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Jan Prokop 

životopis pamětníka 

 

Pan Jan Prokop se narodil 29. 5. 1923 v Holíči na Slovensku. Své dětství prožil se 

svými rodiči jako jedináček. Jeho otec byl povoláním elektrikář a matka zednicí.             

Po vystudování obecné školy se vyučil jako holič a kadeřník. V roce 1943 šel na 

školu leteckou v Banské Bystrici a později narukoval k Technickému leteckému 

praporu jako kulometčík protiletecké obrany. 

V době války byl tedy příslušníkem letecké školy a po vypuknutí Slovenského 

národního povstání se pan Prokop, kterému bylo v té době 21 let, přidal se svou 

slovenskou jednotkou k povstalecké skupině. Byl zvolen velitelem partizánské 

skupiny Hurban - Haluzický, která působila na okresu Tremošná - Horná Štubňa - 

Donovaly. Při bojích měli za úkol chránit Tremošnický tunel, který chtěli německé 

jednotky dobít. Splnit obtížný úkol jim bohužel nepomohl ani pancéřovaný vlak, neboť 

nebyl dostatečně technicky vybaven. Přesile německého vojska tak nakonec 

podlehli. Jan Prokop byl v tomto boji při pokusu o ústup raněn do hlavy. I přes své 

zranění ještě zachránil život svému spolubojovníkovi.  

Po potlačení Slovenského národního povstání byl Jan Prokop zajat Němci, odvezen 

do sběrného tábora a následně internován do koncentračního tábora v Ervěnicích. 

Němečtí vojáci i civilisté nakládali zajatce do vlaků, kde je po cestě bili a jinak fyzicky 

týrali. Začínala krutá zima, ale vojáci jim bez lítosti strhávali veškeré oblečení. 

V táboře chodili 2 kilometry na uhelná pole, kde potom vykonávali těžké práce až do 

konce války. Po osvobození táboru - dne 3. 5. 1945 - Rudou armádou, se musel Jan 

Prokop několik měsíců léčit na následky podvýživy. 

Poté začalo poválečné období, kdy vykonával svoji běžnou práci u armády, jako 

instruktor protiletecké obrany. 

Svá traumata z války bohužel vyléčit nemůže. Zvláště když v boji přímo před ním 

explodoval granát. Zachránila ho přilba, kterou měl.  

Později se přiženil do Zlína, kde pracoval a žije dodnes. UŽ brzy bude panu 

Prokopovi 95 let a stále chodí fandit na fotbal a hokej a aktivně si užívá důchodu. 

Je předsedou zlínské okresní pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu. 

 

 


