
Průběh projektu 

 My, žáci 9. a 8. třídy, jsme se v letošním školním roce zapojili do 

projektu Příběhy našich sousedů. Tento dlouhodobý projekt nás 

zaujal možností pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka. To nás lákalo. 

 

 



 

Náš pamětník se jmenuje Miroslav Kopt 

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán 

do uranových dolů v Jáchymově. 

Přestože to pro něj byla otřesná zkušenost, v boji proti 

komunistické šikaně pokračoval dál. 

Na samém začátku naší práce jsme se zúčastnili filmového 

workshopu v sídle agentury Post Bellum, která realizuje tento 

projekt. V rámci tohoto semináře se nám věnoval profesionální 

kameraman, který nás naučil mnoho užitečných věcí, jež jsme 

využili při naší projektové práci. 

Samotnému natáčení pamětníka předcházela příprava 

scénáře – byl to velmi obtížný úkol, protože jsme museli 

vytvořit otázky, kterými bychom od pana Kopta vyzvěděli ty 

nejdůležitější události jeho života.  

Následně jsme se vydali za panem Koptem, se kterým jsme měli domluvenou 

schůzku, abychom zdokumentovali jeho vzpomínky. 

Nejdříve jsme se museli shodnout, co chceme naším dokumentem sdělit a podle 

toho jsme  pak vybírali jednotlivé části videa k dalšímu zpracování. Také jsme vybírali 

hudbu, která by vhodně doplnila náš dokument. 

Týden před odevzdáním projektu nás však zcela nečekaně nechal na holičkách 

spolužák, který vstoupil do projektu s tím, že zajistí perfektní technické zpracování 

videovýstupu. 

V podstatě vyšlo najevo, že svým slibům není schopen dostát, o čemž nás včas 

neinformoval a přestal chodit do školy a komunikovat s námi. 

Naštěstí nám svitla naděje na dokončení projektu v podobě spolužáka Martina, který 

se o stříhání a tvorbu videodokumentu postaral. Od této chvíle se stal právoplatným 

členem týmu.      

      

      

 

 

 



 

Životopis 

Pan Miroslav Kopt se narodil 13. července 

v Praze, ale do roku 1938 žila jeho rodina 

v Košicích. Po návratu do Prahy vyrůstal 

v Kobylisích. V roce 1947 vstoupil pan Kopt 

do Junáka a rok poté, co mu bylo 13 let, se 

rozhodl se svým kamarádem rozšiřovat 

protikomunistické letáky. Strýc František 

Bohdal mu pomohl zapojit se do odbojové 

činnosti. 

V roce 1948 se pan Miroslav Kopt poprvé 

zúčastnil skautského tábora a zároveň se 

připojil k 34. ilegálnímu skautskému 

středisku Ostříž, v jehož rámci tato skupina 

skautů prováděla sabotáže a získávala zpravodajské informace a získávala zbraně. 

V 17 letech byl zatčen za akci, které se ani nezúčastnil, a byl 

poslán na šest měsíců do vězení. Naštěstí kvůli amnestii z roku 

1953 do vězení vůbec nenastoupil a tím unikl trestu. 

„Protikomunistický odboj jsem nechápal jen jako morální gesta, 

ale především jako profesionální zpravodajskou práci.“ (M. Kopt) 

Poté přestal tolik spolupracovat se skauty a rozhodl se založit 

vlastní odbojovou skupinu s názvem Tonda. Neměl však 

možnost svou skupinu uvést v činnost, protože už roku 1954 byla 

zatčena skupina skautů, která patřila k Ostříži. Vyšetřovatelům 

se podařilo při výsleších zjistit i jméno Miroslava Kopta. Státní bezpečnost ho ihned 

zatkla přímo v zaměstnání a odvlekla do vyšetřovací vazby v Bartolomějské ulici, kde 

byl podroben krutému výslechu.  

Kvůli vyhrožování za strany StB byl donucen ke spolupráci i otec pana Kopta. V roce 

1954 byl Pan Kopt sotva 19ti letý odsouzen na 10 let nepodmíněně za „velezradu“. 

Část trestu strávil ve věznici na Pankráci a část odpracoval v uranových dolech na 

Jáchymovsku v táborech Nikolaj a Rovnost. Ani zde nepřestal hrdě bojovat proti 

komunistickému režimu. Pokoušel se zde o zpravodajskou činnost v rámci vězeňské 

skupiny.  Ve spolupráci s bývalými skauty v táboře Nikolaj se mu podařilo sestrojit 

čtyři plně fungující rádiové přijímače.  

Po šesti letech ve výkonu trestu byla roku 1960 vyhlášená amnestie z důvodu výročí 

15 let od konce druhé světové války. Miroslav Kopt se dostal na svobodu. Ještě před 
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jeho propuštěním však proti němu bylo zahájeno nové vyšetřování ohledně 

protikomunistických akcí ve vězení. Zde ale StB neuspěla. Poté mu nabídla 

spolupráci s tím, že ho pošlou jako agenta do zahraničí. Toto však jednoznačně 

odmítl. 

Po dlouhém trestu si pak pan Miroslav Kopt musel odsloužit 2 roky vojenské služby a 

málem opět skončil ve vězení. Začal zde totiž pracovat na knize o dějinách šifrování. 

Jeden z vojáků ho udal. Naštěstí tento případ neměl pro něj zásadní následky, ale 

pod dohledem StB zůstal do poloviny 80. let.  

V letech 1968 se stal placeným funkcionářem obnoveného Junáka a pracoval zde do 

roku 1970. Následně začal organizovat skauty, pomáhal i s šířením ilegální literatury 

a politických nebo zpravodajských informací do Československa s pomocí kontaktů 

na německé skauty.  

V roce 1989 se snažil o znovuobnovení klubu K231. V březnu 1990 se stal 

pracovníkem Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie. Zde prováděl bezpečnostní 

prověrky a pracoval zde do roku 1999.  

Dnes se věnuje badatelské a publikační činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scénář 

1. Můžete se nám prosím představit, kde a kdy jste narodil? 

2. K jakým hodnotám jste byl vychováván? 

3. Proč jste se rozhodl se svým kamarádem vstoupit do Junáka a rozšiřovat 

protikomunistické letáky? 

4. Co vás vedlo k účasti na ilegálním skautském táboře? 

5. Jaká byla vaše první činnost v odboji? 

6. Kde, jak a za co jste byl poprvé režimem potrestán? 

7. Jaké jste měl pocity, když popravili Josefa Pavelku? 

8. Proč jste byl odsouzen k šesti měsícům? 

9. Jaké bylo vyšetřování, když vás zatkla v zaměstnání statní bezpečnost? 

10. Proč jste založil skupinu Tonda? 

11. Který rok byl pro vás osudový? (1954) 

12. Za co jste byl odsouzen k deseti letům? 

13. Jak jste to prožíval ve vězení? 

14. Jak s vámi zacházeli v neslavně známé Bartolomějské věznici? 

15. Jak jste se vyrovnával s tvrdou realitou v uranových dolech? 

16. Měl jste strach o svůj život? 

17. Dalo se bojovat proti režimu i v takových podmínkách? 

18. Jak se dalo toto období přežít se zdravým rozumem? 

19. Setkal jste se tam s projevy lidskosti? 

20. Co vám pomáhalo přečkat ty nejtěžší chvíle? (víra, talisman, vzpomínky) 

21. Kdy opět byla vaše svoboda v ohrožení? 

22. Dlouho jste žil na Praze 10 – Váže se k ní nějaká zajímavá vzpomínka? 

23. Nabádala vás vaše rodiny k patrnosti? 

24. Jak jste vnímal okupaci v roce 1968? 

25. Dostalo se vám nějaké satisfakce po Sametové revoluci? 

26. Pokud byste mohl něco ve svém životě změnit, co by to bylo? 

27. Znepokojuje vás nárůst členské základny KSČM? 

28. Co byste vzkázal dnešním mladým lidem? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


