
Ahoj Újezďáci. 

Jmenuji se Petr Urban a sloužil jsem na staré rotě Újezd v letech 1968-1970. 

Po narukování do Chebu jsme byli převezeni do přijímače v Březové u Sokolova. Když 21.8.1968 přišli 

Rusi (naše kasárna obsadili  22.8. dopoledne východní Němci) jsme měli urychleně přísahu a okamžité 

převelení na pohraniční rotu. Proto jsme zde zažili ještě naše pramazáky, pro ně jsme byli tzv. zlaťáci. 

Velení 3.roty PS Újezd-major Stehlík, kpt. Karel Miča-v roce 1970 povýšen na majora, vel. mot. čety 

npr. Čížkovský, staršina prap. J.Pejchal, kynolog Pehanič. Důstojníci byli celkem dobří snad jen mjr. 

Stehlík byl moc přísný a můj názor je, že mladým moc nerozuměl. Důstojníci se k nám chovali pěkně, 

vyzdvihl bych hlavně lidský přístup K.Miču a Čížkovského. 

Vojna ze začátku byla nepříjemná moc zesílené ochrany-první vycházky až konec října ,listopad.Oba 

roky byly strašné zimy (až metr sněhu-na noc 1 uhlák) proto se často spalo v teplákách. 

Kolektiv se celkem dal, mazáci nám ze začátku dělali peklo- noční nástupy (Suchan, Mišo, Blažek od 

bezzakluzáků)  a noční pořadové cvičení v pyžamu. Náš ročník se vydařil, měli jsme partu co si 

rozuměla (dost Moraváků), za naší éru vybudování hřiště volejbal-nohejbal,venkovní posezení, 

oprava klubovny. 

Nepříjemné události-zastřelil se náš kamarád Pavel Beneš 1969 (z Prahy) a utekl ze služby dopoledne 

( sám hlídka k.621) jeden holub r.1970. 

1x  za rok na  týden Aš výcvik a politická výchova-pozor ale bez vycházek. Z hospod si vzpomínám jen 

na střelnici a armaďák – zážitek zábavy na kterých tančili holky s holkama-v naší době ženy vůči 

mužům přesila až 8 : 1 - dost Polek a žen na domovech. Zážitek slečna Geňa z Krásné nakazila 6 kluků 

z naší roty kapavkou. Filcky běžná záležitost. V létě plné celty hřibů a někdy zvěřina, zajišťování dřeva 

na zimu za drátama, zírání dalekohledem na ženské, co se opalovaly na hranici, obec Neuhasen. 

V 2.ročníku naší rotu navštívil gen.Šádek –nově jmenovaný vrchní velitel PS. 

Vojna se dala přežít a vzpomínám na ni rád  hlavně na kluky a dobré kamarády: Vašek Bureš-Kadaň, 

Stehlík Milan-Tlmače, J.Císař-řidič, V.Kupka, V.Palánek-psovod, J.Holeňa, J.Crha, 2xMarci z 

Mostu,Matoušek, Kükalo M.,M.Spilka-elektro a promítání filmů,J.Aksamit, J.Najman, 

Vojtek,Gregor, Koun, Šalda, Dalecký R. a P.Zlesák -kuchař. 

Mnozí z uvedených jsou na fotkách které tuto dobu dokumentují. 

Z holubů mi zůstali v paměti Jos.Gebhart, Fr.Gaál. 

Bohužel službu jsme měli 26 měsíců, ale  mám na tu dobu velice krásné vzpomínky. 

Prosím moc kamarády , spolubojovníky a všechny pamětníky naší malé, ale útulné roty Újezd, aby se 

ozvali, zatelefonovali anebo odpověděli ,dali kontakt,napsali-Email, event. vložili komentář na webu 

vojensko.cz - dobové foto rota Újezd. 

Stále mám v paměti den 11.červenec den PS. 

 

S pozdravem 

Petr Urban  
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