
ŽIVOTOPIS 

 
 Doc. Ing. Květa Havlíčková, CSc. se narodila 24. října 1931 v Praze. Nejdříve žila se 

svými rodiči společně s prarodiči v Karlíně na Královské třídě, kam chodila dva roky do 

obecné školy, ale po protektorátu se přestěhovali do Vršovic, kde prarodiče žili v jiném bytu. 

Naproti novému bytu vlastnil pan Suda šperiterskou firmu, kde se paní Havlíčková poprvé 

setkala s většími hospodářskými zvířaty a kde se projevila její nesmírná láska ke zvířatům. 

Nastoupila do obecné dívčí školy v Heroldových sadech, kde byla od roku 1939 do roku 

1945. Jelikož její otec byl na konci války totálně nasazen, musel se přestěhovat do Trutnova a 

paní Havlíčková zůstala v Praze na internátě poté, co začala studovat na gymnáziu. Její matka 

původně chtěla, aby se něčemu vyučila, ale nakonec svolila ke studiu a paní Havlíčková 

nastoupila na dívčí gymnázium ve Vinohradech. Ale jelikož gymnázium bylo katolické, bylo 

hned po převratu v roce 1948 uzavřeno. Do maturitního ročníku tedy nastoupila na 

gymnázium zpět do Vršovic. 

Rozhodnout se, co by chtěla studovat, jí netrvalo dlouho. Již od mala si hrála se 

zvířaty, a proto se rozhodla pro zemědělství a chování hospodářských zvířat. V roce 1950 

tedy začala studovat Vysokou školu zemědělskou v Praze. Hned první den na VŠ se 

seznámila se svou celoživotní kamarádkou Marií Jankovou. Ta jí představila Josku - prvního 

mládence, se kterým se paní Havlíčková na škole seznámila. Roku 1952 měli spolu svatbu na 

Staroměstské radnici v Praze, kde se roku 1930 brali i paní Havlíčkové rodiče. Na konci 

druhého ročníku byla agitace, aby se mládenci a děvčata přihlásili na vojenskou službu a 

nemuseli po studiu jít na vojnu. Paní Havlíčková nejprve odmítla, ale ve třetím ročníku 

dodatečně nastoupila do služby. V této době se také rozhodla pro brněnskou fakultu 

zootechniky. 

Na konci studia byla pro ni a pro jejího muže povinnost nastoupit na umístěnky. 

Vydali se do Litomyšle, kde pracovala v inseminační stanici Osík a její manžel dělal 

agronoma v JZD. Z Osíka ji ale velmi brzo přesunuli na okresní výbor, kde plnila funkci 

okresního zootechnika. 

Po letech se přestěhovala zpět do Prahy, kde na vysoké škole zemědělské vyučovala 

obecnou zootechniku. 

Nyní je v důchodu a žije v Chebu, kam se přestěhovala za svým synem Pavlem. 

Střídavě však dojíždí i do Prahy. 

  


