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  430. výročí narození Jan Amos Komenský (28.3.1592 - 15.11.1670) 

spisovatel, pedagog, filozof a  vědec 

  350. výročí narození Petr I. Veliký (9.6.1672 - 8.2.1725) 

ruský car od roku 1682 až do své smrti 

  200. výročí narození Gregor Johann Mendel (20.7.1822 - 6.1.1884) 

biolog, genetik, matematik, a přírodovědec 

  200. výročí narození Jindřich Fügner (12.9.1822 - 15.11.1865) 

český tělocvikář , spoluzakladatel spolku Sokol 

  190. výročí narození Pavel Michajlovič Treťjakov (27.12.1832 - 16.12.1898) 

podnikatel, mecenáš, sběratel uměleckých děl, zakladatel a první ředitel Treťjakovské galerie 

  190. výročí narození Miroslav Tyrš (17.9.1832 - 8.8.1884) 

historik umění, estetik a pedagog, spoluzakladatel spolku Sokol 

  185. výročí úmrtí Alexandr Sergejevič Puškin (6.6.1799 - 10.2.1837) 

básník, spisovatel a překladatel 

  175. výročí narození Josef Kořenský (26.7.1847 - 8.3.1938) 

cestovatel, fotograf a přírodovědec  

  175. výročí úmrtí Josef Jungmann (16.7.1773 - 14.11.1847) 

jazykovědec, spisovatel, básník, překladatel a pedagog 

  175. výročí narození Eliška Krásnohorská (18.11.1847 - 26.11.1926) 

básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka 

  170. výročí úmrtí Nikolaj Vasiljevič Gogol (1.4.1809 - 4.3.1852) 

 básník a spisovatel 

  150. výročí narození Alexandr Nikolajevič Skrjabin (6.1.1872 - 27.4.1915) 

hudební skladatel, klavírista a pedagog 

  150. výročí narození Julius Fučík (skladatel) (18.7.1872 - 25.9.1916) 

skladatel, dirigent 

  150. výročí narození Sergej Pavlovič Ďagilev (31.3.1872 - 19.8.1929) 

divadelní a baletní manažer 

  140. výročí narození Igor Fjodorovič Stravinskij (17.6.1882 - 6.4.1971) 

hudební skladatel, dirigent a  klavírista  

  135. výročí narození Marc Chagall (6.7.1887 - 28.3.1985) 

malíř, básník, scénograf a sochař 

  130. výročí narození Marina Ivanovna Cvětajevová (8.10.1892 - 31.8.1941) 

básnířka, spisovatelka a překladatelka  

    



  125. výročí narození Ilja Ilf (3.10.1897 - 13.4.1937) 

spisovatel, spoluautor Jevgenije Petrova 

  120. výročí narození Jaromír Vejvoda (28.3.1902 - 13.11.1988) 

dirigent, hudební skladatel,  autor nejslavnější české písně, polky Škoda lásky 

  100. výročí narození Jurij Michajlovič Lotman (28.2.1922 - 28.10.1993) 

literární kritik a pedagog  

  100. výročí narození Jarmila Fromková (17.1.1922 - 20.5.2011) 

nakladatelská redaktorka, překladatelka z ruštiny a němčiny 

  100. výročí úmrtí Jevgenij Bagrationovič Vachtangov (13.2.1883 - 29.5.1922) 

divadelní režisér a herec 

  100. výročí úmrtí Velemir Chlebnikov (9.11.1885 - 28.6.1922) 

básník a spisovatel 

  100. výročí narození Marie Kubátová (8.8.1922 - 6.6.2013) 

spisovatelka a dramatička 

  100. výročí narození Jan Skácel (7.2.1922 - 7.11.1989) 

básník, spisovatel a překladatel 

  90. výročí narození Andrej Arseňjevič Tarkovskij (4.4.1932 - 29.12.1986) 

filmový a divadelní režisér, herec,  

  90. výročí narození Robert Ivanovič Rožděstvenskij (20.6.1932 - 19.8.1994) 

ruský básník a překladatel 

  85. výročí narození Valentina Vladimirovna Těreškovová (6.3.1937) 

první žena ve vesmíru (1963) 

  80. výročí narození Miloš Štědroň (9.1.1942) 

hudební skladatel, pedagog, muzikolog, 

  80. výročí úmrtí Vladislav Vančura (23.6.1891 - 1.6.1942) 

spisovatel, dramatik a filmový režisér 

  80. výročí úmrtí Jevgenij Petrov (30.11.1903 - 2.7.1942) 

spisovatel, spoluautor Ilji Ilfa 

  80. výročí úmrtí Jaroslav Ježek (25. 9. 1906 – 1. 1. 1942) 

hudební skladatel, dirigent, dramaturg a klavírista 

  70. výročí narození Ivo Pospíšil (14.5.1952) 

rusista, slavista, literární vědec, překladatel a pedagog 

  70. výročí úmrtí Fráňa Šrámek (19.1.1877 - 1.7.1952) 

spisovatel, básník a dramatik 

  60. výročí úmrtí Josef Kopta (16.6.1894 - 3.4.1962) 

spisovatel, básník, překladatel, předseda Svazu přátel SSSR 

  50. výročí úmrtí Josef Jirásek (28.3.1899 - 1972) 

rusista, slovakista, vědec a pedagog 

  50. výročí úmrtí Leonid Georgijevič Jengibarov (15.3.1935 - 25.7.1972) 

herec, klaun,  spisovatel a divadelní režisér 

   



 
 
 

 45. výročí úmrtí Alexandr Arkaďjevič Galič (19.10.1918 - 15.12.1977) 

básník, spisovatel, písničkář  

  40. výročí úmrtí Michael Romberg (18.4.1918 - 15.6.1982) 

malíř, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník a pedagog 

   40. výročí úmrtí Roman Jakobson (23.10.1896 - 18.7.1982) 

jazykovědec, literární vědec, pedagog a spisovatel, 

  25. výročí úmrtí Bohumil Hrabal (28.3.1914 - 3.2.1997) 

spisovatel, scenárista a básník 

  25. výročí úmrtí Bulat Okudžava (9.5.1924 - 12.6.1997) 

básník, spisovatel a písničkář   
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  80. výročí Operace Anthropoid – atentát na 
Reinharda Heydricha  

(1942) 

  80. výročí  Lidická tragédie (1942) 

  70. výročí založení Československá akademie věd (12.11.1952) 

  

 


