
Běžný, celkem dobrý den. 
 

 

Je 21.10.1964, 5:58 hod. úplná tma, tvrdě spím. Náhle - proboha co se to děje, řev píšťalky 

a PDR: „budíček, budíček, padám, padám z těch pelechů!!“. V 6.10 hod. nástup na 

rozcvičku!!!!! 

Ústroj šedesátky, bez košil. Velitel družstva, ač vstával poslední, už nás žene před rotu… 

 

Jsem bažant. Z výcvikového střediska ve Vejprtech jsem na rotu přišel před dvacetitřemi 

dny. Sice už chodím sloužit na čáru, ale pořád jsem bažant. A už jsme před rotou. Velitel 

družstva „Za mnou, poklusem v klus“ a dáme jedem kilák, 500 tam 500 zpět. A už jsme zpět 

před rotou a zničující cviky jsou na denním pořádku. 20 kliků, 20 dřepů - první soubor 

ranního cvičení. A znovu 19 kliků, 19 dřepů - drvní soubor ranního cvičení. A tak 

sestupujeme v číslech i silách. Někde kolem desítky už se nezmůžeme ani na dřep. DDR 

stojí opodál a potutelně se usmívá. Kondička se nám zase zvýšila, tenhle to má tak rád a VD 

mu rádi vyhoví. 

 

Konec rozcvičky, poklusem na cimry, na řadě je ranní hygiena. Umýt, zuby, utřít. Denní řád 

se musí dodržet a PDR už znovu řve: „Nástup na ranní úklid. Postele, stolky, skříňky…“. A 

denním rozkazem na osoby určené rajony, vše v poklusu. Výkoňák to má náramně 

promyšlené. Už je konec, konečně! Nástup na snídani. Hlad mám jako tygr. Naštěstí, 

kuchaři jsou kádři. Jídla je dost, máslo, sýr, turista II. Na jídelně stojí trvale kbelík sádla, 

kbelík marmelády, bedna chleba a bedna cibule. I do služby si můžeme vzít. Stravovací 

normy jsou u MV jiné než u armády. Prý jsme rota na hlavním směru, jsou i přídavky. 

„Nástup na rozvod do zaměstnání“. Mažeme. Rozvod a rozkaz jsou na chodbě roty starého 

hotelu. Chodba široká dost dlouhá. „Trojřad po četách nastoupit!“. 

 

Z jedné strany výkoňák, z druhé strany VR, knihu denních rozkazů v ruce, „Pozor, pohov“. 

VČ 1: „soudruhu kapitáne, 13. rPS nastoupena k rozvodu do zaměstnání…“. A teď: kdo, co, 

kam, kdy. Probrat pochvaly, průšvihy, kdo má zaracha za přetaženou vycházku, basa skoro 

neexistovala, kdo by sloužil na čáře. Rozchod do zaměstnání. Dnes má naše četa výcvik, to 

jde.  

 

No jako vždy a po celé dva roky 2 hodiny PŠM na PVS. První hodina nějaké nesmysly, 

stejně jim nerozumím. Druhá hodina to je jiná, to PŠM přejde do ŠMOK. Že nevíte co to je? 

No přeci školení mužstva o ku..ě. A to je velice důležité školení. Zkušení bojovníci vypráví 

o soubojích s onou věcí v dolní části dívčího těla. Přestávka, chemická ústroj. Tehdy 

atomkecky, maska pláštěnka gumirukavice. A hodinu se nacvičuje činnost na povel „Plyn“, 

naštěstí se u toho neběhá v masce, ale to nesmíte nas..t VD, Jinak je to i z poklusem. Konec 

hodiny, zaplať pán bůh. Trapem uložit ústroj, vyčistit boty, jede pořadovka. 

 

Pořadovka se cvičí v celé četě i po družstvech. To znáte. Zdravte, odzdravte, vlevo bok, 

čelem vzad atd. atd. K uvítání zprava k poctě zbraň! To se dá přežít. Hodinka uběhla jako 

nic. Čtvrtá hodina - střelecká. Naštěstí u roty pod „pešunkem“ volejbalového hřiště. 

Vojenské vzduchovky a nácvik střelby, tedy zaměřování a spouštění na 10 metrů. Vždy po 

jednom družstvu. Ostatní teorie, záměrná, výstřelná atd. Střídání po 15 min. To taky jde. 

Horší by byl zrychlený přesun. Velitelé čet jsou čerství z učiliště s nabušenou fyzičkou, 

běhají s námi, nedá se fixlovat. Konec dopoledního zaměstnání. Oběd už voní bezbřeze do 



300 metrů od roty. Dneska je štěpánská s knedlíkem, to mám rád! 

 

Mlasknul jsem si. Teď půlhodinka klidu. Po ní? Po ní 2 hodiny pohraniční přípravy. Dnes se 

nacvičují pátrací hlídky. Fasujeme slepé, světlice, dělbuchy, RDST. Značkaři vyrazili do 

terénu už hned po obědě, zašít se v terénu. Uvedení do situace, vydání bojového rozkazu. 

Pátráme po narušitelích, kteří překročili čáru pod Pechrovou loukou a postupují 

pravděpodobně směr osada Stráň. Hlídky po čtyřech lidech, z každým družstvem jeden 

psovod se psem v popředí. Propátráváme pečlivě terén. Překonáváme cestu Eisenštajnku, 

Hraniční potok a stoupáme do prudkého kopce ve směru Srtáň.  

 

Uprostřed kopce nás složí k zemi palba narušitelů. Máme zraněného. Brašna první pomoci, 

ošetřit, odsunout. Ti co budou sloužit DR a PDR odnášejí zraněného. Jdou se připravovat do 

služby. Počítat náboje a tak, co prostě do přípravy patří. Opětujeme palbu, jedno družstvo 

jde do obchvatu. Vybuchují dělbuchy, šrapnely, randál jako o pouti. Druhé družstvo poutá 

narušitele palbou, další družstvo jde do obchvatu z druhé strany. Na červenou, generální 

útok. Za narušiteli horská louka, vzdávají to. Byla to dobrá kovbojka, VČ to má rád, ostatní 

nám to závidí. Prý sloužil u bojové jednotky. Cigáro a mažem na přípravu do služby. Dnes 

máme čáru. 

 

Rychle uložit výstroj, na místnosti pro čištění zbraní vyčistit kvéry po slepácích, uložit do 

skladu u DR. A už PDR píská nástup na denní rozkaz. Rozkaz, kdo s kým, kdy, kam, od 

kolika do kolika. Rajony, vycházky třetí čety a tak. Nástup na večeři. Dnes je guláš s 

kolínky. Já si vezmu radši chleba. Najezen, dal bych pauzu. Nejde to. Dneska mám 

s Krízlem - mazákem psovodem skrytou hlídku na 3/18, do 22 hod. Pak jdem hodit šlofíka a 

ráno v 8.00 jdu na špaček na 3/24. No ale zítra jsou vycházky, zažádal jsem, půjdu s 

kámošem na pivko. No a příště Vám povím, jak bylo ve službě a hlavně jak to dopadlo u 

pivka. 

 

 

Tehdy vojín Jiří Vokolek. 

 

 


