
 Životopis Karla Čapka

   Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova, kde má na náměstí vystaven 

památník. Jeho otec Antonín Čapek byl doktorem a matka Božena Čapková částečně spisovatelkou. Měl 

starší sourozence Helenu a Josefa, který se později proslavil jako ilustrátor a spisovatel. Rok poté se rodina 

přestěhovala do domu v Úpici, kde si jeho otec otevřel ordinaci. Po smrti otce se do domu nastěhovala 

Karlovo babička Helena Novotná, která v něm probudila a  pěstovala cit pro jazyk a sociální cítění.

   Karel Čapek byl významným českým spisovatelem, básníkem, prozaikem, dramatikem, novinářem, 

esejistou, divadelním kritikem, filozofem a překladatelem. Po určitou dobu byl v PENklubu ( poezie, eseje, 

novely ). Napsal díla Bílá nemoc, Hovory s T. G. Masarykem, Krakatit, Matka, R.U.R., Válka s mloky, Věc 

Makropulos, O lidech, Kniha, apokryfů, Italské listy, Ze života hmyzu, Loupežník, Cesta na Sever a mnoho 

dalších.

   V letech 1895 – 1900 navštěvoval obecnou školu. Od roku 1901 se společně s babičkou přestěhoval do 

Hradce Králové, kde od roku 1901 začal navštěvovat osmileté gymnázium. Roku 1904 vstoupil do tajného 

studentského kroužku se zaměřením na pokrokářství a sebevzdělávací cíle. Díky němu je ještě téhož roku 

vyloučen. Proto se přestěhoval do Brna k sestře, kde od roku 1905 začal studovat na zdejším gymnáziu. 

Roku 1907 se přestěhoval do Prahy, kde pokračoval ve studiu gymnázia. Zde ukončil své gymnaziální 

vzdělání. Později se zapisuje na filozofickou fakultu Karlovu jako posluchač. Roku 1910 Karel Čapek 

nastupuje na filozofickou fakultu Univerzity Friedricha Wilhelma v Berlíně. Roku 1911 odjíždí do Paříže, 

kde se zapisuje na Sorbonně na Faculté des lettres. Po studiích se opět zapisuje na filozofickou fakultu 

Univerzity Karlovy. 29. listopadu 1915 je jmenován doktorem filozofie.

    Po dostudování se ujal na nějaký čas práce v Národním muzeu, kde pracoval jako redaktor Národních 

novin. Tuti práci záhy opustil kvůli protimasarykovskému vystupování novin. Od roku 1921 spolu s bratrem 

Josefem nastupují do pražské redakce Lidových novin, kde už zůstává až do svojí smrti. V rozmezí let 

1921 – 1923 byl dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla.

   Roku 1935 se oženil s herečkou a spisovatelkou Olgou Scheinpflugovou.

   Od 20. let si oblíbil cestování. Navštívil například Itálii, Velkou Británii, Španělsko, Holandsko, Rakousko, 

Skandinávii a Francii. O svých cestách často psal knihy.

   Znal se s Tomášem Garykem Masarykem, s kterým se od roku 1925 bojoval za záchranu demokracie v 

zemi před 2. světovou válkou. Roku 1938 byl navržen francouzskými spisovateli na kandidáta Nobelovy 

ceny za literaturu.

   Karel Čapek po pronásledováním gestapem umírá 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic. Je pochován na 

Vyšehradě.
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