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Dolní Dvořiště po roce 1918. /Jiří Císař/ 

    Po skončení l. světové války, se do Dolního Dvořiště nevrátilo 27 jeho 

občanů. Ti co přežili, se stali občany nového státu, Československé 

republiky. Přestože většinu tvořili občané německé národnosti, patřilo toto 

území historicky k zemím koruny české. Nepomohly proto ani ozbrojené 

protesty místních, kteří žádali připojení k Rakousku. Klid nastal až po 

vojenském zásahu, kdy byly jednotky domobrany - volkswehru vytlačeny 

do Rakouska. Občanům Dolního Dvořiště a okolí bylo sice nařízeno 

odevzdání zbraní, zůstalo jich ale mezi nimi ještě dost a dost. Vzhledem 

k vypjaté situaci zde byla pro zajištění klidu a pořádku ponechána vojenská 

posádka o síle 60 mužů. Jednalo se o jednu z takzvaných strážních stanic, 

které byly zřizované postupně na celé Československo-rakouské hranici. 

    V lednu 1919 bylo v Dolním Dvořišti v domě č.p. 1 nově  zřízeno 

Oddělení finanční stráže. Finanční stráž však měla mnohaletou historii 

sahající až do roku 1830, kdy byl c.k. dvorským dekretem ze dne 10. října 

zřízen ke střežení hranice tzv. sbor pohraničních myslivců. O pět let 

později byla podobná složka vytvořena ve vnitrozemí, tzv. důchodková 

stráž. V roce 1842 byly oba sbory spojeny a vznikla stráž finanční. Na 

počátku dvacátého stolení se sice uvažovalo o zpětném rozdělení finanční 

stráže, ale vypuknutím války se již tyto snahy nepodařilo uskutečnit. Až 12. 

prosince 1919 byl přijat zákon č. 28 Republiky Československé, který 

reorganizaci finanční stráže právně zakotvil. Pohraniční finanční stráž, jak 

se podle tohoto zákona nový sbor nazýval, měla za úkol vykonávat službu 

finanční policie na hranicích i ve vnitrozemí, případně činnosti policejně 

bezpečnostní a vojenské. Vzhledem k tomu, že k zabezpečení celé státní 

hranice nové republiky bylo zapotřebí velkého počtu sil, stanovilo 

ministerstvo financí, že tyto nové zaměstnance bude možné získat jedině 

z ozbrojených sil. Proto byli osloveni především bývalí vojáci a příslušníci 

československých zahraničních legií. Byli vybíráni hlavně pro svou 

spolehlivost, ukázněnost, vysokou bojovou morálku, disciplinu                    

a vlastenectví, prokázané na bojištích 1. světové války. V očích Rakušanů 

byli naopak vnímáni jako zrádci c.k. armády, kteří zběhli k nepříteli            

a bojovali proti monarchii na ruské, francouzské a italské frontě.  

    V obci byla  rovněž  četnická stanice v domě č.p.20, který před zbořením 

stál za dnešním č.p. 101, na místě stodoly patřící k tomuto domu. Stanice 

byly nejnižším článkem v organizaci četnictva. Jejich služební obvody 

zahrnovaly zpravidla 4-5 obcí. Protože četnická stanice v Dolním Dvořišti 
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měla ve svém obvodu pohraniční přechod, podíleli se četníci i na 

vykonávání pasové služby. V čele stanice stál velitel stanice v hodnosti 

vrchního strážmistra. Zákon  o  četnictvu z roku 1920 charakterizoval tuto 

službu jako „vojensky organizovaný sbor strážný,  jenž určen jest k tomu, 

aby udržoval veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.“ Kromě jiných 

povinností bylo četníkům uloženo konat podrobná vyšetřování o nálezech 

mrtvol  (na silnicích, ve vodě atd.) o každém požáru, vloupání, loupežném 

přepadení  a  jiných trestných činech a učinit o tom oznámení úřadu. 

    Vztah k represivním složkám nového státu ze strany německých 

starousedlíků, nebyl nijak zvlášť přátelský. Hranice mezi Československou 

republikou a Rakouskem byla až do konce války pouze hranicí zemskou      

a vládl na ní zcela volný pohyb osob a zboží. Tím, že se tato hranice stala 

hranicí státní, byl nastolen mnohem přísnější režim, který podstatným 

způsobem zasáhl do denního života zdejších obyvatel.  V roce 1920 měla 

obec Dolní Dvořiště 760 obyvatel, z toho bylo 709 Němců, 43 Čechů a 8 

Židů. V obci bylo 134 domů.  

 

 

Dobová pohlednice s celkovým pohledem na Dolní Dvořiště. V popředí č.1 

budova staré celnice, č.2 v jedné z budov byla četnická stanice. 

S použitím:www.dolnidvoriste.cz 
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Smrt dozorce Hovorky.  /Jiří Císař/ 

    Dne 10. června 1920 v 09.00 hod. odešel dozorce finanční stráže 

František Hovorka na běžnou obchůzku podél státní hranice. Službu měl 

plánovanou na pět hodin s návratem na oddělení ve 14.00 hod. Ve 

stanovenou dobu se však na oddělení nevrátil a tak  jeho nadřízený, 

naddozorce Karel Handl pro něj nechal na stole vzkaz, aby svůj opožděný 

návrat z obchůzky vysvětlil a sám se vydal na obchůzku. Jde vlastně 

Hovorku hledat. Handl šel pravděpodobně ze služebny po pěšině, která 

vedla přímo na Šibeniční vrch. Pěšinou chodili lidé z Dolního Dvořiště do 

Lipoltova a cestu si zkracovali přes rakouské území asi 150 m pod 

hraničním mezníkem III/28. Jednalo se o běžnou věc a tímto způsobem 

vykonávali zřejmě obchůzky i samotní financové. Když naddozorce Handl 

přecházel zkratkou po rakouském území, spatřil Hovorku ležet na zemi, 

vpravo od pěšiny,  pod lískovými keři, na rakouské straně státní hranice      

a domníval se, že Hovorka zde usnul. Došel k němu, zatahal jej za nohu. 

Hovorkovo tělo se bezvládně kousek sesunulo a Handl zjistil, že Hovorka 

je mrtvý. Určitě zde ještě nějakou dobu setrval, vzal do ruky Hovorkovu 

pušku a poté ji zase uložil zpět na místo odkud ji zdvihl. Tuto okolnost 

později sdělil i četníkům. Pak naddozorce Handl informoval četnickou 

stanici v Dolním Dvořišti.  Na místo činu se dostavil vrchní strážmistr 

Gustav Fischer, závodčí Štěpán Žáček a četník na zkoušku František 

Jachek. Spolu s nimi přišel obvodní lékař MUDr. Julius Frisch. Po 

příchodu na místo činu zjistili, že skupinka zvědavců, kteří se zde mezi tím 

objevili, pošlapali okolí mrtvoly a stopy po pachateli jsou znehodnoceny 

nebo zcela zničeny a ohledání místa činu tím bude negativně poznamenáno. 

Ohledání. 

    Vrchní strážmistr Gustav Fischer, který vyšetřování případu vedl, 

popisuje místo činu následovně: 

    „Mrtvola dozorce Františka Hovorky leží mezi pěšinou a kamením, které 

tvoří státní hranici na půdě hornorakouské. Státní hranice je v těchto 

místech tvořena kamennou mezí a je porostlá lískovými keři v šířce asi 

2,30 m.  Hlava je asi  1m a konec nohou asi 1,5 – 2 m od hranice. Hovorka 

leží na znak s hlavou málo vyvýšenou a tak, že nohy vyčnívají z houští, 

kdežto hlava částečně s trupem jsou v křoví.  Levou ruku má přiloženou 

nad srdcem, kde má střelnou ránu. Pravá ruka leží podél těla, obě pěsti        
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a palce jsou zaťaté a sevřené. Na prsou mrtvoly rozházeny dopisy               

a soukromá korespondence nebožtíka. Poté co Handl zatahal za Hovorkovu 

nohu se korespondence sesunula. Puška vendlovka leží až na půl kroku 

vpravo mrtvoly a je nabita jednou patronou a závěr uzavřen. V levé kapse 

kabátu jsou nalezeny ostré patrony a to 1 ks do vendlovky a 2 ks do 

manlicherové pušky a dále krabička zápalek. Všechny kapsy v oděvu 

nebožtíka jsou zastrčeny. Ve vestě má nebožtík niklové hodinky 

remintonky s niklovým řetízkem.  Peníze nalezeny nejsou, ačkoli kolega 

zavražděného Hovorky, dozorce Finanční stráže Josef Kutnohorský sdělil, 

že Hovorka míval u sebe, kromě nalezených věcí, ještě notýsek, v němž 

měl založeno 300,- korun. Notýsek nalezen nebyl. Hned vpravo  

Hovorkovy hlavy leží jeho čepice. 

    Asi jeden a půl kroku od nohou, směrem prodloužení mrtvoly je nalezen 

kousek látky z oděvu na způsob látky vojenské. Asi jeden krok nalevo od 

mrtvoly visí na křoví kousek látky patrně z ovinovacích kamaší z látky 

zelené.  Od mrtvoly podél hranice směrem k severu, asi 18 kroků, za 

křovím na československé straně je nalezeno místo, kde je pošlapaná tráva 

v okruhu asi 40 cm, nebylo však zjištěno, zda tato okolnost má příčinný 

vztah k události. Asi 4,5 kroku vedle pěšiny, severně od mrtvoly, je na 

zemi nalezen uzavřený sešit s finančními předpisy. Toto místo činí dojem, 

že před tím na něm někdo seděl.“ 

    Pozdější pitvou bylo prokázáno, že dozorce František Hovorka byl 

zasažen celkem třemi střelami. Jedna střela zasáhla obě stehna, druhá střela 

zasáhla bok a třetí, smrtelná rána, zasáhla srdce. 

Svědkové.       

    Přímí svědci události nebyli nikdy zjištěni.  Přesto četníci 

zadokumentovali několik výpovědí svědků, kteří slyšeli výstřely, 

zaznamenali pohyb podezřelých neznámých osob nebo se pohybovali 

během dopoledne poblíž místa činu. 

    Asi od 05.00 do 08.00 hod. pracoval rolník Josef Böhm z Cartle  

(Rybníka)  č.p.13 s partou svých lidí ve vzdálenosti cca 50-80m od místa 

činu na louce na československé straně. Nikdo si však ničeho podezřelého 

nevšiml. Josef Böhm pak kolem 11.00 hod. pracoval severně pod kotou 

687 – Šibeniční vrch, asi 600 m severně od místa činu a uslyšel jeden 

výstřel, podle něj se jednalo o ránu z revolveru. Rovněž Anežka Barthová  

z Cartle č.p. 12 a Adelhaid Murtingerová z Cartle č.p. 19 slyšely téhož dne 
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10.6. po 11.00 hod. asi čtyři výstřely.  Marie Lechnerová, manželka hlídače 

dráhy z Cartle č.p. 33 slyšela kolem 11.00 hod. tři výstřely. Hans Murtinger 

z Cartle  č.p. 19, který toho dne  v 11.00 hod. pracoval u Lipoltova,            

ze směru od místa činu uslyšel čtyři střelné rány. 

    Od 07.00 do 10.00 hod. oral Josef Grevull z Wullowitz č.p.12 na svých 

polích, hned vedle nálezu mrtvoly. Finančního dozorce Hovorku neviděl, 

ani si ničeho podezřelého nevšiml. 

    Více informací četníkům sdělila jistá Tereza Schimková z Wullowitz,      

která dne 10.6. kolem  11.00 hod. slyšela pět střelných ran. Dále uvedla,    

že toho dne po 09.00 hod. viděla cizího muže přicházejícího po silnici od 

Freistadtu přes  Wullowitz. Muž byl ve věku asi 20 let, měl na hlavě zelený 

plyšový klobouk se štětkou a plášť z vojenského stanu. 

    Dále bylo zjištěno, že v té době na československé straně za hranicí blíže 

silnici, pracoval na louce  domkář Antonín Lach z Wullowitz č.p. 5 

s manželkou Terezií  a dcerou Marií. Muže udaného popisu však směrem 

k Dolnímu Dvořišti jít neviděli. Četníci z toho usoudili, že muž na konci 

Wullowitz odbočil směrem ke státní hranici  a je tak podezřelý ze spáchání 

vraždy dozorce Hovorky.   

Podezřelí. 

    Neznámý muž ve věku 20 let a popisu jaký uvedla Terezie Schimkowá 

z Wullowitz se tak stal prvním podezřelým ze spáchání vraždy dozorce 

Hovorky. Pátráním bylo zjištěno, že daný popis se nejlépe hodí na jistého 

Viléma Otta, studenta z Freistadtu. Ten byl již několikrát vyšetřován 

Finanční stráží pro různé podvody a stal se tak hlavním podezřelým. Dva 

dny po činu, 12. června seznámil vrchní strážmistr Gustav Fischer 

s výsledky pátrání své rakouské kolegy, rewierinspektora Karla 

Schöneckera z Leopoldschlagu, rewierinspektora Rudolfa Schwarce           

a rayoninspektora Jana Straku z Freistadtu   a požádal je o provedení 

výslechu podezřelého Viléma Otta. Ten se hájil tím,    že v den vraždy se 

připravoval na zkoušku z dějepisu a zeměpisu, kterou měl vykonat 

následující den, tedy 11.6.1920 u profesora Hofera,  což potvrdil jeho 

spolubydlící i jeho bytná. Dále vypověděl, že obědval ve válečné kuchyni                   

a odpoledne hrál se spolužáky karty, kteří rovněž tuto část jeho alibi 

potvrdili. Popis neznámého muže, získaný od Terezie Schimkové se sice na 

Viléma Otta hodil, souhlasilo i oblečení. Plyšový klobouk, však Otto nikdy 

neměl. Provedeným šetřením však bylo jednoznačně prokázáno,                 
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že podezřelý Otto se v inkriminovanou dobu na místě činu nezdržoval         

a tudíž nemohl být vrahem Františka Hovorky. 

    Druhým podezřelým se stal mladík ve věku asi 24 roků, v tmavomodrém 

obleku, měl na hlavě černý mělký klobouk, nosil malý balíček v ruce a měl        

u sebe bankovky rakouské měny. Dne 10.6. 1920 v 10.30 hod. přišel do 

hostinské místnosti do v Cartlu (Rybníku), kde po hostinské „vzpurným 

tónem jídlo požadoval“. Hostinská mu sdělila, že dosud nemá nic 

připraveného, aby chvíli počkal, načeš muž jí odpověděl, že spěchá 

k vlaku, který odjíždí v 11.00 hod. do Českých Budějovic. Hostinská mu 

tedy podala kus nedopečeného kůzlete, které muž snědl a rychle odešel. 

Podle hostinské byl muž rozčílený, hodně bledý, měl malý černý knírek      

a kotlety. Nikdo z místních lidí jej neznal. Neznámý muž se pak ještě na 

nádraží v Cartlu ptal praktikanta státních drah Jana Viktory na vlak do 

Prahy a řekl mu, že je elektrotechnik a byl zaměstnán v Loučovické 

elektrárně. Muž mluvil česky a německy, měl zažloutlé prsty od kouření     

a Viktorovi sdělil, že v balíčku má deset krabiček cigaretového tabáku. 

Šetřením četnických stanic z  Dolního Dvořiště a  Loučovic a ve spolupráci 

s Policejním ředitelstvím v Praze se podařilo zjistit, že se jedná                    

o jistého Karla Schwarze montéra, který bydlí v Praze na Žižkově, 

Závišova ulice č.5. Po prověření jeho alibi ale byla veškerá podezření proti 

jeho osobě vyvrácena. 

    Vyšetřováno bylo ještě několik podezřelých osob z řad pašeráků na obou 

stranách státní hranice. V Rakousku byl jako jeden z podezřelých v případu 

Hovorka, po čtrnáctidenní vazbě pro nedostatek důkazů propuštěn jistý 

Baumgartner z Hammernu obec Leopoldschlag. V podezření byli též 

podloudníci z Prachaticka  i Českobudějovicka, ale obvinění proti nikomu 

z nich vzneseno nebylo. Vrchní strážmistr Gustav Fischer končí své 

poslední hlášení    o případu Zemskému četnickému velitelství do Prahy 

slovy: „Po neznámém pachateli bude dále pátráno a kladný výsledek ihned 

hlášen.“ Žádné nové poznatky k případu, které by vedly k vypátrání vraha 

však zjištěny nebyly a tak vražda dozorce finanční stráže Františka 

Hovorky je dodnes neobjasněna. 

    V roce 1931 se k případu ještě vrací praporčík Roman Lamka, tehdy 

pověřený vedením četnické stanice v Dolním Dvořišti, který po 

prostudování spisových materiálu k případu Hovorka, zjistil určité 

nesrovnalosti a rozhodl se je prověřit. V záznamu o ohledání mrtvoly 

Františka Hovorky je napsáno že: „Po rozhalení kabátu a vesty byla 
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shledána střelná rána“. Z toho, jak Lamka uvádí, není jasné, zda náboj 

prošel kabátem a vestou nebo byl Hovorka zastřelen až po rozhalení kabátu  

a vesty.  Druhou věcí, která se Lamkovi nezdála být náležitě vyjasněna je, 

že ačkoli měl Hovorka všechny kapsy oděvu zastrčené, měl na těle 

rozházenou soukromou korespondenci, která se částečně svezla na zem. Jak 

se tedy z kapes dostala korespondence ven? Protože ve spisovém materiálu 

uloženém pod č. 579/1920 na Četnické stanici v Dolním Dvořišti nenalezl 

na tyto své otázky uspokojivou odpověď, rozhodl se dojít do rakouského 

Leopoldschlagu na tamější četnickou stanici a prověřit, zda by na své 

otázky nenašel odpověď tam. Četnická stanice v Leopoldschlagu byla totiž 

v tomto případě místně příslušná. Praporčík Lamka však zjistil, že: “ … 

spis obsahuje povšechně totéž co spis zdejší stanice“.  Zda během svého 

šetření dospěl ještě nějakému dalšímu poznání, však již nikde neuvádí. 

V hlášení, které poslal na Zemské četnické velitelství do Prahy, pouze 

zdůvodňuje, proč překročil státní hranici a zdržoval se na území sousedního 

státu.    

Verze. 

1, Ze spisových materiálů jednoznačně vyplývá, že jedinou vyšetřovací 

verzí vraždy Františka Hovorky, kterou se četníci a policisté na obou 

stranách státní hranice zabývali, bylo zastřelení při výkonu služby 

neznámým pašerákem,    který si na Hovorku počkal, nebo se s ním 

náhodně na místě činu setkal. 

    Hovorka ležel na zádech, zřejmě na místě kam sám došel. Kromě 

naddozorce Handla, který Hovorku nalezl, s tělem nikdo nemanipuloval. 

To by znamenalo, že Hovorka pravděpodobně svého vraha alespoň na 

krátkou chvíli uviděl. Otázka je zda vraha znal nebo to byl pro něj člověk 

neznámý. V každém případě jej však vrah překvapil a nejméně třikrát proti 

němu z bezprostřední vzdálenosti vystřelil. Hovorka nestačil svou zbraň 

použít, zbraň zůstala nabita, závěr uzavřen. Na místě činu nebyly nalezeny 

žádné vystřelené nábojnice, což by odpovídalo svědectví Josefa Böhma, 

který uslyšel jeden výstřel z revolveru.   

2, Další verzi nabízí kronika obce Dolní Dvořiště, psaná v němčině 

kurentem. Kronikář uvádí, že německé obyvatelstvo má za to, že Hovorka 

se zastřelil sám, že jde tedy o sebevraždu.  Zároveň ale uvádí, že proti této 

verzi se jednoznačně staví české obyvatelstvo.                                 
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    Verze je dokladem toho, jak složitý byl vztah mezi českým a německým 

obyvatelstvem v té době. Přestože ohledání místa činu není bez chyb           

a některé otázky zůstanou navždy nezodpovězeny, je nade vší pochybnost, 

že by Hovorka spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčuje. Hovorka byl 

zasažen třemi ranami, které nevyšly z jeho služební zbraně a jiná zbraň na 

místě činu nalezena nebyla. Na jeho těle byly nalezeny tři průstřely. 

Stehen, boku a krajiny srdeční. Nebyl nalezen žádný dopis na rozloučenou. 

Během pátrání se neobjevil žádný důvod, pro který by měl dozorce spáchat 

sebevraždu. 

 

3, Někdy v průběhu roku 1945 údajně nějaký Rakušan v hospodě v Dolním 

Dvořišti prohlásil, že Hovorku zastřelil on, protože mu Hovorka chodil za 

ženou.  

    Z  dochovaného spisového materiálu nevyplývá, že by četníci věnovali 

větší pozornost civilním kontaktům zastřeleného dozorce. Přestože 

v Dolním Dvořišti působil teprve krátce, jistě zde nějaké kontakty měl. 

Nelze ani vyloučit, že by mohl mít vztah s nějakou ženou, buď přímo 

v Dolním Dvořišti, nebo  v jeho okolí. Hovorkovi bylo 24 let, byl to mladý 

pohledný muž, který se denně pohyboval mezi místním obyvatelstvem, 

určitě se s těmito lidmi bavil  a nepochybně rozprávěl i s místními ženami.  

    Vrah Hovorku po smrti poměrně důkladně prohledal. Nezajímaly jej 

hodinky, zběžně prošel Hovorkovu korespondenci, kterou nakonec pohodil 

na jeho mrtvé tělo, odnesl si však jeho notes s asi 300,- Kč a nějakou dobu 

si prohlížel i sešit se služebními předpisy finanční stráže. Činil tak asi         

4 kroky od mrtvého, kde byl později také sešit nalezen. Na místě, které 

bylo sešlapané a vypadalo jako by na něm někdo seděl. Z toho mj. vyplývá 

že: 

1, Pachatel hledal nějakou konkrétní věc, kterou mohl být například 

kompromitující záznam, který by mohl být důkazem, například nevěry. 

Peníze sebral zřejmě příležitostně a bez rizika prozrazení je použil. 

2, Po činu se pachatel pohyboval od zastřeleného, tedy od státní hranice, 

směrem na rakouské území k obci Wullowitz. 

    Je ale potřeba mít na paměti, že přiznání není důkaz a tak i tento motiv 

vraždy nelze mít za prokázaný. V této souvislosti je zarážející ještě doba 

spáchání vraždy. Není pravda, že nikdo nic neviděl a nikdo nic neslyšel,   

jak uvádí ve svém zápise dolnodvořišťský kronikář. Právě naopak v okruhu 

do 1 km od místa činu se pohybovalo několik osob, které pomohly 
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s ustanovením přesné doby spáchání vraždy. Pokud by někdo vraždu 

připravoval, těžko by si vybral dobu kolem 11.00 hod. V úvahu přichází 

spíše impulsivní zkratkovité jednání. Pokud by ale pachatelem byl místní 

občan, který zde pracoval na svých polnostech, snadno by unikl pozornosti 

případných svědků. Dokonce by mohl počítat i s jejich solidaritou, 

vzhledem k náladám většinového německého obyvatelstva a politické 

situaci v regionu. Nikdo s takovou možností zřejmě nepočítal a všichni se 

soustředili na výskyt cizích osob  a známých pašeráků. 

    Jakou souvislost s činem měly kusy nalezené látky, zda patřily oběti 

nebo pachateli nelze nijak dovodit a ve spisech k tomu není záznam, krom 

toho, že oba kusy látky byly přiloženy ke spisovému materiálu.  

 

4, O něco později se objevila podobná verze, podle které Hovorku zastřelil 

jeho nadřízený, protože měl poměr s jeho manželkou.  

    Tato verze se mezi lidmi objevila někdy v padesátých létech, šířená spíše 

jako pomluva, než seriozně ověřený fakt. Budí dojem, že někdo pouze 

vylepšil verzi předcházející. V té době se nikdo vraždou dozorce Hovorky 

nezabýval a zřejmě to nebylo ani žádoucí. Přestože ještě žilo dost 

pamětníků tragické události a určitě by se našel i někdo, kdo by mohl 

některé věci vysvětlit. Nikdo ani nepátral po onom Rakušanovi, který se 

k vraždě Hovorky v posledním roce války přiznal v dolnodvořišťské 

hospodě. Koncem čtyřicátých let dvacátého století byli postupně příslušníci 

finanční stráže nahrazováni příslušníky SNB a zdůrazňování obětí               

a hrdinství lidí sloužících první Československé republice nebylo žádoucí. 

Vykreslit Hovorku jako nemravného záletníka, který vlastně dostal, co si 

zasloužil, se tehdejším vykladačům historie asi i hodilo  a Hovorkova oběť 

měla být  zapomenuta. 

    Pohřeb dozorce Františka Hovorky se konal 13.6. 1920. Kromě místních 

občanů se jej zúčastnili vojáci, četníci a financové. Pohřební průvod vedl 

hejtman finanční stráže Kastelin, který šel v čele průvodu na místní hřbitov,     

kde byl František Hovorka pochován se všemi vojenskými poctami.  

    František HOVORKA dozorce finanční stráže Československé republiky.  

Narodil se 10.11.1895 v Nešporech, okr. Vlašim, trvalé bydliště měl 

hlášené v  Ouběnicích okr. Vlašim, v rakousko-uherské armádě sloužil 

v hodnosti vojína,  zařazen u 102. pěšího pluku na italské frontě.  Dne 14.9. 

1916 byl zajat u Nové Villy. Dne 16.4. 1918 se v Padule  přihlásil do 

československých legií, kde byl zařazen k 34. polnímu pluku 
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československé armády. Zemřel dne 10.6. 1920 při výkonu služby jako 

dozorce finanční stráže u HM III/28  v katastru obce Dolní Dvořiště kota 

687 Šibeniční vrch. Pochován je na hřbitově v Dolní Dvořišti, hrob č. 31.  

Hovorkův pomník. 

    V listopadu 1919 byl v Dolním Dvořišti ustanoven odbor Národní 

jednoty pošumavské,  byl to obranný spolek, který podporoval hospodářský 

a kulturní život českých menšin v národnostně smíšených oblastech 

republiky a jehož vznik se datuje od roku 1884 v Praze. Právě z iniciativy 

tohoto spolku byl dne 25.5. 1924 u HM III/28 odhalen pomník s nápisem:„ 

Zde byl zastřelen neznámým pachatelem František Hovorka, dozorce 

finanční stráže 10.6. 1920“. Ze zápisu v kronice obce Dolní Dvořiště         

se ještě dozvíme, že ten den bylo špatné a deštivé počasí. Škoda,                   

že v ostatních částech stručného zápisu o případu Hovorka už nebyl 

kronikář tak důsledný.  

    Po dlouhá léta byl celý prostor Šibeničního vrchu a s ním i Hovorkův 

pomník v hraničním pásmu a za trasou ženijně technického zabezpečení 

stání hranice. Přístup do těchto míst měli pouze vojáci Pohraniční stráže      

a držitelé propustek do hraničního pásma jako například zaměstnanci 

státních lesů, statků, rybářství   a nebo členové mysliveckých sdružení.  

Přesto byl pomník udržován jako pietní místo. Státní statky zde louky          

a pole obdělávaly až ke státní hranici a staraly se také o pravidelné čištění 

hraničního pruhu. Bující vegetace lískových keřů byla pravidelně 

seřezávána a pomník bylo možné spatřit i z větší vzdálenosti, např. 

z okolních přístupových asfaltových komunikací. Pro všechny lidi, kteří se 

v těchto místech pohybovali to byl významný orientační bod. Dnes toto 

místo zcela pohltila vzrostlá vegetace a až v září 2015 u příležitosti setkání 

ochránců hranic v Dolním Dvořišti, byl vyčištěn přístupový pruh a těsné 

okolí pomníku. Místo bylo ohrazeno a pomník je opět alespoň částečně 

vidět. V jeho těsném okolí jsou obehnané pastviny elektrickými ohradníky, 

takže běžný turista se k pomníku z české strany dostane, jen když bude mít 

to štěstí, že dobytek bude v jiné lokalitě a brána ohradníku bude otevřená. 

Ať už byly okolnosti  a hlavně motiv Hovorkovy smrti jakýkoli, nemělo by 

se na jeho oběť zapomínat. Zahynul při výkonu služby. Jeho smrt byla 

jednou z prvních obětí služby na státní hranici nové Československé 

republiky. Zasluhuje si proto nejen naši vzpomínku, ale i veškerou úctu      

a respekt.  
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    Důvodová zpráva k vládnímu nařízení o finanční stráži z roku 1930 

uvádí počty zraněných a usmrcených příslušníků finanční stráže při výkonu 

služby na státní hranici Československé republiky: 

Rok Usmrceno Zraněno 

 

při výkonu služby při výkonu služby 

1920 8 11 

1921 5 19 

1922 3 7 

1923 4 6 

1924 4 11 

1925 1 15 

1926 3 16 

1927 4 20 

1928 2 19 

1929 2 ? 

Celkem 36 124 
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Zpracoval autor podle hlášení o případu.  
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Hřbitov Dolní Dvořiště, hrob č.31.                                                                                                 

Místo posledního odpočinku dozorce finanční stráže Františka Hovorky. 
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HM/III/28 Stav z roku 1992. Pohled z východu od HM III/29. Hovorkův     

pomník zcela vpravo, vzadu za vojáky strážní stanoviště zhotovené z bývalé 

kovové rozhledny PS. V popředí dva poslední vojáci Pohraniční stráže            

v té době již zařazeni na Stanici pohraniční policie  Dolní Dvořiště. 
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3.10. 2015 Dolní Dvořiště, účastníci setkání  ochránců stání hranice.                

Uctění památky dozorce Františka Hovorky u jeho památníku                            

na Šibeničním vrchu. 
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