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VOZKA KAREL A KONĚ 12. rPS PODLESÍ 

 

O tři rotní koně a několik prasat, které jsme na rotě ze zbytků jídel chovali, se 
staral vozka Karel.  

Dva koně byli tažní valaši, se kterými Karel pravidelně vláčel kontrolní orný pás, 
aby v něm byly stopy případných narušitelů hranic dobře patrné. Sváželi jsme 
s nimi na rotu i palivové dřevo z okolních lesů a nasušené seno z hraničního 
pásma. Občas Karel také něco vozil i lidem z Potůčků a mírně si tak přilepšoval 
k žoldu. Třetím koněm byla jezdecká klisna Mina, o které se říkalo, že kdesi 
zavinila smrt člověka a proto ji dali k nám. Byla velmi lechtivá a při každém 
dotyku kolem sebe zběsile kopala. Proto když si na ni chtěl Karel nasednout, 

musel na ni zezadu s rozběhem naskočit jak na tělocvičnou kozu.  
Když jsme nemohli v zimě kvůli velkému množství sněhu jezdit auty, zapřáhl 
Karel Minu do saní nebo do dvoukolové káry a poštu a proviant jsme dováželi s ní. 
 

Do služeb Karel nechodil. Když jsme ho jednou přinutili, aby šel s námi na ostré 
střelby, místo toho, aby po střelbě zakarbovaný samopal okamžitě vyčistil, 
schoval ho do stáje, kde agresivní prostředí udělalo své a závěr samopalu jsme 
potom museli v dílně spojařů otevírat kladivem. 
 

Ačkoliv pro to neměl žádnou odbornou kvalifikaci, dělal Karel na rotě také holiče. 
Když si tam jednou rozbalil své holičské „nádobíčko“, přichomýtla se k tomu i 

pětiletá dcera velitele roty a když viděla, jak stříhá vojáky, chtěla ostříhat také, 
což jí Karel okamžitě ochotně splnil. Nový vojenský střih dcery ale velmi rozlítil 
její matku, která chtěla dceři nechat narůst dlouhé vlasy. Karel se jí pak velmi 
dlouho bál přijít na oči.  
 

Když se občas v hospodě v Potůčkách konala nějaká tancovačka a o přestávce 
ztichla hudba a sál se vyprázdnil, vylekal všechny silný dupot, jak se Karel 
v dlouhém zimním kabátě a těžkých botách rozběhl napříč prázdným sálem, aby 
uprostřed, s vlajícími šosy kabátu udělal vzorové salto. Ve střízlivém stavu přitom 
nesvedl udělat ani pořádný kotrmelec.  
 

Při jednom návratu z vycházky, usnul Karel při čekání na vlak venku v zimě na 
lavičce u nádraží v Horní Blatné. Když se probudil, byl už vlak pryč a tak se vydal 
na zpáteční cestu pěšky.  
Když došel na okraj Potůčků k sousední pohraniční rotě, vlezl do jejich stáje a 
vzal tam koně, na kterém potom přijel až na rotu, ačkoliv se mu v tom snažil 
strážný roty v Potůčkách všemožně zabránit.  Koně jsme druhý den v pořádku 
vrátili a Karla museli odvézt do nemocnice, protože mu při spánku v silném mrazu 
omrzla noha a ucho, které bylo celé modrofialové a hrůzně oteklé. Léčil se pak 
z toho několik týdnů. 

Na jedno večerní rande mi v zimě na cestu do Potůčků půjčil Karel koně, valacha. 
Neměli jsme sedlo a tak jsme mu dali na hřbet alespoň deku. S pomocí stoličky 
jsem na něho na rotě nasedl a vydal se na cestu. Jel jsem pomalu, protože bylo 
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cítit, jak mu na zledovatělé cestě občas nebezpečně podklouzávají nohy.            
Před zpáteční cestou jsem v Potůčkách dovedl koně k tyčkovému plotu, z kterého 
jsem na něho opět nasedl. Asi v polovině cesty na rotu jsem ale uviděl světla 
reflektorů gazíku, vracejícího se z roty s brigádními důstojníky. Nesměli mě vidět 
a tak jsem sesedl a zatáhl koně na okraj lesa. Když gazík přejel, vyšli jsme opět 
na cestu. Naskočit z hluboce vyjetých kolejí cesty na vysoký a široký hřbet 
neosedlaného koně bylo ale téměř nemožné. Zatáhl jsem koně proto znovu do 
lesa k hromadě klád, odkud už bylo nasednutí hračkou. Vícekrát jsem ale už ale 

na koni raději nejel. 

V okolí roty se vyskytovalo také mnoho jelenů, které sem jezdili různí prominenti 
střílet. Ze zastřeleného kusu si většinou vzali jen trofejní paroží a celý zbytek 
zvířete nechali nám. Pokud nám ale skolené zvíře nenechali, dříve než si ho stačili 
odvézt, vzali jsme si z něho nějaký ten kus masa sami. „Udělal jsem to tak, aby 
to vypadalo jako vykousané od lišky“, říkával Karel , který nám toto maso 
donášel. A ačkoliv bylo zakázané hygienicky neprověřené maso konzumovat, 
nakládali jsme je na rotě do láku a dělali z něho výborný guláš nebo svíčkovou.  
                                                                                                                    
Na rotě jsme měli také svoji kapelu. Byl to jen jakýsi šraml, ale na hraní ve 
venkovské  hospodě v Potůčkách, kde jsme v prosinci 1965 pořádali mikulášskou 
zábavu, to bohatě stačilo. Nakreslil jsem tehdy plakáty a se dvěma dalšími jsme 
celý den připravovali v hospodě sál. Byla zima a tak jsme se přitom zahřívali 
grogy, kterých jsme tehdy vypili značné množství. Měl jsem proto už hodně 
v hlavě, když pro nás večer přijel Karel se saněmi. Nenapadlo mě nic lepšího, než 
že budu zpátky řídit sám. Karel mi bezelstně přenechal opratě a já hned u 
hospody najel na vysokou hromadu u cesty odházeného sněhu a saně jsem se 
všemi překotil. Potom už řídil zase jen Karel. 
 

Aby děti důstojníků nebyly na rotě v ničem ošizeny, udělali jsme jim v zimě roku 
1965 Mikulášskou nadílku. Karel, který dělal Mikuláše, si oblékl dlouhý bílý kožich 
a obul mohutné bílé válenky, bufy. Mitru jsme mu udělali z papíru a vousy z vaty.  

Já jsem dělal čerta. Měl jsem naruby oblečený černý kožich přepásaný řetězem a 
na hlavě nataženou kuklu ze zeleného  vojenského šálu s nalepeným červeným 
jazykem. V ruce jsem měl ještě další řetěz a kbelík s uhlím. A ačkoliv oba kluci 
trávili hodně času na rotě mezi vojáky a byli dost otrlí, k našemu překvapení se 
nás tehdy skutečně hodně báli.  
 

Druhý den po štědrovečerní večeři mě ráno po šesté hodině Karel vzbudil, 
abychom jeli do hospody v Potůčkách vrátit malé kávové lžičky, které jsme tam 

měli  ke štědrovečerní večeři vypůjčené. 
Do Potůčků jsme vyrazili na dvoukolové káře se zapřaženou Minou. Na okraji 
Potůček jsme se ještě ale zastavili popřát pěkné svátky u nrtm. Rusa, kde jsme 
pak společně vypili basu piv a láhev rumu. Venku mezitím místní děti jezdily 

s Minou po Potůčkách a ztrácely nám přitom lžičky, které jim z káry vypadávaly. 
V hospodě, kam jsme dorazili až kolem poledne, seděli známí geologové, lesáci a 
také bývalý velitel roty Podlesí Karel, se kterými jsme museli opět vypít několik 
piv a rumů, které nám poroučeli. 
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Když jsme se dostali konečně ven, Karla napadlo jit ještě popřát hezké svátky k 
dalším našim známým. Všude tam jsme zase dostali větší či menší skleničku 
alkoholu a na konec Potůčků jsme dorazili až pozdě odpoledne. Tam na nás 
narazil staršina Valachovič, který se už vracel z Podlesí domů. Když viděl v jakém 
jsme stavu, nařídil, ať se vrátíme rychle na rotu, než uděláme nějaký průšvih. Tak 
jsme se vrátili ještě do hospody, kde jsme museli zase něco vypít. Koupil jsem 
tam ještě dvě půllitrové láhve rumu, které jsem si dal do rukávů kožichu v 
podpaží. A to je to poslední, na co si pamatuji. 
Pak už nám kluci, kteří šli na vycházku vyprávěli, že uviděli proti sobě jdoucího 
koně s károu, ze které čouhaly z jedné strany nohy a z druhé strany hlava. Říkali 
si prý, že není možné, aby byl někdo tak dlouhý. Zastavili koně a z káry se ozvalo 
Karlovo: „Hyjé Mina, hyjé!“ Pak jsme prý ale káru ještě otočili a jeli s nimi do 

hájenky, kde jsme zase něco vypili. Ale o tom už nic nevím, protože mě probudili 
až k večeru na rotě, kde jsem ležel v kožichu pod postelí, kam mě zasunuli, 
protože jsem prý z postele stále padal. Vzbudili mě proto, že chtěli abych šel 
promítat film. Ten film, bylo to Stvoření světa od Eduarda Hofmana a Jeana 
Eiffella, jsem jim tehdy pustil, ale dodnes jsem ho pořádně neviděl, protože se mi 
při něm ještě dnes udělá vždycky hodně špatně. 

 

Už ale nevím, co se  s Karlem a koňmi stalo , když byla na jaře roku 1966 rota Podlesí 

zrušena. Doufám jen, že koně nepostihl stejně krutý osud jako služební psy. 

 


