
Služba na štátnej hranici 

 
 Nuž aby ste vedeli, aká bola tá služba na tej našej štátnej hranici. Musím vám povedať, že neraz 
ťažká, ba niekedy nám v nej bývalo doslova na „šľaktrafenie“. Napriek tomu, ja sám si na ňu celkom rád 
spomínam. Ťažko teda povedať prečo, keď nám v nej často nebývalo ľahko. Možno je to starobou, či 
neviem čím..? Kde, kedy a do akej služby pôjdete, ste sa na 2. rote pohraničnej stráže „Pasečná“ dozvedeli 
deň vopred. Niekedy po, inokedy pred denným rozkazom veliteľa roty, ktorý býval o pol štvrtej, každý deň 
popoludní.  
 Rozpis služby bol jeden štvorčekový papier, vytrhnutý z veľkej školskej písanky. Vyplnený modrou 
i červenou ceruzkou a niečo bolo aj perom. Tento nevábny kúsok papiera rozhodoval o našich životoch na 
celý zajtrajší operačný deň. Ten na pohraničnej rote trval od siedmej hodiny večer jedného dňa, do siedmej 
hodiny večer druhého, čiže 24 hodín. Len čo ho vyvesili, ihneď sa pri ňom všetci zhŕkli, aby si prečítali svoj 
ortieľ pre nasledujúci deň.  

Začnem tým najlepším. To boli dve veľké písmená: „HV“. Čo značilo „hraničné voľno“. Čiže zajtra 
máte úplné voľno, pravda pokiaľ vás náhodou neprekvapil „pohraničný poplach“, ktorých bývalo na 
pohraničnej rote doslova toľko, že sa vôbec nemuseli nikdy nacvičovať, lebo tých ostrých bolo viac než 
dosť. Mať hraničné voľno na rote bola jedna úžasná vec. Skoro by som povedal, že to bolo čosi ako tzv. 
„nirvána“. Priam ako dohodnuté mierové prímerie, na celý jeden deň. Okrem nástupu na dennú stravu ste 
nemuseli robiť vôbec nič. Alebo ste si mohli dobrovoľne robiť to, čo ste inokedy museli robiť povinne. 
Napríklad len tak si zájsť pozrieť vlastného psa. Stavím sa, že aj ten pes vedel, kedy ja mám HV-éčko. Lebo 
pes vie o vás aj také veci, čo vy ani netušíte. Pozná vás viac než osobne. Keby ste sa ho tak mohli na to 
spýtať, to by ste sa teda čudovali, čo by vám o vás všetko povedal. Ibaže tieto dve čarovné písmená ste tam 
mohli nájsť, len raz za týždeň a nič viac. 

Päť krát v týždni ste mali službu, čo bolo denne istých desať hodín v teréne a šiesty deň tzv. „PŠM“. 
Rozumej politické školenie mužstva. Neverili by ste, ale také školenie malo aj svoje výhody. Najmä to, že 
ste v ten deň nemuseli ísť do služby a mohli ste byť celý deň v teple, čo poviem vám, nie je na Šumave až 
taká maličkosť.  

Najčastejšie to však bola služba a tá bývala rôzna. Čo bola aj výhoda, preto nuda na pohraničnej rote 
bývala len veľmi zriedka. Zato unavených pohraničníkov na rote bývalo vždy dosť. Aj keď ste mali 
pozorovaciu hliadku, čo vyzeralo niekedy, ako povinná rekreácia, nebolo tomu tak. Lebo vždy a všade ste 
mali stanovený pozorovací priestor, za ktorý ste, či sa vám to už páčilo, alebo nie, ale zodpovedali.  

My psovodi sme mali väčšinu služieb v tzv. „pohyblivých hliadkach“ a vždy jedine vonku..! Ročne 
sme sa teda v daždi, vetre, v hmle i v zime nachodili, nie stovky, ale tisícky kilometrov. Službu v kuchyni 
sme my psovodi našťastie nikdy nemávali z hygienických dôvodov. Vďaka nebesám za to, lebo ja som 
prácu v kuchyni bytostne vždy nenávidel a dodnes ju stále nemám rád. Obyčajne to býval ranný prieskum, 
pri ktorom sme si tej studenej šumavskej rosičky užili viac, než dosť. Tiež podvečerné prieskumy, ktoré 
mávali zase veľmi dlhé trasy, po absolvovaní ktorých, boli unavení dokonca aj naši psi, „ako kone“. Tak isto 
služba na drátoch nám dávala poriadne zabrať. Najmä keď bolo veľa tzv. „skratov“. Vtedy sme chodili 
domov nabehaní doslova, „jak zduté kozy“. Ibaže sťažovať sa bolo bezpredmetné.  

Jedným z najväčších problémov bolo tamojšie počasie. Veď stačí povedať „Šumava“ a je to jasné. 
Terén našej roty sa nachádzal v nadmorskej výške medzi 800 až 900 m n/m. Teda zimy sme si tam skúsili, 
viac než dosť. Bývalo tam niekedy aj krásne, ale najviac čo Šumave chýbalo, bolo teplo. Do civilu sme preto 
odchádzali všetci poprechladaní až strach. Aj teraz, keď toto píšem, ma láme reuma. A ako sa zdá, už to 
s ňou voľáko do tej smrti budem musieť vydržať, lebo nič inšie mi už ani bohužiaľ nezostáva. Na počasie, 
ako aj na mnoho iných vecí sa ani len nepripadalo sťažovať. Bolo sa iba treba poriadne obliecť, čo nebývalo 
vždy také jednoduché. Lebo keď ste mali na sebe veľa vecí, to tiež nebolo žiadne terno. Hlavne keď bolo 
treba opakovane bežať na skratované úseky a boli ste príliš teplo oblečený, vracali ste sa celý spotený. 
Potom ste zase museli sedieť na bobku celé hodiny a bolo vám zima ešte viacej. 



Nástup do služby nám začínal tzv. „prípravou do služby. To prišiel za vami dozorný roty, pol hodiny 
pred nástupom do služby, či ste už spali, alebo nie a zahlásil vám: „Nástup do služby!“ A bolo. Za ten čas 
ste sa museli dať kompletne do poriadku. Najmä však premyslene obliecť a obuť. Čakalo nás to 
v ktorúkoľvek dennú, alebo nočnú hodinu, „sviatok-piatok“. Najhoršie bývali skoré ranné služby. Kanady 
nám neraz, medzi takýmito dvoma službami ani nestíhali uschnúť. Tiež psa ste museli priviesť z koterca 
a priviazať si ho pred rotu, alebo v čase vysokej snehovej pokrývky mať pripravené funkčné lyže. Ďalej 
vyfasovať samopal a štyridsať ostrých nábojov, ktoré ste si napáskovali do dvoch zásobníkov. Ešte putá a 
tzv. „pojítko“, rozumej mikrotelefón, lebo „bez spojenia niet velenia“.  

Jednou z najdôležitejších vecí bolo, mať dobrý lampáš. Lenže „chudáčik socializmus“ nemal na to. 
Tak nám ich rodičia museli kupovať doma v civile za vlastné peniaze a posielať nám ich v balíku, tam na 
vojenčinu. Že neveríte, nuž mali by ste... Svietidlo bolo v noci hádam dôležitejšie, ako samopal. Skrátka 
museli ste byť perfektne pripravený na výkon služby, lebo v opačnom prípade sa vám to vrátilo, ako 
bumerang. Na koniec ste sa dostavili kompletne ustrojený, pred tzv. „operáka“, rozumej „operačného 
dôstojníka“. Zahlásenie u neho znelo asi takto: „Súdruh kapitán, vojak Beláň a (povedzme) vojak Peťovský 
sú pripravení k ochrane štátnych hraníc Československej socialistickej republiky“. Neverili by ste, ale ja 
som býval na toto zahlásenie, tak trochu hrdý...  

Operák sa nás vždy spýtal, či sme schopní služby, myslené po zdravotnej stránke. Ak áno, tak si nás 
poprezeral, či sme správne vystrojení a potom začal s bojovým rozkazom na ochranu štátnej hranice. Čo 
bolo pomerne presné vysvetlenie a popísanie našej činnosti v teréne i na stanovišti. Určil nám trasu aj čas 
kedy máme danú hliadku vystriedať. Samozrejme miesto, rozumej stanovište, kde túto službu máme 
vykonať, tiež kedy sa máme z nej vrátiť. Tak isto s kým máme súčinnosť a mnoho iných podrobných vecí. 
Na záver sa nás opýtal na pripomienky. Keď žiadne neboli, tak zasalutoval a zavelil: „Vykonajte!“ My sme 
sa tiež hodili na sekundu do pozoru, urobili sme „čelom vzad“ a vyšli sme von smerom na určené stanovište. 
Niekedy bolo na postup času málo, inokedy sme museli zase ísť celkom pomaly, aby sme na stanovište 
neprišli veľmi skoro, lebo aj na toto bol náš starý prísny. 

Spanie v službe..? Občas sa nám to teda stalo, no nerobili sme to nikdy úmyselne. Okrem toho, že 
nás mohla pri tom zastihnúť kontrolná hliadka, bolo to vždy veľké riziko. Lebo zobudiť sa v službe 
uprostred noci pri drátoch, na nejaký neznámy šramot, poviem vám, nebolo nikdy nič príjemné. Lebo v tom 
momente nie ste v obraze a to môže byť doslova pekelná situácia..! Nehovorím, že sme sa niekedy nebáli, 
ale riziko v službe na hranici sa stalo našim každodenným chlebíkom, tak sme si naň jednoducho zvykli, ako 
ten „kôň na chomút“. 

Dozorný roty, čo bol obyčajne službukonajúci vojak, riadil naše životy aj mimo služby. Lebo každý 
mal nie len nárok, ale aj povinnosť osem hodín stráviť v posteli. Nepríjemné bolo, napríklad keď v televízii 
išiel zaujímavý film a prišiel dozorný, aby vám nahlásil spánok, lebo zavčasu ráno ste mali nástup do služby. 
Často sme museli ísť spať, ako sa vraví: „so sliepkami“. V horšom prípade sme mali spánok rozdelený na 
dve časti. Vtedy nám ho o jednu hodinu predĺžili. Ale pokiaľ sa dobre pamätám, aj tak sme bývali pomerne 
často nevyspatí. Preto sme pospávali, vždy keď bol na to čas, alebo príležitosť. No zažili sme aj krajšie 
chvíle. Napríklad taká cesta do služby na 832-ku, cez prekrásne púpavami zakvitnutú lúku. 

Jednou z najlepších služieb bývala tzv. „poplachovka“. V lepšom prípade ste ju mali celý operačný 
deň, teda „24 hodinovú pohotovosť“. Väčšinou však len zopár hodín v kuse. Bývali sme v nej traja. Psovod, 
strelec a šofér Gazu. V tejto službe ste však potrebovali mať šťastie. Teda, aby som pravdu povedal, na čiare 
ste ho potrebovali mať skoro stále, ale pri poplachovke obzvlášť. Išlo o to, aby počas vašej služby neboli na 
signálke žiadne skraty, ani žiadne iné výjazdové udalosti, teda aspoň také, aby musela zasahovať 
poplachovka. Bola to taká malá PS-ácka ruleta. Mne sa ju niekoľko krát za ten čas podarilo vyhrať. Lenže 
pamätám si aj totálne prehry, teda celý ten čas sme kmitali, ako „vrtuľa na eropláne...“  

Neverili by ste, aké je krásne motať sa okolo murovanej piecky a pomaly variť psom žranicu. Pritom 
sa potichu tešiť, že na čiare je pokoj. Keby to tí narušitelia boli vedeli, určite by chodili tzv. „za kopečky“ 
radšej vlakom. Nikdy nezabudnem na pohodovú atmosféru v tej malej drevenej šopke, honosne nazývanej 



„psovodská kuchyňa“. Čo by som ja neraz za to dal, keby som si občas mohol privoňať trochu tej vône z 
psieho žrádla. Dýchať ten zadymený vzduch a uvoľnene posedávať v družnom rozhovore s ostatnými 
psovodmi. Naši psi nám vtedy a tam, polehovali pri nohách, nenútene nás sledovali a svojimi múdrymi 
očami nám dotvárali, ten úžasný pokoj na tejto zemi. 
 
-Ibaže, to je už veľmi dávno... 
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