
 

 

 

Mgr. Alena Hrachová 

 

Narodila se 6. května 1945 v Hradci Králové, během jednoho 

roku se i s rodiči přestěhovala do Humpolce. V Humpolci bydleli 

v Máchově ulici. 

Její otec Ludvík Pokorný vyučoval na humpoleckém gymnáziu, kde učil i např. Jana Zábranu, 

rustistu Milana Hralu, Ivana M. Jirouse… Studenti mu říkali „Pokouš“ nebo „Ludvík“. V roce 1961 odešel 

otec na nově vzniklý Pedagogický institut v Jihlavě a po jeho zrušení na Jihočeskou univerzitu v Českých 

Budějovicích, kde působil do roku 1990, vyučoval převážně český jazyk.  Maminka Antonie Pokorná 

rozená Hlavatá, od roku 1950 učila na gymnáziu v Humpolci, později pracovala v různých úřednických 

pozicích a od roku 1960 učila v nově vzniklé Střední zemědělské technické  škole v Humpolci český jazyk 

a německý jazyk, kde působila až do odchodu do důchodu.  

Po základní škole nastoupila paní Hrachová na jedenáctiletou střední školu, která byla později 

přejmenována na Střední všeobecně vzdělávací školu Pod Hradem (dnes Hradská) v Humpolci. 

Pokračovala ve vzdělání v Jihlavě na čerstvě založeném Pedagogickém institutu. Věnovala se oboru 

matematika a tělesná výchova. Původně chtěla studovat francouzštinu, o tu však nebyl zájem, tak ji 

neotevřeli. Vzdělání si dokončila na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. 

První práci získala v roce 1967 Pelhřimově na Základní škole československo-kubánského 

přátelství, kde vyučovala zdravotní tělesnou výchovu a tělesnou výchovu. Tenkrát ve škole neměli ani 

tělocvičnu, tak děti cvičily na širokých chodbách k velké radosti ostatních kolegů. 

V letech 1969 – 1971 pracovala na dívčí škole v Humpolci, po roce 1973 na odborném učilišti 

(současná Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD s.r.o.), kde vyučovala tělesnou výchovu 

a němčinu. V této škole pracovala až do důchodu, potom ještě příležitostně doučovala němčinu. 

Má dvě děti, syna a dceru, a dvě vnoučata. 

V roce 1979 absolvovala stáž v Německu, výměnný pobyt, na kterém získala svou dlouholetou 

přítelkyni Almut. 

Ve volném čase se věnovala vodním sportům, spartakiádě (2x jako student, 2x jako vyučující), 

házené. Dnes se stále zabývá němčinou, tráví čas na zahrádce a ráda cestuje.  

Paní Hrachová s manželem vydávali humpolecký zpravodaj Zálesí, později vydávalo zpravodaj 

město samo. Nyní už nevychází, Humpolec vydává Radniční listy. 

 

 


