
Předčasný Silvestr 

Časem jsou často vzpomínky přikrášleny spíše představou než reálnou skutečností. Někdy je pravda trochu 

jiná, ale jsou události, na které se nedá zapomenout. Tento příběh se udál na SH pohraniční rotě v Horním 

Dvořišti. Správnější název byl Český Heršlák. Možná, že si byl tenkrát se mnou na hlídce a víš, že často se 

soutěžilo ve službě a snad ve všem. Tak určitě si vzpomeneš, že nejlepší a nejprestižnější soutěž byla v 

tom, co za to něco bylo. A na pohraniční rotě bylo nejcennější co? No opušťák. Většinou to bylo v 

souvislosti s výkonem služby při ostraze SH. A tak každý byl maximálně soustředěn, aby ten opušťák 

získal a slovo „domů“ bylo hnacím motorem. Proto také jak víš, tak třeba za deset aktivizací nácviků 

zadržení na rukáv psům Haso a Baron bylo několik dní VOP (volno opuštění posádky). Nevzpomínám si, 

že by toho někdo někdy dosáhl. Na druhé straně, za pořádek na ložnici, ošetření výstroje a podobné 

základní povinnosti pohraničníků, vojáků základní služby, nebylo nic moc hodnoceno. Nejprestižnější a 

snad také nejlehčí, jak získat VOP, byla kvalitní služba při ostraze SH. Součástí byla samozřejmě i 

aktivizace ostrahy nácvikem na ostré akce. Proto snad skoro každý měl v zásobníku poplachové pistole 

vsunutý náboj se světlicí. Kdo první zahlédl aktivizující hlídku, tak střílel do vzduchu světlici. Mám dojem, 

že proryv do zahraničí byl červený déšť. Do vnitrozemí zelená světlice. To na úvod na osvěžení paměti. 

Ten příběh se udál ke konci roku. Jako psovod a velitel hlídky mohu konstatovat, že v 

průběhu hlídky se nic vážného nestalo. Služba proběhla normálně. Po skončení a splnění 

požadovaného úkolu jsme se jako hlídka, po předepsané trase vrátila na rotu pohraniční 

stráže. Prvním úkolem po návratu bylo odevzdání výzbroje dozorčímu roty do „zbrojárky“. 

Bývávalo skoro rutinou, že po převzetí výzbroje si dozorčí cvakl spouští pro jistotu, že v 

komoře pistole není světlice. A byla. Jak říkám, vzpomínky se někdy zveličují, idealizují či 

dokonce přikrášlují. V tomto případě však určitě ne. Vidím to jako dnes. Okamžitě jsem ležel 

na zemi. Viděl jsem poletující světlici v místnosti plné zbrojního materiálu poletovat na 

základě fyzikálních zákonů. Úhel dopadu je roven úhlu odrazu. Byla to světelná krása. 

Červený déšť sršel na všechny strany. Po nějakém čase to přestalo a já v očích viděl odraz jen 

červeného světelného představení. Všude bylo spoustu dýmu a to co se mohlo stát mi ve 

skutečnosti došlo až daleko později. Pravidelně si tuto situaci vybavím při pohledu na 

rozzářenou oblohu při Silvestrovské noci.   
 


