
Pamětník 

narodil se: 1962 

bydlel v: Děčíně později v Ústí nad Labem 

zaměření: vojna 

 

Byly rodiče ve straně? 

“Moji rodiče ve straně nebyly.” 

 

Jaký sport, nebo jaké zájmy jsi v této době měl? 

“V této době jsem dělal sport a to lehkou atletiku a díky tomu jsem veškerý čas trávil na 

trénincích.” 

                    

Měl jsi v tomto sportu úspěchy? 

“V Děčíně jsem začínal jako vytrvalec, pak v Ústí jako překážkář a tam jsem nějaké úspěchy měl.” 

 

Co jsi vystudoval a jaký vliv na to měl režim? 

“Kvůli sportu jsem studoval v Ústí a vystudoval jsem obor mechanik měření a regulace (čtyřletý 

obor s maturitou) a režim na to ani v dobrém, ani ve zlém vliv neměl.”                      

 

Jaké jsi měl známky? 

“Na základní škole průměrné, ale na učilišti jsem byl nejlepší.” 

 

Šel jsi na vojnu dobrovolně? 

“Každý muž měl vojnu povinnou stejně jako já. Někdo se tomu vyhnul pomocí modré knížky.” 

 

Co přesně jsi na vojně dělal? 

“Byl jsem vojenský řidič, měl jsem už předtím hotový řidičák, a proto jsem se nedostal do sportovní 

Dukly, ale byl jsem ve vojenském útvaru přímo na hranicích s Německem a vlastně ten měl 

životnost asi 2 minuty, kdyby vypukla válka. Do těchto útvarů byli posíláni také kriminálníci, kteří 

podepsali smlouvu, že budou na vojně na doživotí, a proto nemuseli do vězení za to, co udělali.”       

 

Proč tě neposlali do tanku, ale řídil jsi auto? 

“Na tank se dělají speciální psychotesty a díky kamarádovi, který měl s tímto špatné zkušenosti, 

jsem do těch testů napsal, že spáchám sebevraždu, a tak mě dali jako vojenského řidiče aut.” 

 

Co jsi zažil, když jsi jezdil autem? 

“Tak třeba jsem vezl generála, který měl na bojištích kontrolovat střelby, a před námi jely kamiony. 

Ti kluci, co je řídili, byli unavení a padali ze srázu ze silnice dolů, tak jsem ho vzbudil, aby si to tam 

šel zorganizovat.” 

 

Poslali vás někdy do války? 

“Všechno bylo cvičné, sice s ostrou municí, ale do války nás neposlali. Ale bylo to jako doopravdy 

za podmínek jako za války. Voják je povinen strádat, ať se to týkalo nedostatku jídla a podobně.” 

 

Mohlo se stát, že i při obyčejném cvičení se někdo zabil? 

“Třeba se stalo, že při cvičení byl někdo postřelen, nebo se čistily zbraně a můj kamarád dostal 

slepou střelu do břicha.” 

 

Mohli jste na vojně dokumentovat, fotit...? 

“Nemohli jsme, bylo to vojenské tajemství. Byly za to vysoké tresty, někoho mohli dokonce za 

tohle zastřelit.” 

 



Jaké jste měli ubytování na vojně? 

“Byly to železné postele, jakoby palandy. Vždycky byla ubytovaná jedna rota samostatných 

jednotek. Já byl jednotka řidič a technik praporu. Tohle byla jediná rota, kde byli samí specialisti a 

ti ostatní, těm se říkalo Bigoši ale jinak to byli motostřelci.” 

 

Pomohla ti na vojně tvá vystudovaná škola? 

“Měl jsem díky tomu více práce. Vždy, když se někde něco rozbilo, tak jsem musel ihned vše 

opravit, aby to šlo jak hodinky.”  

 

Jakou jsi měl vojenskou hodnost? 

“Byl jsem vždy jen vojín a nikdy mě nepovýšili. Ale trávil jsem hodně času s generály a 

plukovníky, které jsem vozil po střelbách.” 

                          

Mohl jsi během 80. let někam vycestovat? 

“Já jsem navštívil se sportem všechny země východního bloku.” 


