
ŽIVOTOPIS:   

MUDr. Petr RIESEL, CSc. 

narozen 5. června 1933 v Plzni 

Narodil se v Plzni, kde žil se svou matkou Irenou, otcem Pavlem a  bratrem Honzou. V Plzni ve škole 

absolvoval 1. ročník obecní školy, pak měl zákaz studovat, protože je židovské národnosti. 

Otec Pavel byl zatčen v roce 1939 při akci „Mříže“ a následně zahynul v koncentračním táboře 

Dachau.  

Rodina byla po zatčení otce vystěhována z bytu a matka s bratrem odešli k příbuzným v Plzni. Petr by 

se již nevešel, proto odjel k babičce a dědovi na venkov u Prahy. V roce 1942 dostal rozkaz k transportu 

do Terezína. Bylo mu 9 let a opět se setkal se svou matkou a bratrem. Na pobyt v Terezíně si příliš 

nevzpomíná, spíše se jedná o útržky.  

V Terezíně zpíval v dětské opeře BRUNDIBÁR a dva dny potom byly ostatní děti, které tam zpívaly 

umístěny do transportu do vyhlazovacího tábora. Měli odjet i Petr s bratrem Honzou, ale oba byli 

z transportu odvoláni. Za život vděčí matce, která sehnala benzín, ten jim píchala pod kůži, aby dostali 

horečku a stav připomínající zápal mozkových blan. Pak šla za německým důstojníkem, kterému řekla, 

že jsou nemocní a do „pracovního tábora“ nemohou odjet (Němci tvrdili, že do pracovního tábora 

mohou odjet jen zdraví jedinci). 

V Terezíně si prodělal dva psychické otřesy. První po zprávě, že otec není na práci v Německu, jak mu 

všichni tvrdili, ale že zahynul v Dachau. Druhý záchvat dostal na konci války, když Němci prchali před 

osvobozeneckou armádou a ještě odstřelovali Terezín. Petr zalezl pod postel, kde sice vše vnímal, ale 

nemohl se hýbat. Zůstal tam tři dny, mezi kterými byl Terezín osvobozen.  

Po válce studoval na gymnáziu a následně vystudoval lékařskou fakultu.  

Pracoval v Chomutově jako závodní lékař. V Chomutově si dal přihlášku do Klubu angažovaných 

nestraníků. V 70. letech byl na něj vyvíjen nátlak ze strany StB. Dceři Janě nedali souhlas ke studiu na 

vysoké škole. Když jim pan Riesel řekl, že mu již nemají jak ublížit, tak mu agent StB řekl, že ho nadopují 

prášky jako feťáka a hodí ho nahého mezi ostnaté dráty. Prý si může vybrat, zda ho roztrhají čeští nebo 

němečtí psi. Protože byl vyhodnocen jako nedůvěryhodný, tak již nesměl léčit mladé lidi a běžné 

dospělé. Následně se tedy věnoval léčbě závislosti na alkoholu a drogách (je žákem pana profesora 

Jaroslava Skály). Dnes je stále aktivním lékařem. Zaměřuje se na léčbu závislosti a psychotraumata. 

Osobně se setkal s Václavem Havlem, ještě v době, kdy byl politicky nežádoucí. Je odpůrcem 

neonacismu a varuje před jeho nárůstem. 

 

 


