
  

Životopis Františka Křížka 
 
 
 
František Křížek se narodil 5. září 1932 v Říčanech jako druhorozené dítě Anny Křížkové                      
a Františka Křížka, majitele elektrotechnické firmy. Dětství strávil v rodinném dvojdomku                        
na dnešní ulici 17. listopadu s čp. 786, v těsném sousedství Bartošova parního mlýna.  
Základní školní docházku absolvoval v obecné škole a měšťanské škole v Říčanech v době 
druhé světové války. Poté navštěvoval jednoroční učební kurz (tzv. JUK), který ukončil v roce 
1947. 
 
Následně byl rok v učení ve firmě svého otce jako elektrikář.  Rok 1948 již prožil jako učeň                          
na učňovské škole elektrotechnické v Praze. Z ní přešel na Střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou Na Příkopech v Praze, kde maturoval v roce 1952. 
 
Jako absolvent střední školy dostal dle tehdejších zákonů tzv. umístěnku do nově zřízeného 
Výzkumného ústavu těžkého strojírenství v Praze. Práci v ústavu po dvou měsících přerušil 
jeho nástup na povinnou dvouletou vojenskou službu, kterou strávil u dělostřeleckého pluku                          
ve Znojmě. Tam získal zkušenosti v oblasti měřičských prací a tvorby terénních map.  
 
Po skončení vojenské služby se v roce 1954 vrátil zpět do výzkumného ústavu. V roce 1956 se 
František Křížek rozhodl doplnit si vysokoškolské vzdělání. Při zaměstnání tak studoval                             
na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, kde byl 
v roce 1961 promován inženýrem. Ve výzkumném ústavu zůstal až do konce své profesní 
dráhy v roce 1992. Celou svou kariéru se věnoval výzkumu v oblasti tepelné techniky. 
 
V roce 1957 se František Křížek oženil se Zdeňkou Zámečníkovou. Mají spolu syna a dceru.  
 
V roce 1968 se František Křížek zapojil do činnosti Klubu angažovaných nestraníků (KAN) 
v Říčanech. Zapojil se také do obnovení činnosti Skautu v Říčanech. Po okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se stal nepohodlným tehdejšímu 
komunistickému režimu. To se projevilo především ve zhoršení platových podmínek, v zákazu 
zastávání vedoucích pozic a ve snaze režimu omezit možnosti studií dětí pana Křížka. 
 
V období tzv. sametové revoluce v listopadu 1989 se aktivně účastnil diskusních setkání 
v Říčanech. V roce 1995 vstoupil do Občanské demokratické strany (ODS). Po frakčním boji 
v místní organizaci ODS se z ní rozhodl v roce 1997 vystoupit. 
 
František Křížek je od mládí aktivním sokolem. V devadesátých letech dvacátého a na začátku 
tohoto století zastával funkci jednatele Sokola Říčany a Radošovice. Do svých 84 let se aktivně 
věnoval tenisu, který od svých 16 do 45 let hrál i závodně. Je také nadšený šachista. Dosud se 
účastní šachových zápasů a turnajů. 
 
 


