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k bojovým jednotkám, ale v posudku měli politickou
nespolehlivost, byli odvedeni k tzv. lehkým oddílům
PTP a zařazeni na práci na stavbách.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1.

Kdo všechno se mohl dostat
do Pomocného technického praporu?
Pomocné technické prapory (PTP) od počátku sloužily jako vojenské útvary pro „politicky, státně a národnostně nespolehlivé osoby“. Obranné zpravodajství komunistického státu nastavilo kritéria, jež měla
„očistit“ armádu v řadách vojáků základní vojenské
služby, izolovat je ve speciálních jednotkách a využít
je nejen pro účely vojenské správy, ale především pro
plnění plánu národního hospodářství v oblasti těžké
a nebezpečné manuální práce v dolech a stavebnictví. Podmínky pro odvod branců do PTP procházely
úpravami tak, aby se komisi podařilo splnit politické zadání a přiřadit k oddílům PTP celkem deset tisíc mužů, kteří měli být podle plánu k dispozici národohospodářské výpomoci. V roce 1953 tak ve dvaceti
táborech po celém Československu sloužilo přes pětatřicet tisíc mužů. Odhaduje se, že celkově prošlo PTP
na šedesát tisíc mužů. Cejchem „politicky nespolehlivé osoby“ označily komise mladé lidi z různých příčin. Patřili mezi ně studenti vyloučení z politických
důvodů po únoru 1948 ze studia na vysokých školách,
mladí řeholníci a kněží, novicové a bohoslovci, synové politiků či aktivistů nekomunistických stran,
továrníků s větším počtem zaměstnanců (nad deset osob), „venkovských boháčů“ s pozemky většími
než 20 hektarů, šlechticů, velkoobchodníků, příslušníci národnostních menšin – zvláště německé a maďarské –, děti rodičů, kteří se za války dopustili retribučních trestních činů podle dekretů prezidenta
republiky, dále osoby, které byly stíhány nebo odsouzeny podle zákona na ochranu republiky, ochranu lidově-demokratické republiky, otcové a synové, jejichž
příbuzní emigrovali za hranice, nebo prostě ti, které
Státní bezpečnost pokládala za „jinak závadné“, což
ve své podstatě umožňovalo za „politicky nespolehlivého“ označit kohokoli.

2.

Dalo se vojenské službě u PTP vyhnout?
Službě u PTP se vyhnout nedalo. Někteří, jenž byli
například vyloučeni z politických důvodů z vysokých
škol, nástup k PTP předpokládali, avšak většina odvedenců ani netušila, že jsou k těmto oddílům přiřazeni. Také muži, kteří by za běžných podmínek ze
zdravotních důvodů nenastoupili do vojenské služby

3.

Kolik se toho vědělo o PTP
v době jejich existence?
Zpočátku veřejnost ani samotní branci odvedení
do PTP o podmínkách této specifické vojenské služby
nic netušili. Nebyla známa ani délka vojenské služby, která mohla být v těchto případech podle potřeby prodloužena na neurčito, často na tři roky i více
let. Za kasárna sloužily bývalé zajatecké tábory ještě po nacistech nebo nově vybudované tábory podobného typu. Josef Juza vzpomínal na svůj příjezd
do ubikací v Mimoni, kam dorazili kolem půlnoci.
Tábor obehnaný ostnatým drátem ozařovaly světlomety ze strážních věží. Branci propadli obavě, že
ve skutečnosti dostali „umístěnku“ do koncentračního tábora.

4.

Podle čeho se branci kvalifikovali?
Byli posuzováni podle zdravotního
stavu, nebo politické způsobilosti?
Brance před nástupem základní vojenské služby v roce 1948 prověřovaly různé instituce, hlavně ministerstvo vnitra ve spolupráci s národními
výbory, místními organizacemi KSČ apod., které
na ně vypracovávaly kádrové posudky. Protože se
tato praxe neosvědčila, začalo od roku 1949 každého adepta prověřovat místní velitelství StB, které o vybraných osobách informovalo Obranné zpravodajství (OBZ). V roce 1950 se systém opět změnil
a „politicky nespolehlivé“ vyhledávaly prověrkové komise přímo u útvarů. Od roku 1951 byli branci prokádrováni ještě před nastoupením před odvodovou komisi, která byla rozdělena do dvou skupin
– na zdravotní a politickou. Nově byly zavedeny
klasifikační škály sloužící k zařazení branců do vojenských útvarů. Skupina „A“ znamenala schopen, „B“ schopen služby beze zbraně, „BS“ schopen
pro strážní službu, „Cj“ schopen pro těžkou fyzickou práci, „Cd“ schopen pro středně těžkou fyzickou práci, „D“ neschopen vojenské služby a skupina
„E“ politicky nespolehlivá osoba. Do PTP byli zařazeni odvedenci s klasifikací „Cj“, „Cd“ a „E“. Do skupiny „E“ mohli být přiřazeni muži, kteří za normálních podmínek nesplňovali zdravotní měřítka pro
nástup do vojenské služby.
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5.

Jaké byly podmínky při výkonu
vojenské služby?
Hlavním úkolem oddílů PTP byla pracovní činnost, jíž
se podřizovalo vše ostatní. V rozvrhu dne se lišila nejen jednotka od jednotky, ale také rozhodovalo místo nasazení a dokonce i zastávaná profese. Pracovní
doba trvala často více než osm hodin, cesta na pracoviště a zpět někdy vyžadovala další hodinu navíc,
místo osobního volna museli vojáci vykonávat různou
činnost apod. V dolech se pracovalo na směny od pondělí do soboty včetně každé druhé neděle, což v praxi znamenalo, že zhruba třetina jednotky spala, další část odpočívala a zbytek pracoval. Veškerá činnost,
jako například ubytování, stravování, možnosti odpočinku, byla provizorní a přizpůsobovala se podle potřeb pracovního nasazení.

6.

Byla vojenská služba nějak honorována?
Odměňování příslušníků PTP mělo být stanoveno podle stejných měřítek jako u civilních zaměstnanců
příslušného podniku. Konkrétní podmínky dojednával velitel pracovního oddílu, který měl informovat
své podřízené o odměně za odvedenou práci včetně jejího navýšení při překročení norem. Tento postup se
však dodržoval pouze výjimečně a vojáci obvykle neznali výši mzdy, kterou měli za svou práci pobírat.
Mzdu podniky nevyplácely přímo vojákům, ale posílaly ji na účet vojenské správy, která z ní odvedla
různé zákonné srážky, zbytek peněz rozdělila na polovinu, jednu vyplatila se služným hotově vojákovi
a druhou uložila na vkladní knížku vedenou na jeho
jméno. S prostředky na spořitelní knížce nesměl voják
bez souhlasu svého velitele nakládat a samotnou knížku mu vydali až při odchodu do civilu. Nárok na výplatu mzdy byl vázán také na určité podmínky, které
se odvíjely od konkrétního typu vykonané práce, ale
i na poměry u jednotky a podniku. Obecně však platilo, že vojáci museli denní normu nejen splnit, ale
o desítky procent také překročit. Na odměnu v celé
výši neměli nárok vojenští pracovníci, kteří sice splnili výkonové normy, ale hrubě se provinili proti vojenské kázni, což v praxi sloužilo také jeho nástroj
perzekuce. Mzdu šlo odejmout až na 21 dní v měsíci a z takto „ušetřených“ prostředků vznikaly fondy
na odměny pro zasloužilé pracovníky, kolektivy, ale
především velitele, kteří se snažili svévolným odnímáním mezd do fondu odměn přispět co nejvíce.

7.

Jaké osudy měli po propuštění
bývalí členové PTP?
Po propuštění do civilu si všichni nesli dalším životem cejch „politicky nespolehlivých osob“. Záznam
v kádrovém posudku z nich dělal občany „druhé kategorie“, znemožňoval jim dostudovat, najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a schopnostem. Pokud se
jim přece jen podařilo někde nastoupit, po krátkém
čase byli na zákrok některé státní instituce opět propuštěni. Nakonec většina z nich našla zaměstnání
pouze jako nekvalifikovaná síla těžce manuálně pracující v dolech nebo na stavbách, což se často podepsalo také na jejich zdraví. Podobným způsobem byli
šikanováni i členové jejich rodin, zvláště děti, kterým komunistický režim odpíral přístup ke vzdělání. Ukázkou typického osudu bývalého člena PTP je
příběh Jiřího Růžičky, který si nejprve našel místo
v Agroprojektu. Po čase podnik obdržel jeho kádrové
materiály, v nichž měl uvedenu službu u PTP. Na základě této informace nebyl do zaměstnání přijat.
Téměř dva měsíce usilovně hledal nové zaměstnání,
pokaždé se stejným výsledkem. Po lékařském doporučení o zákazu těžké práce získal zaměstnání jako závozník v Uhelných skladech, odtud ho po měsíční práci propustili na příkaz Městského národního výboru.
Skončil jako pomocný dělník ve výrobě.

8.

Jak reagují bývalí „pétépáci“ na knihu
Miloslava Švandrlíka Černí baroni?
Většina lidí, jež prošla PTP, pokládá knihu za literární
nadsázku, která satirickou formou sice vnesla do společnosti zájem o téma PTP, avšak její humorné zpracování zlehčilo a deformovalo představu veřejnosti
o tom, jak to ve skutečnosti u těchto oddílů vypadalo.
Dalibor Coufal, bývalý člen PTP, dodává: „Kniha pana
Švandrlíka popisuje službu u Technických praporů
(TP), které vznikly později, nikoliv tedy u Pomocných
technických praporů. Odvod do TP se řídil jinými kritérii, mohli k nim být přiděleni dokonce i komunisté
a také reálné podmínky obou praporů byly nesrovnatelné. Bohužel díky této knize dochází ke záměně PTP
a TP v povědomí veřejnosti, což je zavádějící a zlehčuje perzekuci, které byli mladí muži v PTP vystaveni.“
Odpovědi vypracovala:
Stanislava Vodičková, historička
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Odkazy:
Příběhy bezpráví (projekt vzdělávacího programu
Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni)
www.pribehybezpravi.cz
Svaz pomocných technických praporů
www. svazptp.cz
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i.
www.usd.cas.cz
Ústav pro studium totalitních režimů
www.ustrcr.cz
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