
                                          ŽIVOTOPIS 

 

Pan Petr Marschall se narodil v roce 1947 v Horním Jiřetíně do rodiny 
sudetských Němců. V té době jeho otec pracoval jako horník a matka 
v textilním průmyslu. V roce 1948 byli odsunuti do Chotěšova, kde jeho rodiče 
pracovali v zemědělství ve státním statku, který byl v roce 1952 zrušen a 
přetvořen na zemědělské družstvo, jinak také známé jako JZD. Proto se 
přestěhovali jako zaměstnanci státního statku do Radovesic. V té době se u 
jeho otce projevila závažná srdeční choroba.  

Malý Petr v pěti letech začal chodit do školky, kde se učil česky. Do školy 
nastoupil na malotřídní základní školu v Radovesicích a po ukončení páté třídy 
přešel na základní školu do Libochovic. Po dokončení základní školy šel do 
odborného učiliště pozemních staveb na učební obor zedník. 

V roce 1964 mu zemřel otec a o rok později odešla jeho matka do důchodu. 
V této době byli požádáni o uvolnění bytu, proto se přestěhovali do nově 
postavených družstevních bytovek ve Dvouletkách v Libochovicích. O dva roky 
později se oženil s Miloslavou Brůhovou. 

Od dětství miloval sport, především kopanou. Později ho zaujala také lehká 
atletika a kulturistika. Po přestěhování do Libochovic se snažil získat prostory 
pro posilování, do té doby cvičil v ložnici a ve sklepě. Po dohodě s náčelníkem 
Sokola, panem Zentnerem, mu bylo umožněno cvičit ve sklepě sokolovny. Stal 
se členem Tělovýchovné jednoty Sokol Libochovice a tím vznikla jejich 
dlouhodobá spolupráce. V roce 1966 nastoupil na náhradní vojenskou službu u 
pozemních staveb Plzeň, kde pracoval 19 měsíců. Po návratu z náhradní 
vojenské služby nastoupil 1.srpna 1968 na pětiměsíční vojenskou službu do 
Litoměřic. Těsně před nástupem se mu narodila dcera Petra. Z vojny se vrátil 
29. prosince 1968. Po Novém roce nastoupil u mateřského podniku Pozemní 
stavby Ústí nad Labem, kde pracoval až do roku 1980. V roce 1971 se mu 
narodilo druhé dítě, syn Martin. 

Díky aktivnímu přístupu v TJ Sokol byl zvolen poslancem Městského národního 
výboru v Libochovicích, kde působil pět volebních období až do roku 1994. 
V prvním volebním období pracoval jako člen stavební komise, v druhém 



období jako předseda komise pro mládež a tělovýchovu a zbylá volební období 
jako člen rady Městského národního výboru v Libochovicích. 

V té době inicioval rekonstrukci sokolovny (rekonstrukce staré haly, výstavba 
šaten, posilovny a ubytovny). Dále byla ve spolupráci s MNV zahájena výstavba 
nové sportovní haly a posilovny. Po jejím dokončení pan Marschall vybudoval 
v prostorách libochovického zámku – ve spolupráci s mládeží – Klub mládeže, 
kde se konaly besedy, diskotéky a další kulturní akce.  

Jeho pracovní působení u Pozemních staveb v Ústí nad Labem skončilo v roce 
1980, což byl také rok, kdy začal pracovat v podniku Severočeské cihelny, 
panelárna Libochovice. Pracoval tam do roku 1991, kdy společně s Jiřím 
Laubem a Rudolfem Gaubem založili společnost Libopor s.r.o., kterou 
provozovali do roku 1997. V roce 1989 také založil stavební firmu, jejíž činnost 
ukončil v roce 2011 po vstupu do důchodu. Poté po něm řemeslo převzal jeho 
syn, kterému ve volném čase pomáhá.  

V období Liboporu dokoupil bývalé uhelné sklady, které zrekonstruovali a dnes 
je můžete znát jako bytový dům a místo, kde se nachází posilovna a 
volnočasové centrum Marstafit, které provozuje jeho syn a snacha.  

Důchod však jeho sportovního ducha nezastavil. Svého prvního vnuka Petra již 
odmalička vedl ke sportu a spolu s ním se naučil lyžovat nebo také dosáhl 
zeleného pásku v karate. Karate se stalo velkou částí jeho a vnukova života na 
deset let. Vozil ho jak na tréninky- nejprve do Lovosic a poté do Ústí nad 
Labem- tak na všechny závody a soustředění v ČR i v cizině. Vycestovali spolu 
například do Švédska, Švýcarska, Rumunska a Slovinska. Jeho aktivní sportovní 
kariéru zastavila až prasklá Achillova pata, od té doby se stal řidičem, koučem a 
psychickou oporou nejen svého vnuka, ale i mnoha dalších karatistů. 

   


