
1 
 

 



2 
 

Rok 1953-1954.     

    V roce 1953 byl do funkce velitele roty v Dolním Dvořišti ustanoven poručík 

Jan Uhlíř. Pod jeho velením sice rota dosahovala dobrých výsledků, on sám však 

měl poměrně časté morální prohřešky související s nadměrným pitím alkoholu, 

což nakonec vyvrcholilo tím, že byl po dvouletém působení u roty ze služebního 

poměru propuštěn.  

    Rok 1954 byl pro jednotku Dolní Dvořiště poměrně úspěšný, bylo zadrženo 

celkem 38 osob. Z hlášení o zadržených osobách vybíráme dva následující 

případy: 

    Dne 2. ledna l954 ve 14.30 hod.  byli v prostoru HM-III/33, v lesíku 1km 

východně od roty zadrženy osoby: Karel Zwelfer stáří 26 let, Marie Kastlová 

stáří 35 let, Otta Kastl stáří 17 let a Valtr Kastl stáří 14 let. Všechny zadržené 

osoby ovládají českou  i německou řeč. K útěku  přes státní hranici do Rakouska 

se přiznaly. Dne 1.ledna 1954 ve večerních hodinách uvedení narušitelé odjeli 

vlakem z Českých Budějovic do Omlenic  a odtud šli pěšky do obce Sajby,     

kde přespali u babičky Kastlové. Druhého dne se vydali pěšky ke státní hranici 

přes obce Michnice, Hněvanov, Rychnov nad Malší a dál podél řeky Malše až 

k DZ naproti HM-III/33. Karel Zwelfer přelezl první stěnu DZ, dotkl se 

elektrického vodiče střední stěny a byl zasažen elektrickým proudem. Ostatní 

osoby mu pomáhaly a vytáhly jej z DZ do blízkého lesíku Bušteleru. Hlídka 

svob. Kociána a voj. Ondračky, která prováděla kontrolu DZ kontrolního orného 

pásu, narazila na stopy a zahájila pronásledování po stopách ve směru od DZ do 

vnitrozemí, kde v hloubce lesa provedla zadržení tří narušitelů,  kteří  byli ukryti 

v lese. Po zadržení hlídka zjistila, že jeden narušitel uprchl a proto žádala 

smluveným znamením o pomoc. Za účelem zadržení čtvrtého narušitele byla 

zakryta státní hranice a na stopu byl nasazen služební pes Dana. Pes vedl  

psovoda přes obec Štědrkov na státní silnici směrem na Kaplici a tam stopu 

ztratil. Výslechem zadržených bylo zjištěno, že se jedná o syna Kastlové Valtra 

a tak bylo provedeno pátrání u babičky Kastlové, kde byl čtrnáctiletý Valtr 

zadržen. Zraněn byl Karel Zwelfer, který měl od elektrického proudu popáleniny 

na levé ruce třetího stupně. Bylo mu poskytnuto ošetření. Jako důvod přechodu 

narušitelé uvedli, že mají v Bavorsku příbuzné a k těm chtěli odejít.  

    Druhý případ začal 15. ledna 1954 v 07.45 hod.  Pro pokus o přechod státních 

hranic byli zadrženi Jan Dujka a Josef Pohl. Oba muži jeli vlakem z Dolní 

Lipové do Prahy   a odtud do Českých Budějovic a pak dále vlakem směrem do 

Rybníka. V Omlenicích chtěli  vystoupit a dále pokračovat pěšky, Dujka tuto 

cestu znal  a věděl, že v Omlenicích nastupují příslušníci PS a provádějí 
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kontrolu vlaku. Protože ale Dujka hlídku PS v Omlenicích nastupovat do vlaku 

neviděl, rozhodli se pokračovat vlakem dále. Přehlédli však, že hlídka nastoupila 

do vlaku už v Kaplici - nádraží.  Při kontrole osob se hlídce zdáli oba podezřelí, 

neboť chtěli vystoupit v Suchdole, což jim hlídka nedovolila, přitom se oba 

podezřelí přiznali, že chtěli překročit  státní hranici. Zadržení provedla hlídka ve 

složení: čet. Joura a svob. Odložil. Zadržení byli na přechod státní hranice 

připraveni       a  měli u sebe kompas, štípací kleště a dva bílé  maskovací pláště. 

U sebe měli 2 091,80 Kč a 200 šilinků. Jako důvod uvedli, že po nich pátrají 

orgány MV.  Při vyšetřování byl zjištěn v Dujkovi agent CIC,  který Pohla 

zlákal k přechodu státních hranic. Četaři Jourovi bylo uděleno šest dní volna       

a svob. Odložilovi tři dny dovolené za správné a ostražité provádění vlakové 

kontroly. Počet zadržených se podstatně zvýšil, proti loňskému roku za měsíc 

leden  o 4 osoby. Vzhledem k zimním podmínkám používají narušitelé 

k přechodu SH vlakového spojení pokud možno až k hranici hraničního pásma, 

odkud pokračují pěšky, držíce se komunikací a vyšlapaných cest, aby neporušili 

sněhové pásy a tím na sebe neupozorňovali.     

    Na počátku padesátých let střežila rPS Dolní Dvořiště velmi široký úsek státní 

hranice od HM III/21 až po III/35. Vzhledem k vysokému tlaku narušitelů  bylo 

rozhodnuto o zkrácení střeženého úseku státní hranice  a zároveň o vytvoření 

nové jednotky  rPS Svatý Kámen - Kamenná. Rota Dolní Dvořiště střežila úsek 

od hraničního mezníku III/20 po  hraniční mezník III/33, rPS Svatý Kamen 

potom od hraničního mezníku III/33 po hraniční mezník III/37 v délce 6 600m. 

Střežení svěřeného úseku státní hranice zahájila jednotka symbolicky dnem     

25. února 1954. Prvním velitelem pohraniční roty se stal por. Miroslav Svoboda. 

Od zahájení činnosti roty do konce roku 1960 byl drátěný zátaras třístěnný 

s jednou stěnou vysokého napětí s pěti vodiči a od roku 1959 byla první stěna 

vnitrozemní se signalizací o nízkém napětí „Cyril.“ Koncem roku 1960 byla 

provedena výstavba nového DZ s pěti stěnami a KP uvnitř tohoto DZ.  

 

 

 

 

 



4 
 

Říkali mu Jacek. 

    V roce 1953 přišel na rPS Dolní Dvořiště nový zástupce velitele roty, který 

byl čerstvým absolventem vojenského učiliště pohraniční a vnitřní stráže. Velitel 

roty por. Uhlíř byl odvelen na výcvik nováčků do výcvikového prPS ve Vyšším 

Brodě, veškerá odpovědnost za chod roty zůstala tedy na zástupci. Tím 

zástupcem byl por. Miroslav Svoboda.   

    „Jeden z prvních případů, na který si z doby mé služby na Dolním Dvořišti 

vzpomínám, bylo zadržení občana Bartůška z Dolního Dvořiště, který bydlel se 

svou matkou v malé chaloupce u řeky Malše. Uprchl z Československa, 

absolvoval školu CIC v západním Německu, a když se už jako vyškolený agent 

vracel stejnou cestou zpět domů, byl zadržen voj. Františkem Doležalem 

v prostoru lesa Bušteler. Byl souzen a po odpykání trestu pracoval u Státních 

statků v Dolním Dvořišti jako instalatér. Vzhledem k těmto situacím byla stavěna 

hlídka do lesa Bušteler s úspěchem dost pravidelně, úsek SH  mezi hraničními 

mezníky III/32 až III/ 33, a po rozdělení úseku SH mezi rPS Dolní Dvořiště         

a Svatý Kámen, sem byly stavěny tzv. stykové hlídky z jedné nebo druhé roty. 

Stalo se také, že hlídka, která dělala průzkum v tomto prostoru, se už vracela 

zpět na rotu. Jeden člen hlídky zůstal střežit na místě a druhý člen hlídky se šel 

ještě podívat ke styku. Náhle narazil na čtyři osoby, které šly proti němu. Dvě 

hned zadržel, ale dvě začaly utíkat do vnitrozemí. Měl  u sebe jenom jedny pouta 

a tak, aby mu osoby neutekly, připoutal je k sobě mezi dva stromy, které rostly 

blizoučko  u sebe. Potom se vydal pronásledovat  druhé dvě osoby, ty ale mezi 

tím doběhly k silnici k autu a odjely. Vystřelil proto světlici „Proryv do 

vnitrozemí.“ V následující pátrací akci byly obě osoby zpravodajskými orgány 

zadrženy v obci Výnězda. 

    Dobře si vzpomínám na situaci, ke které došlo někdy v prosinci 1953. 

Kontrolní vlaková hlídka, která prováděla kontrolu osob ve vlaku jedoucím 

z Českých Budějovic do Horního Dvořiště, kontrolovala muže, který jí byl 

podezřelý. Když vlak zastavil v železniční stanici Velešín, muž využil chvilkové 

nepozornosti hlídky a z vlaku vyskočil. Hlídce tak v ruce zůstaly jen jeho doklady 

znějící na jméno Chvojka. Hlídka samozřejmě o situaci vyrozuměla dozorčího 

důstojníka roty. Bylo okamžitě provedeno opatření na státní hranici v rámci 

praporu a celou situaci řídil z Dolního Dvořiště sám velitel kaplického praporu. 

Chvojkovi se podařilo projít celým týlem praporu a dostat se až do prostoru 

Zelené cesty, vlevo od Sv. Kamene. Státní hranice byla v té době již v celém 

úseku bPS České Budějovice elektrifikována a tak se zdá až nemožné,                 
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že Chvojka nejen že prošel celým týlem,  ale překonal i EZOCH ( 10 000 W ). 

Přestože pršelo a vodiče byly mokré, vyšplhal Chvojka po sloupu drátěného 

zátarasu jako po žebříku, aniž by se mu cokoli stalo. Druhý den vyvěsili 

Rakušané na hraniční závoru ve Wullewitz bílý prapor a závoru zvedli. Dali tak 

najevo, že chtějí vyjednávat. Miroslav a velitel praporu spolu s tlumočníkem se 

na hranici potkali s důstojníkem Sovětské armády, který jim předal zadrženého 

českého občana Chvojku i s jeho pracovní knížkou. Chvojka si dlouho 

v Rakousku nepobyl. Měl tehdy smůlu, že se dostal do sovětské zóny, tehdy ještě 

rozděleného Rakouska.  

    V těchto letech chodily hlídky do služby vyzbrojeny Sa 26 s dvěma zásobníky, 

každý voják měl dva ruční granáty a jeden z vojáků měl signální pistoli. Stalo se,      

že po návratu jedné z hlídek, mi přišel dozorčí voj. Mareš oznámit, že se            

ze služby vrátil na jednotku voj. Burda, který si v kapse pohrával s granátem       

a odjistil jej. Nejprve jsem nařídil, aby se všichni přítomní vojáci ukryli do 

bezpečí. Potom jsem vyšel s voj. Burdou před barák roty, do míst kde byly 

vykopány okopy pro stojícího střelce, opatrně jsem převzal od voj. Burdy 

odjištěný granát a vhodil jej do okopu, nato jsme oba okamžitě zalehli. Vše 

dobře dopadlo, granát v okopu vybuchl a nikomu se nic nestalo. 

K ochraně státních hranic byli v padesátých létech využíváni koně. Na rotě 

v Dolním Dvořišti bylo celkem devět koní z toho dva tažní. Během 24 hodin 

služby se vystřídalo až šest koní. Kůň musel po dvou hodinách odpočívat a tak 

bylo běžné, že se voják s jedním koněm ze služby vrátil, ale na další službu 

odjížděl s koněm jiným, odpočatým. Vybraní vojáci procházeli jezdeckým 

výcvikem a službu z koně vykonávali i psovodi. Vypadá to jako myslivecká latina 

z pohádek o Baronu Prášilovi, ale stalo se. Při zavádění psovoda do terénu jsem 

jel s novým psovodem   a seznamoval jej s průběhem státní hranice. Najednou se 

před námi z trávy zvedl bažant a vzlétl nad naše hlavy. Sáhl jsem po pistoli        

a  jedinou ranou bažanta sestřelil. Psovod k tomu poznamenal, že on je 

myslivec, ale taková rána se mu nepovede kolikrát ani z brokovnice. Dál se 

nedělo celkem nic, služba proběhla bez závad a my se vrátili na rotu.  Příhoda 

s bažantem si ale dál žila svým vlastním životem. Šířila se od úst k ústům a jak to 

už bývá, dostala se i na velitelství brigády do Českých Budějovic. Po nějaké 

době jsem si jel doplnit do výstrojního skladu výstroj a dostal zde nový 

„íbršvunk,“ tedy opasek, mezi vojáky se mu říká dohoda. Byl krásný žlutý,  na 

uniformě se krásně vyjímal a tak jsem si jej hned oblékl. Vyřídil jsem co bylo 

třeba a vydal se do města ještě něco nakoupit, pak na vlak a domů. Když jsem 

šel po městě, bylo mi divné, že si mě kolemjdoucí lidé pořád prohlížejí. Otáčel 
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jsem se, prohlížel se, ale nic divného jsem na sobě neviděl.  Až když jsem přišel 

domů a věšel opasek na věšák, uviděl jsem tu příčinu nevšedního zájmu.  Na 

opasku vzadu byl vymalovaný kovboj na vzpínajícím se koni, jak pálí  z pistole    

a  vedle něj je nápis „Divoký Jacek“. To s bažantem byla náhoda, ale střílel 

jsem vždy dobře. Když jsem se krátce na to zúčastnil pravidelných střeleb na 

střelnici v Českých Budějovicích U Hada, začali jsme se hecovat  s kamarádem 

z rPS Příbrání. Ten nakonec vzal svou brigadýrku, vyhodil ji do vzduchu             

a vykřikl: „Že netrefíš tu čepici!“ Jednou ranou z pistole jsem mu čepici 

prostřelil. Kulka však trefila v brigadýrce kovovou výztuž, takže ji celou 

potrhala. „Jak se Vám to stalo?“ Ptal se řídící střeleb. „No jel jsem na koni, 

větev mi brigadýrku shodila na zem a za mnou jedoucí kůň mi na ni šlápnul.“ 

Odpověděl kamarád. Samozřejmě si musel ve výdejně vyfasovat brigadýrku 

novou. Na rotě v Dolním Dvořišti jsem zůstal jen do dubna 1954. Na Svatém 

Kamenu byla zřízená nová rota PS a já jsem se stal jejím prvním velitelem.“  

 

    Když po létech odešel na jiné pracoviště  MV, byl na svou jednotku několikrát 

pozván, aby zde vojákům vyprávěl  o počátcích ochrany státních hranic. Jeho 

vyprávění, vážně i nevážně, jsou poutavá a on na prožitá léta na hranici vždy rád 

vzpomíná. Po jedné z besed napsal do kroniky jednotky tato slova: 

„Nezapomeňte nikdy, že jste pohraničníci- nemůže jím být každý, nezapomeňte, 

že pravé hrdinství není jen ve střetnutí s narušitelem, ale denní poctivá služba … 

Važte si kolektivu, v tom je síla, važte si jeden druhého, společná služba vás 

sbližuje.“           

Jacek 
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Dosidlování pohraničí.   

    Život má mnoho podob a ani ten pohraničnický nebyl jiný. Situace v obcích,          

ze kterých byli jejich němečtí obyvatelé vysídleni, byla velmi tíživá. Už od roku 

1945 byla postupně realizovaná opatření v souvislosti s odchodem sudetských 

Němců, směřující k zajištění neosidlování opuštěných objektů  i celých osad 

v bezprostřední blízkosti státních hranic a k využití tohoto prostoru pro vojenské 

účely obranně-taktického charakteru. Nebylo v zájmu republiky a jejího dalšího 

vývoje, zejména po zkušenostech z předválečného období, vylidněný prostor 

znovu hustě osídlit. Byly to tedy kroky činěné plně v souladu s obrannou 

doktrínou Československé armády už v tomto raném poválečném období. 

    Po zavedení zakázaného pásma, byla současně vydána směrnice, podle které    

z něj byly osoby přemisťovány  do vnitrozemí. Jednalo se o poměrně velkou 

skupinu obyvatel, kteří byli s takovým opatřením velmi nespokojeni. V kronice 

15. bPS České Budějovice je krátký úryvek o tom jak obyvatelstvo jihočeského 

pohraničí na opatření reagovalo:  

„Operativní situace v pohraničním území se značně zhoršila následkem zřízení 

hraničního a zakázaného pásma a v důsledku provádění odsunu obyvatelstva   

ze zakázaného pásma. … Obyvatelstvo  bylo následkem vysídlování značně 

zaměřeno proti  našemu zřízení, roznášelo zprávy nepřátelsky zaměřené             

a podlehlo nepřátelské propagandě. V druhém čtvrtletí se rozmohlo sabotování 

JZD … značně se rozmohlo rozkrádání majetku na státních statcích.“  

    Jaký osud čekal prázdné vesnice bez obyvatel je popsán v pamětní knize obce 

Cetviny:  „V Cetvinách začínají  bourat domy a planýrovat. První byl na řadě 

dům Spengler (Pöck) pak domy v Prägerten, později domy na návsi a 

Herrengasse. Byly buldozerem srovnány se zemí a sutiny byly zakryty pískem. 

Uchráněn byl jen farní kostel a dům č. 2 (Schüllnemmer) škola, dům lékaře Dr. 

Stürzla č.6  a celnice. O Velikonocích 1956 se spálily fošny a dřeva, které ležely 

na zbořeništi. Oheň se rozšířil po suché trávě až ke břehům Malše. Byly obavy,      

že začne hořet i Lexmühle na rakouské straně Malše. Vzduch byl naplněn 

hustým dýmem, sazemi a jiskrami. Když se dým vytratil, naskytl se člověku obraz 

zkázy. Místo kde stála kdysi osada Cetviny se stalo jedním velkým spáleništěm. 

Uprostřed této spouště stojí jen osiřelý kostel. Když tam žili ještě lidé byl kostel 

upravován a v roce 1940 restaurován, nyní je dán na pospas zániku.“          

                                                                                   Pamětní kniha obce Cetviny  
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    Podobný osud potkal další osady a obce v okolí, jako například Mikulov, 

Lhota, Jandlův Dvůr, Lipoltov, Přibyslavov, Zbraslav, Klopanov, Bludov, Sejfy 

a další. Byly to staré osady jejichž historie je spjatá s původní kolonizací 

šumavského hvozdu v období vlád přemyslovských králů. Připomeňme alespoň 

některé z nich. 

Cetviny-Zettwing,Tetwin. První zmínka o Cetvinách je v souvislosti s kostelem,     

který je připomínán již v roce 1285, který spravoval laický farář. Ještě před 

rokem 1257 patřilo toho území pánům z Michalovic a ví se, že to byl právě 

Beneš z Michalovic, který pozval osídlence z rakouského Mühlviertlu,           

aby kolonizovali zdejší území. Cetviny patřily nejdříve panství freistadskému, 

potom velešínskému a v roce 1387 je získali páni z Rožmberka. V současné 

době je kostel rekonstruován, budova  bývalé rPS je v troskách, bývalá celnice 

je zrekonstruována a trvale obydlena. 

Mikulov- Behemdorf,Böhemdorf. Jméno obec dostala podle svého zakladatele 

Mikuláše a její založení spadá přibližně do stejného údobí jako založení Cetvin. 

Obec úplně zanikla.   

Janova Ves-Johanesdorf byla založena hrabětem Johannem Buquoyem v letech 

1760-1765. Zbytek několika stavení byl v těsné blízkosti signální stěny  a je  

dodnes trvale obydlen. Majitelé zde poskytují občerstvení pro turisty.  

 

Svatý Kámen-Maria Schnee. Osada kolem kostela zasvěceného panně Marii 

Sněžné postaveného v letech 1655-1701. Poutním místem byl kostel až do roku 



9 
 

1950. Kostelní loď má ve východním nároží dvě kaple a věž v průčelí. K severní 

straně kostela přiléhal ochoz patrového kláštera s osmnácti čtyřbokými pilíři. 

K této straně se také přimyká malá kaple se dvěma žulovými přírodními 

balvany, podle kterých také místo dostalo jméno, na nich je socha panny Marie 

Sněžné. Objekt byl od padesátých let neudržován a chátral, část kláštera se 

zřítila a musela být zbourána. Od roku 1954 byla v sousedních objektech zřízena 

rota PS, v osmdesátých létech byla vybudována moderní rPS. V současné době 

je kostel plně restaurován a slouží svému účelu, budova rPS několikrát změnila 

majitele, v současné době je provozována soukromým vlastníkem jako turistické 

zařízení.    

Štědrkov-Cerekau. První zmínka o osadě pochází z roku 1379 a v roce 1921 

zde žilo v sedmi domcích 38 obyvatel německé národnosti. Do současnosti 

přetrval jeden stále obydlený dům při cestě z Dolního Dvořiště do Rychnova nad 

Malší.    

Klopanov-Kropfetschlag, vznikl ve stejné době jako Bludov v roce 1379 a je 

pojmenován po prvním osadníkovi jménem Kropf. V roce 1921 zde žilo ve 20 

domech  124 obyvatel, z toho 121 Němců a jen 3 Češi. Žili zde například 

kameník Franz Grill, obuvník Johann Wagner a trafikant Franz Pritzl. Osada 

zanikla v padesátých létech.  

Zbraslav-Ober Steindörfl, Horní Kamenná. První zmínka o osadě pochází 

z rožmberského urbáře z roku 1281, kde je uváděna jako jedna z prvních osad 

při zemské hranici. V roce 1921 při sčítání lidí zde stálo 19 domů a žilo zde 126 

obyvatel, 120 Němců a 6 Čechů. Osada zanikla v  padesátých létech.   

Přibyslavov-Unter Steindörfl, Dolní Kamenná. Osada vznikla ve stejné době 

jako Zbraslav a byla s ní spojena. Horní část se nazývala česky Zbraslav a dolní 

část Přibyslavov. Ze stavení, která byla  v padesátých létech zbourána se 

dochovala pouze ruina kapličky u cesty ze Zbraslavi na Přibyslavov. Osada 

zanikla  v padesátých létech.  

Lipoltov-Rudetschlag. První zmínka o něm pochází z roku 1379. V roce 1921 

zde žilo v osmi domech 49 Němců a 3 Češi. Před druhou světovou válkou zde 

měl hostinec Anton Derschk, pivo v lahvích prodával Josef Pfandlbauer              

a obchod se semeny měl Kaspar Strobl. Osada zanikla v padesátých létech.  

Bludov - Bludau, osada vznikla v roce 1379 a byla pojmenována patrně po 

prvním osadníkovi, který se jmenoval Blud. V roce 1921 zde stálo 17 domů        
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a v nich žilo 16 obyvatel německé a 15 obyvatel české národnosti. Stával zde 

také hostinec a jeho majitel byl Johann Steinecker. Osada zanikla v padesátých 

létech. 

Český Heršlák - Böhmen Hörschlag. První zmínka pochází z roku 1437, svou 

tvrz zde měli páni z Zinespanu (Cinišpáni). Trvz ani pozdější zámeček dnes již 

neexistuje.  V roce 1870 měla obec asi 250 obyvatel. Na severním okraji obce je 

významná železniční stanice Horní Dvořiště. Dne 20. prosince 1918 tudy přijel 

do Československé republiky její první prezident Tomáš Garrique Masaryk, 

když se vracel z exilu. 

Sejfy – Saifen. První písemná zmínka pochází z roku 1379. Při sčítání obyvatel 

v roce 1921 zde bylo 18 domů a v nich 137 obyvatel, kromě převážně Němců 

zde žili Češi a další národnosti. Osada stála na křižovatce silnic Dolní Dvořiště,  

Vyšší Brod x Horní Dvořiště. Na konci války byl mezi bývalou osadou                

a železniční tratí americký zajatecký tábor.  Dnes z osady zbyly jen dva původní 

domy, ve kterých bydlel lesník  a podle něj se zde také dlouhá léta říkalo            

U Pečenky.  

        Nenávist ke všemu co nebylo německé a touha po připojení k Říši dovedla 

německé obyvatele Sudet na konci třicátých let dvacátého století až k rozpoutání 

světové války, která se nakonec vrátila do jejich domovů a její následky 

znamenaly zkázu a zánik bytí Němců v pohraničním území Československa. 

Vypořádat se s následky takové změny však nebylo jednoduché ani pro 

československý stát a na některých místech se to možná nepodařilo úplně 

dodnes. V padesátých létech využilo možnosti dosídlení do pohraničí mnoho lidí 

z vnitrozemí. Přicházeli lidé z východu, Slováci, rumunští a bulharští 

reemigranti a volyňští Češi z Ukrajiny a další.  Jak takové dosidlování  probíhalo 

v praxi vypráví jeden z pracovníků tehdejšího ONV v Kaplici.  

    „Koncem padesátých let jsem pracoval na Okresním národním výboru 

v Kaplici jako referent na zemědělském odboru a měl jsem na starosti 

dosídlování nových pracovních sil do pohraničí. Většinou se jednalo o celé 

rodiny, které se přihlásily k dosídlení do pohraničí s tím, že chtějí pracovat 

v zemědělství. Po základním vstupním pohovoru s uchazeči jsem je odvezl do 

vybrané vesnice, kde jsem je představil předsedovi družstva a ten je seznámil 

s místními podmínkami života. Rodině byl ukázán dům, do kterého se mohla 

okamžitě nastěhovat, pokud pracovní nabídku zemědělského družstva přijala. 

Protože se ale jednalo o úpadková družstva a bylo potřeba nějak zajistit obživu 
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rodině, byla jí do 14 dnů přidělena kráva. Ta sice formálně patřila družstvu,    

ale rodina ji měla ustájenou doma a starala se o ni, také se jí říkalo 

záhumenková kráva a družstvo k ní přidělilo 50 arů zemědělské půdy. Každý 

dosídlenec dostal také dosídlovací příspěvek a pokud se jednalo o rodinu, činil 

tento příspěvek 7 000,- Kčs. Nábor pracovních sil zajišťoval na ONV komplexně 

pro území okresu dosidlovací odbor ve spolupráci s okresní správní komisí.“ 

Vorař  

    Doba odsunu Němců z pohraničí, je po roce 1990 námětem častých diskusí, 

polemik, píší  se o ní knihy a točí filmy  v nichž je na jedné straně ukazován až 

idylický život německé menšiny v Sudetech a je oprávněně vyzdvihován její 

přínos pro rozvoj tohoto území, před druhou světovou válkou. Na straně druhé je 

pak předkládán obraz rozbořených stavení, kostelů a dalších objektů porostlých 

bujnou vegetací, jako důsledek komunistické vlády. Je zdůrazňován následek      

a potlačována příčinná souvislost s pozdějším stavem věcí. Potomci německých 

kolonistů se odmítli považovat za občany Československa. Naopak lidé, kteří na 

stejné území dosídlili v padesátých a pozdějších létech se za Čechoslováky, 

eventuelně dnes občany České republiky, považovali vždy a jsou na to hrdí. 

… 

    Dne 30.1. 1959 byl ustanoven do  funkce velitele roty por. Jiří Albrecht. 

Během roku zaznamenala rota jeden případ zadržení osoby z Rakouska do ČSR, 

jedno narušení demarkace SH a jeden případ přeletu státní hranice. 

    12. listopadu byli v prostoru koty 701 předvedeni dva čs. občané, když se 

vraceli z kina. Byli přihlášeni na MNV v Tiché a zaměstnáni u OSP Kaplice.    

Po vyjasnění situace byli na základě rozhodnutí velitele praporu oba muži 

propuštěni.  

    Od 1.1.1960 byla zahájena generální oprava hlavní budovy rPS Kamenná 

(Svatý Kámen), proto byl chráněný úsek státní hranice rozdělen mezi rPS 

Cetviny a Dolní Dvořiště. Pohraničníci z Kamenné byli převeleni na posílení na 

obě sousední roty. Podmínky pro ubytování se na Dolním Dvořišti samozřejmě 

poněkud zhoršily, pohraničníci spali v přeplněném UBA i na PVS. 

Rekonstrukce hlavní budovy jednotky Kamenná byla dokončena k 31. červenci 

1960. Od 1. srpna byla ochrana státní hranice prováděna opět ze Svatého 

Kamene. 

L.Kozlovský-J.Císař 
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 Svatý Kámen – rPS  Kamenná  foto z let 1967 – 1969.                                     

Zdroj www.vojensko.cz. 

 

Kóta 652, stanoviště Skalka. 
    K jednomu z nejtragičtějších případů v dějinách Pohraniční stráže došlo          

u roty Cetviny v létě roku 1960. Tehdy se tři bratři ve věku 15 až 18 let z malé 

vesničky Nesměň, která leží na severním úpatí Slepičích hor, rozhodli,              

že odejdou ilegálně do Rakouska. Nejstarší Josef pracoval jako zaměstnanec 

státních statků nějakou dobu v okolí obce Tichá v okrese Český Krumlov,     

která byla v té době poslední obydlenou obcí v těsné blízkosti státní hranice, 

vzdálená od státní hranice asi 3 km.  Dne  24.9. 1960 odjeli do Kaplice a kolem 

poledne pokračovali dále pěšky směrem na Malonty    a Bukovsko. Noc z 24.9. 

na 25.9. strávili v lese ve stanu poblíž obce Bukovko. Následující den 25.9. asi 

ve 12.00 hod. pokračovali dále pěšky na obec Tichou. Asi v 16.00 hod. došli 

jeden kilometr před Tichou, kde si v lese opět postavili stan   a odpočívali v něm 

až do 02.00 hod. dne 26.9. 1960. Potom postupovali mimo obec Tichou na státní 

hranici do prostoru zaniklé obce Lhota. Po příchodu k drátěnému zátarasu, 

prolezl jeho vnitřní stěnu nejprve nejmladší František, jemuž Josef a Jan roztáhli 

dráty od sebe. Potom prolezli vnitřní stěnou i oba další bratři.  

    Dne 26.9. 1960 ve 03.00 hod. vyslal velitel roty Cetviny ve funkci dozorčího 

důstojníka roty dvoučlennou hlídku do prostoru Skalka s úkolem v daném 

prostoru střežit jako skrytá hlídka. Z velitelského stanoviště roty postupovali oba 

vojáci podél drátěného zátarasu ve směru Cetviny-Lhota-styk s rPS Svatý 

Kámen. Z nedalekého kostela v rakouském Leopoldschlagu odbíjely hodiny 

čtvrtou, když přišli na kótu 652. Starší hlídky krátce na to zjistil, že na stanovišti 
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Skalka je rozsvícené signalizační světlo. Spojil se proto pojítkem s dozorčím 

důstojníkem jednotky, oznámil mu zjištěnou situaci a ptal se jej na další postup. 

Dostal rozkaz prověřit úsek státní hranice až na styk se sousední rotou Svatý 

Kámen. Ten byl na tzv. Lhotecké cestě, která vede z obce Tichá do zaniklé obce 

Lhota. Když hlídka dokončila rozhovor s velitelským stanovištěm, uslyšeli oba 

vojáci šelest, který přicházel  ze směru od Skalky. Vyhodnotili situaci tak,        

že rozsvícení signálního světla způsobil na drátěném zátarasu narušitel státní 

hranice. Když hlídka sbíhala do údolí, uviděl asi po 200 až 250m člen hlídky 

zajiskření způsobené zkratem mezi dvěma vodiči. Téměř ve stejném okamžiku 

spatřil na vzdálenost 10-15m starší hlídky nezřetelné siluety dvou lidí uvnitř 

drátěného zátarasu.  

    V okamžiku, kdy byli všichni tři bratři mezi drátěným zátarasem uviděl 

František jiskřit světýlko   a v domnění, že je to světluška, chtěl ji chytit. Dotkl 

se ale spodního elektrického vodiče a byl zasažen elektrickým proudem               

a  povalen na zem. Na to Josef přestřihl ve střední části drátěného zátarasu pátý 

vodorovný drát u kůlu nad třetím elektrickým vodičem a vyhnul jej směrem do 

zahraničí. Když se pokoušel střední stěnu drátěného zátarasu prolézt,               

byl zasažen elektrickým proudem, zůstal viset na střední stěně a jeho bratr Jan 

jej ze stěny stáhnul.     

    Po spatření siluet dvou lidí v drátěném zátarasu, se velitel hlídky zastavil         

a vyzval narušitele zvoláním „Stůj, ruce vzhůru!“, ti však na zvolání nereagovali 

a proto starší hlídky výzvu opakoval a vystřelil varovný výstřel do vzduchu. 

Výzvu opakoval i druhý člen hlídky a dal také varovný výstřel. Vyzývané osoby 

však ruce nezvedly   a na místo toho se jedna z nich vrhla směrem proti hlídce. 

Starší hlídky vystřelil proti osobě dávku ze samopalu. V zápětí hlídka zalehla      

a vystřelila signální světlice červenou a zelenou „Žádám pomoc!“  Krátce na to 

se z míst, kde byli spatřeni oba narušitelé ozvalo zvolání „Kluci nestřílejte!“ 

Podle hlasu se jednalo o mladého muže. Byl vyzván, aby dal ruce vzhůru           

a pomalu opustil zátaras. Mladík se ale obával,  že bude zasažen elektrickým 

proudem. Starší hlídky mu  vysvětlil, že ve vnitřní stěně je pouze malé napětí,     

a že se jedná o slaboproudou signalizaci. Na druhou výzvu mladík uposlechl       

a vystoupil ze zátarasu, popošel asi deset metrů k hlídce, kde byl prohledán         

a byla mu přiložena pouta. Hlídce sdělil, že se jmenuje František, a že spolu 

s ním jsou na místě ještě jeho dva bratři Josef a Jan. Asi po 15 minutách se 

dostavila na místo pátrací skupina s psovodem a služebním psem. Provedli 

průzkum a psovod zjistil, že mezi vnitřní a střední stěnou leží dvě usmrcené 

osoby. Poté nasadil psa na stopu a zpětně ji vypracoval až na okraj obce Tichá. 
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Velitel roty, který se na místo dostavil spolu s pátrací skupinou, zajistil místo 

činu a vyrozuměl velitele praporu. Následně se na místo dostavila komise ve 

složení: krajský prokurátor, náčelník vyšetřovacího odboru KS MV, velitel        

2. prPS Kaplice s dalšími třemi důstojníky a  lékař praporu. Ten oba mrtvé muže 

ohledal a zjistil, že oba jsou zasaženi střelnými ranami a to každý na několika 

místech, přičemž nevyloučil ani možnost usmrcení elektrickým proudem. 

Dalším šetřením bylo zjištěno, že hlídka skutečně použila zbraně po třech 

výzvách a po dvou varovných výstřelech, když narušitelé výzvu neuposlechli      

a jeden z nich se prudce zvedl a  vyrazil proti hlídce - udělal asi dva kroky. 

Zbraně bylo použito asi v 04,05 hod. na vzdálenost cca 10 – 12 m. Zbraň proti 

osobám použil starší hlídky, jednalo se pravděpodobně  o samopal  vzor 23 nebo 

25, ze kterého vystřelil 14 nábojů včetně jedné dávky varovného výstřelu.  Člen 

hlídky proti narušitelům samopal nepoužil, vystřelil z něj ale 5 nábojů jako 

varovný výstřel. Komise shledala, že použití zbraně bylo provedeno oprávněně 

v souladu s ustanoveními služebního předpisu PS-I-1.   

    V roce 2000 se Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka Tábor 

v senátě jemuž předsedal JUDr. Jiří Bernát zpětně zabýval tímto případem. 

Umožňoval mu to zákon číslo 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického 

režimu a o odporu proti němu. Konkrétně podle ustanovení  § 5 se do promlčecí 

doby trestných činů nezapočítává doba od 25.2. 1948 do 29.12. 1989, pokud 

z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního státu 

nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby. Obžalovaným se 

stal velitel hlídky (starší hlídky), pro podezření ze spáchání trestného činu 

ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1,3 trestního zákona.  Bylo totiž patrné:    

„… že v době události neměla tehdejší moc zájem případ řešit ve vztahu 

k zasahujícím pohraničníkům a nebo vůči dalším viníkům. Naopak byly učiněny 

takové závěry, které vylučovaly trestní odpovědnost, takže protiprávní činnost 

obžalovaného či jiných osob řešena nebyla . . .“ 1) V tomto procesu, který se 

konal se čtyřicetiletým odstupem byli kromě obžalovaného vyslechnuti žijící 

svědci této události, včetně člena hlídky, psovoda a některých členů komise, 

která událost šetřila. Korunní svědek František již v té době nežil a tak se soud 

opíral pouze o jeho výpověď z roku 1960.  Obžalovaný velitel hlídky: „ Na 

jedné straně obsahově argumentuje pojmy jako zlikvidovat, zničit, což 

bezesporu jeho jako vojáka základní služby při ostraze státní hranice velmi silně 

ovlivňovalo a na druhé straně stanoví pravidla, podle kterých je nyní obviňován. 

Existuje o tom též informace ve výpovědi zadrženého bratra usmrcených, když 

se zmínil, že jeden z bratrů se dal do pohybu. Proto situace na jeho straně byla 
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výjimečná a nelze vyloučit, že zbraň byla použita opodstatněně. Použití zbraně 

je potřeba hodnotit v kontextu tehdejší doby“. 2).  Přesto dospěl soud k závěru,   

že námitky obžalovaného byly vyvráceny  a neztotožnil se ani s jeho námitkou, 

že by měl být obžaloby zproštěn. Soud dále neměl pochybnosti                            

o učiněných závěrech. Soud je dále přesvědčen: „Že obžalovaný jednal 

protiprávně a že i přes uplynulou dobu nutno se případem zabývat a řešit ho ve 

světle všech tehdy platných zákonných norem, případně norem pozdějších, 

pokud to je pro obžalovaného příznivější. Je dostatečně osvětlen všemi těmi 

důkazy, které byly  v této době dostupné, opatřené a před soudem provedené. 

Podle čl. 467 hlavy X služebního předpisu PS-I-1, tehdy platného, při ochraně 

státních hranic museli se pohraničníci řídit zásadou, používat zbraně tehdy, když 

všechna ostatní opatření jimi prováděná k zadržení narušitelů státních hranic 

nebo k zamezení útěku zadržených byla plně vyčerpána.“ 3) Proto také musel 

být každý případ použití zbraně pečlivě prověřen. „ Kromě toho se od každého 

pohraničníka vyžadovala vysoká odpovědnost za přesné dodržování 

stanovených pravidel a za správné použití zbraně v každém jednotlivém případě. 

Na tomto závěru ničeho nemění ani obhajovací tvrzení, že na různých jiných 

místech předmětný předpis stanovoval i něco jiného, což vědomí pohraničníka 

muselo nepochybně závažným způsobem ovlivnit. Lze připustit,                        

že ideologické zpracování pohraničníků působilo negativně na jejich vědomí              

a vyvolávalo takové jejich snahy při plnění úkolů při ostraze státní hranice, že se 

pak nesrovnávali s jinými požadavky. Podle čl. 189 pro pohraničníky platilo,    

že v noci nebo za mlhy úspěšné ochrany státních hranic a správného výkonu 

služby nutno dosahovat uměním dokonale se orientovat v terénu v noci a v mlze 

a využívat naslouchání k zjištění přítomnosti cizích osob…. v noci používá 

pohraniční hlídka k úspěšnému vyhledávání narušitelů a k jejich pronásledování 

prostředků k osvětlování terénu. I v jiných ustanoveních se hovoří                       

o různorodosti používaných prostředků před použitím střelných zbraní.“ 4) 

S poukazem na čl. 496 a 470 se pak soud v odůvodnění rozsudku zabývá 

právem použít zbraně. Předpis stanoví, že s výstrahou lze zbraně použít:              

„ s výstrahou proti osobám, které neoprávněně přešly na území našeho státu 

nebo se pokoušely neoprávněně přejít na území sousedního státu a na výstrahu 

se nezastaví nebo proti osobám, které se protiví služebnímu zákroku 

pohraničníka, nelze-li jinak odvrátit jejich odpor, směřující ke zmaření 

služebního zákroku a nebo k zamezení útoku osob zadržených …“ 

    Právě toto je zlomový okamžik celého případu. Chování osob po dané 

výstraze. Výstraha dána zcela nepochybně byla. Je to potvrzené výpověďmi 
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obou členů hlídky, zopakované i před soudem a je tu výpověď  Františka,     

který zákrok přežil.  Všichni tři se shodují, že po výzvě a výstraze se dvě osoby 

zvedaly a dávaly ruce nad hlavu, přičemž následně jedna z osob udělala nejméně 

dva prudké kroky, které vypadaly jako výpad proti hlídce. Velitel hlídky 

chování osoby vyhodnotil  jako příznak útoku a použil zbraně. Rychlý pohyb 

směrem k hlídce s rukama na úrovni hlavy, mohl vypadat jako nápřah. To vše ve 

tmě, nikde není uvedeno  jaké bylo počasí. Koncem padesátých a začátkem 

šedesátých let měla Pohraniční stráž zkušenosti s útoky na hlídky za použití 

granátů. Vojáci věděli, jak se granát vrhá a co musí člověk udělat, aby jeho 

použití bylo úspěšné. Chování osoby po výzvě takovému charakteru útoku 

nasvědčovalo. V této souvislosti neobstojí ani argument, že útočník byl za 

plotem. Dráha letu vrženého granátu na cíl dokonce vyžaduje, aby byl vržen 

obloukem, čehož by přehozením přes plot dosaženo bylo. Soud uvádí, že předpis 

ukládal vojákům použít k pronásledování i prostředků určených k prosvětlování 

terénu. Je samozřejmě možné takto uvažovat, ale bylo vůbec možné a vhodné 

svítilnu použít? A byla hlídka vůbec tímto prostředkem vybavena? Komise ani 

soud tuto otázku nezkoumaly. Jaká byla zkušenost obou vojáků s podobnými 

zákroky? Stejně tak nikoho nezajímala únava hlídky. Nikdo se nezabýval tím, 

kolik hlídka odsloužila hodin během operačního dne, jak dlouhý byl odpočinek 

před službou, kolik oba vojáci za určitou dobu nachodili kilometrů, nebo jakou 

činnost vykonávali před tím, než odešli na hlídku do prostoru Skalky. Ve čtyři 

hodiny ráno už bývá člověk hodně unavený. Což byla zřejmě i okolnost,              

se kterou narušitelé počítali, a která se jim  nakonec stala osudnou. 

    Z pohledu narušitelů se dá říci, že až do okamžiku než se dostali k drátěnému 

zátarasu, vycházelo vše tak, jak si naplánovali. Cestu si rozvrhli do dvou dnů, 

ačkoli neušli více jak 20 km. Pohybovali  se mimo komunikace a osídlená místa, 

vyhýbali se kontaktu s lidmi v příhraničí. Přespali dvakrát v lese, stranou od lidí. 

Jejich orientace v terénu i v noční době byla výborná. Dostali se lesem pod 

stanoviště s pozorovatelnami naprosto neomylně. Místo zvolené pro překonání 

drátěného zátarasu bylo zvoleno také velmi dobře. Než přistoupili k drátěnému 

zátarasu byli kryti lesem a před sebou měli volný přehledný prostor, který tvoří 

rozlehlé louky s občasnými remízky.  Dokonce i prostřihání přes první signální 

stěnu proběhlo bez potíží. Ty vlastně začaly až tím, když si František popletl 

světlušku s jiskřením elektrického vedení a byl zasažen proudem. Následně se 

nepodařilo prolézt  Josefovi přes druhou stěnu drátěného zátarasu a zůstal v ní 

viset. Sotva jej Jan z drátů vyprostil, ozvaly se výzvy: „Stůj ruce vzhůru!“             

a následné výstrahy v podobě dávek ze samopalu. Všichni se dostali do těžkého 



17 
 

stresu a zůstává otázkou, jak byli schopni situaci vnímat a reagovat na ni. Dva 

byli zasaženi elektrickým proudem  a jejich pohyby už nebyly tak koordinované 

jako na začátku akce. Josef se těžce zvedal ze země a František zůstal ležet. 

Jediný Jan byl schopen stát na nohou  a reagovat. Stačil ale úlek nebo 

klopýtnutí, možná rychlý pohyb směrem k hlídce, který vyprovokoval obrannou 

reakci hlídky.   

    V hlášení o použití zbraně jsou mladíci charakterizováni jako chuligánské 

typy s kriminální minulostí. Josef se učil číšníkem, ale později pracoval             

u státních statků ve Skoronicích. Už jako mladistvý se dopustil krádeže 

motocyklu ČZ v hodnotě 4 000,- Kč, neměl řidičské oprávnění, s motocyklem 

jezdil, havaroval a způsobil další škodu v hodnotě 1 000,- Kč. Byl také řešen za 

dva přestupky. V prvním případě za krádež 2q cementu a ve druhém případě za 

absentérství. Byl charakterizován jako člověk se špatnou pracovní morálkou. 

Jeho mladší bratr Jan se rovněž učil číšníkem. Nelegálně držel německou 

vojenskou pušku, kterou upravil a střílel z ní. Komisí ONV v Kaplici mu byla za 

tyto skutky udělena pokuta ve výši 100,- Kč. Dospívající mladí lidé  se snaží 

vždy nějak vydělit z většinové populace, upozornit na sebe chováním, 

oblékáním, životním stylem. Stejně tak se chovali všichni tři bratři, excentricky 

až vyzývavě. Původně počítali s tím, že přes státní hranici by šli ještě se svým 

kamarádem z Pořešína. Nakonec ale z prvotního úmyslu sešlo a čtvrtého 

kamaráda nechali doma, nic mu o svém úmyslu neřekli. Obávali se, že by je 

svým chováním mohl prozradit. Přesto, že o poměrech v příhraničí měli dobré 

informace, znali místní podmínky a věděli, že státní hranice je velmi přísně 

střežena, rozhodli se riskovat své životy a naivně se pustit do dobrodružství, 

které nakonec skončilo tragicky  a zasáhlo trvale  do života dalších lidí.  

    Velitel brigády PS České Budějovice provedl s celou rotou Cetviny besedu     

a seznámil pohraničníky se závěry komise. Případ nebyl nikdy popularizován 

jako úspěšné zadržení a pohraničníci sloužící v pozdějších létech jej už ani 

neznají. Málo se o tomto případu ví i mezi starousedlíky pod Slepičími horami. 

Po čtyřiceti letech od události byl velitel hlídky táborským senátem uznán 

vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody na 20 měsíců s podmíněným 

odkladem na dobu 2 let.  

          1,2,3,4, Rozsudek jménem republiky KS Č. Budějovice pobočka Tábor       

ze dne 27.4. 2000 
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    Vzhledem ke zmírnění mezinárodní situace a přechodu na novou ochranu 

státních hranic, došlo 15.12. 1965 k odstřihnutí EZOHu a proud  vysokého 

napětí nešel do drátěného zátarasu.  

Jiří Císař 
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Proryv na styku. 

    Dne 10.4. 1966  došlo u rPS Kmenná v 04.15 hod. v prostoru HM III/33 – 

HM III/34, k beztrestnému narušení státní hranice z ČSSR do Rakouska třemi 

narušiteli. Jak bylo později zjištěno jednalo se o jednoho občana ČSSR a dva 

státní příslušníky NDR. Uvedený prostor byl střežen z piketu hlídkou  o síle 

1+3, která měla ve své sestavě psovoda s vycvičeným psem Argem, pes byl 

vycvičen  v útoku na volno. 

    Po způsobeném zkratu na týlové signalizaci v úseku č. 1 roty Dolní Dvořiště, 

která překrývá rozhraní asi 800 m do úseku roty Kamenná a v krátké chvíli po 

zkratu na signalizaci úseku č. 5 roty Kamenná, byl vypuštěn psovodem Sojkou 

na vnější straně DZ útočný pes Arga k prověření úseku.  Asi 300 m od 

stanoviště na lomu Trafika se pes zastavil a větřil ve směru do týlu. Po příchodu 

psovoda na lom byl pes znovu vyslán k útoku, ten však přestal aktivně pracovat.  

Běžel sice ještě asi 30 m před psovodem až na konec střeženého úseku, žádnou 

stopu ale nezachytil.  Po bezvýsledné činnosti, přešla hlídka podchodem na 

vnější stranu DZ a zahájila průzkum lesa kolem DZ, kde pes Arga zachytil stopu 

narušitelů a sledoval ji k DZ. Velitel hlídky zajistil uvnitř DZ sportovní tašku, 

košili, kalhoty, rukavice a bodec na uzemnění. Dále stopy na KP vedoucí do 

zahraničí. Na základě uvedeného zjištění se hlídka vrátila zpět k podchodu,     

kde psovod opět vyslal psa na volno. Pes běžel asi 100 m kolem DZ, odbočil 

vpravo do lesa, kde se však psovodovi ztratil. Psovod s velitelem hlídky 

postupovali v pravděpodobném směru odbočení psa a asi po 200 m 

bezvýsledného hledání, psa přivolával pískáním. Po příchodu psa se hlídka 

odebrala zpět k DZ bez další činnosti. Poplachová hlídka od roty Dolní Dvořiště 

(která byla vyslána na základě prvního zkratu na úseku č.1 týlové signalizace) 

nasadila na stopu psa Míšu, který ji vypracoval až na státní hranici. Při 

pronásledování narušitelů byla PchH ještě nalezena vázanka a kryt fotoaparátu. 

    Hlídka z jednotky Kamenná se dopustila několika chyb. Především velitel 

hlídky po zjištění stop na KP nenařídil okamžité pronásledování narušitelů, 

nasazením psa Arga na čerstvou stopu. Dále nezajistil střežení na vnější straně 

DZ u otevřeného průchodu.  

    Psovod Sojka v druhé polovině své činnosti se dopustil zásadní chyby tím,   

že na vnější straně DZ nevyhledával stopu na dlouhém vodítku, protože v té 

době se mu poškodil signální obojek, což mu znemožnilo kontakt se psem. 

V důsledku pískání psovoda na psa pravděpodobně došlo k přerušení práce psa 

na stopě narušitelů. Pes Argo splňoval všechny podmínky k uvedené službě. 
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Veškerou činnost však prováděli psovodi 1.ročníku s minimem potřebných 

zkušeností. Navíc psovod  od psa Arga byl nemocný. 

    Není vyloučeno, že v době útoku psa byli narušitelé dosud na vnitřní straně 

DZ, takže pes nemohl stopu zachytit. Velitel roty velel na rotě Kamenná teprve 

14 dnů.  

L.Kozlovský 

 

    Jednotka Kamenná hlásí, že 31.března 1968 došlo k narušení státní hranice 

v prostoru Zelená cesta dvěma státními příslušníky NDR. Oba pachatelé nebyli 

zadrženi,  protože došlo k závadě na ústředně signalizace Ú-60, která nepodala 

signál o zkratu. Další dva občané NDR utekli do Rakouska 19. května v prostoru 

P-1.  Dne 2. července byl zadržen v autobuse ČSAD polský státní příslušník, 

který se chtěl v úseku jednotky pokusit o přechod státní hranice. 

    21.8. vstoupila na naše území vojska pěti států Varšavské smlouvy.              

Na jednotce Kamenná byla provedena opatření na státní hranici, která trvala 

delší dobu. 

    Tlak na státní hranici  neúměrně stoupl. Dne 1. září  byli zadrženi 4 narušitelé, 

22.9. další  4 narušitelé na stanovišti Trafika a o týden později byl zadržen další 

narušitel, český občan Pavlovský na stanovišti Trosky. 

    26. 11. v 06.30 hod.  zběhl od jednotky její politruk npor. Vladislav Stískal.  

 

 

Vrata na SIS – stanoviště Trafika rPS Kamenná. Z 30.4. na 1.5. 1975 zde došlo 

k pokusu o přechod SH dvěma občany NDR, kteří byli zadrženi sousední rPS 

Dolní Dvořiště. 

    



22 
 

  Dva nebo tři? 

    Výpis z denního hlášení č.195/14.7. 1977. Proryv státní hranice. Den 13.7. 

1977  v přesně nezjištěné době u jednotky Dolní Dvořiště, okr. Český Krumlov   

u HM III/18 došlo k proryvu SH dvěma  neznámými osobami – pravděpodobně  

občany NDR- z ČSSR do Rakouska. Osoby pronikly úsekem jednotky Dolní 

Dvořiště přes signální stěnu ve 14.15 hod., za postupu překročily rozhraní  

jednotky Horní Dvořiště,  okr. Český Krumlov, kde u HM III/18 přešly na území 

Rakouska. Proryv  státní hranice zjistila kontrolní hlídka jednotky Dolní 

Dvořiště se služebním psem Chan (kategorie H-2) při provádění kontroly 

kontrolního pásu a drátěného zátarasu dne 13.7. 1977 v 18.05 hodin, kdy zjistila, 

že  RSP U-60, úsek P/4 nefunguje. Poznatek předala dozorčímu důstojníkovi      

a při prováděném průzkumu úseku zjistila kontrolní hlídka stopy na kontrolním 

pásu. Služební pes Chan (kategorie H-2) stopu nevzal v důsledku jejího 

vyvětrání. Do místa proryvu odejel dozorčí důstojník, který z místa nařídil 

vyhlášení pohraničního poplachu a bylo provedeno nasazení pátrací skupiny se 

služebním psem Aris (kategorie P-1), který vypracoval stopu od ženijně 

technického zabezpečení (dále ŽTZ) přes rozhraní, podél staré trasy EZOH až 

na státní hranici kde u HM III/18 překročili narušitelé státní hranici do 

Rakouska.   

    Narušitelé se přibližovali k trase ŽTZ pravděpodobně od prostoru osady 

Jenín, okr. Český Krumlov. Překonali vnitřní záchytnou stěnu vybudovanou 

podél vnitřního okraje kontrolního pásu, který je v místě narušení široký             

4 metry, je kontrolovatelný zcela přehledný. Před vnitřní stranou ŽTZ  zanechali 

dvě dřevěné tyče, dlouhé asi 120 cm, které však k překonání ŽTZ nepoužili. Při 

překonávání kontrolního pásu způsobili narušitelé signál na signálním zařízení 

H/3, kamera č.1,  která je umístěna v úseku P-4 RSP typu U-60. Dále narušitelé 

překonali signální stěnu U-60 výstupem po nástražných vodičích, při čemž strhli 

pět horních vodičů. Signální stěna je opatřena jednostrannými příčníky                

a upevněna na betonových sloupech. Nad signální stěnou překonali překážku 

vybudovanou ze tří nad sebou nastavených brunoválců, která tvoří nástavbu nad 

signální stěnou. Každý z narušitelů překonal signální stěnu nad jiným sloupem   

a po deformování brunoválců seskočili na vnější stranu trasy ŽTZ, kde probíhá 

cesta ze silničních panelů pro zásahy hlídek. Od trasy ŽTZ postupovali 

narušitelé podél staré trasy EZOCH až do místa asi 600 m od státní hranice,       

kde si provedli ošetření zranění kapesním obvazem, vyrobeným v NDR,       

který zanechali na místě. U signální stěny v místě jejího překonání byl nalezen 
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nenačatý svazek papírových kapesníků, výrobek NDR a na komunikaci podél 

trasy ŽTZ byla nalezena kuličková tužka s označením Martehard 3/B. 

     Následuje rozbor činnosti všech subjektů, které se na řešení situace nějakým 

způsobem podílely. Hlídkami v terénu počínaje a činností dozorčího důstojníka 

roty konče.  Komise brigády pohraniční stráže České Budějovice, která tento 

případ šetřila, měla standardní složení: velitelem byl náčelník štábu brigády, 

náčelník zpravodajského oddělení, spojovací náčelník, zástupce náčelníka 

politického oddělení a zástupci operačního oddělení. Za příčiny proryvu 

označila komise následující skutečnosti: 

1, Nezachycení signálu o narušitelích v týlu úseku, což bylo zapříčiněno hlavně 

nízkou aktivitou pomocných vojskových i zpravodajských prostředků. 

 

2, Nedůsledné prosazení operačního rozkazu pro letní ochranu státní hranice, 

zejména v prosazení taktiky výkonu služby hlídek ve spojitosti se součinností 

s ostatními hlídkami v terénu a v nesplnění úkolu pohraniční hlídky                   

ze stanoviště Zbraslav. 

  

3, Velmi nízký režim vnitřních služeb u jednotky, především dozorčího 

důstojníka roty a dozorčího signálního přístroje. Deník sig. Ústředny U-60 uvádí 

lživé údaje. 

 

4, Neodpovědné denní řízení a organizování ochrany státní hranice při 

konkrétních příznacích o narušitelích. 

 

5, Nižší účast kontrolní a pomocné činnosti praporu PS což lze částečně  

zdůvodnit zvýšenou kontrolní činností u jednotky Cetviny, kde došlo ke změně 

velitele a u stále stagnující jednotky Žofín.  

 

    Tento případ plný nepřesností a omylů je příkladem toho, jak bylo v té době 

velitelskými orgány v podobných situacích postupováno a jak se dá z případu,        

kde viník mimořádné události je naprosto jasný, vytvořit monstrpřípad, který má 

dalekosáhlé následky pro řadu lidí. Jediný kdo měl a mohl narušitele zadržet 

během několika málo minut, byla hlídka ze stanoviště Zbraslav. Hlídka střežila 

z piketu, který byl umístěn na vnější straně ŽTZ, vzdálenost od místa narušení 

774 m. Byla technickými prostředky upozorněna na to, že na úseku P-4 se něco 

děje, a že je její povinností zodpovědně a důsledně daný úsek prověřit. Podle 

hlášení na jednotku tak učinila, v reálu ale tomu tak určitě nebylo. Jinak by 
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hlídka musela vidět stopy na sloupech, pět stržených horních vodičů, 

deformované brunoválce a samozřejmě stopy na kontrolním páse po dvou 

osobách. Musela by vidět to, co objevila kontrolní hlídka v 18.05,                  

která prováděla kontrolu orného pásu a drátěného zátarasu. Stopy byly jasně 

patrné. Tato hlídka splnila úkol naprosto bezchybně a počínala si tak,  jak si 

měla počínat hlídka ze Zbraslavi ve 14.15 hod., když obdržela signál. Určitou 

šanci měla i hlídka na stanovišti Cipín vzdálená od místa proryvu 1 249 m, která 

do tohoto místa z pozorovatelny viděla. Pozorování z pozorovatelny                

ale prováděla do všech stran a v době proryvu se prostě asi koukala jinam. Svůj 

úsek prověřila, byl bez závad. I ona ale nese svůj díl zodpovědnosti za 

součinnost s hlídkou na Zbraslavi. 

    Následná opatření už měla velmi malou naději na úspěch, nicméně byla 

provedena podle tehdy platných standardů. Jsou známy případy, kdy narušitelé 

v prostoru mezi ŽTZ a státní hranicí zabloudili a byli zadrženi i po více jak osmi 

hodinách. Šance, že narušitelé budou dostiženi ještě na území republiky,       

proto  pořád byla. Přesto překvapí zjištění, že k překročení státní hranice mělo 

dojít až u HM III/18, tedy v úseku sousední roty Horní Dvořiště. Po 

pětikilometrové chůzi podél státní hranice, členitým terénem s převýšením  150 

m by museli narušitelé vystoupat do strmého kopce, na jehož vrcholu by státní 

hranici překročili. Krom toho by museli postupovat 1,5 km podél trasy EZOHu 

od lesní cesty vedoucí proti HM III/21, což byl stykový hraniční mezník a dále 

pod dvěma pozorovatelnami. Ty sice nebyly obsazeny hlídkou, ale na obou byly 

figuríny vojáků. Také v průchodech v EZOHu nebyla nalezena žádná stopa ve 

vzrostlé trávě. 

    Při vyhlášení zakrytí státní hranice plnila tento úkol na styku rota z Horního 

Dvořiště  a v tomto případě řídil činnost hlídek sám velitel honodvořišťské roty. 

S průzkumnou skupinou z jednotky Dolní Dvořiště, která běžela po stopě 

narušitelů, se potkal pod kótou 737 Gril. Pokračovali dále po stopě průchodem 

ve staré trase EZOHu a došli přímo na státní hranici u  HM III/20-18. Tedy ne     

u hlavního HM III/18, ale u mezilehlého HM III/20-18. Na rakouské straně 

uviděli v trávě jasně patrné stopy po třech osobách směřující k rakouské obci 

Eisenhut. Z terénu potom hlásila průzkumná skupina, že k ilegálnímu překročení 

státní hranice došlo u „osmnáctky“, zřejmě zde došlo k tomu, že na rotě bylo 

chybně zaznamenáno, že k proryvu došlo  u HM III/18. Jak praví pamětníci, 

komise velitele brigády v terénu ani nebyla a spokojila se s hlášením, které měla 

zaznamenané u dozorčího roty. Nikdo neprověřoval, zda je vůbec reálné,        

aby k proryvu na tomto místě došlo.  Stejně tak nijak komise neřešila rozpor 
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mezi nalezenými stopami na kontrolním páse – dvě osoby a na louce u HM 

III/20-18 – tři osoby. S největší pravděpodobností byly stopy na kontrolním páse 

vyhodnoceny špatně. Možná šly dvě osoby v jedné stopě nebo jedna osoba tu 

druhou nesla. V tom případě by ale byly stopy rozdílně hluboké.  Dodatečné 

ohledání na kontrolním pásu zřejmě nebylo provedeno nebo nebylo možné jej už 

provést vzhledem k velkému pohybu zasahujících pohraničníků. Až na protest 

velitele roty Horní Dvořiště, při poradě na velitelství praporu v Kaplici, který se 

rázně ohradil proti tomu, že k proryvu SH mělo dojít v úseku jeho jednotky           

u HM III/18, byla jeho argumentace vzata na vědomí, nikoli však uvedena na 

pravou míru v dokumentaci o případu. 

    Jako jedna z příčin proryvu je uváděna nižší účast kontrolní a pomocné 

činnosti praporu PS Kaplice.  Dne 13.7. 1977  v době, kdy situace probíhala, byl 

na rotě v Dolním Dvořišti přítomen  velitel praporu. Prováděl zde rozbor příčin 

proryvu, ke kterému v předcházejících dnech došlo u rPS České Velenice. Když 

vznikla situace na Zbraslavi, šly všechny telefony k veliteli roty. Toho v té době 

zastupoval ZVR. Velitel praporu spolu se ZVR tedy řídili veškerou činnost roty 

a nesli plnou odpovědnost za přijatá opatření. Dozorčí důstojník roty byl v té 

chvíli jen poslušným vykonavatelem jejich rozkazů. Přesto byl později označen 

za hlavního viníka špatného řešení  vzniklé mimořádné události, a byl za to i po 

zásluze „odměněn.“ Komise brigády po zhodnocení situace došla mj. ke dvěma 

následujícím závěrům: 

- u jednotky není vytvořen náročný vojenský režim a rytmus v organizování        

a řízení OSH a života  jednotky, což se projevuje průběžně v přípravě sil             

a otázkách kázně, 

- jednotka obhajuje titul „Vzorná“, ale funkcionáři plní funkční povinnosti 

neodpovědně, 

    Nelze pochybovat o tom, že vojáci z hlídek potrestáni byli. Potrestáni byli 

však i funkcionáři. Dozorčí důstojník roty dostal 14 dní domácího vězení. 

Velitel roty  mjr. Jozef Slezák,  který se v rozhodné době nacházel na dovolené 

u Balatonu a na řízení akce se nijak nemohl podílet, dostal 10 dní domácího 

vězení. 

    Na základě přijatého závěru, že funkcionáři plní své funkční povinnosti 

neodpovědně, následovaly i personální změny. Velitel roty mjr.  Jozef  Slezák 

byl odvelen a  ustanoven do funkce velitele sousední roty Kamenná (Svatý 

Kámen)  a velitel roty Kamenná kpt. Zdeněk Moša  převzal místo něj funkci 

velitele roty v Dolním Dvořišti. Rota Kamenná byla v té době velmi dobře 
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hodnocená, dosahovala všestranně výtečných výsledků a byla držitelem titulu 

„Vzorná jednotka“. Zatížeností se však s rPS v Dolním Dvořišti nemohla nikdy 

rovnat. Není proto divu, že se  kpt. Mošovi na sousední rotu nechtělo a bránil se 

tomu  seč  mohl. Když ale nepomohlo přesvědčování, dostal k převzetí Dolního 

Dvořiště rozkaz a věc byla vyřízena. Stejně dopadl i mjr. Jozef Slezák,          

který musel převzít Kamennou. Ke změně velitelů rot došlo 3. září 1977.   

 

A.Novotný-J.Císař   

 

    V roce 1981 začala výstavba nové rPs Kamenná a stavba byla dokončena             

o pět let později.  Nový rok 1985 se však ohlásil velkými mrazy, které měly za 

následek popraskání topení v budově nové roty.  Mrazy se pohybovaly okolo      

-30°C.  

 

       

Hlavní budova staré rPS – 50.léta  a fota z výstavby 

nové roty PS Kamenná 80.léta 
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rPS Svatý Kámen – Kamenná. 1998 

 

Seznam velitelů rPS Kamenná: 

1954                por. Svoboda Miroslav 

1955                por. Strnad Vladimír 

1957                por. Řezníček Bedřich 

1959                por. Albrecht Jiří 

1967                npor. Moša Zdeněk 

1978                mjr. Slezák Jozef 

1980                por. Mrázek Miroslav 

1982                por. Chovanec Jozef 

 

1983                kpt. Kozojed František 

1987                kpt. Panský Pavel 

…………..Pohraniční policie………… 

1990                mjr.Ing. Mandík Jaroslav 

1991                npor. Glac Evžen 

1993                kpt. Kuzdřál Jiří 

1997                mjr. JUDr. Císař Jiří 

2000                Objekt předán Červenému kříži      

 

    Kolektiv autorů děkuje za účinnou pomoc a spolupráci všem, kteří nám 

přispěli svými vzpomínkami a postřehy k napsání tohoto dílu AVH, které je 

věnováno rPS Kamenná. Přejeme Vám, abyste na sebe dávali pozor a zachovali 

si dobré zdraví, optimistickou náladu a víru, že bude líp.  


