
 Střípky ze života pohraničníka  

Jsem krutý i něžný, jsem veselý i smutný. Jsem totiž 

život. Abstraktní slovo, které v nás vyvolává různé pocity. 
Začíná v lůně ženy a končí smutečním obřadem. Úsečka, 
která má jasně vyznačený počátek, ale bohužel i konec. 
Každému z nás hoří svíce, jejíž plamínek nám dříve, či později 
přestane na pozemskou cestu svítit. Často se ohlížíme zpět, 
abychom zrekapitulovali dosavadní pouť svým životem. 
Vzpomínáme na časy, které v nás zanechaly příjemné pocity. 

V myšlenkách se vracíme ke chvílím životní pohody, lásky, rodinného štěstí a lidského porozumění. 
Mezi takovou dobu řadí mnozí z nás i 730 dní strávených ve službách své vlasti. Byli jsme povoláni 
k ochraně státních hranic a na dva roky se stali pohraničníky. Tenkrát nám bylo devatenáct let.  

Jsem jedním z těch, kdo uniformu Pohraniční stráže před mnoha lety oblékli. Chtěl bych se 

těmito řádky vrátit o více jak čtyřicet let zpět. Nevím proč, ale na dva roky svého života, stráveného 
v okolí kopce Dyleně se prostě zapomenout nedá. Začalo to na tehdejší okresní vojenské správě, 
kde mně byl předán Povolávací rozkaz s označením útvaru VÚ 8842 Cheb. Neměl jsem ponětí, kam 
to vlastně rukuju. Poslední dny v civilu jsem trávil hlavně se svojí holkou. Byl jsem opravdově 
zamilovaný do hnědooké brunetky, v jejímž objetí jsem měl pocit, že zvládnu úplně všechno na 
světě. Naše okolí nás vidělo, jako ideální pár. Každý se nás snažil uklidňovat tím, že vojna vztah 
jenom utuží. Pár měsíců po vyučení, sotva jsem se rozkoukal v práci a už abych pomalu začal vracet 
vyfasované věci a nářadí. Smíšené pocity se ve mně přelévaly a jak se blížila doba odjezdu, střídaly 
se i mé nálady. Ale co, vydrželi to jiní, vydržím to i já, říkal jsem si. Poslední noc v civilu.  



Pomalu začalo svítat a my byli pořád u sebe tak blízko, jak jen 
to jde. Slzy v očích dokreslovaly smutnou atmosféru „Ne, že si 
tam najdeš jinou“. Budu na tebe čekat“. Slova, které slyšely už 
tisíce kluků přede mnou.  

Vlak odjíždí za tři hodiny. Musím ještě domů, abych se 

sbalil. Maminka už na nás čekala. Vařila právě čaj. „Dáte si také 
kafe“, zeptala se. Táta seděl na pohovce a neřekl ani slovo. 
Divná atmosféra. Jak se mám vlastně chovat? Chtěl jsem hrát 

hrdinu, ale nějak se mi to nedařilo. Zvláštní pocit na prsou mně nedovoloval moc mluvit. Do báglu 
jsem bezmyšlenkovitě naházel nějaké věci. Kousl do chleba, srkl kávy a řekl „tak už budu muset“. 
Maminka se rozplakala a jako první mě objala, její slzy mi stékaly po krku. „Opatruj se, chlapče“. 
Táta vstal, podal mi ruku, přitáhl mě k sobě a poplácal po zádech. „Dej na sebe pozor“. Jenom krátce 
se naše oči střetly, byly stejně slzavé, jako ty maminky. Když jsem opouštěl naší branku, ještě jsem 
se otočil. Stáli oba na zápraží. Táta držel maminku okolo ramen a já si poprvé v životě uvědomil, jak 
moc je mám rád. 

Na nádraží jsem šel už jen se svojí holkou. Celou cestu jsme se pevně drželi za ruce a neřekli ani 
slovo. Každému z nás běželo hlavou, co bude dál. V nádražní hale vyhrávala hudba. Po nástupištích 
běhalo spousty kluků a u vlaků postávaly dvojice zamilovaných a vášnivě se líbaly. I my jsme se 
k sobě přitulili. Netrvalo dlouho a k vlaku se vydal výpravčí, v puse píšťalku a v ruce zelený terčík. 
„Odjíždíme“ zakřičel. V tu chvíli se mraveniště stojících dalo do pohybu. Poslední pusa, stisk ruky a 
nástup do vlaku. Ani jsem v tom zmatku nezpozoroval, že už jedeme. Ale kam vlastně? 



V Chebu na nás už čekali vojáci. Někteří kluci rukovali 

k armádě, ty odváželi V3Skami. Většina z nás však byla 
shromažďována na parkovišti před nádražní budovou. Odváděli 
nás kluci v uniformách se zelenými brigadýrkami a nášivkami na 
rukávech s nápisem Pohraniční stráž. Po chvíli čekání co bude, 
někdo zavelel a možná 300 lidí se dalo do pohybu směr 5. 
brigáda Pohraniční stráže. Zhruba po půl hodině jsme dorazili 
k objektu, vedle kterého stála kaple. Kde to jsme, pomyslel si. 

Zavedli nás do nově postavené jídelny. Následovalo první vojenské jídlo, dva párky s chlebem a 
teplým čajem. Potom nás rozdělili do skupin a my absolvovali holiče a fasování modrých tepláků, 
do kterých jsme se převlékli. Civilní oblečení jsme nastrkali do velkého pytle, napsali adresu domů 
a odevzdali. Stali se z nás vojáci. Přistavenými autobusy nás odvezli do výcvikového útvaru na Keller, 
do Aše. Tady jsme byli vybaveni nejenom novou uniformou, ale i maskáči, spodním prádlem, obuví 
a hygienickými prostředky. Vše probíhalo relativně v pohodě a klidu. Odvedli nás na pokoje, kde 
pro nás byly připraveny postele s našimi jmenovkami a zelenými spacáky. Do večera nás nechali 
v klidu, a tak byla příležitost se pomalu seznamovat s osazenstvem. Následovala první vojenská 
večeře, společná hygiena v umývárně a večerka. Zlom přišel ráno.  

V šest křik „budíček, nástup na rozcvičku“. V první chvíli jsme nevěděli, kde jsme a co se to 
vlastně děje. Po týdnu každodenního ranního pětikilometrového běhu, nesčetných kliků, dřepů a 
jiných posilovacích cviků jsem byl přesvědčen, že další týden už nevydržím. Nakonec jsme vydrželi 
a absolvovali základní dvouměsíční výcvik a složili přísahu.  



Výcvik nebyl zrovna jednoduchý. Většina z nás až tady zjistila, jak 
je na tom s fyzičkou. Veškeré zaměstnání bylo směřované 
k ochraně hranic. Postupně jsme si osvojovali poslání Pohraniční 
stráže a úkoly, které plní. Naučili jsme se nejenom zacházet se 
zbraní, ale i taktiku ochrany, nebo třeba systém zabezpečení 
hranic v ČSSR. Světlým okamžikem byla přísaha, na kterou jsme se 
pilně připravovali. Vše muselo klapnout do puntíku. Těšili jsme se, 
protože přijeli nejenom naši rodiče a příbuzní, ale i naše lásky. Po 

dvou měsících kasárenského života jsme mohli přes noc zůstat v hotelovém pokoji přes noc. Dva 
měsíce utekly jako voda. Přišel konec výcvikáče. Až do teď probíhalo vše podle předem 
připravených učebních osnov. Nyní už se bude muset rozhodovat každý sám za sebe a plnit rozkazy 
podle daných pravidel. Probudili jsme se do dne, kdy jsme byli přidělováni na jednotlivé roty. Teď, 
když už jsme se skamarádili a zvykli si na sebe. Mezi některými z nás vznikly až přátelské vztahy a 
teď se musíme rozdělit.  

Poslední společný nástup nováčků v přijímači. „Vojíne, 13 rota Dyleň“ zaznělo. „Tak to ti 
nezávidíme, je za drátama a počasí katastrofální. Tam si užiješ“. Na Dyleň se nás dostalo celkem 16 
nováčků.  

Dyleň. Rota na první pohled vypadala, jako hotel. Nová čtyřpatrová budova. Když jsme 

vystoupili z autobusu, okna byla zaplněna vyhlížejícími kluky, něco na nás tehdy pokřikovali. Byli 
jsme tak vyplašení, že ani nevím, vlastně co. „Nástup“, zařval někdo. „Tak vás tady, vojáci, vítám“. 
„Já jsem velitel roty a vedle mě stojí zástupce pro věci politické a váš velitel čety, který si vás za 
chvilku převezme“. Nevnímal jsem, s čím k nám tehdy promlouvali, hlavou se mi honily různé 
myšlenky.  



Co tady uprostřed lesa budeme proboha dělat? Teprve teď 
jsem si uvědomil, jak moc se mi stýská po domově. Chyběla 
mi ta mámina starost. Ranní buzení, na stole svačina, pečlivě 
vyžehlené tričko a džíny úhledně přeložené přes židli.  

Chybělo mi i tátovo lamentování, co všechno je zapotřebí 
udělat, jak si pořád někde lítám a nic nedělám. Mrzí mě, že 
jsem byl na ně kolikrát drzý. Oba měli vlastně pravdu, ale to 
vím až teď. Tolikrát bych jim tohle všechno rád řekl, ale 
bohužel už k tomu nebudu mít nikdy příležitost. 

Odvedli nás na ubikaci. Široké chodby, prosvětlené pokoje po čtyřech. Ještě jsme si ani nestačili 
uložit osobní věci a už nás volali k pohovoru s velitelským sborem roty.  Administrativní záležitosti, 
vypisování různých formulářů, přihláška do SSM a nakonec osobní pohovor s velitelem a 
politrukem. Vůbec mi v tu chvíli nepřipadali, jako moji velitelé. Mluvili klidně až chvílemi potichu. 
Odpovídal jsem na otázky, co jsem dělal v civilu, jaké mám záliby a do jaké odbornosti bych chtěl 
být zařazen. Pořádně jsem ještě netušil, že odborností myslí psovoda, řidiče, spojaře a ženistu. V tu 
chvíli mi bylo tak nějak jedno, co tady budu dělat. Hlavně abych si tu pakárnu odbyl a už byl doma. 
Najednou však velitel roty řekl, „Tahle budova je teď tvým domovem. Chceme, aby ses tady cítil, 
jako doma, protože pohraničníci jsou vlastně jedna velká rodina. Musí jeden druhému věřit a 
spolehnout se, že v případě nebezpečí ten druhý pomůže. Ve službě neexistuje rozdíl, mezi mladým 
vojákem a tím, který za půl roku odejde do civilu. Jak se říká, jsme tady všichni na jedné lodi. 
Rozumíme si? Ano, soudruhu, majore. A ještě jednu věc, stoupl si a díval se mi do očí, pokud bys měl 
nějaké osobní problémy, neváhej za mnou přijít. Vše se dá v životě řešit, jasně? Ano soudruhu 
majore, dovolte mi odejít. No, běž a pošli nám dalšího“.  



Vycházel jsem ze dveří s pocitem, jako bych mluvil se svým tátou. Asi 
zazněla i obdobná slova, která jsem tolikrát doma slyšel. Trochu ze 
mě spadl strach a obavy, jak zvládnu vše, o čem se tady mluví. O 
ochraně státní hranice své vlasti. Mé vlasti? Uvědomil jsem si váhu 
těchto slov. Padla na mne tíha zodpovědnosti, před kterou není 
úniku. Ostraha státní hranice a s tím spojené nebezpečí, znělo mi 
ještě dlouho v uších. Copak já můžu hlídat hranice? Následující týden 
byl ještě v relativní pohodě. Fasování, seznamování se s úsekem 
roty, jednotlivými stanovišti, PŠM a zařazování nás nováčků 
k jednotlivým odbornostem. A já? Ze mě, se stal psovod. Tenkrát 
jsem ještě netušil, jak moc tomu budu rád.   

První služba.  

V plánu služeb, do kterého jsme nahlíželi, jsem objevil svoje jméno u stanoviště Alexa. Červená 
čára byla bez přerušení protažena na celých 24 hodin. Stejné vyznačení se objevilo u kluka, který 
už stříhal metr, můj mazák. Nástup k dozorčímu důstojníkovi roty. Sloužil ho právě velitel. 
Zaúkolování trvalo několik minut. Stáli jsme před ním u mapy střeženého úseku, ustrojeni v nových 
khaki bundách se znakem Pohraniční stráže, vyleštěných kanadách a vybaveni vším, co bylo pro 
hlídku předepsáno. Já měl navíc v ruce vodítko a náhubek pro psa. Velitelem hlídky byl starší kolega, 
svobodník. „Splňte rozkaz“, zaznělo na závěr. Provedu, vypadlo i ze mne“. Došel jsem do kotců pro 
psa a společně vyrazili přes Liškárnu po Oldřichovské silnici směr Alexa. Blížil se konec podzimu. 
Listí již opustilo mateřské stromy. Docela foukalo. Pod sílou větru se okolní smrky kývaly sem tam, 
jako by dávaly najevo svoje dominantní postavení v tomto kraji.  



Příroda se pomalu začala připravovat na blížící se drsnou zimu. Černé 
nebe nad Bavorskem, dávalo tušit, že se blíží voda a možná už i první 
sníh. Pomalu se stmívalo a já měl hodně skličující pocity. Hlavou se mi 
honily myšlenky, tu na domov, tu na svoji holku a chvilkami jsem se 
ocital v realitě. Po více, jak dvou měsících z domova se vlastně celý můj 
dosavadní život úplně změnil. Už mě nebudí mamka něžným dotykem 
na rameni. Ani se mě nikdo neptá, jestli mám všechno, jestli jsem na 
něco nezapomněl, že jsem dnes objednán k zubaři, jestli nepotřebuji 
něco vyprat, nebo co bych si dal v neděli k obědu.  

Jdu neznámým krajem, po neznámé cestě, neznámo kam. Byl mně 
přidělen služební pes, kterého jsem se vlastně první dny bál. 
Mnohokrát jsme si koukali do očí a jeden druhého zastrašovali 
výrazem v obličeji. Snažili jsme se tím dávat najevo svoji mentální 

převahu. Trochu umíněný, ale nesmírně chytrý pes chvilkami i vítězil. Já se rozhodl získávat jeho 
respekt jasnými a hlasitými povely. Kolikrát si sedl a koukal úplně jinam, vyloženě mě ignoroval. 
Jako by se mi vysmíval. Jako by si říkal, „jen se vykecej“. Uvidíme, kdo bude, nakonec poslouchat. 
Řeklo by se jenom zvíře, němá tvář. Ale během dvou let služby jsme si toho řekli strašně moc. 
Stačilo, abychom na sebe pohlédli. Kolikrát jsem ho podezříval, že mi čte myšlenky. Aniž bych vyřkl 
povel, udělal to, co jsem teprve zamýšlel. Častokrát jsme spolu leželi na překrytí. Když ho to přestalo 
bavit, sundal mi z hlavy čepici a odnesl ji kousek dál. Zalehl, brigadýrku si dal na přední nohy, hlavu 
položil na ní a jenom šibalsky zvedal obočí a očima šmíroval, co budu dělat. Na slova vůbec 
nereagoval a to jsem mu i vyhrožoval. Smál se mi snad? Dnes si myslím, že ano.  



Když jsem vstal, že si pro čepici dojdu, vzal ji opět do tlamy 
a popoběhl zase o kousek dál, kde zaujal stejnou pozici. 
Chtěl si prostě hrát. Vrátil jsem se na své místo a zvolil 
stejnou taktiku, jako on. Nevšímal jsem si ho. Po chvíli jsem 
za uchem cítil funění. Otočil jsem se. Stál nade mnou 
s výrazem vítěze. Čepici upustil na můj obličej, plácnul 
sebou vedle mě a dělal uraženého. Chtěl jsem ho donutit, 
aby se na mne podíval. Ani náhodou. Až po hodně dlouhé 
chvíli vstal, obešel mě a lehl si tak, abychom si koukali do 
očí. Vyloženě mě provokoval. Byla to výjimečná psí 

osobnost. I toho největšího drsňáka dokázal odzbrojit svým naprosto originálním chováním. Uměl 
včas pochopit vážnost situace. Zejména v noci se vrhal do míst, odkud pro nás mohlo hrozit 
nebezpečí. Teprve, když prostor sám prověřil, se ke mně vrátil, jako by chtěl dát najevo, že mě 
ochrání. S ním jsem se opravdu nebál. Zažil jsem s ním nezapomenutelné chvíle. Byla to moje velká 
láska. Nikdy mě nezradila a v těžkých chvílích byla vždy na blízku.  

Najednou jsem si znovu uvědomil, že jdu do své první služby. Copak já můžu hlídat hranice, 

ptal jsem se v duchu sám sebe už poněkolikáté. Byly to zvláštní chvíle. Cítil jsem se hrozně osamělý 
a tak trochu zmatený. Dva lidi, kteří se úplně neznají, vyrážejí společně plnit úkol spojený 
s ochranou československých hranic. Během cesty se atmosféra změnila. Ticho 
vystřídal kamarádský rozhovor. Svobodník mi předával veškeré informace, které službu čím dál více 
ozřejmovaly. Líčil některé události a zasvěcoval mě do tajů vojenského života pohraničníka. Dorazili 
jsme na místo. To už na nás netrpělivě čekali naši dva kolegové. „To je dost, že jdete, dneska to 
vůbec neutíká“. Předali jsme si poznatky, kluci nám popřáli klidnou službu a odešli.  



„Tak mladej, je devatenáct nula pět, v devět tě vystřídám. 
Jasně? Jasně“, odpověděl jsem. Svobodník odešel do 
vytopeného zděného piketu. Já měl za úkol kontrolovat 
každé projíždějící auto. Střídali jsme se po dvou hodinách. 
Vždy, když už jsem začal usínat, musel jsem zahřátý kavalec 
opustit. K ránu mi svobodník na rozpálených kamínkách 
uvařil do ešusu čaj, „zahřej se trochu“.  

V noci byl vcelku klid, projelo pouze pár lesáků, kteří byli 

lovit. V sedm hodin ráno se k závoře blížil světlezelený gaz. 
Už zdáli bylo poznat, že není vojenský. Předpisově jsem se postavil, červenobílý terčík zvedl nad 
hlavu a levou rukou ukázal ke krajnici. To aby řidič věděl, kde má zastavit. Pes ležel pár metrů ode 
mě a bedlivě sledoval každý pohyb. Můj kolega mezitím vyšel ven, snad aby zkontroloval, jak si 
počínám. Auto bylo plné lesáků, tedy vlastně lesaček. Rozjařené ženské. Začaly si ze mě utahovat a 
dobírat, jestli prý mám holku, že by když tak o nějaké věděly, která by mi dokázala zpříjemnit 
vojenské chvíle. Hajný vedle řidiče na svobodníka zavolal, „áá, tak vám už nastoupili mladí, co“? 
Ten, opřen o strom s rukama v kapsách, jenom s úsměvem přikývl. „Předložte mi propustky do 
hraničního pásma“, řekl jsem. Všichni mi je podali a já šel přes pojítko zavolat DDR jména. Mezitím 
se svobodník dal s osazenstvem gazu do družného hovoru, všichni se hlasitě smáli, jako by se znali 
odjakživa. Nechápal jsem. DDR vyslechl, co říkám a rovnou řekl „to je v pořádku, vojíne můžete je, 
pustit“. Když jsem se vracel k autu, všichni se náramně bavili, pravděpodobně i na můj účet. Vrátil 
jsem propustky, „můžete pokračovat“. Všiml jsem si, že svobodník pojídá buchtu, „vezměte si taky“, 
natáhla se ke mně s krabičkou taková pěkná blondýnka. Měla krásně modré, uhrančivé oči a 
hluboký výstřih.  



Nedalo se odolat pohledu na její vnady. Cítil jsem, jak rudnu a 
něco koktám. Vzal jsem si ani nevím kolik nabízených koláčků, 
poděkoval a odstoupil.  Bujaré veselí zlepšilo náladu i mne. 
Odjeli a svobodník povídá. „Kamaráde, tady jsi v pohraničí. Žije 
se tady tak nějak víc pospolitě. My, se neobejdeme bez lesáků a 
oni se neobejdou bez nás, rozumíš?“. „To všechno pochopíš až 
za čas“, řekl vyloženě mazácky.  

Den nám utekl daleko rychleji. Z roty nám dovezli oběd a nějaké 
další jídlo. Musím podotknout, že chutnalo. Člověk se ani 

nenadál a přišlo střídání hlídek. Ještě cesta zpět na rotu, do kotců ošetřit a nakrmit psa, večeře a 
pak spánek. A tak skončila moje první 24 hodinová služba ……….. 

Jak jsem se stal nejlepším střelcem.  

Každé dva měsíce jsme v rámci výcviku jezdili zdokonalovat svojí střelbu ze samopalu. Pohraničník 
musel umět nejenom se zbraní bezpečně zacházet, ale i dokázat, že se na 100 metrů trefí do 
černého. Naše četa tehdy soutěžila o titul Vzorná. Ne, že bychom o to nějak stáli, ale pro nás, jako 
vojáky z toho pramenily i určité výhody. Opomenu-li povýšení, tak opušťák byla dostatečná 
motivace, abychom se snažili být nejlepší. Věděl jsem o sobě, že zrovna dobrým střelcem nejsem. 
Ostatní kluky jsem na to upozorňoval. Zejména ty starší, mazáky. Bál jsem se, že kvůli mně 
nepojedou domů. „Já to asi nedám“, pronesl jsem, když celá četa stála před rotou a čekala na 
V3Sku. Nikdo moc nereagoval, jenom velitel družstva, četař, podle mluvy Moravák, se na mě 
podíval. „Co nedáš“? No nenastřílím, mně to nikdy moc nešlo“. „Kluci, tady mladej prej nenastřílí“. 
Čekal jsem, že se na mě vrhnout, začnou nadávat, vyhrožovat, nebo tak nějak. Všichni ale dál 
v poklidu pokuřovali a usmívali se.  



Četař se ke mně natočil a polohlasně pronesl, „Klid, mladej, 
nastřílíš“. Ale já“ nestačil jsem doříct větu. „Nastřílíš, jasný“ 
a odešel. No, snad i tohle nějak přečkám. Maximálně  od 
nich dostanu večer koryto a třeba je pak ta naštvanost 
přejde. Smířený se svým osudem, jsme naskákali na auto a 
rozjeli se ukázat, jací že jsme vojáci ve zbrani. Radši bych 
šlapal pětkrát, průzkum. No to bude ostuda a těch řečí. 
Přijeli jsme na střelnici. Nástup čety, bezpečnostní pokyny 
a proškolení, jak se máme chovat a zacházet se zbraní.  

Měli jsme se rozdělit po deseti, abychom tak obsadili jednotlivá střelecká stanoviště. Stál jsem 
odevzdaně opodál a čekal, kam mě velitel čety zařadí. Nejednou přišli dva mazáci, dokonce mě 
oslovili jménem, „Půjdeš s námi, jo? Postavíš se k terči mezi nás“. Nevěděl jsem, co se děje. Kluci 
byli, přívětiví, kamarádští. Pořád se usmívali. Jak tohle dopadne? V tu chvíli velitel střeleb přečetl 
deset jmen a mezi nimi i to moje. Předpisově jsme napochodovali, zaujali své pozice a čekali  na 
další povely. Kontrola zbraní, zásobníku a nábojové komory. Museli být prázdné. Potom nám 
obsluha střelnice donesla každému deset nábojů. Na pokyn jsme je napáskovali do zásobníků a 
zahlásili, že jsme připraveni ke střelbám. Následovalo to, čeho jsem se nejvíce obával. „Ke střelbě 
připravit, jednotlivými ranami na cíl pal“. Začala se ozývat smršť ohlušujících ran. Nic jiného mě 
nezbývalo, než abych směrem k terči taky vypálil. Co se však nestalo. Aniž bych zmáčknul spoušť, 
za mým terčem začala létat tráva a  zemina. Periferně jsem viděl, jak kluci vedle mě vypálili několik 
ran na můj terč. Vždyť jim budou chybět náboje, napadlo mě? Abych nezůstal pozadu, zamířil jsem 
a všech deset ran jsem postupně také vystřelil. Buď, anebo, myslel jsem si. „Střelba ukončena“, 
ozvalo se několikrát z pravé strany. To už nade mnou stál velící střeleb, „Vy jste ještě neukončil 
střelbu, nebo co?  



Střelba ukončena“, odvětil jsem a zatáhl za závěr, aby se 
přesvědčil, že je nábojová komora prázdná. Teprve potom jsme 
mohli vstát a odpochodovat na shromaždiště. „Tak co nastřílels, 
ptali se ostatní. To víš, že nastřílel“, odvětil četař, který byl mým 
sousedem. Najednou jsem cítil úlevu, že už to mám za sebou. 
Trvalo ještě nějakou dobu, než dostříleli ostatní. Kuřáci tento čas 
využili k cigaretě, diskutovalo se, vyprávělo a vzpomínalo na civil. 
Mazáci ukazovali, jak se jim krátí metr. Tím dávali najevo, kolik dní 
jim zbývá do civilu. 

 „Vojáci nástup“, zařval velitel čety. Krčil jsem se ve druhé řadě 
s očekáváním, co bude. „Chlapi dneska žádná sláva, ne že by to 
byl propadák, ale čekal jsem lepší výsledky. Kupodivu lépe si vedly 
ty mladší ročníky. Takže vyhodnocení dnešních střeleb. Jako 

nejlepší s deseti zásahy a výsledkem 85 bodů se umístil vojín“. To se mi asi zdálo, slyšel jsem svoje 
jméno? „Vojíne, vystupte, gratuluji vám. Velitel roty rozhodl, že nejlepšímu střelci udělí opuštění 
posádky. Takže kromě pochvaly, pojedete domů“. Krve by se mě, nedořezal. Zařadil jsem se a koukal 
pouze do země. Dál už jsem neposlouchal. „Rozchod“, zaznělo po vyhodnocení. Už jsem slyšel ty 
hlášky, „Hm, prej neumí střílet a podívejme se“. Šel jsem za klukama, kteří se o můj úspěch zasloužili. 
„Kluci já“. „Klid mladej, takhle to tady chodí, jsme jedna parta. Ale neboj, my si to u tebe vybereme“, 
smáli se. Cestou jsme se ještě zastavili ve Staré Vodě a v místním krámečku si koupili cigarety a 
vydali se domů. Domů? Ano, naše rota se i pro mě pomalu stávala domovem. Začal jsem poznávat, 
napříč všemi ročníky nové kamarády. My mladí jsme měli pouze jednu povinnost navíc a to rajony. 
Tam nebylo žádného slitování. Prostory roty musely být čisté a uklizené.  



Když jsme se vrátili, na rotě byl ještě velitel. Nechal si nás 
nastoupit, zhodnotil výsledky střeleb a poděkoval za náš 
přístup. Trochu jsem se styděl, to když v rozkaze četl, že 
mi uděluje volné opuštění posádky tři plus dva. Nikdy jsem 
od kluků neslyšel žádné výčitky, ale do konce vojny jsem 
to měl, jak se říká,  čas od času na talíři.  A tak jsem se stal 
nejlepším střelcem, bez mého přičinění. 

 

Raněné srdce pohraničníka.  

Doba mé služby na hranici se blížila jednomu roku. Už jsem nemusel dělat rájóny, protože nás 
vystřídal nově nastoupivší ročník. Dalo by se říct, že se z nás stali pohraničníci, poměrně detailně 
znalí terénu střeženého úseku. Zvykli jsme si na denní kolorit a systém ochrany. Dopředu jsme si 
pečlivě opisovali z knihy služeb, své plány hlídkové činnosti na daný měsíc. Takže jsme věděli, co 
budeme dělat, kde se budeme pohybovat, nebo kam pojedeme. Vnášelo to mezi kluky i určitou 
pohodu, protože se každý na službu dokázal připravit. Na rotě panovala bezvadná nálada. Vymýšleli 
se různé legrácky, kterými se bavili snad i velitelé. Byli jsme mladí, optimističtí, plní elánu. Celý život 
jsme měli před sebou a nepřipouštěli jsme si žádné problémy. Jedinou naší starostí byl včasný 
nástup do služby, splnění zadaných úkolů a neudělat průser. O všechno ostatní se starala rota. Byla 
opravdu naším druhým domovem. Útočištěm, kam jsme se schovávali před nepřízní počasí, kde 
jsme byli krmeni nejenom ráno v poledne a večer. Ti, kteří se vraceli ze služeb v nočních hodinách, 
měli možnost se zasytit třeba  chlebem namazaným sádlem s cibulí a horkým čajem.  



V kteroukoliv denní i noční hodinu bylo co zakousnout. O naši 
výstroj se staral výkonný praporčík. Pedant, který nesnesl, aby nám 
na košili chyběl byť jeden knoflíček. Kolikrát nás na chodbě seřval, 
jak chodíme ustrojení. A hned jsme s ním museli do výstrojního 
skladu, kde nám měnil špinavé prádlo za čisté, nebo poškozené věci 
za nové. Vždy však musel podotknout, že nás nechá zavřít a zničené 
výstrojní součástky nám dá k náhradě. Byl to ale dobrej chlap. Nikdy 
to, čím nás strašil, neudělal. Chtěl jenom, abychom se o svěřené 
věci a materiál starali. Každý z nás měl kdykoliv možnost se 
osprchovat. Fasovali jsme základní hygienické prostředky, a když 
nám něco došlo „výkoňák“ nám je bez problémů vydal. 

Život pomalu utíkal a já se přehoupl do druhého roku vojenské 

služby. Zrovna jsem šel do služby. Na vechtru sloužící voják ještě 
nestačil zavřít bránu roty, když se zpoza zatáčky objevil UAZ a troubil. To aby je nezavřel. Kluci se 
vraceli z Dolního Žandova. Byli nejenom pro poštu a proviant, ale každý den vozili ze školy děti 
vojáků z povolání, kteří přímo na rotě bydleli. Zastavili a sdělovali mi, že v poště je dopis adresovaný 
na mé jméno. „Víš co, tady ho máš. Čendovi řeknu, že už jsem ti ho dal“ a velitel vozu mi strčil do 
ruky psaní. Počty dopisů, ostatních písemností a balíků se totiž zapisovaly do knihy došlé pošty. To 
aby se něco někde neztratilo. Protože jsem vyrážel o několik minut později, bylo nutné přidat na 
kroku. Popadl jsem dopis, strčil ho do náprsní kapsy a vyrazil. Chtěl jsem si ho přečíst v klidu někde 
v lese. Služební pes okolo mě běhal a dožadoval se mé pozornosti. Pohladil jsem ho, „teď musíme 
přidat, máme zpoždění brachu“ a svižnější chůzí jsme vyrazili.  



Zarazili jsme u hláskařů, to byl takový rituál pozdravit kluky, kteří 

hlídali rovněž hranice, ale ze vzduchu. Monitorovali každé vojenské i civilní 
letadlo, které vlétlo do našeho vzdušného prostoru. Navíc poměrně 
detailně sledovali tzv. oblety. Příslušníci německé a americké armády 
kopírovali vrtulníky státní hranici a prováděli takzvanou rekognoskaci 
území Československa. Zejména americké Cobry budily respekt svou 
velikostí. Jednalo se totiž o bojový vrtulník zvláštních tvarů. Po chvilce 
strávené na hlásce jsme pokračovali dále na Nový Svět. Časový skluz jsme 
dohnali a tak přišla chvilka klidu na cigaretu a přečtení dopisu. Zapálil jsem 
si, sedl na pařez a vytáhl dopis. Byl od mé holky. Nemohl jsem se dočkat, 
až budu číst její slova. „Můj milý, nemohu ti již dále lhát a předstírat, že je 
vše v pořádku. Potkala jsem člověka, se kterým se scházím. Bohužel naše 
kamarádství přerostlo v něco víc. Mám ho ráda…….“. Dále jsem nebyl 
schopen pokračovat.  

Nevěděl jsem, co mám v té chvíli dělat. Neubránil jsem se hlasitému brekotu. Nejraději bych se 
vším tady praštil a utíkal za ní. Byl jsem ale ve službě. Lehl jsem si na zem. Nevím proč, ale svůj 
brekot jsem schovával, ale nebylo vlastně před kým. Mísily se ve mne pocity smutku, vzteku a 
bezmocnosti. Dopis jsem stále mačkal v ruce. Chtěl jsem ho dočíst, třeba je to jenom nějaká  hloupá 
sranda, možná to není pravda. Oči zalité slzami mi známé písmo rozmazávaly. „Odpusť, mi, ale srdci 
se nedá poručit“, dočetl jsem poslední řádky. Bylo mi hrozně. Vlastně se mi tenkrát nechtělo dál žít. 
V tom jsem ucítil horký dech za krkem. Můj pes mi stál těsně za zády. Prudce jsem se otočil a on se 
vůbec nelekl. Hodnou chvíli jsme na sebe hleděli. Objal jsem ho a přitáhl k sobě. Vůbec se nebránil.  



Hlavu si položil na moje rameno. „Kamaráde co mám dělat“, snad jsem 
čekal i nějakou odpověď. Němá tvář mi několikrát olízla obličej. Potom 
si lehl naproti mně. Upřeně se mi koukal do očí. Jakoby cítil bolest, 
kterou právě trpím, jakoby čekal, až se smířím s tím, co se stalo. Já, pes 
a neskutečné ticho obklopené stromy. Moje bezradnost mě přiváděla 
k ještě zoufalejším slzám. Najednou mi před očima začal běžet film od 
začátku našeho seznámení. Bylo nám tehdy šestnáct. Začali jsme po 
sobě pokukovat u táboráku, který pořádali naši kamarádi. Znal jsem ji 
ze základky, byla taková tichá, nevýrazná. A to mi možná imponovalo, 
že se nepředváděla. Chodili jsme spolu čtyři roky. Každý nám 
předpovídal společnou budoucnost ……………….  

Teď tu sedím a už k sobě nepatříme. A já si myslel, že spolu zestárneme, 
že spolu budeme mít kupu dětí a velkou rodinu. A ona se miluje už s někým jiným. Ta představa mě 
ubíjela. Nemohl jsem unést, že naše krásné milování u ní v pokojíku už nikdy nezažiju. Nechtěl jsem 
se smířit se skutečností, že tajemství našeho intimního ráje zná i někdo jiný. Nepředstavitelná 
bolest na duši. Proč? Kladl jsem si stále dokola. 

Pes vstal a položil si tlapku na moji nohu. Jeho výraz mě trochu uklidnil, jako bych chtěl říci, 

že je tady, že on mě nikdy nezradí. Museli jsme jít dál. Služba byl rozkaz. Jeho nesplnění by přineslo 
jenom další komplikace. Můj čtyřnohý kamarád se snažil vyloudit na mě úsměv. Stoupl si naproti 
mně a než jsem k němu došel, tak uskočil. Chtěl asi, abych se s ním honil. Ale já neměl na nic náladu. 
Zůstal jsem ještě chvilku v kotcích a pak šel nahoru na rotu. Po večeři jsem měl osm hodin spánku. 
Zalehl jsem, ale nešlo usnout. Honilo se mi hlavou všechno možné. Chtěl jsem jít za starým, aby mě 
pustil domů. Na pokoj dorazili ostatní, zhasli a zalehli.  



Do toho ticha se mě tenkrát někdo zeptal, co se děje. A to 
neměl dělat, protože jsem neudržel svoje emoce na uzdě a 
znovu se rozbrečel. Pamatuju si jenom, že jsme si dlouho do 
noci povídali o vztazích, lásce a holkách. Vlastně jsem zjistil, 
že nejsem sám, kdo poznal kalich hořkosti rozchodu. Trochu 
jsem se začal stydět, že takhle vyvádím a přitom nejsem 
sám, kdo tu má bolavé srdce. Tu noc jsem pochopil, že 
kamarádství je někdy víc než láska. Kluci se mi vůbec 
nesmáli, trpělivě poslouchali. Dokonce se nabídli, že za mě 

vezmou služby, pokud by mě velitel pustil domu. Kladl jsem si otázku, jestli vlastně domů jet chci. 
Až k ránu jsem usnul s pocitem, že na tu bolest nejsem sám. Je okolo mne spousty lidí, kteří mě 
neodbili nějakými siláckými frázemi. A přitom zažili i větší bolest, někdo rozchod, někdo ztrátu 
svého nejbližšího. Druhý den jsem se cítil o mnoho líp. Měl jsem pocit, že zvládnu snad vše na světě. 
Začala běžná práce všedních dnů. Služby, starost o psa a s tím spojené další povinnosti. Pokud nám 
zbýval nějaký čas, rádi jsme se účastnili aktivit, které organizovala svazácká organizace. Smysl toho 
co děláme, umocňovala atmosféra kamarádství a soudržnosti, která na rotě panovala. „Vojíne, 
zastavte se za mnou,“ řekl velitel, když mě na chodbě míjel. „Můžu hned? No jasně“. „Slyšel jsem, 
že máte nějaké osobní trable“, řekl. Povídali jsme si o životě. Vyprávěl mi, jak začínal na hranici v 50 
letech on. Jak se učili jezdit na koních. Stejně jako já i on zažil pocit poníženosti, když byl ve vztahu 
nahrazen jiným. Vlastně jsem zjistil, že je to úplně obyčejný člověk se stejnými starostmi, citovými 
bolestmi a trápením, jako všichni ostatní. Teprve tady jsem pochopil, proč mu někteří kluci říkají 
táta. Byli jsme všichni jeho kluci. Odešel jsem od něho po dvou hodinách. Teprve po čase jsme se 
dozvěděli, jak nás bránil. Snažil se vycházet vstříc každému.  



Choval se lidsky. A přitom byl přísný a uměl si zjednat 
nápravu. Vzpomínám, jak každé Vánoce trávil s celou 
rodinou s námi na rotě. Bylo příjemné vidět takhle 
pohromadě svého velitele. Absolvoval tři štědrovečerní 
večeře. Ve čtyři hodiny odpoledne s klukama, kteří večer 
nastupovali do služby. V sedm s těmi, kteří se ze služby 
vrátili a potom někdy pozdě večer asi se svojí rodinnou. 
Nikdy nám nezapomněl poděkovat za službu. 
Zdůrazňoval, její význam a náročnost. Dokázal v nás 
nabudit pocit, že je ochrana státní hranice v době, kdy je 
svět rozdělen, potřebná. Všichni jsme si tehdy 

uvědomovali, že střežíme klid našich vlastních rodin, příbuzných a přátel. Tyto chvíle byly pro 
každého z nás dojemné, zvláště pak, když si člověk vzpomněl na ty doma. Ještě před časem jsem si 
myslel, že další vánoční svátky budu trávit zase se svojí holkou. Bohužel jsem svou první lásku 
prohrál a ten večer jí objímal už někdo jiný. A já se za dvě hodiny se svým psem vydám na pravý 
průzkum, abych za hustého sněžení a v nepřízni mrazivého větru chránil jejich klid a bezpečí.  

Moje první zadržení.  

Často jsem vyrážel plnit služební úkoly se svým psem sám. Většinou se jednalo o průzkum terénu 
směrem do vnitrozemí. Proto se chodilo podél hraničního pásma, aby byl v dostatečném předstihu 
monitorován pohyb osob před signální stěnou. Zima se přehoupla do své druhé půle, ale ještě se úplně 
nechtěla vzdát své vlády. Denní teploty se stále pohybovaly hluboko pod nulou, v noci pak bylo o 
poznání chladněji. Ten den mi nebylo úplně nejlíp. Cítil jsem se unavený.  



Pravděpodobně se o mě pokoušela chřipka, asi jsem měl i 
zimnici. Doufal jsem, že se virózy nějak zbavím. Oblečen do 
bílých maskáčů, zaúkolován velícím důstojníkem vyrážím se 
svým služebním psem na dobře známou trasu. Bylo devět 
hodin večer. Svit měsíce se odrážel od bílého sněhu. Osvětloval 
krajinu, takže člověk viděl pomalu jako ve dne. Sníh mi křupal 
pod nohama. Moje mysl byla zaměstnána myšlenkami na 
domov, na blížící se civil. Přemýšlel jsem, co budu, až se vrátím, 
vlastně dělat. Od velitele jsem dostal nabídku zůstat na vojně, 

jako voják z povolání. I tuto eventualitu jsem zvažoval, měl jsem ze všeho smíšené pocity. Nějak toho 
bylo poslední dobou na mě moc. Ani nevím jak, a stáli jsme na Novém Světě. Uprostřed otevřené 
krajiny jsem zpozoroval pohyb. Dalekohled mi pomohl zjistit co se na louce děje. Pes začal větřit, cítil 
jelení zvěři, která na řepkovém poli hledala potravu. Chvíli jsme postávali na okraji lesa. Já si mezitím 
vykouřil cigaretu. Abychom nebudili pozornost, její svítící konec jsem zastrčil do signální pistole, ta byla 
součástí naší výzbroje. Pokračovali jsme dále směrem k salaším. Jednalo se o staré, již opuštěné stáje 
pro ovce. Stály nedaleko usedlosti, kde i v době socialismu hospodařil soukromý zemědělec. Když jsme 
se k nim přiblížili, pes začal být nervózní. Obíhal okolo a snažil se dostat dovnitř. Bylo jasné, že tu 
nejsme sami. Obešel jsem budovu. Do jejích prostor jsme se dostali přes dveřní otvor ve štítě. Kdysi 
pravděpodobně sloužil k uskladnění sena. Neustále jsem musel svého parťáka uklidňovat a 
přesvědčovat ho, aby zůstal v klidu a neštěkal. Chtěl jsem využít moment překvapení. Pomalu jsme se 
blížili po mlatu k prostoru, kudy vedl průchod mezi dvěma vraty. „Pohraniční hlídka, opusťte úkryt“, 
zařval jsem a posvítil na ně baterkou. Do toho začal štěkat pes, aby dal najevo, že je nás víc. V první 
chvíli jsem nemohl uvěřit svým očím. Dole pod námi se choulila žena a tiskla k sobě dvě malé děti. 
Vedle stál muž, který zvedal ruce nad hlavu.  



Uklidnil jsem psa a seskočil dolů. „Co tady děláte“, zeptal jsem se. Dostalo 
se mně pouze nesrozumitelného zamumlání. „Odpovězte, co tady 
pohledáváte“. „Wir sind Detsche“, odvětil chlapík. Svému psovi jsem 
vydal povel, aby hlídal. Sedl si, připraven kdykoliv odrazit případný útok 
neznáme osoby. Vycouval jsem z vrat a ze signální pistole vystřelil světlici 
s červeným deštěm. Tento signál znamenal, žádám o pomoc. Z lokality, 
kde jsme se právě nacházeli, bylo vidět na celý dyleňský kopec i na 
budovu naší roty. Za pár vteřin se celá rozsvítila. V takovém případě byl 
vyhlášen pohraniční poplach, aby volající o pomoc nezůstal dlouho sám. 
Vysílačkou jsem volal základnu. „Krasocit, Krasocit, tady Krasocit 25, 
volám základnu, přepínám. Krasocit slyší, udej polohu. Krasocit, tady 
Krasocit 25, nacházím se v prostoru čtverce 120 Nový Svět, objekt salaší. 
Rozumím, prostor čtverce 120, salaše. Základna vysílá pomoc“, ozvalo se.  

Mezitím jsem se vrátil zpět. Děti byly vyplašené, brečely. Mohlo jim být odhadem 4 a 6 let. Jejich matka 
se je snažila tišit. Všichni byli promrzlí, třásli se nejenom strachem, ale i zimou. Nevím proč, ale vlastně 
mi jich bylo líto. Muži jsem naznačil, aby popošel kousek dál. Chtěl jsem ho mít pod kontrolou. Sundal 
jsem ze sebe bílé maskáče a kožich. Podal jsem jej ženě, aby do něj zabalila děti. Asi mně nerozuměla, 
nebo se bála pohnout. Nevěděl jsem, co mám dělat. Samopal jsem posunul dál za záda a pomalu se 
k nim přiblížil. Rozevřel jsem kožich a zabalil do něj děti. Jejich bezelstně, smutné oči mně dojímaly. 
Slzy jim pomalu stékaly po tváři. Byly k smrti vystrašené. Třásly se zimou a tak se rády schoulely do 
ještě prohřátého kožichu. Přitom jsem pořád sledoval oba dospělé. Sundal jsem ještě sako a nabídl jej 
ženě. Dlouho na mne koukala. Několikrát jsem s ním musel zatřepat, aby pochopila, že si ho může 
obléci. Zůstal jsem jenom v košili. Muž stál bez hnutí, bylo vidět, že má respekt ze psa.  



Měli na sobě oblečení, které odpovídalo spíše na letní špacír, někde 
v městském parku. Určitě ne do zdejšího drsného kraje. Zimní počasí 
tady často dokáže potrápit i domorodce. Hodil jsem k němu maskáč, aby 
se do něj také zabalil. Pochopil a omotal si ho okolo těla. Byl jsem trochu 
bezradný. Moje chování totiž odporovalo některým řádům, ale nemohl 
jsem jinak. Z vystrašených, smutných pohledů dětí mi bylo divně na 
prsou. Jak se říká naměkko. Sám jsem cítil, že mám horečku. Měl jsem 
jít radši na marodku a mohl jsem se této blamáži vyhnout, říkal jsem si 
v duchu. To už bylo slyšet přijíždějící UAZy od Slaměný a za nimi vřískající 
véésku. Stoupl jsem si do vrat, abych měl pod kontrolou zadržené a 
zároveň, aby kluci v záři světlometů viděli, kde stojím. První ke mně 
přiběhl velitel roty, doprovázen ostatními. Co se stalo? „Soudruhu 

majore“, začal jsem popisovat celou situaci. „Stačí, ostatní mi řekneš na rotě“. Kluci vešli dovnitř a ujali 
se zadržené rodiny. Bylo zvláštní vidět vojáky v uniformách Pohraniční stráže, jak k sobě tisknou 
promrzlé děti, jak je pomáhají balit do dek a odnášejí do aut. Posadili je tak, aby je matka měla u sebe. 
I jí galantně nabídli přikrývku. Vozidla zůstala nastartovaná, aby lépe topila. Muže eskorta odvedla 
do jiného gazu. Mezitím mně kluci přinesli zpět moje věci. Ještě dobré dvě hodiny probíhalo zajištění 
stop na místě zadržení. Poté jsme odjeli přes Slaměnou a po signálce kolem šestky na rotu. Rodina byla 
umístěna do místnosti pro zadržené. Velitel zavolal kuchaře, aby jim donesl horkou polévku a teplý čaj, 
pro děti dokonce připravil malý dezert. Čekalo se na příjezd velení z halžského praporu. Ještě v noci 
proběhl první výslech muže. Děti a žena spaly až do rána. Její výslech probíhal v přítomnosti těch 
malých. Nikdo je nechtěl dále stresovat. Vojáci z povolání, kteří na rotě bydleli, posháněli i nějaké 
hračky, aby jim udělali alespoň nějakou radost.  



Výslech zadržených měl svůj předepsaný postup. Vše muselo být 
důkladně zadokumentováno a zaznamenáno. Takové byly řády a 
předpisy.  

Asi ve dvě hodiny odpoledne někdo na chodbě zvolal, že je eskorta 

bude odvážet. Docela dost kluků, jako by se přišlo s nečekanou 
návštěvou rozloučit. Stáli jsme podél zdi a hleděli, jak odcházejí. Žena 
nesla to mladší dítě v náručí. Nevím, jestli to byla náhoda, ale když mě 
míjeli, blonďatý chlapec pohladil ručičkou moje rameno. Jeho matka 
se zastavila, pohlédla mi do očí a něco docela dlouho říkala. Pak se ke 

mně naklonila, pohladila mě po vlasech a políbila na tvář. Byl jsem zmatený. Moc jsem tomu 
nerozuměl. Tlumočník, který stál za ní, mi řekl „Říkala, že vám moc děkuje za záchranu jejich životů a 
za to, jak jste se k nim choval. Kdybyste je nenašel, asi by tam prý umrzli“. Ještě dole na schodišti se 
ohlédla směrem na mne „Danke“.  

Zvláštní pocit. Měli by nás snad až nenávidět. Každý stojíme přeci na druhé straně zákona a ona mi 
ještě poděkuje? Příběh této východoněmecké rodiny mě nutil nad vším přemýšlet. Rozpad manželství, 
touha začít nový život s jiným partnerem v západním Německu. To byl důvod, proč se pokusili překročit 
hranici u nás. Bohužel k tomu nevyužili legální možnost. Mohli si zažádat o vystěhování. Údajně se tím 
prý chtěli vyhnout finančnímu vyrovnání se státem (myšleno NDR). Každý, kdo chtěl ale hranici 
překročit jinde, než přes oficiální přechod, tak činil protizákonně. Vědomě se tak dopouštěl porušování 
předpisů naší země. Musel očekávat, že mu bude vstup do hraničního pásma, respektive ke státní 
hranici zamezen tak, jak jsem to učinil i já. Pohraničníci, kteří ochranu zajišťovali, se k zadrženým 
chovali slušně, lidsky a humánně podle mezinárodních dohod. Tento příběh je toho důkazem.  



„Máte 24 hodin volno“, řekl velitel roty, který stál kousek za 

mnou. „Zasloužíte si jej, dozorčí ať DDR přepracuje plán“. 
„Provedu“, odvětil. „Co je vám“, zeptal se ještě. „Asi mám 
horečku, je mi zle. Okamžitě na marodku. Dozorčí zajistíte to 
a postaráte se, aby dostal horký čaj a acylpyrín“. Ulehl jsem a 
okamžitě usnul. Snad se mi to jenom zdálo, ale měl jsem 
pocit, jako bych stále slyšel někoho mluvit. Uprostřed noci 
jsem byl vzbuzen lomcování za rameno. Začal jsem procitat. 
U postele stál velitel s neznámým absíkem. Držel v ruce 
lékařskou brašnu. Byl to doktor z Chebu. Vyšetřil mne a 

diagnóza zněla jasně, náběh na zápal plic. Podal mi penicilin a ještě přede mnou úkoloval velitele a 
vedle stojícího dozorčího. „Hodně tekutin, klid na lůžku a minimálně týden v absolutním klidu“. „Potom 
ho přijedu znovu prohlédnout“.  A tak jsem svoje první a zároveň poslední zadržení promarodil. Měl 
jsem dostatek času si odpočinout.  

Když jsem se vrátil do služby, vyšlo v rozkaze, že jdu na hlášení k veliteli brigády. Kluci si ze mě dělali 

srandu, prý dostanu sedm ostrých. Je pravda, že jsem měl z toho divný pocit. Na brigádu jsme dorazili 
s velitelem roty. Před kanceláří velitele brigády jsem byl jeho pobočníkem upozorněn na některé 
detaily chování. Pak už následovalo předpisové zahlášení našeho „starého“ a pak moje. Měl jsem 
docela trému. Velitel brigády mně poděkoval za způsob provedení zadržení a předal mi upomínkové 
hodinky se znakem Pohraniční stráže. „Povyšuji vás do hodnosti svobodníka“. Pobočník mu postupně 
podal Čestné uznání, hodinky s věnováním a dvě stříbrné pecky, které mi předal. „Gratuluji a ještě 
jednou děkuji za příkladnou službu“. „Sloužím vlasti“, odvětil jsem. „A teď vás zvu na malé posezení“.  
 



Vedle v salonku bylo připravené skromné pohoštění. Oba 
velitelé si začali tykat. Poslouchal jsem je, vyprávěli o tom, 
jak v padesátých letech na hranici začínali. Pravděpodobně 
se dobře znali, protože vzpomínali na stejná místa a lidi. 
Jenom jsem poslouchal. Najednou se mě brigadýr zeptal, 
odkud jsem, co dělám a jestli nechci u PS zůstat. Zavalil mě 
těmito otázkami, odpovídal jsem jim a vůbec mi 
nepřipadalo, že jsem u svého nejvyššího velitele. Přátelské 
posezení skončilo, já se opět zahlásil. Podal nám ruku a 
popřál hodně zdraví a šťastnou cestu. To jsem ještě netušil, 

že se zastavíme v Paliči u lesáků. Na rotu jsme dorazili až k ránu ve značně podroušeném stavu. Ani 
nevím, jestli jsem pomáhal já veliteli, nebo on mě. Tehdy jsem měl pocit, že žiju v jedné velké rodině, 
rodině pohraničníků, kamarádů a přátel. Často si kladu otázku nakolik měly dva roky života strávené 
uprostřed dyleňských lesů, smysl. Už tenkrát jsem byl přesvědčen, že ano a dneska to vím zcela jistě. 
Blížil se však civil …………. 

Odchod do civilu 

Poslední nástup do služby, poslední hodiny na rotě. Všichni jsme se moc těšili do civilu. Konečně se 
zbavíme zeleného mundůru a vrátíme se domů. Byly to však zvláštní chvíle. Před necelými dvěma lety, 
když nás dovezli z výcviku, jsem se tu cítil sám. Opuštěn uprostřed neznámého prostředí, uprostřed 
neznámých lidí, kdesi v nekonečných lesích. Dnes odpočítáváme minuty, kdy rotu opustíme. Na jednu 
stranu jsme se už nemohli dočkat, na druhou nám bylo smutno, co vše opouštíme. Rota se pro nás 
stala opravdovým domovem. Dala nám nejenom skvělé zázemí, ale i spousty kamarádů, včetně těch 
čtyřnohých. Poznali jsme zdejší oblast a jeho lidi. Byli skvělí.  



Žili jsme tu vedle sebe a vzájemně si pomáhali. Lesáci, ti co 
pracovali ve statku, nebo třeba na poště v Dolním Žandově. 
Tudy se prolínají moje vzpomínky. Byla to doba, na kterou 
nemohu a ani nechci zapomenout. Více mi dala, nežli vzala. 
Poznal jsem pravé kamarádství, naučil se být sám sebou. 
Zažil jsem hodně smíchu, příjemných a vlastně šťastných 
chvil. Bylo nám dvacet a svět patřil nám. Přišly i chvíle 
smutné. Loučení s naší rotou, loučení se zdejším krajem a 
poslední sbohem všem, se kterými jsme dva roky sloužili 
vlasti.  

Už tehdy jsme si uvědomovali, že se takhle vidíme naposledy. Nejtěžší však bylo opustit svého 
služebního psa. Snad už nikdy jsem nezažil tolik bolesti na duši. Dodnes vidím jeho smutné oči, ze 
kterých se dala vyčíst prosba, aby mohl odjet se mnou. Tolik bych si to přál, ale jeho poslání tady 
zdaleka neskončilo. Rotu jsme opouštěli ve čtyři hodiny odpoledne na korbě V3Sky. Její dřevěné lavice 
byly pokryty bílými prostěradly. Naposledy jsem se podíval ke kotcům. Zahlédl jsem svého psa. Stál u 
vrátek a jakoby volal, abych se vrátil. Hruď se mi sevřela a chtělo se mi brečet. Hlavní brána se zavřela. 
Následovala vrata na Liškárně, Oldřichovská, Alexa, Vysoká a směr Dolní Žandov.  

Ještě než jsme do vesnice vjeli, řidič otevřel zadní čelo. Takto jsme projížděli Žandovem a zastavovali 
se u míst, které jsme tak důvěrné znali. U některých domů na nás čekali lidé, hlavně lesáci a podávali 
nám ruce. Loučení bylo dojemné. Naposledy jsme také zavítali k poště. A odtud už jenom k nádraží. 
Sbohem všichni……. 

 Je tomu více jak 40 let. Přesto se v mysli vracím zpět. Promítám si situace, které jsem na rotě zažil. Se 

slzami v očích už jen nostalgicky vzpomínám. Dnešní mladí nemohou těmto řádkům rozumět.  



Jsou ovlivňováni mnohdy nepravdivými, či zkreslenými informacemi o době, kterou jsme my zažili. Rád 
bych těmito řádky přispěl k objektivnějšímu hodnocení práce pohraničníků. Tendenčně psané články, 
či televizní reportáže zkreslují historii naší země týkající se ochrany státních hranic před rokem 1989. 
Střípky ze života pohraničníka by vás měly vrátit do doby našeho vojenského mládí. Pokud někdo 
nebudete s tím, co je zde napsáno souhlasit, respektujte, prosím skutečnost, že tyto příběhy jsou 
vyznáním člověka působícího bezmála 22 měsíců na pohraniční rotě Dyleň. Takto viděl svět té doby on. 

Doslov  

Po roce 1945 řešily světové mocnosti, jakým směrem se bude svět dále ubírat. Začaly se proti sobě 
formovat dvě společenská zřízení. Obyčejný člověk nedokázal rozpoznat jejich klady ani zápory. Evropa 
se rozdělila na východ a západ. Československo ze svého území v několika vlnách odsunulo sudetské 
Němce a pohraničí bylo osidlováno lidmi z vnitrozemí. Jih a západ republiky stanul v bezprostřední 
blízkosti míst, kde se  střetávaly dva rozdílné ideologické názory. Po osvobození země zde navíc dlouho 
operovaly ozbrojené skupiny, jejichž příslušníci se nesmířili s porážkou nacismu. Na místním 
obyvatelstvu páchaly násilí. Z Německa  a Rakouska pronikali na naše území lidé, kteří rabovali 
opuštěné domy, odnášeli cenné věci a ničili vše, co odnést nešlo.  

Chaotická doba plná emocí a vypjatých situací. Bylo zapotřebí vnést do pohraničních oblastí klid, zbavit 
obyvatelstvo strachu a pomalu vrátit jejich život do normálních kolejí běžných, všedních dnů. Proto 
byla v roce 1951 založena Pohraniční stráž. Jsem rád, že jsem mohl sloužit v jejich řadách a být tak 
nápomocen při plnění jejího poslání. 

 

                        Pohraničník 13 roty Dyleň 
 


