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ODCHÁZENÍ 

Když byl v roce 1966 dosavadní tzv. vojskový systém střežení hranic s NDR zrušen, byly 
rušeny i pohraniční roty 3. Karlovarské brigády PS a vojáci z těchto rot byli postupně 
odesíláni do kasáren 3. bPS v Ostrově, odkud pak odcházeli k jiným armádním útvarům. 
Odcházelitak, jako když vytéká krev z těla raněného zvířete nebo člověka a stejně tak 
s nimi odcházel z pohraničních rot dosavadní život a síla, až nakonec zůstaly jenopuštěné 
mrtvé budovy, které byly srovnány se zemí, nebo použity k jiným účelům. Přetrvaly jen 
vzpomínky a příběhy, které se vypráví …. 

 

Bývalá 2. rota 1. praporu 3. Karlovarské brigády PS                                 Místo,kde stávala  15. rota Karlovarské brigády PS Rolava                                                

v obci Mníšek u Nové Vsi v Horách.      Foto: J. Pešír                                                                                                              Foto: Z. Holek 

Po zrušení 12. rPS Podlesí jsem odtud jako poslední odešel i já do kasáren 3. Karlovarské 
brigády PS v Ostrově – Vykmanově, kde jsem byl ubytován na jednésvětnici, kde se pro 
mě našla volná postel, přestože zde už bylo plno vojáků z ostatních pohraničních rot. Byl 
jsem zařazen do stavu, dostal nové vybavení a začal vykonávat službu jako všichni 
ostatní.Tehdejší útvar PS 5879 Ostrov nad Ohří, byl umístěn hned vedle vykmanovské 
věznice pro asi 900 mužů, odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody s dozorem a tak 
když jsme v kasárnách vykonávali strážní službu u hlavního vchodu, který byl umístěn 
přímo proti vchodu a posuvným vratům do věznice, mohli jsme skoro každé ráno vidět, 
jak jsou vězni odváženi na stavební práce do Karlových Varů. Vězni, kteří měli večerku už 
ve 20.00 hod., vstávali ve 4 hodiny ráno a asi v pět hodin pak puškami ozbrojení dozorci 
vytvořili od vrat věznice ke dveřím přistaveného autobusu kordón, kterým vězni jeden po 
druhém do autobusu nastupovali.Někteří z vězňů ale vykonávali různé údržbářské a 
zahradnické práce bez doprovodu dozorců i mimo areál věznice.V neděli odpoledne jsme 
je vídávali hrát fotbal a celkem volně se pohybovali i po celém objektu věznice, kde chodili 
nakupovat do tamní kantýny.  Objekt brigády sousedil i se závodem Škoda Ostrov nad 
Ohří, kde se vyráběly trolejbusy, pro které byla na trase Vykmanov - Jáchymov 
vybudována zkušební trať s trolejemi. Trolejbusy se zde vyráběly až do července 2004, 
kdy byla v České republice výroba klasických trolejbusů zrušena a v ostrovské Škodě 
zůstala zachována pouze výroba náhradních dílů pro starší typy vozidel. 
V kasárnách 3. Karlovarské brigády PS v Ostrově – Vykmanově panoval v té době stále 
běžný vojenský režim. Sloužili jsme zde jako dozorčí roty, střežili celý areál kasáren, 
chodili jsme hlídat cca 2 km vzdálený muniční sklad, který byl obehnaný stejnou signální 
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stěnou jako na hranici. Ve dvojicích jsme chodili do Ostrova hlídat sklady, umístěné 
v nízkých dřevěných barácích nad vlakovým nádražím a do Karlových Varů jezdilihlídat 
opuštěné garáže a autopark bývalé autoroty PS „Sachrák“.  

Poprvé jsem si také mohl prohlédnout celý areál brigády, která měla svoji vlastní 
ošetřovnu, veterinární ordinaci, velký autopark s dílnami, hřiště a tělocvičnu, krejčovskou 
a ševcovskou dílnu, aj.   Šel jsem se podívat i do brigádního vězení, kde byly ke spaní 
opravdu jen tvrdé dřevěné pryčny.  

Stále zde dobře fungovala kuchyně a jídelna, kde jsme spotřebovávali finanční přebytky 
brigády a tak jsme někdy dostávali k jídlu navíc i pomeranče, sardinky, sušenky apod. 

Občas jsme také chodívali do Ostrova dělat údržbu místního hřiště. Byla to celodenní 
činnost, a proto jsme k zajištění stravy dostávali finanční náhrady, tzv. reluty a jíst jsme 
chodili do velké vývařovny, která tehdy ve městě fungovala a kde vařili celkem dobrá a 
přitom velmi levná jídla. 

Přes asi 7 kilometrů vzdálený Jáchymov jsme na korbě vétřiesky jezdili hlídat bývalý tábor 
Plavno, kde bylo v roce 1965 zřízeno výcvikové středisko (přijímač) pro nové příslušníky 
3.bPS. Dnes již tento neexistující tábor stál v místech někdejší vesnice Holzbach, 
přejmenované po roce 1948 na Plavno, v nadmořské výšce cca 850 metrů nad mořem, 
odkud byl krásný výhled do širokého okolí.                                                                                         
V noci jsme tam střídavě spali v jedné dřevěné budově u vchodu do objektu, kde přes nás 
v noci přebíhaly myši, kterých bylo v tom roce všude nebývale plno.                                                                          

Na vycházky jsme chodívali nejčastěji jen do nedaleké hospody na křižovatce silnicez 
Vykmanovase silnicíz Ostrova do Jáchymova a jen občas zašli do kinokavárny a kulturního 
domu v Ostrově, nebo jsme jezdili do Karlových Varů.  Protože si ale někteří kluci přivezli 
z vycházky ve Varech kapavku, kterou si pak museli léčit, věnovali jsme se tam raději jen 
pivu v restauraci Budvarka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mírové náměstí v Ostrově s domem kultury z roku 
1955 

V červenci 1966 jsme také jednou 
vétřieskou odjeli do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Na kolonádě jsem tam 
tehdy potkal herce Oldřicha Nového, který se právě dohadoval s nějakým policistou o 
svém údajně špatně zaparkovaném autě. V letním kině jsme potom večer shlédli slavný 
film Kleopatra s Elizabeth Taylor a Richardem Butonem. Film byl dost dlouhý, protože se 
promítaly oba jeho dva díly současně. Ten večer ale pršelo a i když jsme si vzali sebou 
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deky, měli jsme všichni mokré zadky, protože jsme celý film proseděli ve vodě, která se 
držela v prohlubni dlouhých laminátových sedadel. 

Po celou tuto dobu z kasáren brigády stále postupně odcházeli další a další vojáci a tak 
stejně jako předtím pohraniční roty,ztrácela i brigáda sílu a přestávala plnit svoje 
poslání.Jednotlivé objekty PS přecházely postupně do jiného vlastnictví, čímž končilo i 
jejich střežení.V srpnu jsme už proto postupně odevzdávali zbraně a další vojenskou 
výstroj     a jen ještě krátce jsme už bez samopalů jezdili hlídat tábor Plavno a vykonávali 
dozorčí službu na rotě a vchodu do areálu kasáren.                                                                                                                
Začátkem měsíce září jsme už postupně vyklízeli i celou naši budovu a jezdili si domů pro 
civilní oblečení, které jsme občas oblékli a dělali tzv. „civilní trenýrovky“. Ve čtvrtek 22. 
září 1966 nám velitel roty oznámil, že když vyklidíme do rána všechny světnice, pustí nás 
už druhý den, 23.září 1966 do civilu. Večer jsme si proto ještě zašli do hospody, kde jsme 
se mezi sebou rozloučili a ačkoliv jsme se do civilu všichni hodně těšili, měli mnozí při 
tomto loučení slzy v očích. Až skoro do rána jsme pak všechny světnice a celou budovu 
roty vyklízeli a ráno, v pátek 23. září 1966 jsme se už v civilním oblečení seřadili na 
nádvoří, kam se s námi kromě velitele roty přišel rozloučit i velitel celé 3. Karlovarské 
brigády PS. Poděkovali nám, popřáli hodně štěstí a potom jsme odjeli domů. Ve vlaku 
jsme potkali několik vojáků v uniformách a tak jsme předstírali, že nás vojna také už za 
několik dní čeká. Nechali jsme si od nich povyprávět o útrapách vojenského života a dost 
jsme se přitom pobavili, protože naše základní vojenská služba už skončila. 

Možná i proto, že lidská paměť má tu zvláštní schopnost izolovat a vytěsnit nepříjemné 
vzpomínky a pamatovat si jen to hezké, tak i když jsem na vojně, stejně jako všichni 
ostatní prožil i mnoho těžkých chvil a některé naše tehdejší sociální a hygienické 
podmínky na piketech a odloučených stanovištích by bezpochyby v nynějších věznicích 
vyvolaly vzpouru, vzpomínám na svá vojenská léta velmi rád. 

Starověká Sparta která neměla hradby,byla velmi hrdá na své muže, kteří tyto hradby 
nahrazovali, zatímco nám se se za naše podobné služby na hranici nikdy žádné pocty 
nedostalo. 

 
 


