
Trenýrky dolů! 
 
Je podzimní den roku 1965. 13. rota Potůčky si po vynikající večeři od kuchaře Milánka Herverta  
/pravé jméno, jinak sládka ze Žatce/ přede svým rytmem. Televizi sice máme, ale  
nemáme signál, vysílač Klínovec ještě nestojí. Vláčkem dostáváme třikrát týdně nějaký film. Běží pak 
i několikrát denně, jak hlídky přicházejí a odcházejí a jak se chlapi dospí. Zrovna běží největší  
bomba "Někdo to rád horké" s Marilyn Monroe. To se dá vidět i stokrát. V kinosále je tma, 
ale hukot. Ten hukot však nepochází od strojů, přístrojů, nebo z úst diváků. Je to hukot  
biologického charakteru… 
 
Na filmu sedí i poplachovka, která jinak vybíhá z roty na úseky hranice přilehlé k rotě.  
Panuje klid a pohoda. Poplachovku drží velitel družstva psovodů desátník, říkejme mu  
Förster, v civilu absolvent lesnické školy v Písku. Kudrnaté kaštanové vlasy, učesané na  
kohouta, pod nosem frajerský knírek, Don Chuan na první pohled. Holky po něm jedou, ale  
on miluje jen své pejsky. Uvařit, vyčistit kotce, nakrmit pejsky, prohnat směnu v psí  
kuchyni, to je jeho parketa. Osm metrů před kotci teče radioaktivní potok, co o kus dál vytéká z  
uranové, bývalé šachty. Z toho jsou  pejskové neustále čilí. I tehdy ubohý rentgenometr co byl na rotě 
tu naměří půl roentgenu. Člen hlídky vojín, říkejme mu vojín Mazánek, hubeňous a mrňous. Inu 
povedená sestava. 
 
Film dobíhá do konce, Marilyn špulí ňadra a v tom se přízemím roty rozeřve ústředna signální stěny a 
hlásí zkrat na signální stěně. Dozorčí roty už řve také, poplachovka do zbraně. DDR sbíhá do přízemí 
a vydává poplachovce rozkaz k prověření úseku XYZ. Föerstr bere svého čtyřnohého miláčka na lajnu 
a vyráží s Mazánkem do terénu. Další díl signálky už patří piketu. Hlídka z piketu vybíhá na styk a 
kontroluje pás silnými baterkami, sletovanými ze dvou na osm tlustých buřtů /baterií/, kterých je na 
rotě vždy dost. 
 
Poplachovka vyráží z roty během, KP a SS byly na vrcholu kopce, kde je dnes  sjezdovka. Převýšení 
je minimálně 300 m. Cožpak des. Föerstr, štíhlík, dlouhé nohy, už je v polovině kopce. Ale kdepak je 
konec vojínu Mazánkovi, zmizel v dálce. I ten pes cítí, že to nebude cvičné zadržení. Chrčí a rve 
desátníka za sebou, od nohou mu odletují hrudky hlíny a chumáče uschlé trávy. Úplně schvácení 
dobíhají ke KP. 
 
Teď už je to pomalejší, psovod i pes prověřují KP. A náhle, už ji pes cítí, už zas táhne a už jsou u ní. U 
čeho? No přece u stopy vyšlápnuté v kontrolním páse. Pes chce vpřed, ale ještě chvilinku, prosím! 
Nabít sapa se sklopkou, náboj do komory, sap do levé ruky, lajnu do pravé, popustit lajnu a vpřed a 
trapem tím naším pralesem, naštěstí z kopce dolů. Běží ze všech sil, vidina opušťáku je lákavá, ale být 
na rotě machr, to láká taky. Bažanti by ho měli za poloboha. 
 
Běží  se jako o život. A náhle, pes začíná vyštěkávat, narušitel je blízko, baterka ale není, kdesi mu 
vypadla. Oči přivykly tmě. Už je narušitele vidět, ale ještě kousek blíž pro jistotu. Lesem zní „Stůj!“ 
Nic. „Stůj nebo střelím!“  A náhle oči upřené na narušitele nevidí co je pod nohama, desátník 
zakopává, vrávorá. V domění, že v levé ruce držený sap ho podrží v rovnováze, bezděčně tiskne 
spoušť. Myslíte výstřel? Ne! Rovnou celá dávka... a ne lecjaká! Později  je spočítáno, že laufem 
proletělo 18, slovy osmnáct, včel. Sap letí v dávce nad hlavu. Zaplať bůh, že  udržel na nohu. A co 
vidí oči, jeho Němec stojí jako přikovaný s rukama nad  hlavou a třese se jako osikový list. Ale pes 
chce také zadržení. Desátník zkracuje lajnu a už ho drží za obojek. Ale pes řve až se smrky zelenají. 
 
A tak tu stojí uprostřed lesa, nervy napjaté k prasknutí, co bude dál. V dálce světlo baterky, dobíhá 
vojín Mazánek. Zběžná osobní prohlídka, pouta, to už je rutina. Ale s Němcem se něco děje, nakrucuje 
se, přešlapuje a něco mumlá. Nerozumí si ani slovo. Ale vojín Mazánek má k drobné postavě, dobře 
vyvinutý čich. Ty vole, říká desátníkovi, ty vole on se asi posral. A už je to i cítit. I ten pes to cítí a 
schovává se za desátníka. A Němec mele a mele. Hlídka musí k cestě na piket, aby pro ně mohl dojet 
gáz. Mazánek střílí zelenou, proryv zlikvidován. 
 



Hlídka se zadrženým přichází k onomu radioaktivnímu potoku. A Němec mele a mele. No konečně to 
hoši pochopili, sundávají mu pouta, jistí ho psem a dvěma sapy. Němec se klepe a sundává si kalhoty 
a boty a stahuje totálně prosrané trenýrky a háže je do potoka. Ukazuje k potoku, může,  je jištěn. 
Dřepnul si na břeh a myje si zadek. V dálce už hučí Gáz, tak rychle do kalhot, jede se na rotu. Míra 
Komínek výkoňák, umí německy. Bude předběžný výslech, než přijedou zpravodajci. Konec 
poplachu. A na kinosále už Marylin zase natřásá ňadry… 
 
Byla to rychlovka. Ten pes uměl  i stopu osm hodin starou. Dělal i pro policajty. Jména si nepamatuji, 
ani vojáků ani psů, ale jejich tváře vidím zcela zřetelně a to kdykoli. Možná se  něco událo malinko 
jinak, ale tak 80% je čistá pravda a nic než pravda. Ten den jsem měl službu DDR. 
 
 
Volně převyprávěl  Zdeněk Holek 
 


