
 

 

ŽIVOTOPIS - MUDr. Jaroslav Kraus 

Pan doktor Jaroslav Kraus se narodil dne 21.1.1935 v Plzni. Jeho maminka byla v domácnosti a tatínek 

byl úředníkem magistrátního úřadu města Plzně. Měl o devět let mladšího bratra, který před dvěma 

lety zemřel na Alzheimerovu chorobu. Bydleli v příměstské části Plzně, která se jmenovala Petřín. 

V jeho čtyřech letech byla jeho první vzpomínkou na 2. světovou válku, kdy je přepadla Německá 

armáda. V roce 1940 je Němci vyhnali ze školy, ze které udělali lazaret pro raněné vojáky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětství trávil u svého dědečka na vsi a pomáhal při žních. Spolu s jeho bratrancem krmili slepice, orali 

řepu a mlátili ve stodole obilí. Roku 1945 přijeli Američtí vojáci a ČR osvobodili. Utekli z Plzně po 

bombardování ke své tetě, u které bydleli ve Starém Plzenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roku 1945, když pan Kraus měl nastoupit do 5. třídy Obecné základní školy v Plzni, nechodil do školy, 

jelikož byla další reforma. Z obecné školy přestoupil na osmileté gymnázium, kde zůstal pouze dva roky. 

Potom přestoupil na základní školu, které se říkalo „Měšťanka“ tam byl do roku 1953 a pak se vrátil 

zpět na gymnázium, které se zkrátilo na jeden rok a začala tím jeho doktorská kariéra. Přihlásil se na 

medicínu, ale nastala další komplikace, byla to měnová reforma. Ten rok museli být všichni členy 

československého svazu mládeže a vedení školy poslalo po třídě oběžník, který museli podepsat. Pan 



 

 

Kraus odmítl podepsat a jeden z jeho spolužáku to udal na vedení a kvůli němu svolali velkou schůzi. 

Bylo jich tam tři sta, vedení žákům promlouvalo do duše, že takovéto jednaní si člen československého 

svazu mládeže nemůže dovolit.  

Vystudoval medicínu a v roce 1959 promoval. V té době byl pan doktor Kraus už půl roku ženatý, jeho 

žena pracovala v Chebu, kde pan Kraus šel pracovat do nemocnice Cheb na rentgenové oddělení. Šest 

let pracoval v Chebu a začal jezdit do nemocnice Mariánské Lázně, aby zde založil rentgenové oddělení. 

V roce 1968 se přestěhoval do Mariánských Lázní, kde se stal primářem rentgenového oddělení. 

Kvádrový posudek měl špatný, protože se stýkal s bratry Českobratrské církve evangelické, kteří byli 

špatně zapsáni u režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1975 zavedli seznam nepřátelských osob, říkalo se tomu „Akce Norbert – NO“. Na tento seznam 

pana doktora Krause zařadili, na kterém bylo přibližně devět tisíc lidí. O této akci se dozvěděl až po 

předložení archivu státní bezpečnosti. Toho samého roku se pan Kraus rozváděl, protože ho žena 

podvedla, s ní má jednu dceru. O rok později si našel svoji životní lásku dětskou sestru, se kterou je 

dodnes. Pro něj byl nejhorším zážitkem rozvod. 

Jeho zálibami, u kterých strávil nejvíce volného času byly hlavně hudba 

a četba. Hrál na housle, se kterými se dostal velice daleko. Dostal se do 

amatérského orchestru. Teď už nehraje ze zdravotních důvodu. 

Byl zvolen do občanského fóra. Byl pověřen oddáváním, a řečněním na 

pohřbech. Pak s politikou skončil a od té doby v politice není, ale stále 

ji sleduje. Dnes pracuje v městské nemocnici Mariánské Lázně jako 

primář rentgenologického oddělení. Svůj obor miluje, i když práce bylo 

a je nad hlavu. Pan doktor Kraus má velice bohatý život nabitý nejen 

všelijakými zkušenostmi a znalostmi, ale také štěstím, lásky a strachu. 

Je velice pozorný, sympatický, obětavý a rozhodně nevzdávající se 

člověk. 

 


