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PŘIJÍMAČ 

Bylo mi osmnáct a půl roku, když jsem v červenci 1964 dostal povolávací rozkaz k nastoupení základní 
vojenské služby u  PS - útvaru 5879 Vejprty, kam jsem se měl dopravit dne 31.8.1964 zvláštním vojenským 
vlakem, který do Vejprt odjížděl v pondělí 31. srpna 1964 ve 3 hodiny ráno z hlavního brněnského nádraží. 

Vlak, vypravený ze Slovenska, byl už v Brně dost přeplněný a tak se někteří kluci vyšplhali do poliček na 
zavazadla, kde potom cestovali až do cíle.  

Ve vlaku s námi jel vojenský doprovod a tak cesta proběhla celkem klidně až do Vejprt, kam jsme dojeli 

skoro až navečer. Z nádraží nás už zde čekající vojáci odvedli do nedalekých kasáren výcvikového praporu, 
kde jsme museli svléknout všechno civilní oblečení a nazí absolvovat lékařskou prohlídku a pohovory.                      

Do připravených papírových pytlů jsme museli dát svlečené civilní šaty, prádlo, boty a vše ostatní, co pak 
bylo odesláno domů. Potom jsme každý vyfasovali dvě deky a prostěradla, dvoje zelené trenýrky a košile, 
oranžové pyžamo, teplákovou soupravu, boty kanady, soukenný stejnokroj, tzv. kopřiváky, lodičku, opasek, 
ešus a jídelní příbor. Pokud někomu velikost oblečení či bot neseděla, byl odbyt s tím, že si to může potom 
s někým jiným vyměnit. S plnou náručí této výstroje jsme se pak šli ubytovat na určenou světnici, kam jsem 

přišel jako první a tak jsem si mohl vybrat postel na které jsem pak strávil  celé dva následující měsíce. 

Už hned první den v 6.00 hod ráno byl budíček, který na všech světnicích a poschodích roty vyhlašovali 
s křikem a pískáním jednotliví dozorčí. Okamžitě po budíčku následovala rozcvička, která trvala asi 30 minut, 

a po celou tuto dobu jsme většinou hlavně běhali.  

Z tohoto neustálého běhu nás zpočátku bolely stehenní svaly, ale postupně jsme si zvykli. Z nových, ještě 
tvrdých a neprošlápnutých kanad měli ale někteří na nohách velké krvavé puchýře a každý krok pro ně byl 
velmi bolestivý. Malý Václav Janda z Brna měl tehdy do krve rozedřené achilovky, takže se i při chůzi jen 

jaksi podivně ploužil, což nám tehdy připadalo velmi komické.  

Po rozcvičce jsme měli několik minut času na osobní hygienu a v 7.00 hod se ve vedlejší budově podávala 
snídaně. V 7.30 hod jsme už museli být všichni na cvičáku nastoupeni k dennímu rozdílení, po kterém 
následoval od 8.00 hod do 13.30 hod výcvik a školení. Oběd jsme měli ve 14.00 hod. 

Na všechny nástupy, jídlo, školení a výcvik jsme museli chodit výhradně v pořadovém tvaru, společně s celou 

četou. Hned první den nás také přišli místní holiči ostříhat a mnoho kluků se přitom nechalo ostříhat úplně 
dohola. 

Vyfasovali jsme také papundeklový kufr na uložení osobních věci a hygienických potřeb, dále jsme dostali 
onuce a zelené ponožky, zelené kapesníky, velký černý krém a kartáč na boty, polní láhev, stanový dílec, 
mošnu na malou polní a tlumok na velkou (plnou) polní, bodák, brašnu s plynovou maskou, protichemickou 

soupravu, sumku, helmu a ženijní lopatku.  

Velká polní (tlumok) se nosila na nosném řemení na zádech, kde se jinak nosila malá polní (mošna). Mošna 
se pak nosila na levém rameni a pravém boku. Z druhé strany se nosila brašna s maskou.  

Každému byl také přidělen samopal vz. 58 se zaevidovaným výrobním číslem. Mimo výcvik musely být 
všechny samopaly uzamčeny ve stojanech na chodbě.  

Naše mansardní světnice byla ve třetím poschodí budovy výcvikové roty, která stála těsně vedle státní 
hranice s východním Německem, od níž byla oddělena pouze kontrolním orným pásem a signální stěnou 
z ostnatého drátu. Okna světnice vedla do vejprtské ulice a z druhé strany budovy jsme se již mohli dívat do 
oken a dvora protějšího domu v německém Börensteinu. 

Na světnici nás bylo celkem jedenáct. Deset nováčků a velitel družstva a světnice svobodník Růžička, který 
se mnou potom sloužil celý další rok na pohraniční rotě Podlesí. Celá světnice pak tvořila druhé družstvo třetí 
roty výcvikového praporu 3. Karlovarské  brigády Pohraniční stráže.  
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Spali jsme na slamnících, které jsme si sami museli nacpat novou slámou. Na spaní měl každý ještě dvě 
prostěradla, dvě deky a polštář.  

Největším problémem pak pro mnohé bylo ustlat postel tak, aby měl kulatý slamník na obvodě požadované 
ostré hrany, čehož se docílilo tím, že se spodní deka pod prostěradlem stočila na okraji postele do ruličky a 

přehozené prostěradlo pak tuto požadovanou hranu vytvořilo.  

K uložení výstroje byla na čele každé postele zavěšena malá polička a u postele měl každý ještě malou 
stoličku, na níž se na noc ukládalo „do komínku“ složené oblečení. Kufr s osobními věcmi se dával pod postel. 
Žádný jiný nábytek už ve světnici nebyl. 

Dokonale vyčištěné kanady se musely dávat každý večer na chodbu přede dveře, kde je dozorčí v průběhu 
noci kontrolovali, přičemž ty, které se jim zdály být špinavé, vyhazovali oknem na dvůr, kde si je pak ráno 
rozespalí nováčci sbírali. 

Nahnědo natřená dřevěná podlaha světnice se musela denně pastovat a leštit. Abychom ji zbytečně nešpinili, 
ušili jsme si z fasovaných onucí návleky na boty, kterými jsme pak při chůzi leštili podlahu neustále.  

Na chodbě u dveří naší světnice byl umístěn stojanový popelník, u něhož téměř vždy stálo několik vojáků a 

kouřilo. Když přišel dozorčí určit vojáky na „rajóny“, ukázal většinou prstem na některé z nich a nařídil jim, 
co mají dělat. Ti potom umývali a šůrovali přidělené prostory roty tak dlouho, dokud nebyl dozorčí 
s provedeným úklidem spokojen.  

Umývárna na našem poschodí byla podlouhlá místnost se dvěma sprchami a  plechovým žlabem s řadou 
vodovodních kohoutků, kterými ale tekla jen studená voda.                                                                       
Sprchovat v teplé vodě jsme se chodili jednou týdně do společné umývárny ve vedlejší budově. 

Také vybavení záchodu bylo velmi skromné. Byl tam pouze asfaltový žlábek na moč a dvě klozetové mísy, 
obezděné cca l metr vysokými zídkami, což vylučovalo jakékoli soukromí, takže jsme mohli i při konání velké 
potřeby konverzovat s vedle sedícími a všemi čurajícími vojáky v místnosti. 

I když oficiálně bylo hlavním cílem výcviku naučit vojáky všemu potřebnému a vyškolit je tak, aby byli 

přesvědčeni o tom, že stojí na správné straně a byli ochotni za vlast v případě potřeby bojovat a zemřít, 
k čemuž směřoval i ceremoniál vojenské přísahy, ve skutečnosti se ale všechny armády světa snaží vycvičit 

vojáky tak, aby se báli svých velitelů více než kulky nepřítele.  

Při všech nástupech a prakticky po celý den, byly prováděny kontroly ustrojení s důrazem na zapnutí všech 
řádně přišitých knoflíků, čistotu rukou, nehtů, bot a kapesníků. Bylo vyžadováno někdy až zbytečně důkladné 
oholení a vše ostatní, co si nadřízení umanuli.  

Stálé kontroly byly prováděny i na světnicích, kde nás po každém příchodu čekaly rozházené postele a velká 
hromada kufrů, dek, prostěradel a všech ostatních věcí, které tam poddůstojníci naházeli s tím, že byli 
nespokojeni s pořádkem. Museli jsme to pak několikrát denně stále dokola rovnat a uklízet. Po celý den jsme 
proto byli v neustálém pohybu a nejdříve ve tři čtvrtě na deset večer nám bylo dovoleno posadit se na 
nerozestlanou postel před večerní kontrolou, kdy se opět prováděla kontrola čistoty těla, oblečení pyžam a 

uložení věcí do „komínku“. 

Večerku, po níž již musel být naprostý klid, vyhlašoval venku rotní trubač ve 22.00 hod. 

Když ale po večerce zhaslo světlo, začali jsme všichni do tmy odříkávat naši tehdejší modlitbu: „Jeden den 

v prdeli, na druhý čekáme, snad se tě civile, snad se tě dočkáme!“ Sborově jsme potom ještě do tmy 
zakřičeli číslo, znamenající počet dní, zbývajících k odchodu do civilu, které začínalo na 792! 
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Po celou vojnu se také každou sobotu odpoledne konaly tzv. „sobotní prohlídky“, kdy do světnice vtrhlo 
několik poddůstojníků v čele s velitelem čety nebo roty a kontrolovali úklid světnice a na posteli rozloženou 
výstroj a součástky samopalu. Na všemožných místech světnice pak hledali nějaký prach či nečistotu, kterou 

by nám mohli vytknout, nařídit nový úklid a kontrolu opakovat. 

O nedělích, které měly být našim volným dnem, nás odvezli na některou vedlejší pohraniční rotu, kde jsme 
na orném kontrolním pásu museli po celý den sbírat kameny.  
 

Občas připadla na každé družstvo také služba v kuchyni. Ten den sice odpadl výcvik, museli jsme ale vstávat 
už ve tři hodiny ráno a jít škrábat brambory. Potom následoval celodenní úklid kuchyně a jídelny, umývání 
velkých hrnců, kotlů, stolů a všeho ostatního kuchyňského náčiní a nádobí, kterého všichni kuchaři použili     
a zašpinili zbytečně velké množství, protože ho sami umývat nemuseli. Čistili jsme zeleninu, krájeli bochníky 
chleba a doplňovali proviant do skladů. Pod kuchyňskými kotly se tehdy topilo dřevem nebo uhlím, které 
jsme také museli připravit. V kuchyni ale bylo po celý den teplo a mohli jsme občas i něco navíc sníst. 

Výcvik byl prováděn převážně venku na cvičišti u roty, které bylo hned vedle státní hranice a uzavřeného 
mostu přes hraniční potok Polavu do německého Bärensteinu, nebo na cvičištích za městem a také ve 
vejprtských ulicích a jedné velké bažinaté louce u vejprtského nádraží. 

Venku jsme měli i teoretickou přípravu, při níž jsme při výkladu museli celé hodiny stát v pozoru a pouze o 

přestávkách jsme si na povel pohov!, mohli pokrčit na pět minut nohy. 

Stále dokola jsme procvičovali pořadovou přípravu a učili se vojenské řády a povely. Stále dokola jsme 
přitom museli provádět obraty, zdravit, pochodovat, zařazovat se do tvaru a vystupovat z něho, podávat 
hlášení, oslovovat nadřízené atd., atd.  

Na velké louce u vejprtského nádraží jsme se na povel: „družstvo!, na úroveň neviditelných horizontů 

plížením plazením vpřed!“ museli plazit bažinatým středem louky, nebo nás poddůstojníci, stojící každý na 
jiném okraji louky honili mezi sebou, takže po výcviku bylo nejlepší postavit se i v oblečení pod studenou 
sprchu a tak se očistit. 

Také tělesná příprava probíhala převážně na rotním cvičišti, kde jsme stále dokola museli dělat shyby            
a výmyky na hrazdě, kliky, dřepy a různé cviky na kovových bradlech, ze kterých bolelo podpaží a celé ruce, 
šplhali jsme po lanech a tyčích, skákali do výšky a dálky, na měřený čas běhali různé úseky tratí a házeli 
cvičnými granáty. 

Když nás jednoho dne lapiduši naočkovali proti tyfu, paratyfu a dalším všemožným nemocem, takže jsme 
nemohli skoro pohnout rukou, usoudili poddůstojníci, že nejlepším lékem a rehabilitací pro nás bude 
gymnastické cvičení. Bylo to sice velmi bolestivé, ale skutečně nám to tehdy pomohlo. 

Téměř všude na nás přitom shlížela z protější německé hory Bärenstein (Medvědí hora) vyhlídková věž místní 
rozhledny, kterou jsem dlouho považoval za věž nějakého hradu, kterou ostatně svým tvarem z dálky dost 
připomínala.  

A přestože v té době platilo, že „ jednotka zasažená tak velkou dávkou ozáření, že její příslušníci nemohou 

přežít, se automaticky vyčleňovala z bojové sestavy a byla vržena do okamžitého útoku, protože se 

považovalo za lepší nechat vojáky padnout v boji než je nechat zemřít pomalou a trýznivou nemocí 

z ozáření“, nacvičovali jsme, jak si co nejrychleji nasadit plynovou masku, ochranné rukavice a přezůvky, 
zvané atomkecky a ochranný plášť. Všem těmto protichemickým ochranným prostředkům se pak souhrnně 
říkalo „atombordel“. Praktické byly ale jen dlouhé gumové rukavice, které se výborně hodily k čištění 
záchodů, k čemuž se také hojně používaly, takže téměř u každé soupravy tyto rukavice chyběly.  

Praktické použití a účinnost protichemické masky jsme si všichni museli vyzkoušet tak, že nám do uzavřené 
místnosti pustili slzný plyn. V zamořeném prostoru jsme pak museli od masky odšroubovat hadici k filtru a 

samotný filtr k masce znovu přišroubovat. Komu se to nepovedlo, ten se rozplakal, stejně jako plakali všichni 
kolemjdoucí ve městě, kolem kterých jsme potom v našich slzným plynem nasycených šatech procházeli. 
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Každý druh vojska měl také svoji specifickou překážkovou dráhu. Začínalo se překonáním vysoké dřevěné 
průlezky, pokračovalo skokem ze zvýšeného náspu do vyhloubeného doskočiště, dále tam byl cca 40 cm nad 
zemí natažený jakýsi drátěný rošt, který se musel podplazit a při cestě zpět proskákat, do výšky další 
konstrukce se šplhalo po laně, skákalo do dálky a téměř na konci dráhy byla dřevěná cca 2 m vysoká a 2 m 
široká bariéra, která se rovněž musela co nejrychleji překonat. Na další překážky si už ale nevzpomínám. 

Na překážkové dráze jsme ve dvojicích běhali skoro každé odpoledne nepřetržitě po tři hodiny a teprve na 
konci výcviku, když už byli všichni hodně unavení, se nám měřil a zapisoval čas.  

Museli jsme se také naučit vše o používaných zbraních, což u pohraniční stráže byly především samopaly   

vz. 58, univerzální kulomety vz. 59, ruční granáty RG 4 a pancéřovky RPG 7. Museli jsme umět na čas a i 

poslepu samopal rozložit a složit, čemuž se říkalo rozborka a sborka, pojmenovat jednotlivé díly samopalu a 
znát způsob a zásady střelby. 

Samopaly jsme čistili každý den odpoledne po výcviku na půdě. Každý samopal se musel nejprve celý 
rozložit, nakonzervované součásti a hlaveň vytřít do sucha, a když si je velící poddůstojník prohlédl, znovu se 

vše nakonzervovalo a samopal složil. Tahle činnost mi připadala velmi nesmyslná a absurdní, stejně jako 
nařízení, že když chce voják s nižší hodností hovořit s vojákem s vyšší hodností, musí nejdříve požádat o 

dovolení mluvit způsobem: „soudruhu majore, vojín ten a ten, dovolte mi s vámi promluvit“. Nikdy mi ale 
nikdo nebyl schopen vysvětlit, jak mám o toto povolení požádat, když povolení k mluvení ještě nemám a 

požádat o toto povolení tedy vlastně ani nesmím.  

Rovněž při vstupu do místnosti s hodnostně vyšším vojákem musel hodnostně nižší požádat: „ soudruhu 

svobodníku, vojín ten a ten, dovolte mi zařadit“ S oblibou a určitým zadostiučiněním jsme přitom proto říkali: 
„dovolte mi zde zařádit.“ 

Cílem celého výcviku pak bylo, jak nás svobodník Růžička poučil, dostat do podvědomí vojáka veškeré 
naučené činnosti tak, aby je na daný rozkaz začal automaticky plnit, i kdyby přitom třeba ještě pořád spal. 
Této metodě výcviku se říkalo: „až do úplného zmechanizování“. 

Jako všechno ostatní, tak i jídlo jsme museli jíst téměř v poklusu. Kuchaři nám je flákli do nastaveného ešusu 
tak, že pokud nebyl pevně přidržován, skončil i s jídlem na zemi. U stolu jsme rychle snědli většinou jen 
hlavní jídlo, a polévku vypili až ve frontě do umývárny, kde se musely vyhodit zbytky jídla a ešusy pečlivě 
umýt. V relativním klidu jsme mohli pouze v neděli na světnici sníst studenou večeři, kterou jsme dostávali u 

nedělního oběda a která opakovaně sestávala z chleba, uvařeného vajíčka, kolečka salámu a malé kostky 
másla. 

Protože všechny tehdejší informace z vojenského prostředí byly tajné, odesílané dopisy se cenzurovaly          
a musely se proto k odeslání předávat v nezalepených obálkách. Jakékoliv údaje z vojny, jako např. sdělení, 
kolik vojáků je se mnou na světnici, se už považovalo za vyzrazení vojenského tajemství, a bylo následně      

i předmětem šetření vojenské kontrarozvědky. 

Televize a ani jiná možnost kulturního vyžití v přijímači nebyla. Pouze jednou jsme společně byli na jakési 
estrádě, kde účinkovali pouze vojáci z uměleckého souboru 3. Karlovarské brigády. 

V těch srpnových dnech roku 1964 bylo poměrně velké horko, takže jsme se při výcviku ve štiplavých 
soukenných uniformách všichni nepříjemně potili. Měli jsme proto povoleno rozepnout si u krku horní 
knoflíček košile a polní láhve, které jsme stále nosili sebou, jsme si mohli naplnit vodou. Jiné úlevy nám 
povoleny nebyly. 

 

 


