
Karel Pippich 

Život: 

Narodil se 21. dubna 1849 ve Zlonicích jako syn právníka Emanuela Pippicha. Roku 1853 se s rodiči 

přestěhoval do Chrudimi, kde si otec otevřel advokátní kancelář. Od mládí měl zájem o kulturu, 

zejména hudbu a divadlo. Jako student pracoval v redakci Procházkových Hudebních listů v článcích 

vyzdvihoval mimo jiné Bedřicha Smetanu a Zdeňka Fibicha, s nímž ho poutalo i osobní přátelství. V 

Chrudimi se zapojil do pořádání hudebních a divadelních představení. Základní vzdělání získal v 

Chrudimi, gymnázium absolvoval v Praze na Novém Městě.  Práva vystudoval na právnické fakultě 

Univerzity Karlovy, na rozdíl od otce získal také doktorát. Sedmiletou soudní praxi nutnou pro výkon 

advokacie vykonal u okresního a krajského soudu v Jičíně a vrchního zemského soudu v Praze, od 

roku 1874 pracoval v kanceláři svého otce, aby ji po jeho smrti v r. 1889 převzal. Karel zdědil po otci 

nejen povolání, ale také lásku k hudbě, divadlu a kultuře vůbec. V průběhu svého života se také 

věnoval sokolské činnosti. Jako uznání za jeho práci byla sokolská východočeská župa nazvána 

Pippichovou. Vedle sokolské činnosti se Dr. Pippich staral o chrudimské divadlo, byl dramatickým 

spisovatelem, hudebníkem a příležitostným básníkem. Měl podíl i na založení Průmyslového muzea. 

Bohatý kulturní život, který organizoval. Podílel se na projektu regulace řeky Chrudimky do 

současné podoby. Za jeho přispění vznikla v Chrudimi řada škol, včetně gymnázia. V Chrudimi 

také působil jako advokát. Na jeho počest bylo po něm pojmenováno chrudimské divadlo. Díky mnoha 

dochovaným pramenům a vzpomínkám současníků nemusíme v případě Karla Pippicha zůstávat u 

základních životopisných dat, nýbrž si můžeme vytvořit představu také o jeho povaze. Vyvstává před 

námi jako činorodý, rozšafný, organizátorským talentem nadaný a za své přesvědčení bojující člověk. 

Přestože se ne vždy jeho činy setkávaly se všeobecným souhlasem, je zřejmé, že se nesmazatelně 

zapsal do dějin Chrudimi a jako významná osobnost byl respektován i svými odpůrci. Čestným 

občanem města byl jmenován 12. května 1909. Karel Pippich se ještě 19. března 1921 aktivně 

účastnil jednání okresního zastupitelstva, poté však následoval překvapivý a rychlý konec. Zemřel 29. 

března 1921 ve věku 71 let na zápal plic.  

Divadlo: 

V roce 1909 byl K. Pippich za své zásluhy jmenován čestným občanem Chrudimi. Napsal tři 

jednoaktovky (Z české domácnosti, Ve veřejném životě, Slečna nakladatelka), dvě dramata (Svět 

zásad a Slavomam) a libreto (Vlasty skon). Jeho hry byly úspěšně uvedeny i v pražském Národním 

divadle. Karel Pippich zkoušel sám skládat hudbu, úspěšnější byl jako autor textů. Pippich byl také 

dlouholetým místopředsedou a později předsedou hudebního spolku Slavoj a spoluorganizátorem 

řady koncertů předních hudebních těles a interpretů. V roce 1911 podnítil vznik Spolku pro zbudování 

nového chrudimského divadla. Staré divadlo v místě dnešní Komerční banky už svému účelu 

nevyhovovalo a budova byla ve špatném stavu. Uskutečnit tuto myšlenku se podařilo až v roce 1934 a 

nové divadlo bylo na počest K. Pippicha pojmenováno jeho jménem. Po roce 1948 bylo přejmenováno 

na divadlo Zdeňka Nejedlého. Od 90. let 20. století nese opět název Divadlo Karla Pippicha. Divadlo 

Karla Pippicha bylo postaveno v letech 1931 –1934 dle projektu J. Freiwalda a J. Böhma. Je ukázkou 

moderního architektonického stylu zvaného konstruktivismus. Divadlo Karla Pippicha bylo slavnostně 

otevřeno 18. února 1934 Smetanovou operou Libuše v provedení chrudimských ochotníků. Divadlo 

nese jméno slavného chrudimského občana Karla Pippicha (1849 -1921) . Staral se o divadlo v 

Chrudimi, a v době jeho působení byla Chrudim nazývána "Athénami východních Čech". Divadlo Karla 

Pippicha nemá stálý divadelní soubor. Několikrát měsíčně zde však vystupují hostující soubory z okolí. 

V divadle se rovněž koná většina představení při festivalu Loutkářská Chrudim a řada koncertů. 

Vystupuje zde místní ochotnický spolek. V budově divadla se nachází hlavní i malá scéna a výstavní 

síň, kde probíhají krátkodobé výstavy. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1849
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Pippich


A nyní jsme si pro vás připravili kvíz na otestování vašich nově nabraných vědomostí, ale předtím si 

přečtěte instrukce.: 

https://quizizz.com/admin/quiz/60a11136346837001b308ac8 

instrukce: 

1. Klikněte na odkaz. 

2. Klikněte na preview. 

3. Poté klikněte na Skip for now. 

4. Po načtení kvízu doporučuji si vypnout memes, power-ups, Read aloud a při kvízu si vypnout 

hudbu. 

5. Klikněte na Start a užijte si kvíz. 

Zdroje: http://divadlochrudim.cz/o-divadlu-a-kontakty 

             https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pippich 

             https://www.chrudimka.cz/historie-chrudimi-karel-pippich 

             https://pardubice.rozhlas.cz/zapomenute-osobnosti-pardubickeho-kraje-8396678/5 

             https://exhibition.indihu.cz/view/JUDrKarelPippich2021-02-23T122448804Z/start 

 

Skupina č. 5 IX. B (Anna Nováková, Nicolas Novotný a Michaela Lišková) 

Text: Divadlo- Anna Nováková 

Vzdělání- Michaela Lišková 

Ostatní- Nicolas Novotný 

Kvíz: Otázky- Anna Nováková a Michaela Lišková 

Zpracování kvízu- Nicolas Novotný 
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