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František Reichel se narodil 27. ledna 1938 v Praze, pocházel z katolické rodiny. S rodiči a 

mladší sestrou Ludmilou vyrůstal ve Vršovicích. Dětství částečně prožil v Radošovicích (dnes 

součásti Říčan, tehdy samostatné obci). O víkendech a prázdninách Reichelovi pobývali u tety 

Aloisie Chejnové. Na jaře 1945, když byla Praha bombardována, se sem rozhodli přestěhovat. 

Rodina se v Radošovicích cítila v bezpečí. František chodil pravidelně ministrovat do kostela na 

náměstí v Říčanech. S rodiči a sestrou často vyráželi na výlety po okolí. V květnu 1945 spolu 

s kamarády vítal ruské vojáky. Po prázdninách se rodina vrátila zpět do Vršovic. František do 

Radošovic přestal jezdit někdy kolem roku 1952. 

Po válce navštěvoval církevní školu v Ječné ulici, chodil do Skauta a hrál volejbal. S kamarády, 

ministranty, se účastnil různých brigád. Během padesátých let sledoval, jak si moc v zemi 

upevňuje komunistické strana. Kvůli špatnému kádrovému postavení nemohl František 

absolvovat jedenáctiletku tak, jak si přál. Jeden školní rok studoval na pedagogické škole, pak 

přestoupil na jedenáctiletku do Strašnic. Studoval na Vysoké veterinární škole v Brně. Na začátku 

60. let narukoval na vojnu do Loun.  Po vojenské službě 3 roky pracoval jako veterinář v 

Tachově. Dále pracoval ve Výzkumném ústavu pro veterinární léčiva v Chotouni. Během tohoto 

zaměstnání absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. 

V roce 1965 se oženil, svatba se konala v katedrále sv. Víta a oddávajícím byl František 

Tomášek. Arcibiskup se stal jejich blízkým přítelem. Manželé Reichelovi vedli skautský oddíl, 

pořádali tábory a přednášky pro mládež. 

Výraznou roli ve Františkově  životě sehrála Československá strana lidová, do které vstoupil 

v 70. letech. V rámci strany pořádal celou řadu akcí (pouť na Velehrad, plesy, besedy). Později 

přijal místo v jejím ústředním výboru. Díky svému postavení vyjížděl do zahraničí (Kuba, 

Vietnam, Sovětský svaz). 

Když se v listopadu 1989 konalo svatořečení Anežky České, podílel se na vypravení věřících do 

Říma (250 autobusů, 3 letadla a 4 vlakové soupravy). 

Po sametové revoluci vstoupil do vysoké politiky. Stal se ministrem bez portfeje. Post zastával do 

dubna 1990. Z vlády odešel kvůli lustracím. 

Od roku 1998 si užívá důchodu. Přihlásil se na Karlovu univerzitu a promoval na teologické 

fakultě jako magistr. František Reichel žije v Chotouni a Říčany často navštěvuje. 

 

„Vším čím jsem byl, byl jsem rád. Ale teď jsem rád, že tím nejsem.“ 

(František Reichel, prosinec 2018) 

 

 


