
   
 Dr. Ing. Pavel Marek 

 
Životní příběh pana Dr. Ing. Pavla Marka zpracovali: Anežka 
Bradáčová, Jiří Cvrček, Daniel Zimmermann, Hana 
Štádlíková, žáci 9. třídy ZŠ Velvary, pod vedením paní 
učitelky Edity Roberts. 

 
 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vnuk zakladatele Velvarského okrašlovacího spolku, 
plovárny a parku, Dr. Ing. Pavel Marek, se narodil 4. března 
1929 v Praze v zemské nemocnici. Matka pocházela z 
Velvar a otec ze Zbraslavi. Po rozvodu rodičů se matka s 
dvouletým  Pavlem odstěhovala zpět do Velvar, zatím co 
otec zůstal v Praze, kde doposud bydleli. Ve Velvarech žil s 
matkou, dědou a babičkou. V roce 1935 nastoupil na 
Obecnou školu a ačkoliv školu neměl příliš rád (moc dobře 
se neučil), po pěti letech přestoupil na reálné gymnázium.  



V roce 1945 obléká jako první v revoluci skautský kroj, staví 
barikádu a zakládá velvarský skautský oddíl.  
 

 
 
V roce 1946 zakládá Svaz přátel USA a veřejně propaguje 
orientaci ČSR na západní demokracie. V r. 1947 se stává 
předsedou mládeže ČSL. 
 
Po maturitě na Reálném gymnasiu v Kralupech je však po 
únorovém komunistickém puči, na návrh velvarského 
akčního výboru akčnímu výboru na Kladně předán (bez 
soudu) na 1 rok do Tábora nucených prací v Kladně – Dubí 
(foto níže),  kde pracuje v hutích. Důvod: „Zavilý nepřítel 
lidově demokratického zřízení, zastánce západní buržoasní 
ideologie, nebezpečný veřejnosti – nutná isolace“. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
Po třičtvrtě roce ho pustili a s pomocí otcova dobrého 
známého se dostal na přijímací řízení na Vysoké škole 
veterinární v Brně. Po absolvování státnice mu však bylo 
přerušeno studium a byl povolán do Vojenských pracovních 
táborů /PTP/, kde pracoval v ostravských dolech a na 
stavbách na Slovensku po dobu téměř 3 let. Když se pak 
vrátil domů tak zjistil, že jeho odklad studia na veterině byl 
zrušen! 
 
V době Pražského jara zorganizoval sjezd a zakložil Svaz 
PTP na Žofíně v Praze. Několikrát řečnil v Praze v tak 
zvaném ''Hyde Parku''. V šedesátých letech získává při 
dálkovém studiu na Vysoké škole zemědělské inženýrský 
titul. Organizuje v PZO Koospol mezinárodní aukce 
jezdeckých koní a až do důchodu je vedoucím oddělení 



vývozu laboratorních zvířat. V roce 1974 se dostal do Anglie. 
Za spotředkování prodeje kladrubských koní dostal obraz s 
věnováním od královny Alžběty II. Sportuje do pozdního 
věku, je oceněn velvarskou tělovýchovnou jednotou za 
obětavou práci na obnově velvarských tenisových kurtů a od 
r. 1989 je předsedou tenisového oddílu. V prosinci roku 
1989 je mezi prvními zakladateli velvarského Občanského 
fóra. V lednu roku 1990 svolává svým jménem do Prahy 
sjezd Svazu PTP, kde je po úvodním projevu zvolen hlasy 7 
000 „Černých baronů“ jejich prvním mluvčím. Také 
uspořádal sjezd starých skautů. V květnu roku 1990 
kandiduje za ČSL za poslance do České národní rady. V r. 
1991 je jmenován na Vysoké škole doktorem veterinární 
medicíny. V roce 1992 se seznámuje se svou současnou 
ženou. Žije ve Velvarech v domě číslo 57, zajímá se o 
Habsbursky a o historii vůbec.  
 
Jeho krédem, kterým se s námi po prvním setkání loučil, je: 
„Važte si toho, že žijete ve svobodné zemi“.  

 
                            
 
 


