
Vladimír Albrecht  

Vladimír Albrecht se narodil 11. ledna 1947 v Praze jako druhé dítě právníka a státního 

úředníka Oldřicha Albrechta a jeho ženy. Své dětství a dospívání však prožil převážně bez 

otce. Ten byl v roce 1951 odsouzen na 20 let vězení v procesu s tzv. Zelenou internacionálou. 

Vladimír Albrecht tedy spolu se svou starší sestrou Janou vyrůstali v domácnosti pouze 

s maminkou a prarodiči z otcovy strany, žili v Praze na Pankráci v ulici 1. listopadu. 

Oldřich Albrecht byl zatčen 24. května 1951. Čtyřletý Vladimír mohl svého otce 

znovu vidět až za několik měsíců, kdy za ním jeli na návštěvu do věznice Mírov. Ve dnech  

2. – 4. července proběhla v Brně druhá část soudního procesu (první část se konala o několik 

měsíců dříve v Praze), ve kterém bylo kromě Oldřicha Albrechta souzeno čtrnáct dalších 

spisovatelů, politiků a novinářů, mezi nimi např. Václav Prokůpek, František Křelina, Josef 

Knap, Jan Zahradníček a další. Obvinění byli obžalováni z vyzvědačství a velezrady, resp. 

z napojení na mezinárodní organizaci zakázané agrární strany. Jednalo se o vykonstruovaný 

monstrproces, ve kterém byla celková trestní sazba 216 let a průměrná doba trestu 14,4 roku. 

Oldřich Albrecht byl odsouzen na 20 let a propuštěn po 13 letech.  Byl vězněn na hradě Mírov 

a v Pankrácké věznici. 

Základní školu v Praze na Pankráci absolvoval Vladimír Albrecht v letech 1953 – 

1962, paradoxem bylo, že mezi jeho spolužáky bylo mnoho dětí bachařů, kteří v blízké 

věznici dohlíželi na jeho otce. Po ukončení povinné školní docházky se ucházel o studium na 

gymnáziu, které mu nebylo umožněno, stejně jako studium na střední průmyslové škole. 

Nastoupil proto do učení v Národním podniku ZPA Křižík, kde poté i několik let pracoval. 

Vystudoval také večerní gymnázium a díky uvolnění poměrů se mohl v roce 1967 úspěšně 

hlásit na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudoval matematickou 

statistiku a teorii pravděpodobnosti. 

Po absolvování vysoké školy začal působit v Matematickém středisku Fyziologického 

ústavu v Akademii věd České republiky, kde zpracovával data pro biologické výzkumy. Dále 

pracoval v Technologickém centru AV ČR. Dnes je redaktorem vědeckého časopisu ECHO, 

který má seznamovat vědce o současném evropském výzkumu a možnostech evropské 

výzkumné spolupráce. Podílí se také na organizaci konference České dny pro evropský 

výzkum. 

V životě pana Albrechta hrála vždy velkou roli víra a katolická církev, ve které našel 

mnoho dobrých přátel. Díky známým z církve se také seznámil se svou ženou Marií, se kterou 

se oženil v roce 1976. Dnes žijí na okraji Prahy. Spolu mají syna Davida, dcery Markétu a 

Kateřinu a šest vnoučat. 


