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Obsah čísla 2/2019  

Rok 1938 - 3.část historického vývoje příhraničního území prPS Kaplice. 

Smrt v EZOHU – případ voj. Holoubka z roku 1953. 

Pravda a lži por. Jaroslava Svitáka  pána na Dřínově – rozhovor s velitelem rPS 

Horní Dvořiště  mjr. v.v. Antonínem Novotným.   

 

 

Na titulní straně křižovatka silnic před Dolním Dvořištěm na bývalé E-14. 

Stanoviště KH „Křižovatka.“ 

Foto Pf 2020 – Chodský pes Dak Zázrak – bývalá střelnice u rPS Spáleniště. 
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Rok 1938.  3.část historického vývoje prPS Kaplice.   

  V kronice Dolního Dvořiště je krátká poznámka že: „Příslušníci zdejší četnické 

stanice byli zařazeni k družstvu SOS – stráž obrany státu a to v počtu: 4 četníci  

a 6 příslušníků finanční stráže. Jejich stanoviště bylo na vrchu Šibeničníku. 

Službu vykonávali podél čsl. státních hranic nepřetržitě ve dne i v noci.“   

    12.3. Obsadila německá vojska sousední Rakousko. 

    21.5. První mobilizace československé armády. K jednotkám SOS byli 

povoláváni záložáci ze vzdálenějších příhraničních obcí, kde byla větší záruka 

jejich spolehlivosti. Dokládá to například zápis z kroniky městyse Besednice: 

„Obecní volby konaly se ve velmi dusném ovzduší, jež se stupňovalo zejména 

po 21. květnu, kdy byl povolán do zbraně jeden ročník zálohy, jeden ročník 

náhradní zálohy a příslušníci speciálních zbraní za tím účelem, aby se zabezpečil 

klid a předešlo se incidentům. Ze záložníků zdejší obce v počtu 18 byla utvořena 

četnická hlídka, která déle jednoho měsíce konala službu na hranicích poblíž 

Malontů a Cetvin. … 14.září 1938 - toho dne nastoupila opět zdejší četnická 

hlídka službu na hranici.“ 

     24.5. Pohoří na Šumavě. Spáchal sebevraždu vojín v záloze Josef Voitl. 

    12.6. Konali se v Dolním Dvořišti volby do obecního zastupitelstva. Češi 

chtěli zapsat na kandidátku čtyři jména, ale Němci tento požadavek při 

předvolebních jednáních nepřijali a Čechům bylo povoleno zapsat na kandidátku 

pouze dvě jména. Za Čechy kandidoval malorolník Loveček a člen finanční 

stráže Pražák.  

    29.7. Státní hranice HM III/42 nad můstkem přes řeku Malši, nad cestou mezi 

Cetvinami a rakouským Mairspindem stanoviště družstva SOS Cetviny. Z 29.7. 

na 30.7. zde vykonávala službu hlídka složená ze tří pomocných dozorců 

finanční stráže: Duška, Salaby a Nováka. Kolem půlnoci ze svého stanoviště 

uslyšela hlídka podezřelé zvuky a dozorce Jaroslav Novák byl vyslán,             

aby provedl průzkum terénu v podezřelém směru. Když se vracel zpět na 

stanoviště byl omylem zastřelen kolegou Miloslavem Salabou. Na místě události 

je pomníček se jménem pomocného dozorce Jaroslava Nováka, on sám je 

pochován na hřbitově v Týně nad Vltavou. V žargonu pohraničníků je místo 

označováno jako FS.  



 

4 
 

    9.8. v 03.00 hod. zastřelil nešťastnou náhodou Dr. Hohle  z Tiché dělníka 

Jana Steimingera z obce Mikulov. 

    21.8. Jan Kopatsch z Bujanova spáchal sebevraždu tím, že se nechal přejet 

osobním vlakem. Cizí zavinění nebylo zjištěno. 

    21.8. Cetviny. Byl slavnostně svěcen prapor spolku vysloužilých vojáků. 

Novým farářem v Cetvinách byl od července Josef Liedl. 

    25.8. následkem vytrvalých dvoudenních dešťů se rozvodnila řeka Malše 

v Dolním Dvořišti a zatopila u řeky stojící obytná stavení, škody na domech      

a polních plodinách byly značné. Následující den vzala velká voda v  obci 

Cetviny mlýn Lexmühle stojící na řece Malši.  

    V průběhu měsíců září a října se začaly množit zprávy o událostech v Českém 

Krumlově, který sice nebyl typickým pohraničním městem, ale odjakživa byl 

hospodářským, politickým i kulturním centrem nejjižnější příhraniční oblasti 

Čech. Byl přirozenou křižovatkou cest a i z hlediska vojensko-strategického měl 

pro obranu republiky obrovský význam.  Žilo zde  2 083 Čechů a 6 609 Němců.  

    4.9. V Českém Krumlově se  konaly dožínky organizované  SdP a sešlo se 

zde 2 100 místních henleinovců, které vyvrcholily v první vážnou protistátní 

demonstraci. 

    8.9. V 19.30 hod. se v Českém Krumlově střetlo asi 4000 demonstrantů 

s policií. Jeden policista byl zraněn těžce a pět policistů si odneslo lehká zranění.  

    10.9. Žáci krumlovských škol přišli do tříd v turnerských krojích a děvčata 

v dirndlech. Protestovali tak proti zákazu nošení těchto oděvů v Ústí nad Labem.  

    12.9. Norimberk – sjezd NSDAP - vystoupení Adolfa Hitlera s útočným 

projevem proti Československu a proti prezidentu Edvardu Benešovi: 

„…Nebudu již snášet další útisk německých soukmenovců v Československu. 

Takhle to již dál nepůjde. … Smířlivostí se neusmíří tak nesmiřitelný nepřítel, 

jako jsou Češi. … Utrpení sudetských Němců je nevýslovné. Pro každý národní 

projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Říše dalšího utlačování nestrpí. 

Jsou také německé zájmy, které jsme odhodláni hájit, a to za každých 

okolností…“.   

    13.9. 08.00 hod. pochodovalo Českým Krumlovem asi 800 dětí z německých 

škol spolu se svými učiteli. V průvodu nesli prapor s hákovým křížem. Při 
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odpoledním zásahu našla policie u 25 předvedených osob dýky, pistole                

a obušky. Večer bylo v celém okrese vyhlášeno stanné právo. 

    18.9. Prapor SOS České Budějovice eviduje zběhy německé národnosti 

příslušníky finanční stráže: Fechtnera, Thiele a Oskara Kohla z družstva Dolní 

Příbrání. 

    19.9. Horní Dvořiště byl při jedné přestřelce zastřelen mladý nacista 

z Horního Dvořiště. Agresivita nacistů se od toho dne zvyšovala. 

    21.9. Německý Rychnov družstvo SOS. Vážně byl zraněn vrchní strážmistr 

Antonín Měsíček, byl převezen do nemocnice v Českém Krumlově, kde 23.9.  

na následky zranění zemřel.  

    21.9. Bylo přepadeno družstvo SOS v Horním Dvořišti a dozorce finanční 

stráže Ladislav Korch byl postřelen do levého ramene. 

    21.9. Družstvo SOS Stříbrné Hutě. Do Rakouska zběhl dozorce finanční 

stráže Bedřich Walter. Když doprovázel vojenskou posilu z Terčí Vsi na Pohoří, 

chtěl je zavést do Rakouska. Vojáci však jeho úmysl odhalili a Walterovi 

nezbylo nic jiného než utéci. Později  zahynul při útoku freikorpsu na úseku 

družstva SOS Šejby.  

    22.9.  Malonty - němečtí ordneři rozbili na poště a četnické stanici telefony     

a okna. Četníci a osm finančníků museli ustoupit před palbou asi 60-70 

henleinovců. 

    22.9.  Cetviny - byla přepadena tamní celnice prudkou palbou z obce Cetviny. 

K celnici přijelo auto s příslušníky SA a SdP - vedl je Oskar Kohl, ve 

finančnické uniformě označené páskou s hákovým křížem. Byli zajati respicient 

Herink, vrchní respicient Petera a vrchní respicient Smrčina s manželkou. 

Smrčinovi a jeho manželce se příští noc podařilo ze střežené říšské celnice 

uprchnout do Čech. Během povstání byli zajati ještě 3 vojáci SOS, jeden Čech    

a pět německých antifašistů.    

    22.9. Družstvo SOS Dolní Dvořiště – Tři baby. Je přerušeno spojení 

s družstvem SOS v Cetvinách a ozývá se střelba. Hlídky však nezaznamenaly 

světlici, která by znamenala, že sosáci v Cetvinách mají potíže a žádají o pomoc. 

Proto byla vyslaná průzkumná hlídka na motocyklu ve složení dozorce finanční 

stráže Václav Klimeš   a četař 1.pěšího pluku Karel Boneš. Za obcí Tichá byla 

hlídka napadena teroristy jednotky freikorps z Cetvin. Dozorce finanční stráže 
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Václav Klimeš byl při přestřelce těžce zraněn a na místě zemřel. Druhý člen 

průzkumné hlídky četař Karel Boneš byl zraněn, zajat a odvezen do Lince. 

V polovině října se s dalšími zajatci vrátil do Československa. Válku přežil        

a o případu podal svědectví. Části družstva SOS se podařilo ustoupit až 

k Bukovsku a zaujalo tam obranné postavení. 

    23.9. V dopoledních hodinách se skupině několika desítek mužů posílených           

o příslušníky pohotovostního oddílu z Českých Budějovic, podařilo proniknout 

zpět do obce Cetviny a bodákovým útokem vyhnat henleinovce za hranice do 

Rakouska. Nakonec však museli před polednem ustoupit, protože byli 

ostřelováni těžkým kulometem  od celnice. Až k Malontům muselo ustoupit 

družstvo SOS z Dolního Příbrání. 

    V odpoledních hodinách se do prostoru severovýchodně od osady Mikulov 

přesunul létací oddíl českobudějovické 5. divize pod velením štábního kapitána 

Uhlíka, vyzbrojený třemi tančíky a s podporou jednotek SOS a vojáků z Kaplice 

zahájil úspěšný útok proti teroristům v Cetvinách. Z vesnice byl odvezen zbylý 

státní majetek. Létací oddíl se během noci přesunul přes Kaplici do Českého 

Krumlova. V několika následujících dnech přešly Cetviny z rukou vojáků do 

rukou teroristů  a naopak.    

    23.9. Vyhlášení částečné mobilizace. Kronikář Rückner  charakterizoval 

situaci v Dolním Dvořišti takto: „Český lid z hranice hromadně utíká do 

vnitrozemí a veškerý svůj majetek  zanechává bez dozoru. Sudetští Němci začali 

rovněž hromadně utíkat z pohraničí do Rakouska, aby se vyhnuli vojenské 

službě (rozuměj službě v československé armádě – poznámka autor). 

V Reinbachu v Horních Rakousích utvořili složku freikorps, kde byli vyzbrojeni 

a se zbraní v ruce začali přes hranici napadat hlídky SOS a civilní české 

obyvatelstvo. 

     Když se o několik let později stal zastupujícím říšským protektorem Rienhart 

Heidrich přednesl 2.října 1941 na Pražském hradě projev k nejvyšším 

představitelům nacistické okupační moci, v němž formuloval představy nacistů 

o budoucím uspořádání poměrů na okupovaném území Čech a Moravy. 

„Potřebujeme v tomto prostoru klid, aby český dělník věnoval svou pracovní píli 

německému válečnému úsilí. K tomu patří, že se českým dělníkům musí dát 

přirozeně tak nažrat, smím-li to tak říci otevřeně, aby mohli konat svou práci.“  

A dále zdůraznil, že „tento prostor musí být jednou definitivně osídlen 

německy“. V budoucnu měl být osídlen pouze rasově čistými a loajálními 
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občany říše. Vzpomenou si Němci a Rakušané na tyto události až v budoucnu 

budou mluvit o svém vyhnání a omluvách, kterých se jim stále tak málo 

dostává?  

    23.9. Horní Dvořiště - počínaje tímto datem byla zastavena veškerá nákladní          

a osobní přeshraniční doprava na železnici mezi Horním Dvořištěm                     

a rakouským Summerau. 

    23.9.  Vyšší Brod – při přestřelce prostřelili henleinovci ruku vojínovi Janu 

Kaňkovi.  

    24.9.  04.00 hod.  Loučovice – přepadlo osm ordnerů stanoviště hlídky SOS 

Kapličky. V přestřelce na vzdálenost 30 m byl jeden z útočníků zabit. Jednalo se         

o  Matyáše Klímského, dělníka z Loučovic podle legitimace člena SdP. 

    24.9. Vyšší Brod – zásahem Létacího oddílu štábního kapitána Uhlíka byl 

obnoven pořádek v příhraničním městečku. Škpt. Uhlík nařídil starostovi do 

patnácti minut sundat z domů všechny prapory s hákovým křížem, jinak tak 

učiní jeho vojáci. Jeho příkaz byl skutečně vykonán. Na krátkou dobu byl 

ve městě obnoven klid a pořádek.  

    24.9. Prapor SOS České Budějovice – hlášení: během tohoto dne došlo 

k přepadům hlídek SOS u Kaplice, Loučovic, Frymburku, u celnice Kaplické 

Chalupy, u hájovny Ressler na Růžovém Vrchu u Dolní Vltavice, u Konrátova, 

Mlýnce u Studánek a přepadena byla i posádka ve Vyšším Brodě. 

    28.9. Vyšší Brod – obnovili henleinovci útoky na strážní stanoviště na hranici 

a boj se přenesl i do samotného Vyššího Brodu. Nakonec museli čeští obránci 

města ustoupit. V boji utrpěl průstřel krku štábní strážmistr Ludvík Vindra. 

V prostoru mezi obcemi Studánky a Martínkov   padl vojín československé 

armády Petr Sládek. Ten byl ordnery vysvlečen z uniformy okraden o peníze      

o  doklady a byl mu ponechán pouze růženec.  Dne 2. října jej vyšebrodský farář 

pohřbil na tamějším hřbitově. Dne 27.11. 1938 byl ale exhumován a převezen 

do rodného Čakova, kde byl  na zdejším hřbitově pohřben. O několik metrů dále 

je též pochován dozorce finanční stráže Václav Klimeš, který padl u obce Tichá 

22.9.  téhož roku. Oba hroby již byly zrušeny a zapomenuty, avšak úsilím 

badatele pana Jana Ciglbauera z klubu vojenské historie se podařilo oba hroby 

najít a jejich polohu na hřbitově v Čakově určit.  

    29.9.-30.9.  Mnichovský diktát. 
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    30.9.  01.00 hod.  Do prostoru Vyššího Brodu byla přesunuta 31. cyklistická 

rota  a o něco později vyjel z Českých Budějovic obrněný vlak 5. divize armády. 

Během akce byl usmrcen vojín Antonín Mejzlík a zraněn vojín Karel Kácovský. 

Odhadem bylo ve Vyšším Brodě a okolí rozmístěno asi 600 povstalců 

vyzbrojených puškami, kulomety a kulometnými pistolemi. Na straně nepřítele 

bylo 17 mrtvých a mnoho zraněných příslušníků freikorps. 

    30.9. Opustily Český Krumlov dvě asistenční čety vojska, které posilovaly 

místní posádky policie a četnictva a vrátily se na linii prvního sledu. Celý den 

procházely  městem ustupující jednotky SOS od mostů na hranicích odcházely 

roznětové hlídky. Začaly se množit útoky henleinovců na ustupující menší 

skupiny vojáků. Střelba z pistolí, pušek i kulometů se začala ozývat nejen 

v uličkách města, ale i z okolních kopců. Před půlnocí zaútočil četnický 

pohotovostní oddíl společně s policejní stráží na henleinovce u okresního úřadu. 

Henleinovci se jej snažili dobýt od soumraku. Nakonec úředníci a několik 

ženistů odešlo na policejní strážnici do města.  

    1.10. V 00.30 hod. dorazila do Českého Krumlova posila, tři pěší čety,      

které prvním útokem vyčistily střed města. Přestřelky však pokračovaly dále. 

Okresní hejtman Dr. Šťastný nařídil naložit důvěrné spisy a město za pomoci 

vojáků opustit do Českých Budějovic. Celá akce byla provázena neustálými 

přestřelkami mezi vojáky razícími si cestu z města a henleinovci, kteří po nich 

stříleli z okolních domů. 

    2.10. V časných ranních hodinách začala odvetná vojenská akce proti 

henleinovcům v Českém Krumlově. Do akce byli zapojeni následující síly                  

a prostředky:  23. ženijní rota, tanková četa - tři lehké tanky a několik autobusů 

z divizní autokolony určených pro odsun českého obyvatelstva z města a  dvě 

pěší čety 9. roty  1.  pěšího pluku .  Za úsvitu vyjel z Č. Budějovic obrněný vlak 

31. hraniční oblasti. Tvořil jej dělový vůz s osmdesátimilimetrovým kanónem, 

kulometný vůz s několika kulomety, mezi nimi lokomotiva, strojvůdce a topič 

byli chráněni svazky spuštěných řetězů, posádku chránily pancéřové plechy        

a  pytle s pískem. Na letišti v Českých Budějovicích byla připravena letka 

stíhačů. Největší boje probíhaly u Budějovické brány až po hotel „U města 

Vídně“. Osvobodit město se však nepodařilo. Za zbabělost před nepřítelem byli 

později odsouzeni dva velitelé čet. Vojsko se nakonec muselo od Budějovické 

rány stáhnout. Úkol byl splněn pouze částečně, byla evakuována velká část 

českých občanů.  Na bojišti před Budějovickou bránou zůstalo několik mrtvých 

a zraněných teroristů. Na české straně byl těžce zraněný jeden ženista. 
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Připravovaný odvetný útok na Český Krumlov byl nakonec odvolán a už se 

neuskutečnil. 

    5.10. Ve večerních hodinách pronikla skupina ordnerů až k obci Skřidla, 

ležící západně od Velešína a střetla se zde s vojáky náhradní roty 1. pěšího 

pluku. Henleinovci byli od Skřidel zatlačeni zpět, avšak německým granátem 

zde byl smrtelně zraněn vojín Martin Macht z Borovan, otec dvou dětí. 8. října 

1938 byl pochován na starém borovanském hřbitově.     

    6.10. V časných ranních hodinách zaútočili v prostoru Srní (dnes severní 

předměstí Českého Krumlova) henleinovci na posádku pevnůstky č. 44,       

avšak bez jakéhokoliv úspěchu a nakonec museli ustoupit. 

    8.10. Byl Český Krumlov obsazen německými vojsky.        

    9.10. Obdržel velitel družstva SOS v Dolním Dvořišti rozkaz státní hranici 

opustit a vrátit se do Kaplice. Příslušníci zdejší četnické stanice se společně 

s finanční stráží evakuovali do Netřebic, kde byla zřízena četnická stanice. 

    10.10. Byly odstoupeny Sudety Německu a německá vojska začala 

neprodleně nová  území obsazovat. Bylo to v pondělí a dolnodvořišťský 

kronikář Rückner napsal: „Nastala hodina vysvobození“. Na náměstí vstyčili 

vlajku Velkoněmecké říše a zůstal zde útvar o síle 850 vojáků, 16 důstojníků     

a  120 koní. 

    26.10. Nastoupili němečtí vojáci ve Dvořišti na návsi, sejmuli vlajku a jejich 

velitel pronesl krátký projev: „V paměti nám zůstane toto srdečné rozloučení. 

Moji vojáci vám děkují za ubytování a přejí celé vesnici nový rozkvět 

v Německé říši. Bůh ochraňuj našeho Vůdce“. Útvar se poté vrátil do kasáren 

v Linci.  

    28.10. Bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo v Dolním Dvořišti. Správou 

obce byl pověřen starosta spolu s místním vedoucím německých nacistů, kteří si 

k sobě vybrali ještě čtyři členy z rozpuštěného zastupitelstva.  

    24.11. Byla ustanovena nová státní hranice mezi Německem a ČSR.  

    Obec Soběnov je první českou vesnicí vzdálenou necelé dva kilometry od 

bývalé sudetské hranice. Jak vnímali její obyvatelé tehdejší události, zapsal 

kronikář do kroniky obce: „V příhraničí se bojuje. Naše úřady, celnice a finanční 

stráž jsou nepřetržitě napadány. Každý večer dlouho do noci posloucháme 

vzdálené střelbě z pušek a kulometů. Slyšeli jsme několikráte i výbuchy ručních 
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granátů. Je pochopitelné, že zdejších občanů se zmocňuje zděšení, podporované 

celkovou nejistotou. V okolí není jediného našeho vojáka. Mnozí lidé obce 

zazdívají cenné věci. Víme, že se blíží hrozné rozhodnutí. Lid, lépe národ 

očekává energické rozhodnutí nové vlády. Tisíce našich lidí opouští sudetské 

území, nechávají tam často veškerý majetek a jsou rádi, že zachraňují holý život. 

Vojsko pomáhá při stěhování.“ 

 

jc 
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   Smrt v EZOHU. 

    V roce 1952 se stal novým velitelem roty v Dolním Dvořišti poručík Jan 

Laskavský. Během jeho funkčního období však došlo k závažné mimořádné 

události,  která zasáhla do života mnoha příslušníků roty a praporu PS a pro    

por. Laskavského znamenala konec služby u PS.   

    Dne 21.5. 1953 ve večerních hodinách nastala v důsledku silné bouře porucha 

signalizačního zařízení elektrifikace DZ (drátěného zátarasu) u rPS Horní 

Dvořiště, Dolní Dvořiště a Kámen. Zjištěnou závadu u roty Dolní Dvořiště hlásil 

velitel roty por. Laskavský operačnímu důstojníkovi praporu a žádal o vyslání 

poruchové hlídky z praporu k odstranění poruchy. K provedení opravy 

elektrifikace DZ odjel dne 22.5. 1953 v 01.30 hod. des. Čermák,  který u většiny 

rot instaloval elektrifikaci DZ  o vysokém napětí a provádí potřebné odborně 

technické práce na elektrifikaci DZ. 

    Po provedené opravě na 7. rPS Horní Dvořiště odjel des. Čermák  na 8. rPS 

Dolní Dvořiště, kam se dostavil asi v 05.30 hod. U roty nezastihl žádného 

funkcionáře  a klíče od transformační stanice převzal od dozorčího roty. Na DZ 

zjistil poruchu, kterou způsobovala vysoká mokrá tráva, která se dotýkala 

spodního elektrického vodiče. Po provedené opravě na signalizačním zařízení     

a transformační stanici u roty ponechal vypnutý proud, transformační stanici 

uzamkl a klíče odevzdal dozorčímu roty. S výsledkem opravy jej seznámil           

a upozornil na zákaz manipulace v transformační stanici. Současně  žádal 

dozorčího roty, aby mu velitel po příchodu na rotu zavolal na sousední rotu 

Kámen, odkud jej seznámí s výsledkem opravy a stavem elektrifikace DZ. 

Velitel 8. rPS por. Laskavský  se spojil s des. Čermákem krátce před 08.00 

hodinou a ten mu sdělil, že proud do DZ lze zapnout po oschnutí trávy                

a současně jej upozornil, že budou-li se opakovat zkraty, musí být pokosena 

tráva v DZ. 

    Zapnutí elektrického proudu do DZ provedl por. Laskavský asi ve 12.00 hod.         

a zjistil, že do levé části úseku roty probíhá proud bez závad a v pravé části 

úseku roty se nadále opakují zkraty. Proto žádal velitelství praporu o vyslání 

poruchové hlídky, která přijela a provedla v době od 17.00 – 19.00 hod. 

přezkoušení elektrifikace DZ v pravé části úseku. Hlídka zjistila, že bez závad 

jsou dva horní vodiče elektřiny v DZ od silničního průchodu až po starou 

koňskou dráhu. Odpojila proto dva spodní vodiče, které zkratovaly. Po příchodu 

na rotu seznámila poruchová hlídka s uvedenou závadou velitele roty.                

V transformační stanici poruchová hlídka zapojila proud do DZ, čímž si ověřila, 

že poruchy nastávají ve dvou spodních vodičích pravé strany. Veliteli roty 
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hlídka sdělila, že příští den bude potřeba vysekat trávu a pak přezkoušet 

zapojení celého DZ. 

    Dne  23.5. 1953  v 07.00 hod. vyslal velitel roty por. Laskavský do prostoru 

pravé části úseku hlídku ve složení voj. Štosl a voj. Šikula s úkolem vysekat 

trávu v DZ. Hlídka vysekávala trávu kosou upevněnou na dlouhé tyči, při čemž 

byl v celém úseku, mimo dvou spodních vodičů pravé strany,  měl elektrický 

proud zapojen. Hlídka se vrátila na rotu ve 14.00 hod. a velitel roty vyslal voj. 

Holoubka zapojit elektrický proud v DZ u silničních vrat i do dvou spodních 

vodičů, kde dosud proud zapojen nebyl. Před odchodem si smluvili znamení       

o vypnutí a zapnutí elektrického proudu. Po zapnutí elektrického proudu do 

spodních dvou vodičů, zjistil velitel roty, že znovu dochází ke zkratu. Dal proto 

voj. Holoubkovi znamení, aby dva spodní vodiče odpojil, když před tím vypnul 

hlavní automatický vypínač. Vojín Holoubek po odpojení spodních vodičů 

zavřel vrata u DZ a vrátil se zpět na rotu. Velitel roty, i když si přesně 

nepamatuje na svoji další činnost, zapnul proud znovu hlavním vypínačem do 

celého úseku roty. Ve snaze zjistit ještě před setměním příčinu zkratu v pravé 

straně, odeslal velitel roty dvoučlennou hlídku provést kontrolu dvou spodních 

vodičů. Hlídka prošla úsek a zrakem nic nezjistila. 

    Velitel roty aniž si uvědomil, že v celém úseku je zapojen elektrický proud               

o  vysokém napětí a aniž překontroloval transformační stanici - hlavní vypínač, 

nařídil na dvoře roty voj. Holoubkovi, zapojit dva spodní vodiče DZ. Asi po      

3 - 4 minutách po odchodu voj. Holoubka bylo uvedeno v činnost signalizační 

zařízení u dozorčího roty hlásící, že v pravé části DZ došlo ke zkratu. Dozorčí 

roty vyslal ihned voj. Šikulu k DZ a ten ze silnice u roty krátce na to volal,        

že voj. Holoubek leží v DZ.  Pohraničníci i s velitelem roty vyběhli k DZ, odkud 

vytáhli voj. Holoubka a prováděli s ním ihned umělé dýchání. V 19.30 hod. se 

dostavil na místo lékař, který dal vojínu Holoubkovi dvě oživovací injekce          

a nařídil převoz do vojenské nemocnice v Českých Budějovicích, za trvale 

prováděného umělého dýchání. Přes veškerou snahu lékařů však voj. Jiří 

Holoubek zemřel. Dne 25.5.1953  byla provedena pitva, která prokázala, že smrt 

vojína Holoubka nastala okamžitě po zásahu elektrickým proudem vysokého 

napětí.   

Příčiny usmrcení voj. Holoubka. 

    Přímým viníkem smrti vojína Holoubka je velitel roty por. Jan Laskavský,           

který jej odeslal k manipulaci v DZ při zapnutém hlavním vypínači, přestože 



 

14 
 

věděl, že je životu nebezpečná jakákoliv manipulace na rozvodové desce             

a v DZ při zapnutém hlavním vypínači. 

    Vojín Holoubek prováděl zapojení vodičů elektřiny v domnění, že proud je 

vypnutý a o této skutečnosti se nepřesvědčil ani u velitele roty ani u DZ 

vyvoláním zkratu před započetím manipulace. 

    Velitel roty nedocenil význam vydaných směrnic o čemž svědčí sekání trávy 

v DZ hlídkou při zapnutém elektrickém proudu. 

    Všeobecným nedostatkem u rot v jejichž úsecích je elektrifikace DZ 

s vysokým napětím, je podceňování účinku elektrického proudu, vyplývající 

z malých odborných znalostí, samovolné přezkušování účinku elektrického 

proudu házením na DZ předměty atd. Nepříteli nezůstala utajena skutečnost,     

že DZ je napojen na elektrický proud o vysokém napětí a proto při příchodu 

k DZ provádí sám nejdříve zkrat - vypojení elektrického proudu, načež DZ 

překonává. 

                                                           Vyšetřovací spis smrti voj. Jiřího Holoubka   

1, Původní trasa EZOH s vraty, u kterých došlo k popisované události. 

2, Velitelství rPS D.Dvořiště (v budově bývala kuchyň a sklady rPS). 

3, Dvůr rPS, na kterém byly postaveny dřevěné baráky pro mužstvo. 

                                                  Luděk Kozlovský +jc 
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      Pravda a lži por. Jaroslava Svitáka pána na Dřínově. 

   3.4. 2019 publikovali na internetu Johana Hovorková, Mikuláš Kroupa   

a Petra Sasínová z redakce Post Bellum jednu z relací Českého rozhlasu 

z cyklu „Příběhy 20. století“  pod titulem: „Pohraničník Sviták převáděl 

lidi do Rakouska. Šel za to do vězení.“  Pořad odvysílala i ČT. Hned na 

úvod svého hrdinu představují slovy: 

    „Jaroslav Jakub Sviták už přes pětadvacet let opravuje renesanční 

zámek v Dřínově, který v devadesátých letech koupil za víc než milion 

korun. Prodal chalupu a vydal se ze svých úspor“ a dále pokračuje:           

„ Jaroslav Jakub Sviták ve čtrnácti letech nastoupil na vojenskou školu, 

vstoupil do KSČ, v jednadvaceti se stal zástupcem velitele roty 

pohraničníků na česko-rakouské hranici v Horním Dvořišti. Když viděl, 

jak jeho nadřízení vyslýchají zadržené, tlučou je hlava nehlava, začal 

vojenskou profesi nenávidět. Některým lidem, kteří se snažili dostat na 

Západ, pomohl.“   

    Celý článek je zpracován na základě vyprávění jediného člověka a tím 

je pan Sviták. Je až s podivem, že se pracovníci čs. rozhlasu v zájmu 

objektivity vůbec nenamáhají informace získané od Svitáka nějak ověřit. 

Zkusme tedy chybu napravit a zeptejme se druhé strany. Zeptejme se  

člověka nejpovolanějšího, bývalého velitele roty PS v Horním Dvořišti 

pana  A.Novotného mjr.v.v., kterému byl tehdy mladý absolvent Vysoké 

školy SNB - 3.fakulty PS v Holešově, poručík Jaroslav Sviták přidělen 

jako velitel 1.čety a zároveň jako jeho zástupce. 

Co bys mohl na úvod našeho rozhovoru k osobě por. J. Svitáka říci? 

Jak bys jej charakterizoval? 

Na rotu do Horního Dvořiště přišel v září 1977 po absolvování VŠ,      

jako prostý absolvent bez titulu a byl už ženatý. Proto jsem jej nastěhoval 

do uvolněné dolní části dvojdomku, který byl přes cestu v Č. Heršláku 

hned naproti rotě. V druhé části bydleli svobodní funkcionáři a kuchyň 

byla do konce roku 1977 využívána jako příležitostná výslechová 

místnost. Byl celkem ambiciosní, povyšoval se nad ostatní a měl snahu 

neustále na sebe poutat pozornost, nemohl skousnout, že je podřízen 

funkcionáři roty , který je absolventem jen dvouletého učiliště PVS           

a zdokonalovacího kurzu pro velitele roty a  že jeho vysokoškolské 

vzdělání není zohledňováno. Samozřejmě neměl žádné zkušenosti z řídící 

práce, praktické zkušenosti ze služby také neměl, to se dalo pochopit při 
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jeho mládí a dosavadní kariéře studenta. Vytýkal jsem mu ale 

nedůslednost a povrchnost při plnění úkolů. Naproti tomu se velmi 

aktivně zapojil do práce ZO SSM a se svou četou 2x obhájil titul „Vzorná 

četa“, máme to doložené v naší kronice roty. Rozhodně práci v SSM 

nesabotoval. Dále se aktivně podílel na získání prvního titulu „Vzorná 

rota,“ získání putovního praporu velitele svazku pro nejlepší ZO SSM        

a podílel se i na získání titulu „Vzorná pohraniční obec.“    

Co říkáš těm jeho povídačkám o prověrkách hlídek a o SUPech na 

rotě? 

    Pamatuji si jak jsem ho jednou poslal na P-1 (vlastní rotní prověrka 

systému) s úkolem přejít přes SiS a postupovat na vrata v drátěném 

zátarase na Edlmühle. Další funkcionář roty jel jako zodpovědný 

s poplachovou hlídkou. Pes zachytil na úseku pachový mrak hned za 

kontrolním orným pásem, kde byly stopy po jedné osobě,  a PchH zahájila 

pronásledování. Přeběhli pole na kótě a pak postupovali podél mezí 

s překážkami. Spatřili ho v půli stráně, jak jde k potůčku a cestě na 

Edelmühle. Když se otočil a spatřil je, asi 100 m za sebou, začal křičet: 

„Nepouštějte psa!“  Přitom měl rukáv a bylo potřeba, aby pes dokončil 

zadržení. Poté vyšla hlídka z okraje překrytí  a volala na něj: „Tak pojďte, 

už na vás čekáme!“ Jarda se psů bál. Na rotě jsme měli 24 psů a SUPy 

jsme cvičili v prostoru Kostelní pěšiny a v hluchém prostoru pod 

Táborem. V našich úsecích jsme byli reální o čemž svědčí i to, že od roku 

1974, po celou dobu mého velení rotě, nikdo neprošel.   

On ale vypráví o Polákovi, který byl v roce 1978 na Horním Dvořišti 

roztrhán právě SUPy, jak to tedy tenkrát bylo, stal se vůbec takový 

případ?     

    Jak dokládá kronika roty PS Dolní Dvořiště, zadržel dne 8.6. 1978 

v 11,15 hod. pátrač roty vojenského zběha, občana Polské lid. rep. Hlídka 

pátrač se pohybovala po silnici od Trojan směrem do železniční stanice 

Rybník, kde se v 11.30 hod. měla setkat s kontrolní hlídkou vlak 

z Horního Dvořiště a vzájemně se informovat o situaci. Ještě před 

příchodem do stanice si ale pátrač všiml, že ze stejného směru jej dochází 

neznámý muž a tak mu začal věnovat pozornost. Ten ale do železniční 

stanice Rybník nedošel a odbočil po kolejích směrem na Lipno. 

Pravděpodobně si už i pátrače všiml, ten jej sledoval ještě asi 150 m, 
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potom ale přistoupil ke kontrole dokladů podezřelého. Během kontroly 

byl pátrač kontrolovanou osobou napaden a proto použil mírnějšího 

prostředku, úderu střelnou zbraní – pistole do hlavy. Polák přestal klást 

odpor, byl spoután, eskortován k nejbližšímu pojítku a pak jej poplachová 

hlídka odvezla na rotu do Dolního Dvořiště. Poté byl předán orgánům 

činným v trestním řízení v souladu se zákonem. Nic mimořádného, postup 

naprosto standardní.  

     Tedy žádné pronásledování podezřelé osoby, žádný postřelený 

pohraničník, žádné použití SUPů a následné roztrhání narušitele 

v koridoru. Nic takového se na Horním ani Dolním Dvořišti nikdy 

nestalo. Por. Sviták se nemohl takové akce nikdy zúčastnit.  Ve své 

bájivosti si pouze přivlastnil případ, který si někde přečetl a který se stal 

možná někde jinde, upravil si jej a zasadil do svého života.  

Některým lidem, kteří se snažili dostat na Západ prý i pomohl. Cituji: 

„Jednou dokonce osobně převezl ve své dodávce skupinu čtyř 

východních Němců do Rakouska. Nebyl ve službě, jel si do města 

nakoupit. Všiml si skupiny dvou dívek a dvou chlapců, jak luští 

mapu. „Jako revizor na první pohled pozná černého pasažéra, tak 

pohraničník pozná uprchlíka. Nejdřív jsem je poslal pryč. Když jsem 

se vrátil z nákupu, viděl jsem, že jdou na opačnou stranu k hranicím. 

Uhodil jsem na ně, jestli se chtějí dostat za hranice. Přikývli. Odvezl 

jsem je autem ke drátům do míst, kde jsem věděl, že nikdo nehlídá. 

Nahlásil jsem operačnímu, že si jedu pro dřevo. Pak jsem jim přesně 

popsal, co mají dělat, kudy jít. Útěk se jim podařil. Kontráši to pak 

vyšetřovali, ale nepřišli na mě.“ Stal se nějaký takový případ?  

    Nic takového se u roty nikdy nestalo. Je naprosto vyloučeno,              

aby orgány kontrarozvědky při vyšetřování podobného případu vyslýchali 

mého podřízeného a nevyslechli mne, jako jeho velitele. Navíc velení 

brigády by v takovém případě okamžitě sestavilo komisi a případ by byl 

velmi podrobně prošetřen, s odpovídajícími závěry a byla by přijata  

režimová a personální opatření k odstranění zjištěných závad. Z úst 

Svitáka jsou to naprosté bláboly.  

    Za své šestnáctileté služby na Horním Dvořišti (1974-1990) jsem zažil 

jediný případ pokusu o přechod státní hranice do Rakouska více jak 

dvoučlennou skupinou osob   a ten skončil zadržením. Dne 13.9. 1978 

kolem oběda zadržela PchH 2 muže a 2 ženy, občany NDR, v prostoru 
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před SiS a HP, mezi hřištěm a pomníkem voj. Dunajčíka.  Už během 

dopoledne obdržela rota nezávisle na sobě informace o výskytu čtyř 

neznámých osob z prostoru okraje lesa U Hanzlíčka, které mají u sebe 

dalekohled a mapy. Do prostoru byla vyslána PchH a její pes Valo 

zachytil stopu narušitelů u rybníka nad silnicí před okrajem obce, z čehož 

vyplynulo, že osoby se snaží obejít obec terénem zleva. Hlídka šla po 

stopě až do místa zadržení. Při výslechu se pak všichni doznali, že si 

dělali průzkum a hledali nejvhodnější místo k překročení SH do 

Rakouska. Chtěli totiž již v roce 1976 vysídlit do NSR, ale nebylo jim to 

orgány NDR povoleno.    

    Čili tento případ si zřejmě Sviták vzal za základ svého vyprávění, 

náležitě si jej upravil a doplnil o svůj hrdinský a neohrožený postoj vůči 

nenáviděnému systému  a prezentoval jej v pořadu ČT.    

Zúčastňoval se Sviták vůbec výslechů zadržených a předvedených 

osob a mohl jim nějak radit?  

    Podobně lhal i v upraveném příběhu, že u nás radil předvedeným,     

aby se nepřiznávali, že musí vydržet 48 hodin a potom musí být 

propuštěni.  Podle Svitáka pak dozorčí důstojník roty propustil dva 

předvedené, kteří byli následně zadrženi u Sušické brigády a při výslechu 

jej prý neprozradili. 

    Je vyloučeno, aby o propuštění předvedených a zajištěných rozhodoval 

dozorčí důstojník roty, to by si měl pamatovat. Pikantní je ale to,             

že uvedený případ se stal 10.7.1976, tedy více jak rok před příchodem 

Svitáka na rotu do Horního Dvořiště.  Jednalo se tenkrát o dva občany 

ČSSR bez dokladů, kteří při výslechu uváděli různá jména a prověřování 

jejich totožnosti bylo poměrně složité, ale nakonec se z nich vyklubala 

pěkná kvítka. Měli na svědomí vloupání do chaty poblíž Prahy, ze které 

odcizili fotoaparát a rádio a chatu nakonec zapálili, aby zahladili stopy 

svého činu. Dále se dopouštěli různých drobných krádeží a nakonec se 

chtěli  dostat na Lipno, kde by se mezi velkým množstvím lidí ztratili. 

Pokud by byla vhodná příležitost pokusili by se utéci na Západ přes 

zelenou státní hranici. Případ si nakonec převzala kriminální služba VB, 

která o ně projevila velký zájem, měli toho na triku zřejmě ještě o něco 

víc, než přiznali u nás. 
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    Sviták si kostru případu, který znal z vyprávění kolegů pohraničníků      

a z naší kroniky, vypůjčil do svého vyprávění pro ČT a prošpikoval jej 

báchorkami   o svém účinkování v něm. Je to až trapné.     

Ve svém vyprávění uvádí, že po dvou letech byl přeložen na menší 

rotu u Českých Velenic. Za jakých okolností k tomu došlo? 

     Byl přeložen na rPS Fišerovy Chalupy a důvodem bylo to, že měl 

rozhodující podíl na zběhnutí voj. Jiřího Jeništy ze strážní služby na 

Edlmühle do Rakouska. Ke zběhnutí došlo 6.1. 1980. Por. Sviták jako 

ZVR vykonávající službu DDR (dozorčího důstojníka roty) vyslal do 

uvedeného prostoru tříčlennou hlídku,  ke službě v době od 06.00 do 

18.00 hod. Způsob výkonu služby který hlídce určil, byl však v rozporu          

s rozkazem VR, který vycházel z operačního rozkazu velitele brigády, 

vydaný pro způsob výkonu služby na stanovišti Edlmühle.  Rozkaz měl ve 

směrnicích pro DDR a ve stejném znění byl i na piketě na daném 

stanovišti. Konečně rozkaz byl proškolen se všemi pohraničníky. Proto jej 

velitel hlídky des.Urminský mohl upozornit na rozpor mezi rozkazem 

velitele brigády a způsobem výkonu služby na stanovišti Edlmühle 

vydaný hlídce por. Svitákem. Por. Sviták ale des. Urminskému 

nevybíravě odbyl s tím, že bude přesně plnit to co mu on jako DDR 

nařizuje. Vše je zadokumentováno ve vyšetřovacích protokolech (viz 

ABS Kanice). 

    O co vlastně šlo?  Na stanovišti Edlmühle za SiS se praktikoval výkon 

služby tak, že 2 pohraničníci byli na pozorovatelně a jeden odpočíval 

v piketu. Vzhledem k tomu, že v této hlídce byl nováček, neschválený 

dosud do funkce velitele hlídky, nesměl být sám a musel být vždy 

s jedním z velitelů hlídek, což rozkazem, který vydal por. Sviták, nemohlo 

být splněno. K takové situaci ale došlo po 14.00 hod., kdy voj. Jeništa 

zůstal v piketu sám, zatímco zbývající dva pohraničníci byli na 

pozorovatelně.  

       Když se voj. Janišta ve stanovenou dobu veliteli hlídky neohlásil,     

šel jej velitel hledat. Bohužel už ale mohl nahlásit jen jeho zběhnutí do 

Rakouska.  

Por. Sviták by si tak mohl dnes připsat podle své zásady: „Ať si jde 

když chce,“  další úspěšný případ, kterým někomu pomohl na jeho 

cestě za svobodou.  
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   Tragédie celého případu ovšem je v tom, že jak se šetřením ukázalo, 

měl voj. Jeništa problémy s děvčetem, které jej opustilo a dokonce se 

mělo vdávat. Evidentně to těžce nesl, byl poměrně samotářský a moc se 

nesvěřoval a zběhnutí bylo možná způsobem jak své problémy vyřešit. 

Z Rakouska ale napsal lístek pohraničníkům na rotu, aby mu odpustili,    

že se mu na rotě líbilo, že se jen chtěl podívat, jak to za hranicemi vypadá, 

že jim po návratu vše vysvětlí. Třetí den na to pak spáchal voj. Jeništa 

v uprchlickém táboře v Treiskirchenu sebevraždu. Škoda mladého života, 

právě i takovým situacím měl rozkaz VR zabránit.  

A jak si vedl na Fišerových Chalupách? 

    Nijak valně. Jako DDR obdržel 29.8. 1980 asi půl hodiny před půlnocí 

informaci od pracovnice ČSD ze zastávky Vyšné, že tam před chvílí od 

půlnočního vlaku od Č. Velenic vystoupili dva mladíci, chvíli se rozhlíželi 

a potom se vydali po kolejích zpět směrem na Č.Velenice. Sviták tam 

vyslal poplachovku ke zjištění totožnosti osob, ale jinak neudělal nic. 

Neinformoval hlídky v terénu, neinformoval sousední rotu Č.Velenice, 

neinformoval odpovědného praporu a ani PchH řádně  nevytěžil. Spokojil 

se s tím, že mu poplachovka nahlásila, že se v daném prostoru nacházeli 

pouze nějací dva ožralové a sám klidně zalehl a odpočíval.  

    Ráno 30.8. ve 04.00 hod. nedaleko styku rot nalezla kontrolní hlídka na 

SiS žebřík   a zahrabané stopy na kontrolním pásu. Dalším šetřením bylo 

zjištěno, že do Rakouska přešly ilegálně dvě osoby. Jednalo se o dva 

mladistvé učně ze železničního učiliště v Č. Velenicích, kteří byli 

zadrženi ZW v Gmündu. Azyl v Rakousku jim nebyl udělen a oba mladíci 

byli následně vráceni do ČSSR. Komise brigády, která případ vyšetřovala 

konstatovala, že DDR por. Sviták hrubě porušil povinnosti dozorčí služby 

a tak není divu, že jeho případ dostal vojenský prokurátor. U soudu dostal 

trest 6 měsíců nepodmíněně. Po 3,5 měsíci byl podmíněně propuštěn. 

Jak na jeho eskapády reagovali podřízení vojáci nebo bývalí 

kolegové? 

    Asi nejlépe to vyjádřil jeden bývalý pohraničník na našem srazu: „Jarda  

jen machroval, byl línej nesebekritickej a povýšeneckej, dělal dobře,     

jen když předpokládal, že je sledovaný nadřízeným, dělal ramena a často 

si vymýšlel.“ 
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    Rád bych ještě uvedl, že všechny případy o kterých jsem hovořil jsou 

řádně zdokumentovány a pokud bude mít někdo zájem, může si je přečíst 

v ABS v Kanicích a přesvědčit se tak sám, že Sviták je obyčejný lhář, 

který se snaží získat jakousi pochybnou popularitu nebo být zajímavý pro 

své okolí. 

jc 
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