
Nebezpečné hry 
 
Střelecká příprava, byla jedním z nejdůležitějších předmětů výcviku na pohraniční rotě. V rajonu roty 
v místě zvaném Stráň, v údolí u potoka byl vybudovaný hliněný val a před ním tak asi 200 metrů 
rovného terénu zarostlého travou a to byla rotní střelnice. Jednou měsíčně tu vojska museli odstřílet 
nějaké cvičení – název pro nějaký způsob střelby. Tato činnost byla vcelku oblíbená i přes to že 
následovalo čištění zbraní a to normálně nebyla žádná oblíbená činnost. Někteří borci dokázali jít do 
služby z tak zasraným laufem až to bolelo. Ale před nástupem do služby se to namátkově 
kontrolovalo. 
 
A tak obyčejně rotní střelby začínaly tak, že den předem dva, tři bojovníci z kosou museli posekat a 
pohrabat střelnici. A druhý den co mělo ruce a nohy šlo střílet, dokonce na střídačku i kuchaři. 
Výkoňák měl už vždy dopředu nachystané bedny střeliva, i malorážky a náboje do nich. Dokonce i 
velitel roty si přišel zastřílet. O obzvláštních střelcích kopytech se vědělo a tak, aby nemařili náboje, 
nacvičovali napřed malorážkami, aby se dostali alespoň trochu do cviku. Většinou se střílelo na 
ležícího nebo klečícího střelce. To by v reálu byly nejpravděpodobnější cíle. 
  
Střelbu vedl vždy nějaký velitel čety, důstojník. Ze začátku to šlo všechno jako na normální střelnici, 
očekávalo se, že každý bojovník nastřílí alespoň na dobře. A tak někteří nastříleli hned a měli havaj, 
někteří na podruhé, na potřetí. Ale z těmi kopyty byla práce! Vysvětlovalo se, poučovalo se a střílelo 
se do zblbnutí, až nastříleli alespoň na vyhovující. Nevím jak to výkoňák dělal, ale střeliva měl vždy 
dost a naplánované množství se muselo vystřílet. Kdyby byl opak a střelivo zbylo, svědčilo by to o 
tom, že výcvik nebyl řádně proveden. Střílelo se tedy o sto šest. Nakonec i velení roty, psovodi, 
velitelské družstvo. Střelby psovodů se psy se prováděly samostatně. 
 
Začátkem roku 1965 jsme pro vojáky z povolání namísto pistolí vz. 52 dostali Škorpiony. Veliké 
všeobecné zkoušení nastalo. Pistolové náboje, hledí stavitelné do 400 metrů. Celkově do 200 metrů 
dobrá zbraň. Na větší vzdálenost, nic moc. Ale byla to móda. Z praktického hlediska, ve službě daleko 
více překážel než pistole. Neforemný, velký. Do ostré akce bych si raději vzal SA vz. 58 se sklopkou. 
Zbraní bylo vždy více než vojáků.  
 
Velitelé družstev byli většinou dobří střelci, vybičovaní z PéeŠky. Výkoňáka, když měl službu, nebo 
volno, zastupoval provianťák. Měl klíče od skladů všeho, tedy i zbraní a střeliva. A protože byl dobrý 
střelec, měl lásku ke zbraním. Já jsem měl vyfasovanou sportovní pistoli malorážku, ale o té jsem 
vyprávěl pod názvem Zima. A tak když jsem sloužil DDRa a měl dlouhou chvíli, tak jsem se 
pohyboval v dosahu DR a zastřílel jsem si v koželužně.  
 
Ve vzdálenosti asi 250 metrů od roty stál železobetonový skelet dosti velké fabriky i z komínem cca 
50 metrů vysokým. Byli jsme v údolí. Bývala to koželužna, moderní fabrika. V přízemí betonové vany 
k máčení kůží. Do některých kapala voda jiné byli suché. Před skeletem zbytky vstupní brány. Po 
válce národní správci a zlatokopové fabriku vybrakovali a co bylo použitelné na vagonech z nádraží 
odvezli. "Dožili" jsme se ještě demolice celého objektu.  
A tak jedné neděle, bylo to v létě, chodil jsem jen v saku, DR, věděl kde jsem pro případ potřeby, 
střílel kolem fabriky. Přišoural se provianťák a říká - soudruhu poručíku, já bych si  
také zastřílel. Já na to a co tomu brání, klíče od skladu máš, tak si dones malorážku. No jo, ale to se 
musí cosi podepsat v nějaké knize, tak dones i knihu. Tak jo, dávali jsme si různé cíle a pálili. Nevím 
jak jsme v povídání došli k myšlence, jaké by to bylo, jakoby, pálit po sobě. No a protože jsem byl 
"dobrý pistolník", povídám... budeme simulovat bránění a dobývání fabriky. Vy si vylezete do patra a 
já Vás budu dobývat. Dohodnuto, že se smí střílet nejblíže dva metry od těla. Veliká bitva. Každý 
jsme vystříleli tak padesát nábojů. Pak šly hlídky ven, tak jsem musel za povinností. 
 
Během akce před rotou houf pozorovatelů. O tom, že bych z toho mohl mít průser jsem neuvažoval. A 
tak jednoho dne přijde můj oblíbený velitel družstva a prví. Nemohli bychom si někdy zastřílet s 
vámi? To bylo za úvahu, to by byla bitva. Na rotě bylo pět malorážek, střeliva nepočítaně a výkoňák 
sice starší, ale v mládí stejný pistolník a mě měl oblíbeného. Nejednu službu jsem u něj prokecal a 



vodky popil, takže strach z prozrazení nebyl. A tak se taky stalo a to celkem asi ve třech či čtyřech 
případech. Pak jsem dostal strach z průseru. 
  
Vybraní byli dobří střelci, pravidlo jak jsem již popsal. Tři bránili, tři dobývali. Nám se prášilo pod 
nohama, nebo padala omítka vedle nás nad námi a u těch co bránili se sypaly zbytky skel v oknech, 
padala jim omítka na hlavu a houf diváků, vojáků. To jsme si zopakovali jak uvedeno, až výkoňák se 
začal divit jak mu ubývá malorážkové střelivo. Ale v knize výdeje střeliva z důvodu výcviku vše 
podepsáno odpovědnými osobami. Stejně se dodnes divím, že se to kontrášové nedozvěděli, neboť na 
každé rotě alespoň svoje dva lidi měli. A nebo věděli a mlčeli, neboť my (i já) jsme věděli o jejich 
sexuálních rejdech u naší roty. Napětí, dnes se říká adrenalin, nám proudil místo krve. To co jsme, nás 
šest, prožili můžete prožít jen v ostré akci. Když odražená projektily hvízdají kolem, je 
neopakovatelný prožitek. Ale pán nad osudy lidí nás měl rád, nikomu se nic nestalo. Tak naivní jsme 
byli, když jsme si chtěli vyzkoušet, jak by to bylo v boji.  
 
I tak jsme se bavili, abychom dlouhou chvíli neměli a napětí užili.  
 
Co jsem vyprávěl, jsem sám na vlastní kůži prožil a jestli jsem něco opomněl, tak sorry, je to dávno a 
dávno promlčené. 
 
Holek Zdeněk 


