměstí, to je tam, jak se setkávají 
ulice Kotlářská a Nerudova s ulicí Veveří. Na Konečného náměstí mě zaujal pomník 
s informacemi o významném brněnském architektovi. Jmenoval se Franz Pawlu, žil v letech 
1854 až 1922. Byl mnohokrát oceněn za svoje dílo. 
 Pokračoval jsem ulicí Čápkovou. Ta je pojmenována po brigádním generálu Karlu 
Čápkovi. Ten se narodil 1892 v Olešnici na Moravě, bojoval na ruské frontě v první světové 
válce, stal se legionářem. Obdržel celou řadu zejména vojenských vyznamenání. Byl aktivním 
členem Sokola, po německé okupaci i členem odbojové skupiny Obrana národa. V roce 1940 
byl ovšem zatčen, vězněn na různých místech a v Kounicových kolejích byl 30. září 1941 
popraven. 
 Přešel jsem na ulici Jana Uhra. Jan Uher byl vysokoškolský pedagog, byl profesorem 
na Masarykově univerzitě v Brně. Věnoval se psychologii dospívající mládeže a dějinám 
pedagogiky. Narodil se v roce 1891 v Prostějově. Podobně jako Karel Čápek byl i Jan Uher 
významným činitelem v Sokole a od března 1939 rovněž významným představitelem 
protinacistického odboje – i on se angažoval v organizaci Obrana národa. V listopadu 1939 
byl zatčen a 27. října 1942 v Berlíně-Plötzensee popraven. 
 Ulicí Jiráskovou jsem přešel na ulici Grohovu. Vladimír Groh je dalším člověkem 
s podobně tragickým osudem jako předchozí dva. Pochází z Holešova (nar. 1895), před 
druhou válkou byl děkanem na Filozofické fakultě MU. Také Vladimír Groh byl členem 
Sokola a za okupace se stal členem odbojové organizace Obrana národa. V únoru 1941 byl 
nacisty zatčen a 30. září 1941 popraven v Kounicových kolejích. 
 Tolik tedy tři významné osobnosti, po nichž byly pojmenovány ulice nedaleko centra 
města.  Pak už jsem přešel na nedaleký Špilberk s cílem navštívit výstavu BRANKY, BODY, 
BRNO (200 let brněnského sportu). Ta je přístupná až do konce roku 2019 a rozhodně stojí za 
návštěvu. Vždyť setkání s takovými sportovními legendami, jakými byli tenistka Jana 
Novotná, dvacetinásobní mistři světa v kolové Jan a Jindřich Pospíšilové, hokejisté Komety, 
fotbalisté Zbrojovky, zápasník Gustav Frištenský, první náš olympijský vítěz Bedřich Šupčík, 
který se v brněnském Sokole začal věnovat sportu a v Paříži se roku 1924 stal vítězem ve 
šplhu, gymnasta Alois Hudec, který rovněž trénoval v Brně a získal zlatou medaili na OH 
v Berlíně 1936. Každý si na výstavě může najít svůj oblíbený sport (kromě výše uvedených 
třeba volejbal, basketbal, cyklistiku dráhovou i silniční i další). 
 
 
 
 

 


