
Vážení přátelé, 

Zdravím od mezníku 161|5. Objevil jsem Vaši výzvu k přispění a obohacení stránek. Zasílám 

Vám směs fotografii mých výrobků (které jsou hned pod dobovými snímky) a přidám k nim 

tento komentář:  

Volný čas na čáře byl dvojího druhu. Bylo volno po službě. Toho moc nebylo - 10 hodin 

služby a k tomu po 30 minutách přípravy do služby, podle toho kolik druhu služeb za 

operační den pohraničník vyfasoval. Snídaně, oběd a večeře také vzaly nějaký čas a k tomu 8 

hodin spánku. K tomu povinnosti dle denního řádu. Kolik zbylo do 24 hodin? Lepší to bylo ve 

dnech HV (hraniční volno). Měli jsme znovuzavedený četový systém (od 1.1.1973 ), takže 

HV bylo pravidelně každý týden. Do té doby bylo volno dáváno podle uvážení plánujícího 

důstojníka, obyčejně 1x měsíčně, výjimečně 2x. Nejhorší bylo HV v sobotu. Sobotní 

dopoledne padlo na úklid na „sobotní prohlídku“. HV bývala ještě v neděli, nebo pondělí. 

Nejlepší byla neděle. To byl na rotě přítomen jen DDR a pokud ho sloužil záklaďák, tak jen 

důstojnický dozor. Ostatní furťáci měli volno. Tento volný čas trávil každý podle svého.  Na 

vycházku v den HV chodilo velice málo pohraničníku. Do vesnické hospody to bylo 6 km a 

do trochu lepší v Malontech 12 km. Tam se chodilo pěšky a ne každému se chtělo. Já osobně 

byl jednou. Náplni volna byl různý druh sportu - kopaná, kulturistika atd. K dispozici rotní 

knihovna, v „baru“ kulečníkový stůl. Několik jedinců se věnovalo umělecké fotografii, ale po 

jednom průšvihu byla fotokomora zrušena a v této malé místnůstce byl takový klub 

vyřezávačů z překližky. Vznikaly tam různé lampičky, lustry, stojánky na víno, stolní  nebo 

závěsné hodiny. Její vybavení bylo skoro nulové, co si kdo sehnal, to měl v krabici. 

Lupenková pilka, kleště, šroubovák, štětec apod. Když bylo třeba vyvrtat dírku, šlo se 

poprosit ženisty do jejich dílny. Byli i ti co zpracovávali dřevěné samorosty a co lepili 

suvenýry ze špejlí. Na tak skromné poměry zde vznikaly  mnohdy velmi pěkné díla. 

  Můj volný čas patřil MSH (Mladí strážci hranic), schůzky byly v sobotu a dělal jsem to 

převážně v HV a tak mi bylo HV udělované v soboty bez ohledu, jaký den mi v četovém 

systému náležel. Občas když plánoval služby ZVP kpt. Dvořák, tak mi MSH naplánoval, jako 

6 hodin služby. MSH patřilo do politické práce a „Vzorná rota“ asi ani bez MSH nemohla být. 

Příroda mi dala do vínku nadání na vedení tužky, fixy, štětce. Tak jsem kreslil bankovky 500,-

, 300,-  i 100 dní. Mazácké tablo, drobné obrázky na nástěnky, pohlednice, padáčky a jeden 

velký obraz roty do vznikající rotní síně tradic. 

Na přiložených fotografiích jsou dva padáčky, které mi zůstaly do dnešních dnů. Sehnat 

padáček byl také problém. Možnost byla jen při nočních střelbách (2x ročně), anebo kdo měl 

štěstí po odpálené výmetnici, když byla osazena padáčkem (převážně v místě se špatným 

dohledem, jinak světlice různé barvy). Pak zde vidíte  novoročenku 1974 a Dědu Mráze. 

Malovaná pohlednice roty - zjednodušený a zmenšený obraz roty. Další jsou obálky od 

dopisů, co jsem psal své milé a graficky je vylepšoval, bylo jih mnoho, ale pouze tyto jsou 

s hraničářskou tématikou. Vydržela na mě čekat a stala se mou ženou. Další jsou již modely  

špačkáren. 

V úseku byly čtyři dřevěné a u roty stála kovová s reflektorem. Hlídala se z něj rota, malý 

muniční sklad a část signálky v těsné blízkosti roty (v podstatě za plotem roty). Zhotovil jsem 

je pro své kamarády z řad PS, jako vzpomínku na staré dobré časy. Příteli Františkovi 



dřevěnou (za něj ještě kovové nebyly), velikost 21 cm, doplněnou UAZem - více by se hodil 

Gaz. Kovovou příteli Ladislavu (to už, až na výjimky zase nebyly dřevěné), má 53 cm. 

K fotografování byl k ní postaven OT 64 SKOT se znakem PS. Špačkárna a Skot nejsou ve 

stejném měřítku. Jeden Skot stál na praporu v Kaplici, druhý jezdil svého času na Černém 

Údolí, ale nevím, jestli tam byl ve stále službě. 

Moji nejvzácnější památkou na službu u PS je „mázblok“. Zápisník, který jsem postupně 

zaplňoval 23 měsíců (v přijímači jsem jej neměl) a také hlídal, aby se nedostal do rukou 

furťáků, tehda neměli pochopení pro něco takového. Byl zamaskován mezi kronikami MSH. 

Odtud je i jídelní lístek http://www.vojensko.cz/cetviny-jidelni-listek-29-1-4-2-1973. 

Josef Grobelný  
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