
O tom, že se někdo dříve vyhne vojenské službě, bylo v dřívější době zcela nemožné, jen 

v případě tělesného postižení a známého doktora se toto někdy podařilo.  

 I já jsem tuto výjimku nevyužil, byl jsem 1.8.1963 povolán na vojnu a měl jsem tu smůlu, že jsem byl 

povolán na vojnu k PS, kde byla služba o dva měsíce delší, tj. 26 měsíců. Z poznatků byla služba delší 

proto, že po základním přijímači museli nováčci absolvovat speciální výcvik podle zařazení k určité 

specializaci… 

 Na vojnu jsme dojeli zvláštními vlaky do Sušic, kde byl útvar pohraniční brigády. Tam jsme se sjeli 

v noci, polovina z Východních Čech, druhá polovina z Východního Slovenska. Tam nás naložili na V3Sky 

a odvezli do Strážného, kde bylo výcvikové středisko, byla to obec s pár obyvateli, jedna hospoda a asi 

dvě pěkná děvčata. Pro nás skutečnosti nezajímavé, v přijímači nebyl na nic čas. Po měsíci a přísaze nás 

rozdělili podle zařazení na naše speciální výcviky. Já jsem měl to štěstí, byl jsem zařazen jako psovod. 

 Se psy jsem neměl žádné zkušenosti, zařazení ovlivnilo moje civilní zaměstnání, byl jsem zootechnik. 

Ze Strážného mě převezli do Libějovic - ubytování na zámku s velkým parkem okolo. Tam nám sdělili, 

že zařazení k pohraničním jednotkám bude podle toho, jaký pes na nás vyjde. Nastoupili jsme na jedné 

straně fotbalového hřiště a proti nám na druhé straně psovodi z pohraničních rot se svými psy. Po 

rozkazu sundat psům košíky jsme se všichni zapotili, protože tito psi byli závislí na svém psovodovi a 

nebyli zvyklí, aby jim je někdo bral. I na vzdálenost šířky hřiště na nás vrčeli bez kontaktu s námi a nás 

čekalo tyto psy přebrat. Na povel pochodem vchod na úroveň dva metry před starší psovody k přebrání 

jsem se zapotil. Doufal jsem jen, že na mě vyjde ten pes, který podřimoval u svého psovoda a byl v klidu. 

Měl jsem štěstí, přání mě vyšlo. Bohužel jsem zjistil, že ten pes je nevycvičený a patří k pohraniční rotě 

Březník. Tam zatím jen byl a do služby si ho brali jen na zahřívání kolen a na vodítku, to znamenalo, že 

nic neuměl. Ve skupině byl takový ještě jeden patřící rovněž na Březník, byl to brácha mého CIRA, 

jmenoval se Gero a rovněž nic neuměl. A tímto přidělením vznikl můj problém v psovodském přijímači 

proto, že ostatní vycvičení psi si zvykali pouze na své nové psovody, u nás byl problém, že si v první 

řadě museli zvyknout, že nemůžou odejít s každým, kdo je na ně hodný a že se museli učit vše, co budou 

potřebovat při výkonu služby. Dostali jsme se do čety rotného Jirky Jurnikla - vynikajícího psovoda, 

jehož obrazem byl jeho pes ALDO, pes, který snad mimo mluvení uměl všechno a perfektně. Bylo naším 

štěstím, že tento člověk se nechtěl nad námi povyšovat a vždy poradil a směřoval k tomu, aby 

psovodina v jeho četě byla na úrovni. U nás se zaměřil na to, abychom si psa získali a učení tento bral 

dobře. Radil jak používat pamlsky, pochvaly, nechával nás se psem i ve volném čase. Měl jsem plné 

kapsy pamlsků a i kolegům jsem byl pro legraci, chtěli na mě pořád pamlsek. V krátkosti jen dokončím, 

snažil jsem se jeho rady poslouchat a plnit, což se mě vrátilo ve výsledcích. Můj pes CIRO pokročil tak, 

že zvládl vše tak, jak bylo potřeba a díky svému „nosu“ se z něho stal jeden z nejlepších stopařů 

praporu. Byl z něho pes na průzkum týlu. Díky tomu, že jsem od něj vyžadoval důsledně provádění 

všech výkonů, za celou službu nebyl problém s jeho výkonem. Ba naopak, byl jsem povýšen do hodnosti 

svobodníka, za stopu ve městě při pomoci VB, kde mě dovedl až k pachateli. Docílil jsem toho, že Ciro 

dovedl vnímat moje nálady a požadavky a dělal mě pomyšlení. Ve službě byl můj kamarád a kolega. Ke 

konci vojny asi poznal podle mého chování, že bude změna a aspoň 14 dní před koncem vojny v noci 

vyl a utíkal ke mně na pokoj a tam čekal na mé posteli, nikdy se nedal vyhnat. Loučení poslední den 

bylo hrozné! Cira jsem zavřel do kotce na háček, ale při nasednutí na V3sku se kotec zatřásl, háček 

povolil, za autem spadli tři bažanti a měl jsem ho u sebe. Pomazlil jsem se s ním a strčil jsem ho dolů, 

kde stál jeho nový psovod Láďa, zavolal jsem na něj vem si ho a nastal problém, jak ho Láďa zachytil, 

Ciro ho zadržel i bez povelu. Musel jsem z auta sestoupit, Cira odvolat a zavřít na zámek do kotce. Láďa 

s námi jel na ošetřovnu. Další soužití Cira s Láďou dopadlo dobře, za pomoci ostatních psovodů si Ciro 

zvykl a svoji práci odváděl dál. 

 (Vzpomínku napsal Kosinka Zdeněk, bývalý psovod na pohraniční rotě Březník) 



Soužití na pohraniční rotě Březník 

             

Sloužil jsem tam v roce 63-65 jako psovod, pes Ciro. Naše rota měla problém, byl odvelen velitel npr. 

Lízner, přišel nový npr. Forheim a k tomu rota přijala pod sebe zrušenou rotu Roklan a její svěřený úsek 

včetně jednoho důstojníka npr. Jakubce. Na rotě byl mimo zmíněného nového velitele npr.Forheima 

ještě politruk npr. Řezníček, por. Teska a přišel nový staršina rot. Honza Čada. I přes velké změny ve 

velení, rozšíření úseku ochrany se parta dala perfektně dohromady, byli jsme kamarádi a byli jsme rádi, 

že naši noví velitelé mezi nás dobře zapadli. Nový velitel, Jarda Forheim byl akurátný člověk, který 

vyžadoval disciplínu a pořádek byl voják každým coulem a my jsme mu jen záviděli jeho krásné 

kudrnaté kadeře. Jinak se snažil být spravedlivý a kamarádský, což se mu i dařilo.  Jeden příklad z jeho 

rozhodování. Byl jsem poslán na noční službu se psem do hluchého prostoru na ostrahu na signální 

stěnu na skrytou hlídku. Služba spočívala v tom, že hlídka střežila v úkrytu a jejím úkolem bylo to, že 

v případě rozsvícení světýlek hlídka vysílala ve směru signálu psa se svítícím obojkem na volno 

k zadržení narušitele. Tito psi na tento způsob zadržení byli vycvičeni. Já se svým Cirou jsem tam byl 

vyslán jako náhrada s tím, že v případě signálu nepoběží můj pes na volno, ale jako hlídka vyběhneme 

se světlem a psem na vodítku k vyřešení situace. Při rozsvícení světla jsem na rotu zavolal narušení 

signálky a při konci volání a odpovědi AHOJ jsem se dověděl, že je na prověrce Jarda Forheim. /Ahoj 

znamenalo, že je venku prověrka, BUĎ-venku nikdo z roty není/. Moje reakce byla taková, že nám bylo 

známo, že velitel prověřuje naplno a při světle by nás viděl, jak jsme zareagovali, tak jsem risknul a 

vyslal Cira bez světla a na volno směrem po signálu. Velitel, když neviděl světlo a utíkající hlídku si 

situaci vyhodnotil tak, že si myslel, že asi spíme, v klidu popošel za psovodskou pěšinu, zapálil si a čekal 

na naší reakci. Než si pomyslel, ozval se rachot způsobený Cirou, velitel si uvědomil nebezpečí, vyskočil 

na první větev do visu a začal volat, abych si tu s..ňu odvolal. Jelikož v tom zmatku popošel za 

psovodskou pěšinu, porušil tím hranici pro ostré narušení státní hranice. Toto jsem musel akceptovat, 

a jelikož to byla prověrka velitele perfekcionisty, provedl jsem jeho zadržení a eskortu jako při ostrém 

zadržení. U velitele jsem nechtěl riskovat vyhodnocení špatného výkonu služby. Pes Ciro udržel 

“starého“ ve visu na rukou a musel provádět kliky, protože pod ním vyskakoval Ciro bez košíku, já jsem 

ho potom zajistil do pout a zavolal poplachovku na jeho eskortu jako pachatele. Velitel zuřil, asi si 

představil, jak ho na baráku uvítají v poutech a jak to bude muset napsat do protokolu. Byl z toho tak 

rozzuřený, že se mu narovnaly i jeho krásné kadeře. Jelikož se každý den při rozdílení četly výsledky ze 

služeb z minulého dne, čekal jsem, co bude. K mému překvapení jsem se za moji reakci dočkal 

opušťáku, což se mi hodilo-byl jsem ženatej. Po návratu z opušťáku si mě „starej“ nechal zavolat a 

oznámil mě, že si váží mého rozhodnutí a že si váží moji “drzosti“ v dobrém slova smyslu v rozhodnutí 

zadržet, spoutat a poplachovkou eskortovat svého velitele na jeho rotu i když on sám tady sehrál 

podřadnou roli. O to víc jsme si ho potom všichni vážili.      

                                                                                                                  

(Poznatek napsal svob. Kosinka Zdeněk, psovod na pohr. rotě Březník v r.63-65) 

  


