
Mgr. KAREL MRÁZ 

Pro náš historický pamětnický příběh jsme si vybrali významnou klatovskou osobnost, 

pana Mgr. Karla Mráze. 

 Karel Mráz se narodil 22. listopadu 1936 ve slovenském městě Kremnica. Jeho 

maminka Anna Mrázová, rozená Duchoňová, pocházející z Klatov, vystudovala český 

a francouzský jazyk na Karlově univerzitě v Praze a jediné volné místo, kde mohla 

učit, našla v Kremnici. Tam se také seznámila se svým prvním manželem Ing. Karlem 

Mrázem. Poté se roku 1940 přestěhovali do tehdejší Jugoslávie (dnešního Chorvatska) 

do historického města Dubrovnik, kde otec získal pracovní místo v tamním zlatém 

dole jako báňský inženýr.  

 Po dlouhých pěti letech pobytu v Jugoslávii jeho otec náhle zesnul. Poté se 

neprodleně přestěhovali zpět do Čech. V září roku 1945 nastoupil pan Mráz na 

jedenáctiletou chlapeckou školu, která se nacházela v budově dnešní Masarykovy 

základní školy.   

 Ovdovělá maminka pana Mráze si našla nového manžela, pana Aloise Dobnera. 

Přestěhovali se za ním do Ostravy, kde pan Mráz nastoupil na tamní gymnázium.  

Alois Dobner byl ovšem ve smyšleném politickém procesu odsouzen za vlastizradu na 

12 let do vězení. Kvůli onemocnění byl roku 1951 přepraven do vězeňské nemocnice  

v Opavě, kde bohužel zemřel. Proto se téhož roku pan Mráz se svou matkou a starší 

sestrou Ludmilou vrátili do Klatov k prarodičům. Poté začal studovat český jazyk  

a dějepis na Vysoké škole pedagogické v Plzni.  

 Po jejím dokončení v roce 1960 nastoupil na povinnou vojenskou službu, kde 

setrval až do roku 1962. Tentýž rok 1. září nastoupil jako učitel na dnešní Střední 

zemědělskou školu v Klatovech. Po roce 1968 musel z politických důvodů odejít 

z Klatov na delší dobu a učil v Karlových Varech a Sokolově. Ještě před rokem 1989 

se ale mohl vrátit do Klatov a vyučoval na učilišti. 

 V době listopadové revoluce roku 1989 se výrazně zapojil do veřejného dění, 

spoluzakládal v Klatovech Občanské fórum a stal se zastupitelem města. Od roku 1990 

učil dalších pět let na klatovském gymnáziu. 

 V roce 1995 byl zvolen klatovským starostou. V této funkci setrval až do 

podzimu 2006. V úřadu se podílel na rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, ze které se 

na jeho návrh stala knihovna, přeměně kasáren na Plánické ulici a velké opravě 

městské kanalizace. V současné době je pan Mráz v důchodu. Žije stále v Klatovech  

a pravidelně každý rok moderuje konferenci Barokní jezuitské Klatovy. 


