
Životopis Vladimíra Feierabenda 
 

Pan doktor Vladimír Feierabend se narodil 7. 
července 1924 v Praze ve Spálené ulici.  Jeho matkou byla 
Marie Feierabendová a otcem Karel Feierabend. Téměř 
celé dětství prožil šťastně a spokojeně po boku svého 
bratra Karla Feierabenda. Už od dětství byl pan Feierabend 
převážně sportovně založený. Mezi jeho záliby patřila 
košíková, ale také se věnoval například skautu. Po základní 
škole studoval na gymnáziu, kde až do kvarty dosáhl 
vyznamenání.            

 

Jeho strýc Ladislav Feierabend se v roce 1938 stal Československým a poté 
protektorátním ministrem zemědělství, zapojil se do podzemního hnutí zaměřeného 
proti německé okupaci Československa v době Protektorátu, a to mělo výrazný dopad 
na politické postavení jeho rodiny. Pan Feierabend byl proto 1. července 1942 zatčen 
ve věku téměř osmnácti let, ve stejný den jako jeho dědeček a bratr Karel. Otec byl 
gestapem zatčen už 1. února 1941. Pan Vladimír Feierabend byl společně s otcem, 

matkou, dědečkem a bratrem 
Karlem odvezen do Pečkárny, odtud 
byli převezeni do koncentračního 
tábora v Terezíně. Zde byl pan 
Feierabend s částí své rodiny 
vězněn, až do počátku září 1942, 
kdy byli všichni kromě matky 
transportováni do koncentračního 
tábora Dachau v Německu. Matka 
pana Feierabenda byla 
trasportována do koncentračního 
tábora v Ravensbrücku. 

 

V Dachau pan Feierabend nejdříve pracoval s ostatními vězni na poli, a poté se 
dostal k práci ve skladu německého zásobování. Nakonec si všimli jeho úhledného 
rukopisu a byla mu přidělena práce psaní složek na Mnichovském gestapu. Situace se 
však velmi zhoršila potom, co se nakazil tyfem. Několik měsícu strávil v karanténě, 
kde s ostátními nakaženými s nemocí bojovali. Nemoc nakonec naštěstí porazil. Po 



osvobození a konci války se rodina Feierabendových opět setkala. Dědeček pana 
Feierabenda však týden po návratu zemřel. 

 

Po návratu z koncentračního tábora pan Feierabend 
dostudoval školu, a poté se po zážitcích z války rozhodl 
studovat medicínu, aby mohl pomáhat ostatním. Opět se 
vrátil k hraní košíkové, kde poznal svou manželku. Později 
se jim narodila jejich jediná dcera.  

Dnes je panu Feierabendovi 94 let. Po smrti manželky žije 
sám v Praze, kde ho pravidelně navštěvuje jak dcera, tak i 
vnučka se třemi pravnoučaty. 

 

 

 


