
Brigádní cvičení 1965 

Dalo by se předpokládat, že si PS svými hlídkami střežila SH jen na svých pozorovatelnách, kontrolou 

KP, nebo sezením na špačku či piketu. To bylo, pravda hlavní náplní. Dále pak zadržení narušitelů na 

KP a nebo v jejich nejbližší blízkosti. Ne však každého narušitele se podařilo zadržet tak lehce. 

Mnohdy narušitel unikal a bylo nutno řešit dosažení zadržení dalšími následnými způsoby, ale protože 

tato taktika se uplatňovala jen na severní hranici a na západní hranici o ní ani nevěděli, něco vám tu o 

tom povím...  

Dostal jsem několik mailů, kde se bývalí péesáci ze západu diví, že naši narušitelé šli z opačného 

směru, to znamená ze zahraničí. Takže, pokud se narušiteli dařilo unikat hlídkám roty, které šly 

vlastně za narušitelem, muselo velení brigády přijmout rozhodnutí o přehrazení směru postupu 

narušitele clonou.  

Co byla clona. Na směru případného postupu narušitele byl do terénu umístněn řetězec dvojčlenných 

hlídek s vizuálním spojením. Do takzvané první clony nastupovaly čety sousedních rot místu proryvu, 

které měly po službě a příští den je čekal výcvik. Počet tak 6 čet po cca 20 lidech. Každá rota měla 

jednu PV3S a na ni se více osob nevešlo. Vzdálenost první clony od SH do osmi až deseti kilometrů. 

Pokud narušitel dorazil ke cloně, byl zadržen z protisměru, tedy směru, který neočekával. OSH se 

upravila tak, že SH střežily obden jen dvě čety.  

Ale ne vždy se podařilo narušitele zadržet na první cloně. Buď zvolil jiný směr, nebo hlídky nebyly 

dostatečně pozorné, nebo se úspěšně maskoval.V takovém případě velení brigády dalo pokyn k 

vytvoření druhé clony ve vzdálenosti tak 15km od SH a použilo k tomu čety tak deseti až dvanácti rot. 

Došlo k rozvinutí řetězce hlídek z menšími mezerami a narušitel byl skoro vždy zadržen. Neznám 

případ z doby mého působení u PS 3bPS, že by se to nepodařilo.  

Ale ještě tu byla třetí možnost, že by narušitel prošel i druhou clonou. Pak nastoupila pro PS třetí a 

poslední možnost, rozvinutí třetí clony. Ta by se rozložila tak ve vzdálenosti 20km od SH. Do takové 

clony se použily všechny volné síly brigády. Všechny záložní roty, všechny roty specialistů a další 

části sil z rot na SH, kdy se doba služby zvětšila z osmi na dvanáct hodin a volné síly byly taktéž 

použity. Do pohotovosti byly uvedeny síly VB, které prováděly kontroly na komunikačních uzlech, 

případně by došlo k použití sil LM.  

Vzhledem k tomu, že k takové situaci ještě nikdy nedošlo naplánovalo MV pro 3. bPS cvičení k 

rozvinutí třetí clony na začátku podzimu 1965. V té době neměl nikdo ani nejmenší tušení, že v roce 

1966 dojde ke zrušení OSH s NDR. A tak toho neupřesněného dne započalo brigádní cvičeni. Námět 

cvičeni byl "Proryv v úseku roty Loučná". Narušitel nebyl zadržen ani na první, ani na druhé cloně. 

Shromaždiště jednotek brigády určeno do prostoru Horní Hrad poblíž Boče nad Ohří.  

Na osmou hodinu ranní se začaly sjíždět PV3S jednotlivých rot do určeného prostoru. Byl proveden 

nástup jednotek, uvedení do situace a vydání bojového rozkazu k vytvoření clony na úseku Krásný 

Les, Horní Hrad, Osvinov, Srní, se zadáním, že jde o skupinu narušitelů v počtu čtyři osoby. Zda byla 

také kooperace s VB a LM, nevím. Každá z rot dostala přesně určenou trasu rozložení clony. Naše rota 

byla umístněna v podstatě v centru dění, poblíž Horního Hradu. Roty se rozjely do jim určených 

prostorů k zaujetí stanovišť. K desáté hodině formou předávání zprávy od roty k rotě, neboť s anténou 

měly RDST R-105 dosah tak osm km. Byla hlášeno, že clona je kompletní. Ono se toho moc v cloně 

dělat nedá. Hlídky leží na celtě v terénu a pozorují dění před sebou. Smluvenými signály si předávají 

zprávy, ty jsou pak dále předávány RDST. Kontrolu bdělosti pak provádí velitel té které jednotky 

fyzicky.  



Malá část jednotek se psy pak postupovala od místa proryvu v předpokládaném směru postupu 

narušitele směrem na clonu.  

V mezidobí pak na každém úseku šel cvičný narušitel, tak, aby byla každá rota prověřena z pozornosti 

hlídek. Jeden proto, že se jako, narušitelé rozdělili. Odpoledne kolem třetí hodiny pak narušitelé - 

figuranti byli zadrženi. Nebylo to naší rotou a už ani nevím kterou rotou. Jen je zcela jisté, že se 

příslušníci naší roty a tedy i já akce zúčastnili. Prý se akce takového rozsahu do té doby u PS 

neuskutečnila. Jednotky byly rovnou ze svěřených úseků rozeslány do svých rot. Vyhodnocení pak 

bylo provedeno na pravidelném velitelském shromáždění. Každá rota měla svého rozhodčího. Velitel 

brigády s malými připomínkami cvičení vyhodnotil kladně, což bylo účelem věci, tedy, nacvičit 

součinnost v akci tak velkého rozsahu.  

Vyprávím svůj zážitek. Něco mohlo být trochu jinak, ale tak si brigádní cvičení pamatuji já Holek 

Zdeněk. 

Volně převyprávěl  Zdeněk Holek 

 


