
 Výcvik. 

 

Tak jak jsem slíbil, jsme u výcviku. Výcvik VZS měl v podstatě dvě fáze. První fáze, 

získání základních znalostí a návyků, potřebných pro život na státní hranici, která probíhala 

v dvouměsíčním výcvikovém středisku. Zde je třeba připomenout, že délka služby u PS MV 

trvala 26 měsíců z důvodů, které vyplynou níže. Fáze druhá, upevňování znalostí a návyků 

získaných ve výcvikovém středisku a jejich další rozšiřování a upevňování vzhledem k 

podmínkám a potřebám brigády a roty, na kmenových rotách. 

 

A tak jsem byl kádrovým rozkazem velitele brigády přidělen k dočasnému výcvikovému  

praporu 3. bPS ve Vejprtech, jako velitel druhé čety, druhé výcvikové roty s velitelem kpt. 

Michnou. Všichni velitelé nastoupili někdy po 20.7.1964, ještě deset dnů před nástupem 

nováčků. To ale nebyl odpočinkový čas. Byl to čas tvrdé práce, skládající se z každodenního 

zaměstnání do 16-ti hodin. V té době velitelé absolvovali IMZy = instrukčně metodická 

zaměstnání. V podstatě se jednalo o názorné ukázky jak co s nováčky cvičit. Vedoucí 

zaměstnání byli členové štábu brigády, výcvikáři, cvičící byli velitelé družstev, kteří právě 

přišli z poddůstojnické školy. Tato činnost ustala den, dva před příchodem nováčků a 

pokračovalo se konečnou úpravou ubikací. 

 

Příchod nováčků byl každý rok stejně posloupný. Příchod, odevzdání povolávacího rozkazu. 

Evidenční náčelník, zápis do evidence útvaru. Stříhání, koupání. Odběr stanového dílce a 

postup od jedněch dveří k dalším a u každých dveří přibyla do celty nějaká součást výstroje 

až do kompletnosti. Zbraně se přidělovaly v následujících dnech. Velitelé družstev si 

odváděli nováčky na ubikace a podle předběžného pavouka je rozdělovali na ložnice 

družstev a čet. Naše druhá rota měla tři čety po osmi až deseti nováčcích v družstvu, četa 

měla tři družstva. A teď nastalo to nejhorší, uskladnění výstroje do nočních stolků a skříněk. 

Většina hochů potřebovala napoprvé pomoc velitelů družstev. Makali, až se z nich kouřilo. 

První noc všichni spali jak zabití z únavy. To vše probíhalo ve vedru uprostřed léta. Prvního 

nebo dalšího dne měsíce srpna. 

 

První výcvikový den mimo rozcvičky a snídaně, úklidu a uvítání, započal čím? No přece 

Pořadovou přípravou. Cca. třídenní snaha udělat z individuálů organizované těleso, které 

je schopno nastoupit do tvaru, pochodovat zdravit a to všechno dál už znáte z vlastních 

zkušeností. Hlavním předmětem výcviku byla Pohraniční příprava. Jak střežit, jak 

kontrolovat, jak pozorovat, jak provést zadržení, propátrávání terénu po ukrytých 

narušitelích a vše další co souviselo z hlavním cílem PS, zabránit proryvu. Tyto návyky 

musely být nacvičeny, tak, aby byly prováděny automaticky, bez přemýšlení. K tomu bylo 

za blízkou textilkou vybudováno pole SiS s KP, špačkárna, zemljanka, vše tak, jak to na 

reálné hranici vypadalo. Tam jsme trávili nejvíce času, ve dne i v noci. 

 

Druhá nejdůležitější příprava byla Střelecká příprava. Jaképak zadržení, pokud by VZS 

neuměl použít zbraň v ostré situaci. Teorie, nácviky praxe, střelby, taktéž do zblbnutí.  

Taktická příprava obsahovala běžné zvládnutí úkonů útoku včetně hurááá a úkony obrany. 

S tím přímo souvisela Ženijní příprava, jejímž hlavním úkolem bylo naučit VZS vykopat 

si okop pro vlastní ochranu. Protichemická příprava obsahovala zacházení s maskou 

rukavicemi a botami a pláštěnkou proti Yperitu. I několik dalších příprav souvisejících s 

výcvikem VZS, třeba Zdravotní příprava, ošetření při zranění, použití balíčku první 

pomoci. Samozřejmě všudypřítomné PŠM, 2 hodiny týdně. Ale to školil ZVP. Byly i další 



přípravy, jejichž důležitost nebyla tak vysoká. Výcvik vedl vždy velitel čety. V přijímači v 

90% důstojníci. Na každý den dopředu museli velitelé čet zpracovat písemné přípravy, které 

schvaloval velitel roty, tedy popis jak který výcvik bude veden, jaký bude použit matriál. 

Velitelé družstev předkládali přípravy k podpisu veliteli čety. Dvakrát v týdnu probíhal i 

noční výcvik, který končil kolem půlnoci. Spánek šest hodin minimum. Někdy se spalo i do 

osmi, devíti hodin. V podstatě vše se dělo v poklusu, kromě dvou hodin osobního volna. 

 

Ale i já jsem měl osobní volno. Po denním rozkaze v 16,30 hod., pokud nebyl noční výcvik, 

do civilu a na pivínko do hotelu Praha. Kamarádil jsem ještě s jedním velitelem čety, ale ten 

absolvoval učiliště o dva roky dříve, takže jsme se osobně neznali. Jednomu se špatně 

zabává. A tak jsme jen tak špacírovali, okukovali děvčata a těch bylo až až. Vejprty to byla 

samá textilka a ubytovna či internát. A tak v Klubu kterési textilky, naproti hotelu Praha, 

středa, sobota, neděle tanečky, no paráda. Sobota neděle volno, služby DÚ jsme nesloužili, 

to sloužil štáb praporu a velitelé rot. PDÚ sloužili absíci. A tak jsme se vesele proháněli po 

parketu. Frčeli černé úzké brýle, jako Beatles a místo kravat sametky, mokasínky a tak. No 

frajeři až na půdu.  

 

No a děvčata, děvčata se nám líbila velmi. Jedna za mnou přijela, již zapomenutá po půl 

roce, až na rotu. A to byla ta Blondy se kterou jsem se poprvé v životě miloval vestoje. Není 

to sice ono, ale cíl to splnilo. A ta byla miláček. Nevím, jestli Vám to smím vyprávět, ale to 

se musí prostě zažít. Pár nenávazných dnů jsme spolu tančili, až to přišlo samo od sebe. 

Horká sobotní noc. Není ti horko po tanečku, je, mě taky. Jdem se vyvětrat. Šli jsme. 

Naproti Klubu, kde dnes stojí panelák, o dva baráky pod druhou rotou stál dům s 

podloubíčkem před vchodem. Šup a už jsme tam byli. No samozřejmě tělo na tělo, líbačka, 

bludné ruce, zjišťování kde je co a kam dovoleno. Nakonec dovoleno bylo všade. Nějak se 

mi ve stoje nevedlo. Blondy to vzala sama do ruky a už se nám vedlo, až se povedlo. 

Kocour byl v troubě a dokonce se mu tam tak líbilo, že si sjednal rande na příště. Ten večer 

byl už celý hezký a už jsme se oba těšili na další a ty byly ještě krásnější.    

             

    No ale chlapi, dám vsuvku, to Vám musím povědět, to byla věc! Před Blondy jsem 

ulovil takové střívko, hrála si na těžkou bombarďačku, prostě mistryně světa. A tak ji jdu 

doprovodit a zašli jsme do parku. Jdu po ní, ona po mě a už to děláme. Funíme, hekáme, 

frajerka byla ještě dost úzká. A na té lavičce žádné pohodlí, tak jdeme na trávu na její svetr a 

bijem do toho jak křižáci do vozové hradby, když tu náhle, baterka, světlo, doklady prosím, 

hlídka SNB. Namísto občanského průkazu jsem nosil jen služební průkaz MV. V leže sáhnu 

do zadní kapsy a dávám hlídce služební průkaz. Čumí jak jelita. Měl jsem větší šajbu jak 

oni, co udělají? Mlčí. Pak se jeden vzpamatuje a praví: Pokračujte soudruhu poručíku a 

kráčejí do dáli. Tak jsem se chechtal, až jsem vypadnul z jeskyňky. Bombarďačka se málem 

strachy počůrala. Ale číslíčko jsme přes to dodělali. 

 

No a tak na tom randíčku s Blondy, jsme potančili, je léto, bloumáme venku. Tehdy se tomu 

říkalo chodit spolu. Přijdeme k firemní ubytovně a milujeme se na schodech zadního 

vchodu. To je bída praví Blondy. Jsme na pokoji čtyři, já je vyženu, ať si to můžeme užít to 

milování. 

A taky jo. Jdeme příště z venku a proplížíme se chodbou na pokoj. Čtyři postele prázdné, 

paráda. Je sobota a taneček byl delší, něco jsme upili. Už se známe i tělem. Svršky létají na 

všechny strany, už jsme nazí, už jsme v postýlce. Teprve teď nasávám rukama celé Blondy 

tělo. Je mladistvě krásné, vzrušivé. Líbání je samozřejmost. Sjíždím ústy cele tělo, tlačím 



nožky od sebe. Jemná kůže vnitřní strany stehen mě přivádí k šílenství, líbám i je, vůně těla 

je velmi vzrušivá. Blondy už tě chci. Lehám si na levý bok, kolmo ke klínu Blondy. Je 

připravená, velmi lehce pronikám do jejího klína. Zůstává mi volná pravá ruka. A teď 

miláčku, teď přijde hodina pravdy. Je stará moudrost, že pokud chlap neudělá ženu dvakrát, 

než se udělá sám jednou, je houby chlap. A tak plním tuto moudrost. Celé pole lásky je 

přístupné mé ruce. Je radost tam pracovat. Přitom sám kopuluji. Nespěchám, natahuji to, 

rukou pracuji usilovně. Vzdychání naříkání na sebe nenechá dlouho čekat. Dávám si pauzu, 

už bych byl. Na Blondy to přichází, zesiluji všechny činnosti. Už cítím škubání břišního 

lisu, mušlička je nepředstavitelně mokrá. Něco nového, cítím vibrace spodní části těla 

Blondy, výbuch musí už už přijít. Božské úpění, božské naříkání, vzepětí do mohutného 

mostu, výkřiky, pád mostu. Co se s Blondy děje, celá se chvěje? Nohy jí vibrují. Vystoupil 

jsem z ní, chci to celé ještě jednou. Byla to krása. Podruhé už mě ze sebe málem vyhnala. 

Po druhém kointu nebyla tak deset minut schopná pohybu, jen se třásla. Líbal jsem ji a 

hladil po bříšku. Pod bříško mě už nepustila. A to se opakovalo tak max. v deseti nocích. 

Pak se už blížil konec přijímače a tak záležitost ´´láska´´ vyšuměla. Ale vzpomínka jí 

zůstala, když si po půl roce na mne vzpomněla. Ale Vejprty byly od Potůčků daleko. 

 

Po celou dobu přijímače výcvik probíhal velmi intenzivně a každý úkon se opakoval do 

úplného zvládnutí, což mohlo z pohledu VZS vypadat jako šikana. Ale opak byl pravdou. 

Když se na pohraniční rotě vyměnili poslední pondělí v měsíci říjnu ročníky, staromazáci 

jeli ráno domů a po obědě 2 PV3S přivezly ročník nový, museli být VZS zcela vycvičeni, 

neboť již ve středu nastupovali s novými druhoročáky do služby jako plnohodnotní členové 

hlídek. Takže výcvik na pohraniční rotě byl vlastně výcvikem zdokonalovacím a návyky 

upevňujícím. A bylo to vždy v pondělí, neboť v neděli navečer probíhala u celé brigády 

rozlučka mazáků s rotou, kamarády a životem vojenským vůbec. 

 

Před rokem 1962 byla pohraniční rota rozdělena do družstev a výcvik družstev, které nebyly 

ve službě vedl ZVR. PŠM a kulturní činnost vedl ZVP. V roce 1962 byl zaveden četový 

systém. Rota měla 3 střelecké čety po cca 23 až 24 lidech, velitelské družstvo, jemuž velel 

výkonný praporčík, jako zástupce VR, byli tam provianťák, vozka, dva kuchaři, kotelník, 

dva spojaři, tedy sedm až osm lidí. Následovalo družstvo psovodů s vlastním velitelem, 

VZP, nebo VZS, dle personální situace. U nás osm psů a osm psovodů, velitel družstva 

VZS. 

Příslušníci velitelského družstva a psovodi přišli na rotu zcela vycvičeni. Zúčastňovali se 

jen výcviku jako pořadová, střelecká i jiných, jen tak, aby neztratili návyky získané v 

přijímači. 

Výcvik se psy byl veden odděleně velitelem družstva psovodů. Některé specializované 

kurzy prováděla brigáda i v průběhu výcvikového roku. 

 

Výcvik střeleckých čet pak byl dán systémem střežení SH. Jedna četa ve službě, druhá četa 

odpočinek po službě, třetí četa výcvik. Týden tehdy měl šest dnů pro výcvik. V každém 

měsíci měla každá četa namísto výcviku v sobotu hraniční volno. Většinou ho hoši trávili 

sportem nebo vyrazili do Karlových Varů, pokud neměli trest, zákaz vycházek. Plán výcviku 

na měsíc zpracovávala brigáda. V podstatě se cvičilo celé dva roky to samé, co se VZS 

naučili v přijímači se zaměřením na zdokonalení a získání rutiny. Možná to samo o sobě 

vytvářelo sklon k staromazáctví. Ti šikovní už druhým rokem dělali vše levou zadní. Konaly 

se i prověrky konkrétních příprav brigádou, ale to se tři dny předem nadřelo. Čím bylo blíže 

k civilu, tím méně bylo nutno cvičit a opakovat. Sám jsem drilování považoval za stupidní, 



jako třeba kontrola KP, co na tom stále nacvičovat. Na výcviku pátracích hlídek v terénu 

jsem však nikdy neslevil a vždy jsme naháněli cvičného narušitele s mohutným množstvím 

cvičné munice, výbušek, světlic, radiostanic, tak, aby výcvik táhnul. Zrovna tak nácvik clon. 

Nechal jsem na clony jít cvičné narušitele, jednotlivě i ve skupinách. Hned na místě jsme 

zaměstnání vyhodnotili, ukázali si klady a chyby, tak, aby se jich VZS v ostré situaci 

nedopustili. Tato činnost byla při výcviku se mnou velmi oblíbená. Obecně jsme to nazývali 

taktika. A VZS z druhých čet mě lákali, pojďte s námi cvičit taktiku, náš velitel čety se bojí. 

Ale to nešlo o vlastní vůli. Je jen smutné, že tak vycvičení Pésáci, záložáci, kvůli lajdáctví a 

aroganci přišli na Přísečnici o život. Na druhou stranu, dobře připravený příslušník naší roty, 

jejich vraha jediným nábojem zlikvidoval. A tak nezbývá než říci se Suvorovem, těžko na 

cvičišti, lehko na bojišti. Tak to bylo o výcviku s pohledu velitele. 

 

 

Moje zážitky Holek Zdeněk. 


