
Životopis Ing. Rostislava Sochorce 
Pan Ing. Rostislav Sochorec se narodil 10. 10. 1931 ve Starém městě u Uherského 

Hradiště, ale vyrůstal na jižní Moravě nedaleko Břeclavi společně se 3 sestrami, 

matkou a otcem. Navštěvoval 2 různé ZŠ až do 5. třídy než nastoupil na reálné 

gymnázium ve Strážnici kde se zdržel 3 roky a po 2. světové válce nastoupil na 

gymnázium v Brně – Králově Poli. Během studia gymnázia v Brně mu zemřel otec, 

který měl vysokou hodnost. Vše se odehrálo ve vězeňské nemocniční části 

v Psychiatrické léčebně v Bohunicích, byl zde kvůli vymyšlené kauze a údajně podle 

spisů se oběsil. Dosud se úmrtí otce pana Sochorce nevyjasnilo. Pan Sochorec 

odmaturoval v září roku 1950. Nenávist KSČ po smrti otce se přenesla na jejich rodinu 

postupným zabavováním zemědělského hospodářství, vyloučením starší sestry z VŠZ 

a zatčením přítele druhé starší sestry na 25 let. Od roku 1952 byl odveden, a to k PTP. 

Zde dělal různorodé práce např. zednictví, pořadový výcvik, atd. Během PTP se vyučil 

zedníkem a také poprvé navštívil Ostravu, kde pracoval v dolech a pomáhal se 

zednictvím. V PTP měl skončit roku 1954 v srpnu, ale oznámili jim, že výcvik bude 

prodloužen. Z vojenské služby nebo-li PTP byl propuštěn 29. 11. 1954, to znamená, že 

tu byl 2 a čtvrt roku. Téhož roku (1954) podal na strojnickou fakultu VUT přihlášku a 

po přijímacích zkouškách mu místo výsledku z přijímacích zkoušek přišel dopis se 

zákazem studia na všech VŠ v ČR. Ještě před koncem roku 1954 byl přijat do 

hydrometeorologického ústavu, jako pomocný technik v oddělení hydrologie. 

Postupně byl povyšován. Při tom dálkově studoval stavební fakultu VUT Brno a v roce 

1959 byl promován jako stavební inženýr – vodohospodář. Mezi tím na něho došlo 

udání na KV KSČ, že neuvedl do kádrového dotazníku všechny podrobnosti jeho 

životopisu. Požádal o přeložení na ostravské pracoviště HMÚ, kvůli odložení 

projednávání. Nastoupil zde na konci roku 1959. Získal zde mnoho zkušeností. Oženil 

se se svou manželkou roku 1960. O rok později se dostalo udání až do Ostravy, kde za 

podmínky, že nebude pověřován žádnou vedoucí funkcí může na ostravském 

pracovišti zůstat. Studoval VŠ pro hydrologii. V roce 1974 vybudoval Radioizotopovou 

laboratoř a chemické laboratoře čistoty ovzduší. Kvůli toho musel studovat na fakultě 

jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze. V roce 1975 soukromě vyprojektoval 

1 skupinu řadových domů a jeden byl, pro jeho rodinu. Po sametové revoluci byl 

jmenován ředitelem pobočky ČHMÚ v Ostravě. Od té doby se věnoval také studiu 

výpočetní techniky (IT pracovník). Za dlouholetou práci v ČHMÚ mu byla udělena 

zlatá medaile Antonína Strnada a pamětní medaile Andrease Rudolfa Harlachera. 

V roce 1991 přebral pro otce Řád T. G. Masaryka 1. třídy in memorian. Po sametové 

revoluci 12 let pracoval v Zastupitelstvu MOb Poruba z toho 4 roky v obvodní radě. 

Od roku 2004 se věnuje dobrovolnickým neziskovým organizacím, např. Spolek 

katolický lidový dům v Porubě, Český zahrádkářský svaz, atd. Jako pamětník let 

padesátých navštěvuje střední školy a gymnázia a vypráví jim celý jeho příběh.      


