
 
 

Jiří Wolker * 29. 3. 1900 † 3. 1. 1924 
 

Jiří Wolker se narodil v měšťanské rodině v Pro-

stějově, kde v letech 1911–1918 studoval na 

gymnáziu.  

V té době se u něho začalo projevovat mnoho-

stranné nadání. Skládal první básně, kreslil, hrál na 

housle i na klavír a sám komponoval, studoval 

jazyky a pěstoval sport.  

Byl nadšený Sokol a skaut. Zdraví Jiřího Wolkera 

nebylo od dětství pevné, proto rodina usilovala o 

jeho pobyty ve skautských táborech a u moře.  

Jiří Wolker, básník, byl jako mladý hoch jedním 

z prvních, kdo tábořili s prvními skauty u nás, ne-

daleko Vorlovské myslivny se zakladatelem čes-

kého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsí-

kem. Na táboře si psal podrobný deník a v lese ne-

daleko myslivny má pomníček.  
 

 

Od šestnácti let se zabýval výhradně literární čin-

ností. Vnímavýma očima tehdy sledoval hladové 

demonstrace r. 1917 a vliv války na bídu lidu.  

Po maturitě odešel spíše z povinnosti než ze zájmu 

studovat práva do Prahy, kde navštěvoval také 

přednášky F. X. Šaldy na filozofické fakultě. 

Stýkal se se socialistickou mládeží a s uměleckými 

osobnostmi, např. s S. K. Neumannem, Z. Ne-

jedlým, J. Horou a I. Olbrachtem.  

V létě roku 1922 se rozhodl mladík vydat na do-

volenou s kamarády. Už během pobytu u moře se u 

něj však začaly projevovat příznaky tuberkulózy, 

která plně propukla na jaře roku 1923 během 

příprav na zkoušky.  

Wolker se léčil v sanatoriu v Tatranské Poliance, 

léčba ale nebyla úspěšná.  

V září téhož roku ho postihla také nervová nemoc, 

v půlce října zápal plic, v listopadu zánět pohrud-

nice a nakonec i zápal mozkových blan.  

 

Na konci roku 1923 si ho rodina odvezla domů, 

kde zemřel 3. ledna 1924. 

 

Viz též:  
https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/vydejte-

se-po-skautskych-stopach-jiriho-wolkera-20151227.html

 

Třicet šest dní před smrtí si tento talentovaný umělec napsal sám epitaf. Na jeho hrobě dodnes stojí nápis:  

 

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než 

moh’ srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let. 
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