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PŘÍSAHA  
 

Přísahu jsme skládali v neděli 30. srpna 1964 na jednom vejprtském hřišti.                                                
 

Před přísahou jsme celé dny pochodovali vejprtskými ulicemi, nacvičovali nástupy a cviky se zbraněmi, 
abychom na související přehlídce Pohraniční stráž dobře reprezentovali. V neděli jsme pak už od rána všichni 
dlouho stáli nastoupeni ve tvaru na hřišti, kde někteří vojáci z dlouhého čekání zkolabovali a museli být 
ošetřováni. Až před polednem vystoupili na tribunu velitelé rot a velitel celého praporu a předepsaný 
ceremoniál přísahy mohl začít. 

Hromadně jsme odsouhlasili přečtený text přísahy, kterou jsme u přistavených stolů stvrdili svým podpisem 
a odpochodovali zpátky do kasáren, kde jsme dostali poněkud slavnostnější oběd. Rodičů vojáků přijelo na 
přísahu poměrně málo, protože zde bylo hodně Moravanů a Slováků a cesta do Vejprt byla velmi dlouhá. Ti, 
kterým přesto rodiče přijeli, dostali svou první krátkou vycházku. 

Po přísaze se změnilo pouze to, že nás už mohli zavřít, mohli jsme nosit zbraň i s ostrými náboji a dostávat 
vycházky. Jinak se ve výcviku nezměnilo téměř nic. Protože jsme ale měli první polovinu přijímače za sebou, 
začali jsme se považovat už tak trochu za mazáky a to i proto, že jsme se už uměli ve všem lépe orientovat, 
vyhýbat rajónům a jiným nepříjemným činnostem. „Zašívat“ jsme se chodili většinou na rozlehlou půdu, kde 
jsme byli jen těžko k nalezení. 

V pokračujícím výcviku jsme se teď také učili, jak bezpečně zadržet případné narušitele hranic, nasazovat 

pouta a podle stop v orném kontrolním pásu rozpoznat směr chůze, výšku a váhu přecházejícího. 

Kromě teorie, jsme se také střelbou slepými náboji ze samopalů a kulometů intenzivně připravovali na ostré 
střelby, ke kterým jsme pak střídavě běželi a pochodovali na cca 5 km vzdálenou střelnici, kde jsme třemi 
jednotlivými ranami stříleli do 50 m vzdálených terčů. 

A přestože jsme všichni celkem slušně nastříleli, celou zpáteční cestou jsme museli opět běžet a to občas       

i v plynových maskách, protože velitelé čet mezi sebou soutěžili, čí četa bude rychlejší. 

Učili jsme se také pokládat a pomocí zápalné šňůry odpalovat malé nálože a z okopů jsme házeli ostrými 
ručními granáty. 

Po přísaze nás také několikrát v noci probudili dozorčí s křikem, že se jedná o bojový poplach. Museli jsme se 
rychle obléknout, vzít veškerou výzbroj a v přílbách se sbalenou plnou polní nastoupit nejpozději do 15 minut 
na cvičáku, kde jsme dostali k samopalům ještě kulomety a bedny s municí. Po kontrole výzbroje a výstroje, 

zaměřené především na plné polní, kde muselo být úhledně sbalené náhradní prádlo a nikoli třeba jen 
v rychlosti stočená deka, jsme dostali rozkaz k pochodu. Vejprtskými ulicemi jsme pak pochodovali desítky 
kilometrů daleko za město a zase zpátky. Po návratu do kasáren jsme ale mohli ještě na několik hodin znovu 
ulehnout.  

Jednoho studeného a deštivého dne jsme za městem nacvičovali i vykopání okopů pomocí malých ženijních 
lopatek, což se ale, pokud si dobře pamatuji, nikomu moc nepovedlo. 

Ačkoliv jsme při každém výcviku museli mít na sobě veškerou výstroj s velkou nebo malou polní na zádech, 
poddůstojníci chodívali nalehko, pouze v uniformách. Bylo proto pro nás velkým zadostiučiněním, když je 
jednoho dne při kontrole vyšší důstojníci roty poslali poklusem zpátky do kasáren, kde si museli vzít stejnou 
výstroj jako my.  

Po přísaze a provedených ostrých střelbách jsme už také museli vykonávat strážní službu, kterou doposud 
zajišťovali pouze druhoročáci z brigády a záložních pohraničních rot.                                                                     
Jiní mazáci, kromě poddůstojníků a kuchařů, ve výcvikovém praporu nebyli. 
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V posledních dnech přijímače vyhlásili opět celé naší rotě ještě za tmy s obvyklým křikem a pískáním bojový 
poplach. Dostali jsme slepé náboje a v plné polní odpochodovali na cvičiště za městem.  

Tam jsme se v rojnici museli doplazit přes pohnojené pole do okopů, které jsme si museli upravit ke střelbě                                                      
a dlouhému pobytu a kde jsme potom strávili celý den až dlouho do noci. Chvílemi nám tam také pouštěli 
dýmovnice nebo slzný plyn a tak jsme si museli velmi často nasazovat plynové masky. Občas jsme museli 
také z okopů vyskočit a s bojovým pokřikem a střelbou slepými náboji ze samopalů a kulometů útočit 
v rojnicích na pomyslného nepřítele. 

Čas mezi tím jsme trávili sbíráním padáčků z vypouštěných světlic a plánováním, jak se v civilu pojedeme 

našim poddůstojníkům pomstít. 

Pro případ, že nebudeme mít ten den zajištěnou teplou stravu, vyfasoval každý KDP, neboli kádepko, což 
byla konzervovaná dávka potravin, obsahující celodenní stravu pro jednu osobu, sestávající z několika 
konzerv zatavených v plastové ruličce.                                                                                                          
Byla tam konzerva vepřového a hovězího masa, lunchmeat a ovocné pyré, a v jedné konzervě byl i sáček 
porcované kávy s cukrem, toaletní papír a zápalky. 

A přestože nám v poledne teplý oběd a čaj dovezli, každý nějakou konzervu z kádepka snědl. Prázdná 
konzerva se pak znovu zasunula k ostatním do plastového obalu a celé KDP se jako neporušené vrátilo.              
Další příjemci těchto kádepek pak měli prostě smůlu! 

V přijímači jsem také občas nakreslil něco na nástěnku a klukům, poddůstojníkům a i velitelům čet jsem 
kreslil různé vojenské motivy na obálky a hlavičky dopisů. Měl jsem z toho určité výhody a hlavně sliby, že 
mě za to na vycházce pohostí. O posledním víkendu v přijímači jsem ale povolení k vycházce nedostal a tak 
jsem musel jít ven načerno. Seděli jsme v salonku nedaleké restaurace, vyprávěli vtipy, vzpomínali na civil, 
nadávali na vojnu a neustále přitom popíjeli víno. Po dvou měsících abstinence jsem už ale alkoholu odvykl                 
a tak mi bylo druhý den dost špatně. Dodnes je mi líto, že jsem tehdy nemohl ani sníst obvyklý nedělní oběd, 
což byl vepřový řízek s bramborovou kaší a ovocný kompot. 

Následující pondělí a úterý 28. a 29. září 1964 jsme kromě prádla, oblečení, velké polní a kufru s osobními 
věcmi, museli odevzdat všechnu ostatní výstroj a výstroj. Při tom jsem zjistil, že mi chybí polní lopatka. 
Protože se ale na vojně nekrade, ale pouze jen přemisťuje, donesli mi vzápětí šikovní kamarádi odkudsi dvě 
polní lopatky jiné.  

Pak nás velitelé čet seznámili s naším rozdělením na jednotlivé pohraniční roty, kterých měla v té době        
3. Karlovarská brigáda osmnáct.  

Protože každý z našeho družstva byl zařazen do jiné pohraniční roty, nikdy jsem už žádného z nich neviděl. 
Jen jsem si ještě několik měsíců dopisoval s Edou Eimutem, který byl z Brna a sloužil na Hoře sv. Šebestiána.  

Ve středu 30. září 1964 jsme vyklidili světnici a opustili budovu výcvikové roty, kde jsme strávili své první 
dva měsíce vojny. Pak přijely vojenské vétřiesky a odvezly nás na pohraniční roty, kde jsme měli strávit 
dalších 24 měsíců.   

                                                                                                                                                                     

Náš přijímač skončil. Teď jsme to měli už jen za 730! 

 


