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Pohraniční rota ULRICHOV. 
 

    Pokud se někdy dostanete do Leopoldova, staré dřevařské osady, která se za poslední roky dosti 

změnila  téměř k nepoznání, tak na jejím konci, tam kde bývala a snad i možná ještě je točna linkového 

autobusu z Benešova nad Černou do Leopoldova a zpět, tak za tou točnou v minulosti byly vrata 

v signální stěně, kde se propouštěly osoby, které měly platnou propustku do HP-hraničního pásma 

směrem na Pohoří. Za pomyslnými vraty, po kterých nezbylo zcela nic, kousek dál zkušené oko 

hraničáře rozpozná, že tady vedla trasa signální stěny, která už je dosti zarostlá.  Odbočíme doprava, 

přejdeme po mostě, který přetíná Pohořský potok a jdeme do dlouhého táhlého kopce. 
    Asi tak po třech kilometrech dojdeme či spíš vyjdeme z lesů na paseku, kde v minulosti stávala samota 

Ulrichov. V letech 1955-1964 zde sídlila rota pohraniční stráže. Dnes zde zůstaly akorát dvě bytovky, 

které za dob PS sloužily k ubytování funkcionářů roty s rodinami. Přes cestu stojí ruina starého 

hospodářského statku a kousek nahoru, v lesním zarostlém porostu stávaly dva UBA baráky, které 

sloužily jako ubytování mužstva, kanceláře, sklady s kuchyní a  jídelnou. Dnes bytovky slouží 

k rekreaci. Naproti je malý rybníček se značně studenou vodou. Ke koupání asi nebude, spíš jen pro 

otužilce. Kolem dokola je hustý převážně smrkový les, který doplňují listnáče. Ulrichov působí takovým 

tajemným klidem, na tom se shodli převážně všichni, kteří se do těchto prostor dostali poprvé.                                                                                                                                      
   Podle historika Pavla Mőrtla  vznikla samota Ulrichov  kolem roku 1763, kdy zde stával Kohlehaus 

uhlířský domek. Pálilo se zde dřevné uhlí určené pro nedaleké sklárny. Stávaly zde milíře na pálení 

dřevného uhlí a výrobu kolomazí, které vyráběl Ulrich Hiesel a pod jeho plným jménem je místo 

označováno ještě v meziválečném období. Jméno Ulrichov vzniklo až po r. 1945 a na některých starších 

mapách se uvádí také jako Ulrychov – psáno s „y“. Okolí Ulrichova je na dnešních mapách označeno 

jako přírodní památka a je tam podobný porost jako v pralese Hojná Voda.  

 

Úsek střežení a charakteristika rPS . 
    Zahájila střežení stání hranice jako 11. rPS 2. prPS Kaplice dnem 28.6.1955.  Státní hranici střežila v 

délce 5.000 m, od hraničního mezníku HM III/47-III/53. Hraniční pásmo vedlo od kóty 851 

k Uhlišťskému rybníku, jeho hloubka činila 4 - 5km  hustě zalesněného kopcovitého terénu. Přístup  do 

prostoru roty byl pouze jedinou komunikací místního charakteru ze směru Benešov nad Černou, 

Pohorská Ves, Uhliště, Leopoldov, Baronův Most, dále už pouze zpevněnými lesními cestami. Zprava 

střežila SH pohraniční rota PS  Dolní Příbrání a zleva rota PS Pohoří na Šumavě. Rota PS Ulrichov byla 

jako neefektivní zrušena k 15.2.1964 a její úsek státní hranice převzala rPS Cetviny. 
Složení prvních funkcionářů: 
por.  Kreml Josef                    velitel roty  
rtn.   Svoboda                         ZVP (dočasně od 28.6.-1.10.1955, přišel s vojáky ze 4.rPS Kota 10.bPS) 
npor.Hejtmánek                      ZVP od října 1955 
rtn.   Velich                             staršina roty 
  

 
Vzpomíná pan Břetislav Čtveráček jeden z prvních pohraničníků na rPS Ulrichov. 
    V červnu roku 1955, jsme se někteří pohraničníci přestěhovali na Ulrichov z roty Kota (1*. Tato rota 

byla mezi rotami Bučina a Knížecí Pláně 10.bPS Volary.  Když jsme jeli na Ulrichov, zastavili jsme se 

na náměstí v Kaplici na oběd a také jsme si nakoupili potraviny, protože nám sdělili, že tam jsou jen 

lesy a lesy. Měli jsme sebou služebního psa, který byl velmi zlý a na tom náměstí nám utekl. Hlásili 

jsme to na kaplický prapor a byl z toho průser. Psa jsme hledali, ale marně. Našel se až za pár dní. Velké 

štěstí bylo, že nikoho nepokousal. 
    Když jsme dorazili na Ulrichov, tak jsme byli dosti překvapeni, nebylo tam zcela nic, jen velká 

planina a kolem jen lesy a lesy. Spali jsme nejdřív ve stanech a pak se začaly stavět UBA baráky, které 

byly dokončeny těsně před zimou, tak v listopadu nebo v prosinci. Když přišla zima, vařilo se ještě pod 

přístřeškem a byl takový mráz, že přimrzaly knedlíky.  V místech, kde končil les, byl styk s rotou Pohoří 

a jmenovalo se to tam Pavlína. Byla tam stará osada, ale nikdo tam už nebydlel. Baráčky byly opuštěné 

a brzy se bouraly. Z druhé strany byl styk s rotou Dolní Příbrání. Střežené mezníky si už nepamatuji, 

snad kdybych měl při sobě podrobnou mapu. 
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    Co se týče pozorovatelen, tak pokud si pamatuji, byly dvě dřevěné. Jedna byla u roty a druhá byla na 

styku s Pohořím na Pavlíně. V noci se sloužilo ve skrytých hlídkách, a to na kotě 845, která byla asi 1,5 

km od Leopoldova po lesní cestě na Příbrání a druhé noční stanoviště bylo na kotě 1003, které se 

nazývalo Skalka. Bylo to na skále naproti HM III/49.Na rakouské straně byla malá budka ZW. 

Stanoviště Skalka bylo za dráty  EZOH. 
    Rota Ulrichov se stavěla z důvodů, že prostorem vedl převaděčský kanál hajného Laciny 

z nedalekých Rapotic, který chodil přes Skalku. Za mých časů Lacina už nechodil. Co se týče tlaku 

narušitelů, tak přes Ulrichov nechodili. Když už byl někdo zadržen, tak se jednalo většinou                   o 

zbloudilce na houbách. Kopečkáře jsme měli dva. Jeden byl zadržen u Baronova mostu a druhý        u 

Uhlištského rybníka.  Ten nechal zastavit a řekl zadrženému, že chtěl zabít otce rodiny a nařezal mu. 
    Okrskáře SNB dělal strážmistr Šimr. Byl to starší pán, který měl stanici v Pohorské Vsi naproti 

kostelu. Vedle byla hospoda, kam jsme chodili na vycházky. Vedle kostela naproti stanici byla bouda 

plná sena a když jsme přijeli na koních, tak jsem je přivázali k boudě a dali koním seno z boudy. Seno 

patřilo právě Šimrovi, který to nerad viděl, ale co měl dělat, koně byli hladoví a my žízniví. Po nějaké 

době Šimrovi vzali koně a přidělili mu motorku, on na ní ale neuměl jezdit, a tak chodil raději pěšky. 

Psal nadřízeným, aby mu koně vrátili a oni mu po čase vyhověli.  Když dostal zpátky koně, tak se vydal 

na rotu a již z dálky volal na velitele: „Pepo, vrátili mi koně, pan ministr mi vyhověl.“  Šimr byl velmi 

vášnivý kuřák a za každého počasí měl špičku na cigarety.        
 

 

Sešit mimořádných událostí kaplického praporu z roku 1955 – 1959.  
    V říjnu 1955 byl  na rotu převelen nový ZVP npor. Hejtmánek. Začala výstavba UBA baráků, jelikož 

pohraničníci bydlí ještě ve stanech. Stavba byla prováděna příslušníky roty. Byly prováděny záměry 

vedení elektriky na rotu, které pro úzký průsek lesem nebylo do konce roku zapojeno.                                      
 

Rok 1956 
    Dne 22.1.1956 v 23:00 hod. bylo kontrolou z praporu zjištěno, že velitel roty odešel na prověrku 

hlídek v 16:00 hod. a zpět se vrátil až v 07:20 hod. dne 23.1.1956. Celou dobu byl v Leopoldově            u 

děvčete a nikdo o něm nevěděl. Na rotě bylo zesílené střežení. Velitelem praporu byl potrestán 5 dny na 

hlavní strážnici.        
    Dne 22.6.1956 došlo k neoprávněnému použití zbraně pohraniční hlídkou svob. V.V. a voj. J.P. na 

jelena, zbraně a to pušky použil voj. J.P. Vystřelil jeden náboj.    
    Dne 24.12.1956 použili příslušníci zbraní k oslavě vánočních svátků a to pušek, samopalu a světlic.  

Vystřeleno bylo asi 150 nábojů a 30 světlic. Pohraničníci byli kázeňsky potrestáni. 
    Dne 30-31.12.1956 byla provedena výměna pohraničníků,3. ročník odešel do zálohy a přišli nováčci, 

výměna proběhla bez závad. 
   Dne 14.4.1957 v 21:30 hod. zaspal ve službě voj. K.L.. Zaspání zjistil starší hlídky,  který podřízeného 

vzbudil. K.L. byl potrestán 10 dny prosté vazby.  
    Dne 10.5.1957 v 10:20 hod. byl hlášen přelet dvoumotorového bombardovacího letadla v prostoru 

HM III/50, které se oklikou vracelo a přeletělo státní hranici v prostoru HM III/41. Tuto činnost 

provádělo dvakrát za sebou. 
    Dne 30.6.1957 odešel z roty čet. z povolání D. s por. M. na ryby a čet. D. se již nevrátil. Dne 1.7.1957 

v 10:00 hod. pro něj šel por. M. do Kuří a tam D. prohlásil, že se na rotu již nevrátí a uprchl do lesa. 

Byla vyhlášena akce a dne 2.7.1957 byl čet. D. u Kuří zadržen a eskortován do vězení. 
    Dne 14.8.1957 v 03:50 hod. svob. V. V. způsobil náhodný výstřel při nabíjení pušky. Potrestán 5 dny 

prosté vazby. 
    Dne 3.11.1957 v 08:00 hod. došlo k náhodnému výstřelu při nabíjení samopalu u des. B. J. Potrestán 

byl 5 dny prosté vazby.    
    Dne 2.6.1958 hlídka voj. M. a voj. S. dovolili navázání styku lesnímu dělníkovi B. s rakouským 

občanem. 
    Dne 24.6.1958 na kotě 1003 došlo ke shoření pozorovatelny, kterou zapálila hlídka novinovým 

papírem. Starší hlídky voj. L. byl potrestán 10 dny prosté vazby. 
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   Dne 16.7.1958 v 11:10 hod. byla narušena státní hranice v prostoru HM III/48 1 mužem do hloubky 

100 metrů našeho území. Bylo to zjištěno pozorovací hlídkou. 
   Dne 23.7.1958 ve 12:30 hod. došlo u roty k náhodnému výstřelu ze samopalu, a to nedovolenou 

manipulací se zbraní voj. B. V., který byl za to potrestán 3 dny prosté vazby.     
    Dne 20.2.1959 v 08:00 hod. při návratu hlídky ze služby ve složení starší hlídky voj. K. a voj. P., 

který za přítomnosti DR měl zásobník v samopalu, ten natáhl a vyšla jedna rána. Voj. P. neuměl funkci 

samopalu. Velitel roty byl potrestán důtkou velitelem praporu. 
   Dne 2.3.1959 v 18:45 hod. byl zraněn při trenýrovce služebních psů voj. K., který utíkal nevědom      a 

pes Betty  jej kousl do hýždí. 
    Dne 24.9.1959 v 20:15 hod. zaspala hlídka svob. K. a voj B., jako skrytá hlídka na stanovišti. Oba 

byli zabaleni do stanového dílce. Byli za to potrestáni velitelem praporu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Vstupní brána rPS Ulrichov – stráž u roty. 
 

 
1*) Rozhodnutí ke zrušení roty Kota padlo v roce 1955, kdy v důsledku posílení hranic s Rakouskem byly 

provedeny tabulkové změny u 10. bPS Volary (zrušení praporu Kunžvart, který byl přemístěn do nově vzniklého 

praporu N. Hrady). Tato změna se dotkla i roty Kota, která jediná na úseku brigády měla nejkratší úsek (necelé 

3 km) a jako poslední možný termín k provedení změny bylo určeno datum 1.7.1955. Fakticky ale rota přestala 

existovat už 15.5.1955 a její úsek převzaly sousední roty Bučina a K. Pláně. K uvedenému datu měly být 

přemístěny i oba UBA baráky na rPS Ulrichov (15. bPS) - tady měla být výstavba ukončena nejpozději do konce 

září, fiňák na Žofín (15. bPS) - postaven měl být nejpozději do konce října. Zbývající stáje se rozebraly                

a materiál byl použit v rámci 10. brigády - s největší pravděpodobností byly stáje opět postaveny u jiné jednotky. 

55 jejich pohraničníků z této jednotky pak bylo převedeno k 15. bPS. 

(Za doplňující informace o rotě děkujeme Michalovi P.) 

zdroj:www.vojensko.cz 

 

 Luděk Kozlovský 
 

Vzpomínky na dobu dávno minulou. 
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    Jako mladí, plní elánu a ideálů jsem byl já a por. Leon Tomíček v roce 1956 vyřazeni z VUPVS 

(Vojenské učiliště pohraniční a vnitřní stráže) 11 k doplnění velení pohraničních rot 15.bPS a oba jsme 

obsadili funkce ZVR. Já byl umístěn na rotu Romava, rotu za DZ v lesích, která byla přes 10 km od 

nejbližší civilizace. Kolega por. Leon Tomíček byl též jako ZVR umístěn na rotu Ulrichov, nově 

založenou před rokem. Všechny úseky těchto zmiňovaných rot se nacházely v hlubokých lesích daleko 

od civilizace, jak se říkalo, kde lišky dávaly dobrou noc. Pohraniční rota Ulrichov při svém vzniku 

vyrůstala vlastně na zelené louce. Zpočátku žili kluci ve stanech, vše společně se službou se stavělo. 

Elektřina dle obecní kroniky Pohorské Vsi byla zavedena až začátkem roku 1956. Kmenový stav nové 

roty tvořili převážně příslušníci přemístění z ostatních rot 15.bPS a další část tvořili vojáci přemístění z 

jiných brigád, v tomto případě z 10.bPS Volary, její 4.rPS Kota. Skupinu vedl rtn.Svoboda, který  se 

pak po několika měsících vracel zpět na Šumavu.  
    Soukromý život jednotlivců i rodin byl velmi složitý a dnes těžko uvěřitelný. Chápali jsme, že byla 

oprávněná snaha našeho velení zabezpečit ochranu čs. hranic co nejlépe, že se chtělo, aby pokud možno 

byli funkcionáři i v těch zapadákovech u roty. Zapomněli však na život rodinných příslušníků. Já se 

divím, že nám ty holky z civilizace z takových končin neutekly. Jen vezměte třeba nákupy pro rodinu. 

Vozka jezdil 2-3x za týden pro potraviny a na poštu. Ženy napsaly na lístek co by bylo třeba nakoupit a 

daly to s penězi do tašky a čekaly co nákupčí doveze. Někdy třeba dovezl i sáček s rozbitými koupenými 

vejci, jak to po cestě drncalo, či taška se převrhla. A jaká tam byla vlastně kultura. Maximálně 1x týdně, 

pokud nebyly u dětí, mrknout se na promítaný film u roty, nebyla televize, ledničky apod.  

    Kamarád co sloužil na Pohoří říkal, jak v zimě na saních odváželi do týlu k silnici, kde čekala sanitka, 

ženu na kterou přišly porodní bolesti. Nebo naše děti, vyrůstaly bez kamarádů, jako dříví         v lese – 

někdo to odbude slovem, byly na zdravém vzduchu. Má pravdu, ale co dál měly? U nás na rotě jsme se 

dohodli, že je nebudeme učit žádným sprostým slovům, že jim podle možností budeme pomáhat. 

Vzpomínám, že jsme jednoho klučinu před kontrolou ukryli v prázdném kotli na vaření nebo  jiného 

vyzvedávali přízemním oknem do kuchyně. Jen, aby kontrola neviděla. Horší to bylo, když jim začala 

školní docházka, měl je vozit vozka, později řidič. Když to z hlediska ochrany nešlo,  tak musely počasí 

nepočasí šlapat pěšky. Časem to vrchnost začala řešit postupným ubytováním rodin       v osadách. Za 

tu obětavost a práci bychom naše drahé polovičky měli na rukou nosit. 

    A svobodní? Co je divného na tom, že když jednou za čas přijela do Leopoldova parta mladých 

brigádnic, že se za nimi vyrazilo. Kdo by si takovou příležitost nechal ujít? 

 

Tlak na  SH v úseku rPS Ulrichov: 
6 zadržených osob v letech 1955,56,57,59,60 a 63 

5 osob prošlo ve třech případech (1957/2 osoby, 1959/1 osoba, 1961/2osoby.   

 

 

 Antonín Novotný  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Případ Krejcar – zneužití nejen propustky do HP. 
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     V osmdesátých letech došlo v prostoru střežení státních hranic pohraniční rotou Cetviny k několika 

případům, kdy byla zneužita propustka do HP. 

 

25.března 1981 v dopoledních hodinách převezl lesní dělník Antonín Krejcar za pomocí koně, který táhl 

sáně plně naložené senem a v něm bylo ukryto 6 osob, z toho 3 malé děti ve věku 1-3 roky.  

 

29.prosince v dopoledních hodinách odešli z výkonu myslivosti v prostoru starého hraničního přechodu 

na Pohoří do Rakouska HM  IV/4 manželé Smékalovi z Pohorské Vsi. 
 

12.června 1984 v dopoledních hodinách při těžbě dřeva odešel do Rakouska v prostoru HM III/54 lesní 

dělník Josef Pešík z Pohorské Vsi. 
 

1.července 1988 v době od 11.00  asi v17.00 hod po ukončení  sečení píce, odešel do Rakouska 150 m 

vlevo od HM-IV/4 pracovník Státního statku Malonty Waltr Flaschitz, který u statku pracoval od roku 

1959. Byl to velmi svědomitý, bezproblémový pracovník. Zatímco všichni předním zneužili propustku 

do HP k útěku do Rakouska a odešli z politických důvodů, Flaschitz utekl před svou ženou, která mu 

značně znepříjemňovala život. V Rakousku měl kousek za hranicemi tetu, kterou několikrát legálně 

navštívil. 
    O útěku A. Krejcara bylo napsáno několik článků v různých časopisech převážně ke škodě autorů, 

kteří neznali pravdivou hloubku tohoto příběhu. Na  případu pracuji několik let a podařilo se mi 

přemluvit několik pamětníků, kteří poskytli své vyprávění. Ti, co zavzpomínali si přáli, aby nikde nebylo 

uvedeno jejich jméno, což respektuji a za vzpomínky jim patří velký dík. 
 

 

Záznam události. 
    Dne 25.března 1981 vyslal dozorčí důstojník pohraniční roty Cetviny des. H. pohraniční hlídku na 

stanoviště Leopoldov s úkolem střežit daný prostor a propouštět třemi vraty pracovníky statků a lesní 

správy, kteří mají platnou propustku do HP. Doba služby od 05.30-17.30 hod. Hlídka zaujala střežení 

na stanovišti v 06.00 hod u prostředních vrat. Člen hlídky střežil na pozorovatelně a viděl krátce po šesté 

hodině, jak ke vratům směr Ulrichov jede kočí s koněm, který táhne plně naložené sáně senem. Přesunul 

se k vratům a od kočího Antonína Krejcara převzal občanský průkaz a propustku do HP. Poté volal na 

rotu dozorčímu důstojníkovi roty des .H. , že k vratům na Ulrichov přijel kočí Krejcar , má platnou 

propustku do HP  a veze seno a zpátky poveze dřevo.  
    Odpovědného operačního důstojníka měl velitel roty, který se s Krejcarem dobře znal a tak svolil k 

propuštění za ŽTZ. Krejcar ještě sdělil propouštějícímu pohraničníkovi, že se zpátky bude vracet kolem 

14.30 hod a aby se v tuto dobu dostavil k vratům, aby nemusel zbytečně čekat. 
    V 16.30.hod se vraceli dva pracovníci Lesní správy Pohorská Ves z prostorů za DZ a velitel hlídky 

se jich tázal, zdali někde neviděli Krejcara, který by měl být již dávno zpátky. Po záporné odpovědi tito 

dva odjeli na lesní správu. Po 17.00. hod volal jeden lesník ze správy, zdali se již Krejcar vrátil. Dozorčí 

důstojník záporně odpověděl a lesáci se nabídli, že jej půjdou hledat. Dojeli k propouštěcím vratům na 

Ulrichov a byli po svolení operačního důstojníka roty Cetviny propuštěni za DZ. V 17.45 hod se vrátili 

zpět ke vratům a hlídce sdělili, že Krejcar utekl do Rakouska. Jeli po stopách saní až k HM II/50 a stopy 

saní poté pokračovaly do vnitrozemí Rakouska. Hlídka tento poznatek volala na rotu. Byla provedena 

opatření, která už byla bezvýsledná. Ve večerních hodinách v rakouském rozhlase byla vysílána krátká 

zpráva o útěku sedmi osob, z toho byly tři malé děti. 
   Šetřením bylo zjištěno, že Krejcar a jeho kolega Černý se na přechod hranic dopředu dobře 

připravovali a promyšleně a systematicky jej plánovali. 
    Vzhledem k tomu, že oba pachatelé bydleli mimo pásmo operativní činnosti 15. bPS  nebyly            o 

jejich  přípravách získány žádné poznatky. Přesto nelze vyloučit, že někteří vzdálenější členové rodiny 

o jejich útěku dopředu věděli.  
    Předáni koně a saní, toto proběhlo po vzájemné dohodě mezi našimi orgány OPK                              a 

rakouskými orgány ZW dne 27.března 1981 u HM III/48  v úseku pohraniční roty Cetviny. Koně      a 

sáně převzali bez závad zaměstnanci lesní správy spolu s našimi orgány. 
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    Zpráva o beztrestném narušení státní hranice z ČSSR do Rakouska občanem Antonínem Krejcarem 

ze dne 10. dubna 1981 se nachází v Archivu bezpečnostních složek v Kanicích u Brna. Vyšetřovací spis-

V-4493-Č.B. 
 
Vzpomínka pohraničníka, který sloužil na pohraniční rotě Cetviny. 

    Sloužit na rotě Cetviny nebyl žádný med a kolovaly zvěsti, že na Cetviny se dávají pohraničníci za 

trest, což nebyla žádná pravda. Rota byla za dráty daleko od civilizace a vycházky na pivo a ruma 

znamenaly absolvovat cestu 10 km do Malont. Přesto, když si vzpomenu na Cetviny, vybaví se mi parta 

skvělých kamarádů a krásná příroda kolem a na to se nezapomíná. 

    Ten den probíhal docela v poklidu až do večera, kdy se zjistilo, že máme díru, kterou  provedl lesák 

s platnou propustkou. Už ani nevím, zdali byl vyhlášen pohraniční poplach, ale myslím, že ne, protože 

to bylo pozdě a byla již tma. Na rotu byli svezeni funkcionáři roty a začalo být dusno. Krušněji bylo 

druhý den, kdy se na rotu začali sjíždět vyšetřovatelé a vyhrál ten, kdo měl spánky po službě či byl 

venku v terénu. Vyšetřovatelé se  vyptávali skoro každého. Postupně jsme se dověděli, že lesák provezl 

na saních, které táhl koník,  pod  senem šest ukrytých osob z toho tři malé děti. Ty musely dostat asi 

pěkný oblbovák, že byly zticha a neprozradily se. Pepu, který lesáka propouštěl odvezli vyšetřovatelé a 

vrátil se asi až za tři měsíce. Když se vrátil, moc toho nenamluvil a my se jej moc nevyptávali, nebylo 

proč a věděli jsme, že si asi dosti vytrpěl. Odevzdal věci, rozloučil se s námi             a  pak jej odvezli 

na nádraží do Rybníka na vlak do civilu. S kamarády jsme se shodli, že měl tenkrát smůlu, že ta služba 

na propouštění v Leopoldově vyšla zrovna na něj a to měl za tři dny jít do civilu. To se mohlo stát 

každému z nás. O lesákově zdrhnutí se dlouho vyprávělo na rotě a my jsme měli na něj velký vztek. 

Všechny lesáky jsme pak důkladně kontrolovali a těm se to moc nelíbilo. Bylo velké štěstí, že na 

propouštěcím stanovišti nebyl tehdy bodák na propichování ložného prostoru.  
(Tyčemi na propichování sypkých materiálů bylo stanoviště na Leopoldově vybaveno až po této události. 

- poznámka autor.) 
 

Ze vzpomínek člena mysliveckého sdružení, který se s Krejcarem dobře znal. 
    Krejcar se dobře znal s tehdejším cetvinským velitelem. Kolem roku 1975 došlo z Rakouska přes 

OPK hlášení, že na druhé straně rakouské hranice byla postřelena laň a patrně přešla na naše území. 

Pohraničníci a myslivci, kteří vlastnili propustku do HP, dostali za úkol lan dohledat. Ta byla nalezena 

u starých drátů a měla se dovést k státní hranici k HM III/50 k předání rakouské straně. Tehdy laň vezl 

Krejcar s koněm a károu a byl s ním i cetvinský velitel. Po dohadech a žádostech rakouského myslivce 

a orgána ZW, který byl při předání přítomen, byla laň přes hranici dovezena až k silnici k autu. Vrátili 

se asi až za hodinu. Asi za dva roky došlo ke stejnému případu, ale tentokrát byla laň postřelena na 

našem území a přešla na rakouskou stranu. Tehdy pro ní jel Krejcar s cetvinským velitelem. Opět přejeli 

hranici do hloubky asi 500 metrů a vrátili se s ní. Byl kolem toho tehdy velký poprask                a 

vyšetřování a od té doby se muselo všechno předávat přes OPK v Dolním Dvořišti. A tak Krejcar poznal 

cestu k státní hranici. Co jsem ho znal, tak to byl velmi svědomitý pracovník a žádné práci se nevyhýbal. 

Měl rád přírodu a pomáhal kde se dalo.. Když se chtěl začátkem osmdesátých let znovu vrátit zpátky 

pracovat do lesa, tak to nikoho nepřekvapilo. V lese bylo líp než v kravíně a dalo se tam vydělat při 

přibližování dřeva daleko větší peníze.  Co nás všechny překvapilo, byl jeho dobře promýšlený útěk do 

Rakouska, kdy pod senem převezl dvě rodiny, svou a kamarádovu. Musel mít tehdy velmi pevné nervy 

a hlavně při propouštění zachovávat klid a rozvahu. Chudák pohraničník, který jej tehdy propouštěl, ten 

si pak musel užít při vyšetřování. Vím, že se tehdy o útěku Krejcara v hospodě hodně povídalo, že 

Krejcar mířil při propouštění na pohraničníka pistolí, aby vše proběhlo v klidu a nedělal problémy, ale 

to byla velká blbost. Jak jsem znal Krejcara, ten by do ruky pistoli nevzal a kde by taky k ní přišel. Byly 

to jen hloupé hospodské výmysly. Jedni mu skrytě fandili              a druzí na něj veřejně nadávali.  
 

 

Vzpomínky Zástupce velitele rPS Cetviny.  
    Je to již dávno a na přesné datum si už nepamatuju. Bylo to brzy na jaře a sníh byl téměř všude. 

Zatímco ve vnitrozemí měli už jaro, u nás se zima se sněhem ještě držela. Sloužil jsem tehdy jako 

zástupce velitele roty s velením první četě. Po denním rozkaze, což bylo po čtvrté hodině odpolední, nás 
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funkcionáře odvezlo auto domů do Malont. Na rotě zůstal z funkcionářů akorát velitel, který měl tehdy 

službu dozorčího důstojníka. Sotva jsem dorazil domů a ani jsem si neodpočinul, tak volal velitel 

telefonem, že máme díru a jede pro nás funkcionáře auto se svozem na rotu. Na rotě jsem se od velitele 

dověděl, že zdrhnul kočí Krejcar, který byl ráno propuštěn na platnou propustku za DZ. Velitel byl 

značně nervozní, protože se s Krejcarem dobře znal a dal svolení k jeho propuštění. Velitel mě tehdy 

určil, abych s hlídkou se psem projeli Krejcarovu trasu od vrat k státní hranici. Bylo již k večeru a byla 

tma. Po projetí vraty směr Ulrichov jsme jeli po kolejích saní, které byly často narušeny projetím aut 

lesáků. Dojeli jsme až k staré trase DZ, vrata tam nebyla a dál jsme šli k hranici pěšky. Na cestu jsme si 

museli svítit baterkami. Asi 150 metrů od staré trasy jsme došli k státní hranici k HM III/50  a zjistili 

jsme, že stopy saní pokračují dál do vnitrozemí Rakouska. Cestou k hranici bylo vidět roztroušené seno, 

asi jak vylézali ze saní. Před hranici jsme našli nějakou láhev, asi s čajem a nějakou botu. To jsme tam 

ponechali na další vyšetřování, které bylo druhý den již za světla. Vrátili jsme se na rotu a druhý den 

jsem s vyšetřovací komisí jel znovu projít Krejcarovu trasu. Během dne se sjížděly na rotu kontroly, 

které vyšetřovaly co se dalo a každého se na něco vyptávali. Bylo po klidu. Pohraničníka, který Krejcara 

propouštěl odvezli do vyšetřovací vazby a já dostal za úkol zaplombovat jeho skřínku s osobními věcmi. 

Ta byla znovu otevřena, když se vrátil dotyčný, kterému nebylo potvrzeno, že napomáhal Krejcarovi při 

útěku. Na jeho jméno si už nepamatuju, ale myslím, že byl řidičem. Ten den odevzdal staršinovi výstroj 

a výzbroj a já s řidičem jsme jej odvezli autem do civilu na nádraží do Rybníku. Měl tehdy při 

propouštění velkou smůlu, že ta služba přišla na něj a tak si trochu prodloužil vojnu. Tehdy na 

propouštěcích stanovištích ještě nebyly bodce, kterými se propíchával úložný  náklad . Asi  nikdo si 

nedovede představit ty následky, které by vznikly. 
 

 

Vzpomínky Antonína Krejcara. 
    V létě roku 1979 nám naši známí oznámili, že se chystají emigrovat do Kanady přes Jugoslávií. Jejich 

útěk se však nezdařil. Na podzim mi žena řekla, abychom také utekli do Kanady, ale já jsem to zamítl. 

Nemůžeme se ukvapit a podléhat emocím.  

    V roce 1980jsme se pokoušeli přejít hranice tajně v noci, ale nějak se to nepovedlo. Stále jsem 

přemýšlel, kterou cestu se vydat, aby útěk proběhl úspěšně. Z minulosti jsem částečně znal terén k státní 

hranici a tak jsem vybral trasu, kde by to mělo být k hranici nejblíže. Kamarád nás jednoho večera 

dovezl do Leopoldova trabantem a my jsme vyrazili lesem do prostoru křižovatky cest koty-854 a 

v křoví čekali, až se pořádně setmí. Začala se stavět nová trasa drátů a po chvíli jsme slyšeli přijíždět 

pohraniční auto, které asi přivezlo hlídku. Bylo slyšet hovor, cinkání pivních láhví a kouř z cigaret. 

Později auto odjelo a my si nebyli jisti, zdali také odjela hlídka nebo střeží skrytě opodál a tak jsme 

pomalu v tichosti se vrátili zpět do Leopoldova. Žena s malým synem zůstala v lese a já jsem šel pěšky 

do Kaplice, kde jsme měli zaparkované auto a pozdě v noci jsem se pro ně vrátil. Nepovedený útěk nás 

na čas odradil a dál jsme se o nic dalšího nepokoušeli. Na podzim se nám narodil druhý syn a v lednu 

jsme to nevydrželi a přiznali si, že na emigraci stále myslíme. Tak začaly přípravy a plány na útěk za 

hranice a my si přáli, aby se to tentokráte podařilo. Pracoval jsem tehdy v JZD-Netřebice a musel jsem 

požádat o výpověď z práce, abych se mohl vrátit znovu pracovat do lesa na polesí Pohorská Ves. Všichni 

mě tam  znali z dřívějška a tak nebyl problém s přijetím. Tehdy jsem chtěl do útěku také zatáhnout 

kamaráda Pešíka, ale nakonec to dopadlo jinak. Přesto se Pešíkovi útěk povedl za tři roky, kdy musel 

čekat až se situace na polesí uklidní.  
     
   Březen roku 1981 byl měsíc našeho útěku. Večer 

před útěkem k nám přijel kamarád Pavel Černý 

s rodinou. Ve stodole jsme měli maketu saní a tam 

jsme zkoušeli, jak se kdo v saních 
 uvelebí. Spát jsme šli tehdy dosti pozdě.  
   25.března 1981 jsme vstávali brzy ráno a nasedli 

do trabanta a odjeli do Leopoldova. Před stodolou 

stály sáně a ty jsme zatáhli do stodoly. Nejmladší 

Jan dostal do čaje uklidňující pilulky, aby byl 
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v klidu. Všichni zaujali místo v člunu, jak jsme říkali saním na přibližování dřeva. Na ně jsem dal deku 

a nakupil seno. Pak jsem šel pro koně a toho jsem zapřáhl do saní. Tu přišel Honza K. a ptal se , co se 

děje. Řekl jsem mu, že se chystáme utéct za hranice a dal mu láhev rumu. Honza nás měl rád a šel si 

domů rum vypít. Kolem šesté hodiny jsme vyjeli a jeli k vratům na propouštění .Ti v saních se už 

nehýbali a bilo jim silně srdce .Čekali jak to dopadne. 
    Přijeli jsme k vratům a přišel nám otevřít voják. Dal jsem mu platnou propustku do pásma, ten volal 

na rotu o svolení a pak mě propustil a my jsme vyjeli. Koník sotva táhl. Náklad byl velmi těžký   a sněhu 

pomalu ubývalo. Za zatáčkou, kde už zdola  nebylo vidět, dospělí vylezli ze saní a zůstaly tam jen malé 

děti. Od drátů z Leopoldova k hranici přes Ulrichov to bylo asi pět kilometrů. Dojeli jsme k hranici a 

věděli, že máme vyhráno. Sněhu bylo čím dál tím míň a bylo více bláta. Museli jsme koníkovi často 

pomoci, abychom v blátě nezůstali. Za hranicí měli Rakušáci plot proti migrující zvěři a ten jsme na 

jednom místě povalili, abychom mohli pokračovat dál v cestě. Koníkovi se dostaly kopyta do pletiva a 

dalo nám velkou práci, aby se z toho dostal. Podařilo se a my jsme pokračovali. V potůčku jsme se 

umyli, protože jsme byli velmi zablácení a pokračovali dál do vnitrozemí Rakouska. Dojeli jsme do 

malého městečka Sandl.  
    Lidé stáli kolem domů a nevěřícně se na nás dívali. V Sandlu nás někdo dovedl na policejní stanici a 

začalo úřadování. Všechno šlo velmi pomalu. My jsme neuměli německy a oni neuměli česky. 

V poledne nás starosta pozval na oběd. Objevili se novináři a my jsme se stali terčem pozornosti. Poté 

nás naložili do auta a dovezli do města Freistadt. Další vyřizování a papírování. Děti už byly velmi 

unavené a my také. Když bylo všechno hotové, tak nás odvezli do hotelu a my se mohli v klidu vyspat. 

Útěk se podařil a my se cítili svobodni .Druhý den ráno jsme dostali snídani a pokračovalo se ve 

výsleších. Asi chtěli zjistit, zdali mluvíme pravdu a poté nás odvezli do táboru pro uprchlíky do 

Treiskirschenu. Byl rok 1981-rok Solidarity a tam bylo plno Poláků. Zavedli nás do jedné místnosti, kde 

bylo plno postelí. Hned se k nám dostali Poláci a nabízeli nám alkohol a cigarety , ale my jsme nic 

nekoupili. Pak nás odvezli do Ramsau, kde jsme pobyli asi do konce srpna. Dostali jsme třikrát denně 

najíst a já si hledal práci, ale moc jsem si nevydělal .Některé rodiny již odjely do USA nebo do Austrálie. 

My jsme chtěli do Kanady. Do Treiskirschenu jsme několikrát jezdili na hovory a lékařské prohlídky 

.Dvakrát jsme museli do Vídně na Kanadský konzulát. 2.září jsme odletěli do Kanady. Žena dostala 

chřipku a letadlem jsme doletěli do Montrealu a jako zázrakem jí chřipka přestala trápit.  
    V Montrealu bylo další dlouhé čekání a papírování. Pak nás taxík odvezl do hotelu a my utahaní jsme 

brzy usnuli. Pak jsme letěli do města Sat St. Marie a na letišti nás čekala paní z emigračního oddělení. 

Dala do novin zprávu, že přijela česká rodina a přijeli k nám několik lidí a dávali nám rady do života 

v Kanadě. Bydleli jsme na motelu a já si sehnal práci v mlékařské firmě. Bylo to asi 50 kilometrů. Denně 

jsem tam dojížděl a bylo pořád co dělat. Byl tam děsný nepořádek a já jsem to tam dal trochu do pořádku. 

Abych nemusel denně dojíždět. Ubytovali nás v chatě. Nebyla tam voda, ale kvůli nám jí tam zavedli. 

Moc nám neplatili, ale bydleli jsme zadarmo .Byli jsme zváni na jejich oslavy a na jaře roku 1982 jsme 

si koupili staré auto. V červenci jsme se rozloučili a vyjeli na západ do Alberty. Cesta trvala čtyři dny a 

my se dostali do Grand Praire. Došly nám peníze a já začal shánět práci. Tu jsem dostal v mlékařské 

farmě a bydleli jsme v domě, který patřil rodině Fosterů. 

    V Kanadě se nám pak narodilo ještě sedm dětí. Pro rodinu Fosterů jsem pracoval 28 let až do roku 

2011. Žena pak začala uklízet ve škole a já se stal školníkem a tak náš příběh o emigraci končí. 
 

 S pozdravem Tonda. 
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 Krejcarovou cestou  po 38 letech. 
    Na jaře roku 2019 jsme se vydali do Novohradských hor trochu prorajzovat po čáře a zavzpomínat 

na službu vlasti. Ubytování jsme měli v Horní Stropnici. Druhý den po ránu, byla sobota, jsme vyjeli ze 

Stropnice směr Leopoldov. Bývalá dřevařská osada se dosti za tu dobu změnila, kdy naší vlast Krejcar 

opouštěl. Dojeli jsme na konec osady, do míst, kde byla a snad ještě je točna autobusu linky z Benešova 

nad Černou do Leopoldova a zpět a za ní se v minulosti nacházela trasa signální stěny s vraty, kterými 

se propouštěly osoby vlastnící propustku do HP za prací. Těmito vraty se propouštěly osoby, které 

jezdily pracovat směrem na Pohoří. Měli jsme sebou vyšetřovací spis z ABS a mapy, podle kterých jsme 

se měli orientovat. Ze spisu jsme zjistili, že Krejcar byl propouštěn vraty směrem na Ulrichov, které 

byly vzdáleny od stanoviště pohraniční hlídky 300 metrů směrem na Příbrání. A tak jsme se kousek 

vrátili autem a to jsme zaparkovali kousek za mostem. Vyrazili jsme Krejcarovou cestou. Ten přijel brzy 

ráno do Leopoldova a auto zaparkoval u stodoly. Po ní nezůstalo žádné památky .Před roky naší zemi 

postihly povodně a také Novohradské hory. Osadou Leopoldov protéká Pohořský potok, který značně 

rozvodněn sebou vzal několik mostů a narušil taky statiku některých domů stojících u potoka a ty se po 

čase zbouraly a místo nich se postavily nové, které změnily osadu téměř k nepoznání. Z dřevařské osady 

se stala osada rekreační. 

    Šli jsme kousek do kopce a asi po 100 metrech jsme došli do míst, kde byly vrata v signální stěně     a 

právě těmito vraty byl Krejcar pár minut po šesté hodině ranní propuštěn. Bylo půl desáté a my jsme 

prošli pomyslnými vraty. Žádný pohraničník po nás nechtěl propustku do HP a ani po ženijně 

technických zařízeních nebylo žádné památky, jen zkušené oko pohraničníka zjistí, že v těchto místech 

vedla signální stěna. Poté jsme šli asi 200 metrů po téměř zarostlé lesní cestě a na její konci jsme odbočili 

doprava a vydali se do táhlého kopce po asfaltové cestě.   

    Asi za hodinu naší pomalé chůze jsme došli na mýtinu, kde v minulosti byla dislokována pohraniční 

rota ULRICHOV která střežila od 1..června 1955 až do června roku 1964 s délkou střežení státní hranice 

5.000 metrů od hraničního mezníku III/47-III/53. Došli jsme na Ulrichov a dnes zde stojí akorát ruina 

starého hospodářského stavení a kousek od cesty napravo stojí dvě bytovky, které v časech fungování 

roty pohraniční stráže sloužily k ubytování funkcionářů a jejich rodin. V dnešní době slouží k rekreaci. 

Jelikož kolegové jsou již v důchodovém věku a čas nás netlačil, tak se rozhodlo , že si dáme svačinu. 

Zdrželi jsme se asi půl hodiny. To Krejcar se zde asi nezdržoval, protože se chtěl dostat co nejdříve za 

hranice. Zjistili jsme, že po projetí vraty koník se sáněmi stoupal do kopce a měl co táhnout a tak ,když 

už nebylo vidět , tak za zatáčkou dospělí vylezli ze saní a koníkovi značně ulehčili. Cestou bylo vidět 

roztroušené seno. V té době byl sníh, který pomalu roztával a místy už bylo vidět bláto. My jsme měli 

to štěstí, že bylo po sněhu a svítilo nám sluníčko.  

   Od Ulrichova jsme došli asi za půl hodiny do míst, kde vedla stará trasa DZ  a bylo zde stanoviště 

pohraniční hlídky s vraty. Místu se říká Spálený piket. Kolega Honza sloužil koncem šedesátých let na 

rotě Pohoří jako spojař a do těchto míst se dostal za celou vojnu asi dvakrát a vůbec to tady nepoznával. 
 Podařilo se nám najít v bujarém porostu                   

základy piketu ,na kterých byl umístěn starý          

vysloužilý železniční vagon. Dalo to asi velkou 

námahu jej tady dopravit. Někdy v roce 1968 

hlídka, která zde ukončila střežení neuhasila ohen 

v kamnech a ten se po jejich odchodu rozhořel tak, 

že shořel celý piket. Ráno došla hlídka  a neměla 

místo k odpočinku během střežení a taky kde ohřát 

oběd. Bylo velké štěstí, že v té době kolem piketu 

nic nebylo, žádné stromy, to by pak shořel kus lesa. 
 

Kresba: J.Marek  
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   Zatímco jsme hledali cestu, kde Krejcar odbočil 

k státní hranici, Honza našel opodál v zemi pár 

izolátorů z EZOHU, z nichž měl velkou radost.  
 

 

 

    Cestu se podařilo nalézt a vydali jsme se po ní    a 

asi po 150 metrech jsme z kopečku došli k HM 

III/50  a kolem něj projel Krejcar se sáněmi do 

Rakouska. Státní hranici zde tvoří potůček Řásnice. 

Co se za léta změnilo, terén je stále bažinatý a 

podmáčen, ale na rakouské straně roste bujná 

vegetace s křovinami a stromy, že dnes by tudy asi 

horko  těžko někdo i s koněm tažený sáně projel. Dá 

se projít jen s velkými obtíži.     
 

 

 

             
              

  Celou cestu jsme náležitě zdokumentovali fotografiemi            a 

kolega slíbil, že je Krejcarovi přepošle. Ten před pár léty projevil 

zájem podívat se do vlasti a projít si svou cestu ke svobodě, jak 

jí nazval , ale to již nebude asi možné. Je v letech   a cesta přes 

oceán letadlem 14 .hodin už by pro něj asi nebyla     a pokud by 

se dostal do Leopoldova, tak by značně tápal           a rozpomínal 

se ,jak to tehdy tam vlastně vypadalo. I ty cesty se za ta léta 

změnily. Některé skoro zanikly a zarostly a přibylo dalších, které 

již mají asfaltový povrch zpevněný pro těžká nákladní auta 

svážející z lesa dřevo na zpracování. A taky možná, že by asi 

dosti k hranici pobloudil jako my a skoro na každé křižovatce 

jsme tápali kudy dál i když jsme měli sebou mapy, ale tam byla 

zakreslena sotva polovina cest. 
                                                                                                                                

Luděk, Mirek a Honza 
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Doslov. 
 

     Rota Pohraniční stráže Cetviny, převzala po zrušení rPS Ulrichov část jejího úseku státní hranice. Po 

zrušení roty na Pohoří byla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století posunuta trasa 

ŽTZ až do prostoru Leopoldova, který rovněž připadl rPS Cetviny. Vznikl tak hluboký operační prostor 

mezi SH a trasou ŽTZ, což byla z hlediska vojskové ochrany nesporná výhoda. Na druhou stranu zde 

skokově narostl počet osob potřebných pro práce v HP a za ŽTZ. Do příhraničních obcí jako byla 

Pohorská Ves, Bělá nebo Tichá nebylo vůbec možné dosídlit osoby, u kterých bylo předem vyloučeno 

získat propustku do HP. Jednalo se především o zaměstnance lesnických, zemědělských nebo rybářský 

závodů, zaměstnance dopravních firem, zájmových mysliveckých a rybářských organizací a mnohé 

další. Krom toho se v prostoru pohybovaly osoby sbírající lesní plodiny a trávící zde rekreaci v dětských 

táborech a na svých chalupách.  

    Jen v prostoru Leopoldova měl velitel roty denně na seznamu 30 – 40 osob žádajících vstup za ŽTZ 

. Náročnost velení spočívala v to, že musel dokázat spolehlivě zabezpečit ochranu SH, ale musel také 

umět spolupracovat se všemi hospodářskými subjekty v úseku tak, aby mohly řádně plnit dané 

hospodářské  úkoly.     

    Případ Krajcar není ojedinělý jen způsobem provedení, ale dokazuje na jak vysoké úrovni musela být  

vybudována spolupráce pohraničníků s civilním prostředím a jak vysoká byla vzájemná  důvěra.  A 

právě to byla ta karta, na kterou Krejcar vsadil. Všichni mu věřili od jeho spolupracovníků, nadřízených, 

sousedů v obcích až po příslušníky SNB a PS. Byl pracovitý, spolehlivý, nedostával se do rozporů se 

zákonem, on i jeho manželka žili spořádaným životem, kterým přesvědčili všechny kolem sebe , že oni 

jsou ti, kterým se může věřit, že nezklamou. Nepředstírali, byli takoví, ale byla to hra –  z hlediska 

pohraničníků pak úskok, který neodhalili. Za svou důvěru a empatii tvrdě zaplatili. 
Velitel roty – zbaven funkce velitele a přeložen. 
Velitel hlídky na vratech Leopoldov – Ulrichov, který propouštěl Krejcara. Měl druhý den odejít do 

civilu a chystal veselku. Byla na něj uvalena vazba, ve které strávil 3 měsíce a následně byl odsouzen k 

odnětí svobody na 8 měsíců podmíněně. 
Vedoucímu pracovníkovi Lesní správy byl krátkodobě omezen vstup do HP a za ŽTZ. 
Následovalo celkové zpřísnění režimu vstupu do HP a za ŽTZ.    
    Mluvit v případech zneužití propustky o riskování, odvaze a statečnosti těch, kteří se k takovému 

jednání odhodlali je zcestné. Pokud se kdokoli rozhodl pro emigraci s využitím propustky do HP a za 

ŽTZ, byl na tom lépe než držitel cestovního pasu. Propustka do HP byla platná po celý rok a o její 

získání se z valné části postaral zaměstnavatel. Pokud se držitel nedopustil nějakého excesu 

prodlužovala se její platnost každým rokem  bez problémů.  Ten kdo se jí rozhodl využít                       k 

nelegálnímu odchodu do zahraničí mohl tak učinit kdykoli a bez většího rizika. V průběhu osmdesátých 

let došlo v daném prostoru pouze ke čtyřem případům zneužití propustky do HP. Ve srovnání s 

množstvím vstupů, které lze počítat na tisíce a neustálému pohybu stovek lidí to byla kapka v moři. 
 

Jiří Císař    

 
 
 
 
 
 
  

 
 

  


