
 Ladislav Plch – životopis 

 

 Ladislav Plch se narodil dne 18. 06. 1945 v Brně. Chodil na osmiletou základní školu na Mendlově 

náměstí (budova dnešního gymnázia). Zde se seznámil se svým nejlepším kamarádem Vladimírem 

Zavřelem, se kterým podnikal různé klukovské aktivity. Například místo toho, aby četl knihy, které 

byly ve škole doporučené, dával přednost rodokapsům a westernovým románům, které ho velmi 

ovlivnily. 

V 6. ročníku základní školy se pan Plch začal závodně věnovat plavání, později se stal i mistrem 

republiky mezi dorostenci.  

Od roku 1959 studoval Střední průmyslovou školu na dnešní Sokolské ulici v  Brně, kde v roce 1963 

odmaturoval. 

V roce 1962 se pan Plch seznámil s lidmi z českého undergroundu, a kromě jiného měl také mnoho 

přátel mezi brněnskou městskou společností, takzvanými  „štatlaři“. 

Po střední škole bylo jeho cílem se dostat na filozofickou fakultu. To mu nebylo rodinou dovoleno, 

proto v roce 1963 začal studovat na Vysokém učení technickém v Brně. Hlavní motivací ke studiu bylo 

zkrácení povinné vojenské služby o jeden rok, studium ale nedokončil. 

Jeho nápad na první pokus o emigraci se odehrál v  roce 1967, kdy vycestoval do tehdejší Jugoslávie a 

odkud se rozhodl plavat na italskou stranu. Po prvních třech dnech, kdy přespával na pláži kousek od 

kukuřičných polích, na něj padla neskutečná úzkost ze samoty bez svých přátel a známých. Proto se 

vrátil se zpět do Československa.  

Po návratu z Itálie musel nastoupit v roce 1967 na vojnu, ovšem nezůstal tam příliš dlouho, jelikož 

získal modrou knížku. Tu si zajistil díky svému známému lékaři  MUDr. Ándoru Pálovi v psychiatrické 

léčebně v Brně Černovicích, kde se oficiálně léčil s depresemi. 

Po návratu z vojny dostal příležitost pracovat pro Československou televizi v Brně jako asistent 

kamery. 

Postupem času dospěl pan Plch k dalšímu pokusu o emigraci. Při cestě po Rumunsku se seznámil 

s německým umělcem jménem Fridrich Wilhelm Deichert. Ten, když zjistil, že pan Plch chce 

zinscenovat fingovanou svatbu, seznámil ho s Němkou, jeho budoucí německou manželkou. Svatba 

proběhla 11. 07. 1971, v roce 1972 pak obdržel povolení k vystěhování a v tomto roce úspěšně 

emigroval do Německa.  

V Německu pracoval v různých pomocných dělnických profesích, bohužel mu nebyla uznána 

maturita, a proto musel studovat německé večerní gymnázium. V roce 1980 si splnil svůj dávný sen, 



mohl začít studovat na Wolfgang von Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem anglistiku a 

slavistiku, studia dokončil po přestěhování ve městě Marburg a získal titul Mgr.  

Kromě práce a studií trávil čas cestováním po různých koutech světa.  

V roce 1992 se vrátil zpět do vlasti i se svou rodinou, tedy se svými dvěma dcerami a ženou, 

Portugalkou Marií de Fatima Baptista Néry Plch, se kterou se seznámil díky spontánní cestě do Vídně 

v roce 1975.  

Pravidelně publikoval do novin jako jsou Lidové noviny, MF Dnes, Právo, Rovnost či Reflex. Dva roky 

vyučoval německý jazyk a konverzaci na brněnských gymnáziích na ulici Elgartova a Slovanské m 

náměstí. 

Dnes žije se svojí manželkou a tchánem v Brně v Kamenné čtvrti.  

 


