
REPORTÁŽ 

název: MŮJ ŽIVOT S PTP     

TIMMY 

Dobry den, rádi bychom vám ve své reportáži představili člověka, který toho hodně prožil a byl 

ochotný si s námi o svém životě povídat. Pan Miroslav Soukup. 

 

MATĚJ 

Pan Miroslav Soukup se narodil v roce 1928, svoje mládí prožil v Praze 1. Hned na začátku vyprávění 

mě zaujaly jeho vzpomínky na školu, kde se naučil, jak obhájit svůj názor. 

PAN SOUKUP 1 

01:00 – 02:00 ve škole jsme… 

MATĚJ 

Když začala válka, bylo panu Soukupovi 10 let, po válce se přidal ke straně lidovců.  

PAN SOUKUP2 

1:37:56 – 1:38:34 (kdo to byli lidovci) 

CD – topa 1 (Gottwaldův projev) 

TIMMY  

Komunisté využili poválečného nadšení obyvatelstva, i nerozhodnosti nemocného prezidenta Edvarda 

Beneše a ostatních politiků a převzali moc ve státě. S jejich vládou ale ne všichni souhlasili. 

 

PAN SOUKUP 3 

02:02 – 02:45 

 

MATĚJ 

Pan Soukup od června do prosince 1948 aktivně působil v protikomunistické skupině „Pravda vítězí“. 

Snažil se rozšiřovat členskou základnu Lidové strany a rozšiřoval letáky s protikomunistickým 

obsahem. V nedávné době v roce 2014 získal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.    

TIMMY  

Jako politicky nespolehlivý si musel povinnou vojenskou službu odsloužit u PTP od roku 1950  

MATĚJ 

Co to vůbec byly Pomocné technické prapory (PTP) 

 

 

TYMMY 

Od roku 1948 to byly zvláštní vojenské jednotky, do kterých byli zařazováni tzv. „politicky nespolehliví“ 

vojáci a branci, mělo jednoznačně politický důvod. Šlo o izolaci vybraných osob, které měly projít jen 

základním výcvikem a dále být využívány k těžkým fyzickým pracím a převychovány v duchu nové 

ideologie. Tito lidé měli tak být potrestáni za své přesvědčení, třídní původ a nesouhlas s 

komunistickým diktátem. 

 

 



PAN SOUKUP 4 

1:03:57-1:04:04 

 

MATĚJ 

A kteří lidé patřili mezi tzv. politicky nespolehlivé?  

 

PAN SOUKUP 5 

11:05-11:23 

11:57-13.12 

 

 

TIMMY  

V PTP byly často porušovány zákony, např.:práce v noci nebo nelidské zacházení. Svoji zkušenost 

s tím má i pan Soukup. 

 

PAN SOUKUP 6 

15:13 - 17:00 jak byl zasypán na šachtě 

45:57 - 49:20/51:20 - 52:17 velitelé co si pamatuje a jejich vlastnosti 

 

MATĚJ 

PéTéPáci měli velice málo volna. Volno dostávali jen ve velmi zvláštních případech, jako byla svatba, 

nebo vážné zranění. 

 

PAN SOUKUP 7 

40:20 - 42:00 

TIMMY 

A jak to všechno zvládaly jejich rodiny, měly nějaké nevýhody? 

PAN SOUKUP 8 

36:00-38:30 

TIMMY 

 

PTP není pro pana Soukupa uzavřenou záležitostí ani dnes. Stará se totiž o bývalé PéTéPáky a 

pomáhá buď jim, nebo jejich vdovám. 

 

MATĚJ 

Prožil velice náročný život, avšak i přesto bere spousty událostí optimisticky. Jsme rádi, že jsme se 

s vámi mohli o jeho zajímavý příběh podělit. 


