
Poslední jízda. 

 

Je konec září 1965. Druhý ročník, nástupní termín cca. 1.8.1963 se pomalu, ale jistě chystá 

do civilu. Rozloučení s vojenskou službou - zvláště psovodů, není jednoduché. U jiných, 

kteří odevzdali výstroj a výzbroj, to může být brnkačka, ale většinou taky není, protože se 

loučí s kamarády se kterými na hlídkách strávili mnoho a mnoho hodin.  

 

Je dobrým zvykem, že velení PS brigády poslední neděli před odchodem do civilu povoluje 

na rotách rozlučkové posezení se slavnostním obědem, obyčejně se povoluje ½ hl, piva, pár 

beden lahváčů a tak 1 litr tvrdého alkoholu. Na chlapa to vychází, dvě piva a tak dva frťany. 

Vyspat se a v pondělí ráno převléci, vyfasovat ŽUPku a všichni na vláček a tradá do civilu. 

 

A tak je 26.9.1965 po obědě, stoly jsou připraveny, sud piva s pípou a ostatní stojí v koutě a 

loučení může vypuknout. Toho dne jsem končil službu DDR, tak jak bylo běžné ve 13,00 

hodin. Službu jsem předal por. Hamplovi, veliteli druhé čety. Jdu se vykoupat a jedu na 

nedělní oběd do hotelu Modrá Hvězda v Horní Blatné. Do cca. 17,00 hod. z příběhu 

vypadám a již nejsem přímým účastníkem události. Později figuruji jako svědek ve 

veřejném soudním řízení a jsem přítomen čtení rozsudku a odůvodnění rozsudku fyzicky. 

 

Tak povím, co jsem viděl, co jsem slyšel, od účastníků akce a co jsem si vyslechnul jako 

shrnutí události u soudu. Toho dne je již v době ukončení služby na rotě přítomen velitel 

roty kpt. Bartoš, který si před garážemi štípe dřevo na zimu. Oslava probíhá za občasného 

dozoru DDR tak, aby se chlapi necítili hlídáni, tak od ½ 2 hod. Kolem 15 hod. je dopito, 

vypito. Což naplat, některým jedincům množství alkoholu nestačilo, zvláště těm, kteří byli 

největší mazáci a po našem moravském - machři. A tak pět takových machrů ukulo plán, jak 

se dostat k dalšímu alkoholu. 

 

Osoby a obsazení. 

voj. Liška, před předáním vozidel prvoročákovi, řidič 

des. Bechyně velitel družstva 

voj. Blažek, psovod 

voj. Tuček, psovod 

voj. Šebek, střelec 

 

Čí nápad to byl, to mi uniklo, ale machři vymysleli plán, jak si ještě zajet na alkohol do 

hospody. Plán vypadal tak, že obelžeme DDR s tím, že je sud od piva ještě ten den, nejlépe 

hned, nutno vrátit do hotelu Perninský dvůr, odkud byl zapůjčen. A tak vyslali prvoročáka, 

již oficiálního řidiče roty, voj. Vršku za DDR, aby povolil výjezd Gazu za účelem odvozu 

sudu. DDR však k tomu neměl žádné pokyny od velení roty a tak mladšího řidiče odeslal za 

velitelem roty, který si mimo službu štípal dřevo. Velitel roty žadatele o výjezd odbyl s tím, 

že je u roty mimo službu a že řízení roty je plně v rukou DDR. Milí machři vyslali Vršku za 

DDR s tím, že velitel roty výjezd povolil a že DDR má podepsat jízdní rozkaz.   

                     

DDR aniž se osobně přesvědčil o pravdivosti tvrzení, jízdní rozkaz podepsal. U soudu za 

tuto nedůslednost dostal podmínku, rok na dva roky. A tak řidič Vrška přicválal s 

podepsaným jízdním rozkazem. Vyvezl Gaz z garáže, ale částečně opilý Liška ho přemluvil, 

že si udělá poslední jízdu a jméno řidiče v jízdním rozkaze sám přepsal. Ostatní zúčastnění 

naložili sud. Gaz poodjel kousek od roty. Vrška vysednul a výše zmínění nasedli do vozu a 



hurá na další alkohol. Jejich první zastávka v touze po alkoholu byla v hotelu Modrá 

Hvězda. Ale sotva vstoupili do dveří, spatřili mě a ač jsem byl v civilním oděvu, rychle 

vycouvali a odešli. A tak pokračovali do Perninského Dvora, kde odevzdali sud a tankovali 

alkohol. Kolik vypili a v kolik odjeli z Perninku přesně nevím, ale bylo to mezi šestnáctou a 

sedmnáctou hodinou. Jízda zpět na rotu probíhala bez problémů až do chvíle kdy se Gaz 

přiblížil na cca 2 km od roty. 

 

Jak byli hoši rozjařeni, tak z neznámého důvodu voj. Liška řidič, začal dělat myšky od 

jednoho kraje silnice k druhému, aby se ještě naposledy předvedl. V jednom okamžiku se 

vůz dostal na levou pískovou krajnici, kde šel do smyku. Řidič chtěl vůz vrátit na asfalt, což 

se mu povedlo, ale již nestačil řízení srovnat, takže na pravé krajnici narazil pravou stranou 

vozu do telefonního sloupu a převrátil se do příkopu, tehdy ještě asi 1,5 m hlubokého.  

 

Náraz byl pro vozidlo i osoby devastující. Vedle řidiče, z neznámého důvodu sedící voj. 

Tuček, byl při převracení vozidla zasažen telefonním sloupem přímo do hlavy. Jeho zranění 

bylo smrtelné. Na levé straně sedící osoby byly při převracení vozu vymrštěny skrze plachtu 

a voj. Šebek spadl do příkopu a převracející se vůz ho pravým opěradlem šikmo přes prsa  

přimáčknul k druhému svahu příkopy. V ten okamžik voj. Šebek ještě žil a sténal. Voj. Liška 

utrpěl šok a na dvě hodiny uprchnul od vozidla a vrátil se až za dvě hodiny na rotu. 

Zbývající tři se snažili vozidlo nadlehčit, aby mohli voj. Šebka vyprostit. Šance, že by 

pohnuli tunovým vozidlem, byla nulová. Proto jeden z nich běžel na cca 1500 m vzdálenou 

rotu pro pomoc. Než doběhl na rotu uběhlo cca 10 min. Než doběhla pomoc k vozidlu, 

uběhlo cca 20 až 25 min. Voj. Šebka však vyprostili již mrtvého. Opěradlo podélné lavice ho 

zadusilo. 

 

Já se o havárii dozvěděl v cca 17 hod. od jednoho příslušníka PS PS, který jel náhodně 

okolo. Sdělení: „máte u Rybičkárny havárii a jsou mrtví“, mě přinutilo se okamžitě vrátit na 

rotu. Když jsem projížděl kolem místa havárie, Gaz už stál na kolech s roztrhanou plachtou 

a zohýbanými výstuhami plachty. Za příkopem na celtě a přikrytí dekou leželi nepřeživší. 

Po příjezdu na rotu, vzhledem k tomu, že jsem byl pojízdný, měl jsem skůtr ČZ175, jsem 

byl určen ke střežení místa havárie. Na místě jsem střežil do 01,00 hod příštího dne, kdy 

přijeli z brigády zdravoťáci. Pomohl jsem jim těla naložit na PV3S a vrátil jsem se na rotu. 

 

Již záložáci v pondělí 27.9.1965 odjeli do civilu, odpoledne byli přivezeni nováčkové z 

výcvikového střediska a já, já jsem byl určen rozkazem velitele brigády k oznámení tragédie 

rodině voj. Šebka a k zařízení jeho pohřbu. Byla to velmi smutná a nervy beroucí záležitost, 

která mi zůstala v hlavě dodnes, to se nedá vymazat... 

 

Jak věci probíhaly dále, sice s havárií souvisí, ale již na její důsledky nemělo žádný vliv. V 

dubnu 1966 byla ukončena OSH s NDR, brigáda PS byla rozpuštěna a tak záležitost na 

dlouhá léta upadla v zapomnění. Nebyl kdo, kdo by se postaral alespoň o pomníček. 

Naštěstí poblíž místa havárie byl křížek, ale ten někdo ukradl, dnes stojí jen jeho základna. 

 

Voj. Liška obdržel od soudu trest 4 roky vězení. Od občanů z Potůčků vím, že seděl 2 roky, 

zbytek měl na podmínku.  

  

S největší snahou o pravdivý popis události vyprávěl Holek Zdeněk. 

 


