
Hlavou v oblacích

František Matouš Klácel
1808 - 1882



Místo děje



Životopisná data

• Nar. 7. dubna 1808 v České Třebové
• Zemř. 17. března 1882 Belle Plain USA

• Vzdělání:
• Triviálka v České Třebové
• Gymnázium v Litomyšli
• Brněnský teologický ústav
• Bohosloví v Olomouci

• 1829 vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně
• 1833 vysvěcen na kněze



Životopisná data

• 1834 jmenován profesorem na brněnském filosofickém 
ústavu

• 1844 zbaven profesury na pokyn brněnského biskupa
• 1848 redaktorem nově vzniklého Týdeníku
• 1848 přímým svědkem pražských revolučních bouří
• 1850? narodil se mu syn Karel
• 1851 vedoucím redaktorem Moravských novin, prvního 
česky psaného deníku na Moravě

• 1869 odchází do USA





Dílo

• Klácel nebyl zcela originální myslitel ani 
skutečný básník. Byl především vynikající
pedagog, který ve všech svých spisech 
sledoval především výchovné a nápravné
cíle. V mnoha směrech byl na české
Moravě průkopníkem: jako filozof, jako 
básník i jako novinář a tak byl ve své době
i ceněn.



Nejdůležitější díla

• Kosmopolitismus a vlastnectví…odmítnutí nacionalismu 
ve prospěch obecné humanity

• Mostek – na Moravě první pokus o filosofické pojednání
v češtině

• Počátky vědecké mluvnictví českého – první česká
filozofie řeči

• O původu socialismu a komunismu – přehled soudobých 
sociálních teorií

• Básně, Lyrické básně
• Ferina lišák u Kuliferdy a na Klukově Satirická báseň
• Jahůdky ze slovanských lesů





Úvod do 
filosofie podle 
Klácelova 
učitele 
Bonifáce 
Buzka



Dílo, o 
němž se 
kdysi 
nejvíce 
mluvilo



První česky psaný moravský deník



Dobové souvislosti

• 1834-39 Jungmannův Slovník česko-německý –
základní novodobé dílo, výrazně přispělo ke kodifikaci  
spisovné češtiny

• 1836 Palacký začíná vydávat Dějiny národa českého
• 1837 P.J. Šafařík - Slovanské starožitnosti
• 1837 J.E. Purkyně – Buněčná teorie
• 1937 Bernard Bolzano - Vědosloví



Velká
autorita –
Pavel 
Josef 
Šafařík



Titul 
oslavné
básně



Spolupracovníci, přátelé
• Jan Ohéral ( 1810-1868) - brněnský, posléze pražský a 

vídeňský novinář. S Klácelem pracoval v Týdeníku a 
konkuroval mu svými Moravskými národními novinami 
(1851-52). Účastnil se kroměřížského sněmu, byl 
radikálním demokratem.

• Alois Vojtěch Šembera. (1807 – 1882) Nejbližší přítel 
Klácelův, jazykovědec a historik, učitel českého jazyka a 
literatury na vídeňské univerzitě. Šemberův vídeňský byt 
byl střediskem českých studentů, s jeho dcerou Zdenou 
udržoval těsný kontakt T.G.M.

• Jan Helcelet (1812 – 1876). Učitl na stavovské akademii 
a brněnské technice, vydával kalendář Koleda. Patřil ke 
Klácelovu Bratrstvu. 



Spolupracovníci, přátelé

• Matěj Mikšíček (1815 – 1892), moravský národní buditel, 
výrazně nacionálně orientovaný, přispěvatel mnoha 
časopisů, jeden z nejvěrnějších Klácelových přátel. Autor 
zajímavých pamětí Bublinka.

• Veronika Vrbíková (1829-1891), členka Klácelova 
Bratrstva, posléze manželka Matěje Mikšíčka, 
angažovala se v ženském hnutí, byla starostkou Vesny.

• Leopold Hansmann (1824 – 1863). Brněnský novinář, 
redaktor Moravských novin. Pod Jménem Antoš Dohnal 
vydával  kratší prózy, v nichž využíval hanácké nářečí.



Leopold Hansmann (Antoš Dohnal)
redaktor Moravských novin



Mezi oblíbené
kalendáře 
patřila Koleda 
redigovaná
Janem 
Helceletem



Bratrstvo

• Klácel celý život usiloval o uskutečnění utopického snu o 
dokonalém lidském společenství. V roce 1850 uveřejnil v 
Článku Na pováženou výzvu k ustavení Bratrstva 
navzájem se milujících a respektujících lidí. Pozitivně
reagovala Božena Němcová se svým manželem Janem 
Němcem, později se přidali Ignác Hanuš, Jan Helcelet, 
Veronika Vrbíková. Němcovou z tehdejších Brňanů ještě
nikdo osobně neznal, ale už při prvním setkání v roce 
1851 Němcová všechny okouzlila do té míry, že se 
ideálně projektované Bratrstvo rozpadlo. V následujících 
letech se Klácel sešel s Němcovou jen letmo, těsnější
vztahy udržoval s Šemberou a Mikšíčkem a v pozdních 
letech s dcerou Mikšíčkových Marií.



Všemi zbožňovaná…



Časté útočiště a místo činu



Jan Helcelet –
člen Bratrstva

Důstojnost 
a krása



Práce 
přátel: 
Šemberův 
spis o 
rovnopráv
nosti 
češtiny a 
němčiny



Šembera se 
jako jeden z 
prvních 
postavil proti 
rukopisným 
podvrhům



A.V.Šembera



Matěj 
Mikšíček ve 
svých 
vzpomínkách 
nazvaných 
Bublinka 
popisuje 
Klácelův 
odjezd do 
USA



Místo děje v závěru století



Nakonec něco beletrie

• František Neužil: Milostný herbář.
• Praha 1976

• Příběh z Brna a okolí roku 1848, jednou 
z hlavních postav je F.M.Klácel


