
 

Prověrka 

Naše rota, vzhledem k vysoké frekvenci pokusů a proryvů, byla velmi silně personálně velitelsky 
obsazena. Velitel kapitán, zástupce poručík, velitel první, druhé čety, poručíci,velitel třetí čety, četař 
absolvent, potažmo podporučík, výkoňák podpraporčík, pouze velitel družstva psovodů a velitelského 
družstva poddůstojníci ZS. A tak střídání se ve službách DDR celkem ušlo. Velitel 2x, zástupce 4x 
měsíčně, zbytek si rozdělili zbývající s výjimkou dovolených. Každý den byl někdo z velitelů určen 
provést v „hantecu“, prověrku, tedy nehlášenou kontrolu hlídek.  

Na rotu jsem přišel později než můj spolužák Laďa Kačerek. Dva měsíce jsem velel v přijímači ve 
Vejprtech. On už byl na rotě mazák, já bažant. Dostávám třetí den úkol prověřit hlídku z piketu a 
změřit čas do zadržení. Vyrážím a jdu sám, nevím jestli se to smělo, ale zřejmě se to nemělo 
prokecnout. Protože se mi nechtělo jít do toho kopce co běžel des. Föerster s Mazánkem, jdu až pod 
Felsenkeler a dál podél KP. Ze začátku listnatý hájek a pak otevřený terén kde jsme pro statky seno 
sekali. Ve volnějším stoupání přicházím do míst, kde je dnes vrchol sjezdovky a to už začíná les.  

Les je to mohutný, podle tloušťky stromů šedesát až sedmdesát let. Podrost listnaté nálety.  

Fouká podzimní vítr střední síly. Vstupuji poprvé do toho tajemného lesa. Nikdy jsem to nedělal. 
Pocházím od Vnitřní stráže v Praze co i hrad střežila. Jdu po chodníčku podél KP. Co to..., praskot, z 
čeho pochází, vrzání..., co to je, nemám strach, ale jsem napjatý. V 1964 jsme měli ještě pistole vz. 52. 
Rychle pistoli ven, dřepnu si, poslouchám, sehnutě popojdu, naslouchám, natažený závěr, náboj v 
komoře. Oči už úplné tmě přivykají, už vidím jak se stromy kývají, jak o sebe třou a vrzají, jak se 
suché větve o sebe lámou. Stydím se, je to pro mne úplná novinka.  

Dojdu až k 3/24, mačkám dráty a poslušně čekám a čas měřím, až mě hlídka zadrží. Pistol je už vybitá 
a v pouzdře. Přežil jsem. Následně jsem takových prověrek absolvoval mrak a šel jsem na ně beze 
zbraně rovnou z rande nebo od pivíčka. To však není pointa, ta teprve přijde.  

Spřátelil jsem se z kuchařem Milanem Hervertem, jednak jsme si dobře pokecali, jednak jsem se od 
něj učil vařit. A ten mě vždycky mámil, soudruhu poručíku, já dnes budu brzy se vším hotov, vezměte 
mě sebou. Vždyť já ani nevím jak ta čára vypadá. Nechal jsem ho napsat do denního rozkazu a párkrát 
jsme prověřovali spolu. A jak čas šel, stala se z nás prověrková dvojice a výkoňák nás vždy psal spolu.  

Toho březnového dne 1965 jsem dostal úkol prověřit před 23 hodinou hlídku na 3/18 a provést cvičné 
zadržení psem. Je po dvaadvacáté, Milan už čeká u vchodu. Jdeme. Po cestě vesnicí si povídáme, 
pohodička. Jdeme přes nádraží, pod náspem nás nebude vidět. Už nepovídáme, ale pohoda. Dojdeme k 
drátům. Vstoupím do pásu, stisknu dráty. Na rotě, co jiného, signál. Zpět letí rozkaz, hlídko prověřit.  

Tak Milane, vem si rukáv! Tomu by jste nevěřili. Oba slepci, oba blbci. Soudruhu poručíku, já jsem ho 
zapomněl na rotě. No průser. V hlídce byl Alan, toho si pamatuji. Cca. osm roků, ale ostrý jako břitva. 
Kdysi ho nějaký mazák naučil nechodit na ruku, ale na koule. Jak nedáš rukáv před pytlík, máš smůlu, 
už si nezašukáš. Co teď ? Mozek rychlejší jak počítač  

IBM. Nádraží..., nádraží.  

Už vidíme probleskovat žárovičku obojku. Běžíme, prcháme, letíme. Spása je čekárna na nádraží. 
Ještě kousek, jazyk na vestě, dobíháme. Proboha co to? Čekárna je zavřená na klíč, výpravčí v noci 
neslouží. Spásná myšlenka. Na čekárně se skví zinek - nové okapové roury, ale je těsně při zdi, nejsou 



úchyty. Alan už dobíhá, strach dá obrovskou sílu. Už jsme oba na střeše a Alan se snaží drápat za 
námi. Údolím zní jeho, teď už krásný štěkot. Už i hlídka dobíhá.  

O tak parádním zadržení si kluci dlouho i v civilu povídali. No šuškalo se šuškalo i na malůvce tabla 
jsme se ocitli. Ale na prověrky jsme dál chodili a vařit se učili. Ty ostatní prověrky byla rutina a nic 
mimořádného. Vzít rukáv vrazit ho psovi do mordy, zacloumat s ním, případně klackem udeřit. I oni 
svůj adrenalin potřebovali a tak jsme vlasti sloužili, a společenskou objednávku u 13. roty 3.bPS plnili. 
Tak, to byl jeden ze všedních dnů, žádná lež, samá pravda. 

 
Volně převyprávěl  Zdeněk Holek 


