
Vladimír 
Groh
— narozen 26. ledna 1895  

v Holešově
— popraven 30. září 1941 v Brně
— v letech 1936 a 1937 děkan  

Filosofické fakulty  
Masarykovy university

— profesor starověkých dějin

Rodák z Holešova se po studiu II. českého gymnázia na Starém Brně 
v roce 1913 zapsal ke studiu klasické filologie na Karlově univerzitě v Pra-
ze, v roce 1916 pak také na německou univerzitu v  Praze, kde absolvoval 
semináře římských dějin a papyrologie. Habilitoval se jako docent staro-
věkých dějin na FF UK prací Státní zřízení římské – tohoto titulu dosáhl 
ve věku pouhých 26 let.

V  roce 1926 byl jmenován profesorem na Filosofické fakultě Masaryko-
vy university. Vedl zde seminář starověkých dějin, přičemž jeho vědec-
ký zájem se orientoval na starověký Řím. Groh napsal řadu monografií, 
učebnic a popularizačních článků, ve 30. letech publikoval svou nejob-

sáhlejší knihu Starý Řím.

V roce 1930 se stal jednatelem Matice mo-
ravské, a o tři roky později dokonce jejím 
předsedou. Sám do Časopisu Matice morav-
ské také často přispíval. 

V letech 1936 a 1937 byl děkanem Filosofic-
ké fakulty Masarykovy university. V této době 
byla budoucnost univerzity nejistá a Groh se 
osobně při jednání s prezidentem Benešem 
zasazoval o udržení její jednoty.

Byl členem brněnského Sokola, kde pravidel-
ně cvičil. Posléze se stal náměstkem staros-



ty a později také starostou Sokolské župy Dr.  Jindry Vaníčka a členem 
předsednictva Československé obce sokolské.

Za okupace se zapojil do ilegální činnosti. Byl členem odbojové skupiny 
Obrana národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme a udržoval kontakt 
s odbojem v Praze, se sokolským odbojem a prostřednictvím vysílačky 
byl napojen i na odboj zahraniční. Zatčen byl dne 6. února roku 1941. Po 
nástupu Reinharda Heydricha na post říšského protektora byl v září roku 
1941 obviněn z velezrady a popraven na nádvoří Kounicových kolejí, 
jeho tělo pak bylo zpopelněno. Stal se prvním popraveným pedagogem 
Masarykovy university. 

V  Brně  nese  jeho  jméno  bývalá  Sirot-
čí  ulice,  na níž  Grohovi  bydleli a která  
přiléhá  k  filozofické  fakultě. Před byd-
lištěm Grohových je v chodníku umís-
těna drobná pamětní destička – kámen 
zmizelých. Nově  bude  osobnost  Vladi-
míra  Groha  připomínat  pamětní  des-
ka  přímo  na  fasádě  filozofické fakulty. 
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