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Pohraniční rota Romava.                                                                                 

    Rota se nacházela na jihovýchodním okraji zaniklé osady Romava u cesty vedoucí do 

Rakouska. Žila v bývalém celním úřadě, cca 250m od rakouské osady Radschin, která měla 

prvé domky hned u státní hranice u HM VI/64. Celní úřad byl používán od roku 1929. 

Materiál v době výstavby na něj v létech 1927-28 vozily koňské a volské potahy. Její úsek se 

nacházel v okrese Jindřichův Hradec v území mezi Novou Bystřicí a Starým Městem, v jižní 

části Přírodního parku Česká Kanada. Sousední roty byly Artoleč a Staré Město. Krajina je tu 

mírně zvlněná, zalesněná, políčka a louky byly jen v blízkosti osad. V úseku byly rybníky 

Brand někdy nazývaný Stříbrný nebo Kačer, Velký a Malý Romavský, Rajchéřovský               

a Návarský. Silnice z Nové Bystřice vede přes Artoleč  souběžně se státní hranicí přes Staré 

Hutě až na Romavu. Další možnost byla, jet z Artolče přes Mýtinky a lesem přes Větrov na 

Staré Hutě a dál na Romavu anebo na křižovatce odbočit do leva na Rajchéřov a odsud na 

Návary a Veclov do Starého Města. Jinak na tuto silnici bylo možno se z roty dostat polní 

cestou kolem Brandu do Rajchéřova. Další cesty jen polní a málo používané, obdobně             

i lesní.Linka elektrického vedení byla postavena ze Starého Města přes Veclov, Návary, 

Rajchéřov a odsud po okraji lesa na Romavu. Ve všech těchto osadách byl proud využíván. 

Ze zajímavostí úseku je možno vyjmenovat vpravo cesty z Rajchéřova na Návary nacházející 

se kotu 654,2 Kamenný štít či vrch. Tento kopec je zajímavý tím, že je jakoby rozdělen na 

dvě čášti. Jedna je normálně zemědělsky obdělávatelná, druhá je posetá množstvím velkých    

a malých kamenů, mezi nimiž rostou náletové keře a stromy – taková divočina. Je tu velké 

množství hadů, proto se mu někdy také říká Hadí kopec. Asi v polovině vzdálenosti mezi 

osadami Staré Hutě a Rajchéřov, nedaleko cesty v lese se nacházel lesní palouk s náletem 

břízek, tak 40x100m obehnaných ještě v roce 1956 ostnatým drátem a tabulkami „Zákaz 

vstupu.“  Říkalo se tomu Drátěnka. Dle prvních dosídlenců z Návar a Mýtinek a i dvou 

lesníků německých antifašistů se jednalo o jakýsi malý koncentrační tábor pro ruské zajatce, 

kteří na té loučce žili v dřevěném baráčku, spíše kolně a kopali tam nějaké štoly. Část 

materiálu odvážela auta, část se používala k vyrovnání okolního terénu. Turnusy 30-40 

zajatců se většinou měnily po dvou měsících, nikdo živý odsud neodešel, byl postřílen 

ochrankou SS. V prvních měsících roku 1945 tam vozily náklaďáky nějaký materiál. Koncem 

března bylo odsud slyšet několik silných výbuchů, terén byl upraven do roviny. Boudy byly 

zbourány a pracovníci postříleni, aby nic neprozradili. Strážní odjeli. Dle některých řečí se 

tam vozila munice, snad i nějaké archiválie a cennosti. Nikdo nic při prováděných pátráních 

nezjistil. Bylo nalezeno pár náložek a munice, které pyrotechnici v létech 1945-51 

zlikvidovali.  

    Dále je potřeba se zmínit, že cca 2km za Starým Městem u silnice na Slavonice se nachází 

mezník označující hranice Čech a Moravy. Další zaniklá osada Staré Hutě se nacházela okolo 

křižovatky cest Nová Bystřice na Romavu a na Rajchéřov. Nachází se severovýchodně od 

rakouského Reingersu a byla téměř celá skrytá v okrajích lesa. 

     Osada Rajchéřov se nachází severně od rybníka Rajchéřovský a od HM VI/65, kudy vede    

i cesta na Kautzen. Jinak v úseku u cest bylo někde možno spatřit osamělá stavení, která byla 

po odsunu Němců zbourána, někde se ještě zachovaly jejich názvy. Časem se některé názvy 

míst změnily, jako například Prácheň je Skalka, Klášter II je bývalý Konrač, Pránšlánský 

Dvůr  je dolní část Mýtinek  a podobně. 
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Sčítání lidu – osoby/domy 

 1910 1921 1930 1939 

Romava 385   -   64 324   -   64 326   -   67 259  -   67 

Rajchéřov 275   -   48 250   -   48 220   -   48 241  -   49 

Staré Hutě 219   -   41 194   -   38 162   -   39 153  -   40 

  

Národnostní složení při sčítání lidu v roce 1930   

 Němci Češi cizinci 

Romava 233 10 21 

Rajchéřov 202 1 17 

Staré Hutě 151 6 5 

 

    Z toho plyne, že naprostá většina obyvatelstva byla do roku 1945 a následného odsunu 

německé národnosti a po roce 1918 nesouhlasila s připojením příhraničních oblastí k novému 

státu československému. Některá políčka místních byla za státní hranici v Rakousku a někteří 

Rakušané je naopak měli na území ČSR. V roce 1930 měla Nová Bystřice s osadami 2665 

obyvatel, z toho bylo 2 229 národnosti německé, 313 české národnosti a 114 bylo cizinců. 

Obyvatelé osad hledali obživu v zemědělství, v lese, v řemeslné výrobě a podnikání, někteří 

dojížděli do továren v Nové Bystřici i hlouběji do vnitrozemí. Všechny osady zanikly v létech 

1952-53. 

 

 

Pohled na Romavu z Malé koty, křižovatka polních cest jihozápadně 612 m. V popředí 

Romavský rybník. 
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Život v letech 1938-1945. 

    Velká většina obyvatel zde žijících, hlavně po připojení Rakouska k Německu provolávala 

snahu se stát členy Velké říše. Proto i dost mužů uprchlo přes hranice do Německa, kde 

dostali vojenský výcvik, na cestu zpět byli vyzbrojeni zbraněmi a ručními granáty. Na našem 

území jako členové Freikorpsu loupili a terorizovali loajální občany ČSR. Docházelo              

i k přestřelkám s československými vojáky, finančníky a příslušníky četnictva. ČSR na to 

reagovala posílením ochrany a obrany našeho území zřízením jednotek SOS a to hlavně od 

května 1938, kdy byla vyhlášena částečná mobilizace, kdy pravidelné jednotky a útvary ČSA 

obsadily linii vybudovaného opevnění a SOS svá stanoviště. Velitelství praporu SOS bylo 

v Jindřichově Hradci. V našem prostoru začalo působit jedno družstvo SOS prvním 

nasazením v noci z 20. na 21. května 1938 nad obcí Rajchéřov. Od této chvíle bylo zde 

klidněji. Němečtí nespokojenci dostali strach. V noci utekli obyvatelé obce po skupinách do 

Rakouska volně a tajně, bez hospodářských zvířat s tím, že se brzy s Němci vrátí. Příslušníci 

SOS kromě strážní služby se starali o zanechaný dobytek. Pohledem z druhé strany nutno 

dodat, že tím měli o nejnutnější  živobytí postaráno (mléko, vejce, králíci . . .) Horší to mělo 

družstvo SOS na Romavě, kde je Freikorps několikrát přepadl, a to jak celní budovu, tak          

i hlídky v terénu. V roce 1938 bylo na oddělení FS 10 zaměstnanců (příslušníků SOS). Dne 

21.3.1938 bylo posíleno o 10 vojáků ČSA, čili vytvořilo se fakticky druhé družstvo. První 

družstvo mělo stanoviště ve státní budově CÚ na Romavě, velel mu respicient Kubeš a druhé 

družstvomělo stanoviště na návrší u obce Staré Hutě a velel mu respicient Šáda. Obě družstva 

byla posílena lehkým kulometem. Do září 1938 nastal jakýsi klid. V noci 22.9. byl podniknut  

několikrát opakovaně útok nepřátel na stanoviště 2. družstva, které bylo ale uhájeno. 23.9. 

bylo střelbou napadeno 1. družstvo. 24.9. utekl za hranice ze strážního stanoviště  respicient 

FS Alois Kőnig, který byl německé národnosti a poté Freikorps napadl CÚ kulometnou 

palbou.  

    Z 28.9. na 29.9. bylo v noci napadeno 1. družstvo několikanásobnou přesilou teroristů a po 

tuhém boji ustoupilo na kotu 654,2 u Rajchéřova  -  Kamenný štít. 

    29.9. podnikli teroristé se zběhy z čs. armády (Němci) bojový útok v rojnicích na postavení 

2. družstva, které po více jak dvouhodinovém boji ustoupilo k obci Návary. Podle pozdějších 

zpráv měli nepřátelé 8 mrtvých a několik raněných. 

    2.10. se obě družstva spojila a s pomocí roty vojska por. Bartla byl podniknut útok na 

obsazenou vesnici Staré Hutě. Boj trval od 09.00 hod. a skončil úplným vítězstvím  přísl. SOS 

kolem 16.00 hod. Teroristé měli opět několik mrtvých a raněných, měl být raněn i zběh Alois 

Kőnig, který v řadách Freikorpsu bojoval. U československé jednotky bylo těžce raněno 6 

mužů, z nichž jeden při cestě do nemocnice vykrvácel.  Postavení ve Starých Hutích bylo 

uhájeno až do nařízení k ústupu. Ten byl proveden 10. října přes osady Návary, Veclov do 

Starého Města. Zde se připojila další družstva, četnictvo a další vojenské jednotky. Byl 

proveden ústup do Kunžaku, nové oddělení FS bylo zřízeno na nové hranici okleštěné 

republiky v obci Střížovice.   

    Zde musím ještě vzpomenout vyprávění strážmistra četnictva Balouna, který byl začátkem 

září odvelen k praporu  do funkce motospojky k objíždění družstev SOS na svém motocyklu 
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ČZ 175: „ Dne 29.9. ještě za tmy jsem vyjel z Jindřichova Hradce na obvyklou trasu Horní 

Pěkná, Číměř, Nová Bystřice, Artoleč, Staré Hutě, Romava, Rajchéřov, Návary, Košťálkov, 

Staré Město, Konrač, Klášter a přes Novou Bystřici zpět do Jindřichova Hradce. Na Romavě 

jsem byl přepaden na křižovatce u Romavského rybníka střelbou šesti příslušníků Freikorpsu, 

kteří mne zajali.Odvedli mne kolem budovy FS na Romavě, kde už vlál prapor s hákovým 

křížem, do Radschina,kde bylo místní velitelství Freikorpsu. Tady mne spoutaného na rukou   

a nohou v černém plášti, tak jak jsem byl oblečen na jízdu , nechali stát na slunku bez vody     

a jídla. Několikrát jsem omdlel a spadl. Politého vodou mne postavili na nohy. Chtěli na mně 

znát rozmístnění družstev a překážek, což jsem neprozradil. Druhý den mne odvezli autem 

učitele Langa z Košťálkova, který uprchl z ČSR a nyní sloužil u Freikorpsu, do Kautzen. Po 

výslechu mne potom odvezli do vězení do Vídně a Lince k dalším výslechům. Zde byla celá 

řada dalších vězňů. Zde jsem byl při výsleších trýzněn a bit gestapem, měl jsem samovazbu    

a stále spoután. Výslech jsem míval 2x až 3x denně. Chtěli znát rozmístnění čs. jednotek          

a výstroj a výzbroj. Snažili se mne také zlomit pro spolupráci a vyhrožovali nějakou 

zpronevěrou peněz. Vše prokládali bitím rákoskou, obuškem, lískovkou po celém těle, přes 

ruce, chodidla, při pádu na zem následovali kopance kamkoli do těla. Hygiena byla mizerná, 

všude špína, vši, blechy a jiná havěť. Z těchto věznic odcházeli vězni do transportů do 

koncentračních táborů. Někdy to byli antifašisté  a Židé, jindy vězni přímo od výslechů. Za 

vzpomínkovou oslavu 28.října jsme měli jít všichni aktéři do Dachau. Byl jsem z toho před 

odjezdem vyjmut a gestapákem spoutaný odvážen autem.  Bylo to 1.11. a byl jsem překvapen 

po projetí Nové Bystřice směrem na Horní Pěnu, kde jsem byl na nových hranicích předán 

z obsazeného území zpět do ČSR. Byl tam i můj motocykl bez SPZ a v nedobrém stavu. Poté 

jsem odjel do Jindřichova Hradce, kde jsem byl už hlášen. Po provedené očistě se vypisovaly 

protokoly. Byl jsem dle německého předání obviněn ze zběhnutí a zpronevěry a dáván 

k soudu. K tomu nakonec nedošlo pro nenaplnění skutkové podstaty.  

    Příchod německých vojáků při 

obsazování našeho území v září 1938 

byl vítán místním německým 

obyvatelstvem zvláště ve větších 

městech např. Nové Bystřici, Nových 

Hradech  atd., byl oslavován Hitler       

a vstup do Říše. Antifašisté a loajální 

lidé k čs. státu byli ihned zatýkáni 

gestapem. 

 

 Zleva:  stržm. Jaroslav Šimán a 

            stržm. Slavomír Baloun  

            Rajchéřov , červen 1938 

 

Zdroj: R.Láska: Jednotka určení SOS 
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Období roku 1945 – 1950 

    Území Jindřichohradecka bylo oboustranně státní hranice  osvobozeno Rudou armádou      

8. až 9.května 1945. V té době větší část Němců samostatně nebo za tři týdny v divokém 

odsunu opustila bývalé československé území. Zbytek byl odsunut deseti vlaky při 

organizovaném odsunu v roce 1946. Neodsunuto bylo na Bystřicku 25 Němců ze smíšených 

manželství a 15 antifašistů. V roce 1946 dostali naše státní občanství. Dále nebylo odsunuto 

49 Němců, specialistů z místních továren. Do osvobození republiky se nacházelo 

v jindřichohradeckém okrese 19 000 němců a válečných uprchlíků. V roce 1950 se k německé 

národnosti při sčítání lidu přihlásilo 212 osob. Hned po ukončení války docházelo 

k osidlování. Největší skupinu tvořili Češi z jihočeských okresů Kamenice, Pelhřimov, Tábor, 

Pacov, Milevsko, pak to byli Slováci, Maďaři, Romové a reemigranti ze zahraničí jako např. 

Češi ze SSSR, Volyňáci … 

    16.6.1945 byl v Nové Bystřici zvolen Národní výbor. Předsedou se stal odborný učitel 

František Janáček. Místní továrny dostaly národní správu. Nejprve tam pracovali hlavně 

Němci. Přicházející Češi se museli zaučit.  V roce 1956 pracovalo v Partexu už 359 

zaměstnanců, v Otavanu 114 zaměstnanců, později se výroba rozšířila i do Nové Včelnice    

V zemědělství v okrese nastal rozvoj JZD a státních statků, do kterých připadly skonfiskované 

velkostatky dle prezidentských dekretů. Jednalo se o panství Černínů v okolí Jindřichova 

Hradce, rodiny Stembachů v okolí Starého Města a rodiny Kernů kolem Nové Bystřice. 

22.5.1947 v naší oblasti bylo 11 500 obyvatel. Romava měla 114 obyvatel, Staré Hutě 66 

obyvatel,  Rajchéřov byl obydlen 19 obyvateli. Obyvatelstvo bylo tvořeno dosídlenci               

a neodsunutými Němci.  

      Roku 1945 došlo i ke změnám v bezpečnostních orgánech v okrese. Okresní velitelství 

SNB bylo v Jindřichově Hradci, jedna její složka prováděla kontrolu a ostrahu státní hranice.   

Stanice SNB  vznikly v Číměři, H. Pěně,  Jarošově, Kunžaku, Lodhéřově, N. Bystřici, Roseči, 

St.Městě, Stráži nad Nežárkou, Strmilově. Byly obnoveny útvary Finanční stráže                     

s velitelstvím v N.Bystřici. Nově vznikly pohraniční stanice SNB v Nové Bystřici a St. Městě. 

Byla obnovena činnost bývalých okresů. Jak se vyvíjel život v příhraničí po bezpečnostní 

stránce ve vztahu k ochraně státní hranice? 

- Po odsunu, hlavně samostatném útěku, se část těchto osob po nocích tajně vracela za 

účelem rabování a odhánění dobytka, někdy i zapalování opuštěného majetku. 

- Začalo se opět objevovat pašování, zprvu mezi neodsunutými Němci, přidávali se ale    

i dosídlenci a lidé z blízkého vnitrozemí. Státní hranici začaly přecházet i osoby 

s kradeným majetkem za účelem jeho prodeje a rychlého zbohatnutí.     

- Začali přecházet pachatelé trestné činnosti ze strachu před trestem i lidé, kteří za 

okupace pomáhali nacistům.  

- Do roku 1948 a zvláště po něm začala narůstat aktivita zpravodajských služeb USA, 

GB a Francie a jejich zpravodajských centrál, která se projevila především v nárůstu 

emigrace osob nesouhlasících s novými společenskými poměry, v nárůstu činnosti tzv. 

agentů chodců, zvýšila se i činnost převaděčů. 

     V našem úseku byly nejzatíženější směry Mýtinky – Reingers, Skalky, Návary, Kraví 

hora – Kautzen (tedy v prostoru budoucích styků roty). Nevýhodou ochránců hranic byly 
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jejich nízké stavy a velké úseky střežení, a dále nepřehledný terén s množstvím možných 

úkrytů.        

 

 

 

Pohled na kostel sv.Michala v obci Rajchéřov, podoba z doby do roku 1952 - stavby 

drátěného zátarasu, kdy byla osada zbourána a zůstal pouze kostel. Ten zde stál až do 

poloviny devadesátých let, kdy byl zbourán  pro plánovanou rekreační zástavbu 

holandským investorem. Stavební záměr se však nikdy neuskutečnil.  
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Rok 1951 až po zánik pohraniční roty. 

   K 1.1.1949 přešlo střežení hranic pod působnost PS-SNB. V dubnu 1950 bylo zřízeno 

Hraniční pásmo. K 1.1.1951 po reorganizaci v PS , zaujetí nové sestavy, vykonával službu 

4.prPS Nová Bystřice s pohraničními rotami Chlum, Peršlák, Artoleč, Romava a Staré 

Město.  

    Pohraniční rota Romava existovala od 1.1.1951 do 31.12.1965.* Úsek rPS Romavy byl 

od HM VI/54 k HM VI/68 v délce 10 500 m. V průběhu roku 1951 bylo zřízeno 

Zakázané pásmo v hloubce 2km od státní hranice. Obyvatelstvo bylo z tohoto území 

vystěhováno v průběhu let 1951-1952. V letech 1952-53 se stavěl drátěný zátaras, který 

v úseku rPS Romava probíhal souběžně s cestou od Artolče na úroveň koty 648, na hráz 

rybníka Brand, prošel Rajchéřovem ke kotě 649 a průsekem přes Kraví horu na jižní okraj 

Košťálkova v úseku rPS Staré Město. Drátěný zátaras měřil 5 750m, později byl 

elektrifikován a měl vybudováno: 

5 vrat: Mayrovka, Procházkova, Brand, Rajchéřov a Kraví hora.   

7 podkopů: na styku s Artolčí, okraj lesa Hutě, zbořený barák, Brand, Rajchéřov, okraj 

lesa a styk Kraví hora. 

6 pozorovatelen: okraj lesa Hutě, zbořený barák, Brand, Rajchéřov, Kraví hora, Kamenný 

vrch 

Opuštěné a chátrající domy v osadách byly postupně zbořeny. 

Po odsunutých Němcích 1946-47 V letech 1952-1953 V letech 1955-1957        

po demolicích 

 domů obyvatel domů obyvatel domů obyvatel 

Romava 67 259 15 114 1 0 

Staré Hutě 40 153 10 61 0 0 

Rajchéřov 49 241 10 19 0 0 

 

Zaniklé osady v úseku roty: Staré Hutě, Romava, Rajchéřov, Lužánky a Lesní Chalupy. 

Osídlené zůstaly Návary, Filipov, Skalka a na stycích Mýtinky a Veclov. 

U sousedů zanikly Košťálkov, Kuní, Pernárec, Dětříš, Košlák, Hamr a Artoleč. 

    Rota Romava měla své stanoviště na jihovýchodním okraji osady u cesty na Radschin 

v bývalém Celním úřadu. Stanoviště pro strážného roty bylo vybudováno v budce              

u komína. Rota dále využívala nezbořenou hospodářskou budovu bývalého statku             

a hostince nad křižovatkou cest před Romavským rybníkem.  Pro dvě rodiny funkcionářů 

byl v lech 1952-53 proti rotě postaven dvojfiňák. Ostatní funkcionáři bydleli na rotě 

v jedné místnosti. Na rotě ve sklepích byly sklady, sušárna a šatna pohraničníků. 

V přízemí byly kanceláře, ústředna, jídelna, která bývala využívána i jako učebna, kuchyň 

a ubytovna funkcionářů. V patře byly ložnice pohraničníků. Půda byla pro strážného roty. 

Některé sklady speciálního nářadí, ženijní a spojovací byly v hospodářských budovách 

bývalého statku a nacházely se hned pod rotou, byly tam stáje, seník, garáž, vozy …  

*) Do února 1966 zde ještě zůstala skupina vojáků, která zabezpečovala zakonzerovování objektu. 
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    Nakupovat a na poštu se jezdilo 2-3x týdně do Nové Bystřice, jinak jen na Mýtinky 

k panu Jechničkovi. V zimě když napadlo víc sněhu tak to bylo krušné. Tehdá se 

neprohrnovalo tak, jak to známe dnes. Prohrnovali jsme si většinou sami koňským 

pluhem, který jsme si sami vyrobili nebo se jelo na lyžích nebo koních s tlumoky na 

zádech.  

Velení rPS Romava v letech 1951-54: 

Velitel: rPS           por. Procházka Oldřich 

                             por. Karpíšek  (zastupovali por. Procházku po dobu kurzu)  

                             por. Tecl Jan                                 --- “--- 

                             por. Adámek                                 --- “ --- 

 

V létech rPS Romava 1956-58:  

Velitel rPS           npor. Moša František  (od 1954 do 1960) 

ZVR                     por.   Novotný Antonín 

ZVP                     por.   Petrásek Josef   (od r.1957) 

Staršina                          Mičík Alois (do r.1957) 

                            čet.   Brož Jiří (od r.1957)  

                            rtm.  Volf  Miroslav 

  

V letech rPS Romava 1960-65: 

Velitel rPS            důst. Krajčír Ignác 

 

Sousední rPS 1956-58  

Staré Město: VR npor. Tichý, Rychetcký, Emr a staršina Novák. 

Artoleč: VR npor. Blažek, Fryc a ZVP Klement 

prPS Nová Bystřice: důstojníci Haken, Ladýř, Matějka, Dvořáček, Karpíšek, Tecl Jan, 

Adámek, Buřič, Pícha s staršina Kern. 

    Za své existence měla rota zadrženého narušitele 1.3.1953 v 08.55hod. na silnici mezi 

Albeří a Konračem. Zadržela ho kontrolní hlídka na koních, které se přiznal, že chtěl 

postupovat na  Mýtinky a Větrov, kde na něj měl čekat převaděč.   
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    14.9.1952 se podílela rota na akci na pravém styku a zadržela dvě osoby v prostoru 

HM VI/51-52 hlídkou ze clony a pátrací skupinou. V létech 1953-54jsme byli párkrát 

zvednuti akcí Starým Městem na Urbana, Klímu a Matějíčka, kteří tímto prostorem 

procházeli do vnitrozemí a přes Cetviny se vraceli do zahraničí. Konečná pro všechny tři 

agenty byla v prosinci 1954 v týlu úseku při pohraniční operaci. Klíma byl při útěku 

postřelen a zadržen, Matějíček byl zadržen v Hospřízi v hospodě, při tom Klímu nesl kus 

cesty na zádech a Urban byl zadržen za několik dnů na silnici mezi Rudolfovem                

a Lišovem. V roce 1955 došlo k narušení státní hranice v prostoru Mlýnku do hloubky asi 

150m, kdy neznámý pachatel u HM VI/61-3 odcizil lesákům 3-4 m3 vytěženého 

metrového dřeva.  V roce 1956 došlo několikrát k narušení státní hranice dívkou z baráku 

s červenou střechou mezi HM VI/54 - 55 při milostných hrádkách se psovodem Jardou 

Mourkem v době jeho průzkumu se psem za DZ. Ještě v roce 1956 na konci prázdnin 

dopoledne střežila na pozorovatelně Kraví hora u styku dvoučlenná hlídka a uslyšela 

několikrát nějaké hlasy za drátěným zátarasem. Po chvíli uviděla a zadržela dva nezletilce 

z Kautzenu, kteří  při sbírání hub pod Hoher Steinem zabloudili a přešli státní hranici. 

Odpoledne byli předáni rodičům u HM VI/64 u Radschina za přítomnosti ZW.                  

    V létech 1956-60 došlo k několika zadržením narušitelů  pohraničního režimu v týlu, 

nebyli usvědčeni pro přípravu nebo z pokusu o opuštění republiky. Jinak v týlu došlo 

k několika zadržení osob pro jinou trestnou činnost v součinnosti s SNB – jednalo se        

o ublížení na zdraví, krádeže, skrývání se před trestem apod. V roce 1961 byli 

zpravodajskými orgány realizovány dvě osoby pracující v Práteni, pro přípravu opuštění 

republiky se zneužitím propustky do hraničního pásma při pracích v blízkosti drátěného 

zátarasu nebo za ním.  

     V roce 1963 došlo k narušení státní hranice nedaleko HM VI/57 do hloubky až 250m 

myslivcem u koty 648,1, který sledoval postřelenou zvěř a pak se s ní vrátil zpět přes 

státní hranici do Rakouska. Na slabém poprašku sněhu zjistila narušení SH až druhý den 

kontrolní hlídka.  

    Celkem vzato byla rota daleko od civilizace a tak měla z hlediska ochrany státní 

hranice poměrně klid. Činnost roty byla ukončena k 31.12.1965 kdy byl vypnut 

elektrický proud v celé sestavě PS. Po odvozu evidovaného materiálu byly budovy 

uzamčeny. Úsek roty byl rozdělen mezi sousední roty Artoleč a Staré Město a  rozhraní 

bylo stanoveno u HM VI/65. 

    V srpnu 1968 byl prostor bývalé rPS včetně budov vybrán k tajné akci, během které 

měli být převedeny do zahraničí vybrané osoby. Akce byla připravována velením 

brigády, jejím zpravodajským oddělením a Okresním oddělení SNB Jindřichův Hradec. 

K realizaci akce však nedošlo a celá byla zrušena.  

    Ke konci roku 1965 byly na rozkaz velitele brigády oba fiňáky rozebrány a odvezeny. 

Bývalé velitelské stanoviště pohraniční roty bylo zbouráno v průběhu letních měsíců 

1969. Práce řídili důstojníci Kvídera a Volf ve spolupráci s důstojníky ČSLA 

z Jindřichova Hradce. Materiál,  jako  kamenné kvádry, cihly dřevěné trámy a prkna či 

jiné upotřebitelné věci byly odvezeny.  

    Po několika létech od zrušení rPS byla postavena týlová signalizace U-70 a potom      

U-80. Vedla podél cesty od Starého Města kolem Mýtinek směrem na Artoleč. Byla u ní 
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vybudována ochranná stěna s kontrolním orným pásem.  Úsek bývalé rPS byl poměrně 

klidný až do 20.5.1989, kdy v prostoru č.4 na SiS U-80 rPS Staré Město nedaleko Návar 

přešlo 5 osob bez podání signálu. Celá skupina přešla u Rajchéřova přes staré dráty           

a státní hranici překročila u HM VI/61-1 do Rakouska. Zadrženi byli až hlídkou ZW za 

Kautzenem. 

    Proryv byl uskutečněn za těchto okolností. Dne 20.5.1989 ve 14.52hod. byl podán 

signál na úseku č.4. V té době byla nad úsekem silná bouřka s deštěm (signál zřejmě 

vznikl elektrickým výbojem). Dozorčí důstojník rPS Staré Město prováděl všechna 

plánovaná opatření na signál. Vyslání poplachové hlídky k překrytí obou rot. PchH při 

kontrole SiS a kontrolního orného pásu na úseku č.4 zjistila otevřená vrátka v průchodu 

ve vnitřní záchytné stěně, otevřený průchod v SiS, na orném pásu značné množství stop – 

odhadovala po 4 osobách do zahraničí. Na průchodu byly vodiče č.9 a 11, z nichž je 

vedena zdířka zajišťující průchod proti otevření bez podání signálu, propojeny 

elektrickým kabelem. Zdířka byla odpojena, závora průchodu otevřena nezjištěným 

předmětem a chyběla, byla nalezena až průzkumem okolí následující den asi 20m za SiS 

v trávě. Narušitelé při procházení SiS přizpůsobili zdířku trvalému provozu i při 

otevřeném průchodu. PchH po ohlášení situace na rotu zahájila pronásledování 

v pravděpodobném směru postupu narušitelů, pes zájem o stopu nejevil, ale hlídka 2x 

stopy po narušitelích nalezla. Následující den byl v rakouském tisku proryv potvrzen po  

4 dospělých osobách a tříletého dítěte. Narušitelé procházeli v noci za špatného počasí 

kolem třetí hodiny. Vzdálenost od úseku č.4 ke státní hranici byla více jak 2 500 m.   

    Nejen vyšetřující komisi bylo jasné, že útěk narušitelů by se nemohl podařit bez 

pomoci pohraničníka, který dokonale poznal systém OSH v úseku včetně funkce signální 

stěny. To znamená, že byl buď jedním z narušitelů a nebo dokonale zafungoval jako 

pomocník či převaděč. Jak se pak později zjistilo, druhé bylo pravdivé. Byl to bývalý 

pohraničník, voják základní služby Hynek Chudý, který na rPS Staré Město sloužil 

v letech 1986-88. Pomáhal bývalým spolužákům ze školy z města Odry v okrese Nový 

Jičín, Pavlu Harašínovi a Richardu Pertičkovi a jejich partnerkám s dítětem. Jak sám 

Chudý při rozhovoru s panem Lakosilem z blogu o železné oponě řekl: „Oslovení Pavla 

k útěku jsem odmítl, protože jsem se po příchodu z vojny oženil a s manželkou jsme 

čekali dítě. On si za mne sehnal náhradu, rovněž spolužáka. Chtěl jsem jim jako 

kamarádům pomoci. Jednotlivé brány v signální stěně měly kliky různého tvaru. Udělal 

jsem jim kliku, jaká se používala v zamýšleném prostoru za mne, dále  jsem připravil 

potřebné dráty k propojení dvou vodičů v SiS, aby nedošlo k signálu na ústřednu. 

Vysvětlil jsem jim, kudy mají jít, kde nebudou vojáci, co a jak mají dělat, jak propojovat 

dráty nebo otvírat klikou, jak zavřít branku a jak zahrabat stopy na kontrolním orném 

páse, aby se nikdo nedověděl, že někdo prošel. To trochu zvorali. Při procházení kolem 

03.00 hod dostali po otevření branky strach a zazmatkovali. Branka zůstala otevřená, 

nechali tam propojovací dráty a kliku zahodili u lesa za SIS. Já byl pak mnohokrát 

vyšetřován na SNB či StB, dokonce i moji rodiče, ale nic jsem nepřiznal, mlčel jsem jak 

Fučík. Oni mi nemohli nic dokázat.“ Pak popisoval dnešní život utečenců v Rakousku,    

a že je v pravidelném styku s Harašínem, se kterým se i navštěvují. Při rozhovoru se 

pasoval do role velkého hrdiny, že je rád, že o tom může mluvit otevřeně a nehrozí mu 
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dnes již žádný postih. Jak vidno i takoví v řadách PS sloužili. Dnes se bojí svým 

spolubojovníkům podívat do očí. 

    Krajina v úseku bývalé roty PS zaznamenala od poloviny šedesátých let minulého 

století mnohé změny. Některé lesy byly vykáceny, jiné nově vysazeny a povyrostly, staré 

cesty zarostly a nové byly vybudovány a zpevněny. Po roce 1990 se mnoho namluvilo     

o výstavbě rekreačních zařízení v prostoru Rajchéřova, z plánů však nezbylo nic. 

Holanďané dokázali jen zbourat kostel svatého Michala v bývalé osadě Rajchéřov, 

nepostavili nic a zmizeli. Malou útěchou snad může být postavení několika baráků 

v okolí Nové Bystřice. Novinkou však jsou závory přes cesty v územích bývalých osad 

Mýtinky a Návary, kterými lesní závod omezuje vjezd směrem na Romavu. Lesníci zde 

provádí kontroly osob a vozidel a někdy i častují bývalé pohraničníky nevhodnými 

poznámkami.   

                      

  Antonín Novotný    
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Lojza a moje první služba v terénu. 

    Já přišel na rotu s omezením, bez namáhavých služeb v terénu. Po zavedení jsem byl 

pomocník dozorčího roty a strážný u roty „z povolání,“ někdy jsem jel jako pomocník 

vozky do Bystřice pro poštu a na nákup, někdy to byla i směna v kuchyni. V půli března 

1957 donesl psovod z průzkumu na Kamenném štítě a Kraví hoře nalezené, ve sněhové 

přeháňce podchlazené malé selátko. Hned se to rozlétlo po rotě a každý je chtěl vidět.  

V teple se začalo hýbat. Kdosi donesl krabici od bot, vylepšila se onucí a nějakým hadrem 

a dala se nahoru na laťové skříňky na sušárně ve sklepě. Nad nimi byly vedeny roury 

kouřovodu do komína. Já dostal to malé stvoření za úkol krmit kozím mlékem. Šel jsem 

vyžebrat kojeneckou láhev za ženskými na fiňák. Tam jsem dostal za úkol donést 

divočáka na obhlídku ale napřed zavolat telefonem. Druhý den k večeru jsem už volal,     

že divočáček pěkně pije. Právě jsem uviděl ZVR jak jim ho nese v brigadýrce ukázat. Já 

na ústředně trochu zazmatkoval a oznámení jim znělo: „Bacha, kanec právě jde k vám.“ 

Horší bylo, že to vše slyšel a sledoval ZVR ještě stojící na chodbě, pár kroků ode mne. 

Čekal jsem pojeb. Nekonalo se. On se po čtvrt hodině vrátil a byl klid. Asi za týden po 

obědě se strhl ve sklepě křik a bylo slyšet pištění selete Lojzy, tak jsme mu začali říkat. 

Buď jsem po krmení blbě zavřel víko krabice, či ho nějaký zvědavec nezavřel. No prostě 

Lojza se z krabice nějak vydrápal a při tom vrtění nahoře se přimáčkl na rouru a spálil se. 

Měl tam pak velký puchýř a neosrstěný flek byl vidět na boku i po půl roce. V té době měl 

ještě pyžamo s barevnými pruhy. Lojza rostl jako z vody a začal žrát všechno. Jako mazel 

roty chodil všude, po chodbě, po schodech, kontroloval kanceláře, ložnice i kuchyňský 

blok. Všude ho rozmazlovali a dávali mu pamlsky. Jednou v noci mne vylekal velký 

rachot z kuchyně. Rozsvítil jsem a vidím, jak se proti mně řítí pětadvacetilitrová konev od 

mléka a za ní jsem zahlédl část Lojzy. No co se nestalo? On při tom šmejdění na ni přišel 

a ucítil zbytek mléka. Opřel se o ní předními nohami a převrátil ji na ležato. Hlavu strčil 

dovnitř a vylizoval zbytky. Hlavu však zpět nemohl vytáhnout. Proto ten velký rámus 

způsobený jeho pobíháním ve snaze se osvobodit. Jak rostl, tak si každého příchozího 

očichával, kdo ho odstrkával nohou, tak se mu to snažil oplatit. No hrál si. Toho zřejmě 

využili někteří kluci, lépe zneužili a učili ho, aby po každém odstrčení či nadávce na ně 

zaútočil. Při nástupu na bojové rozdílení na chodbě v patře po vyjití schodů dělal jakoby 

kontrolu všech stojících a pak se většinou postavil či posadil u vedle stojícího funkcionáře 

proti tvaru pohraničníků. Měli jsme z toho srandu. Jednou přijel na nějakou kontrolu 

z praporu důstojník Tecl. Lojza ho ze zvyku šel přivítat a zkontrolovat očucháním. Nevím, 

proč ho Tecl rázně nohou od sebe odstrčil se slovním doprovodem: 

 „ Jedeš pryč potvoro!“  

 Lojza to pojal jako výzvu k hraní či možná k potrestání toho co mu chce ubližovat. Prostě 

dotyčného prudce napadl naražením do něj bokem a trhnutím hlavou nahoru. Tecl měl 

rajtky a vysoké boty, neustál Lojzův výpad a trochu zavrávoral, to trhnutí hlavou nahoru 

mělo za následek, že Tecl měl kalhoty rozpárané od boty až k pasu. Dalo by se říci, že ten 

balon měl velké větrání. Podívaná to byla ohromná. Postižený jen něco nesrozumitelného 

zamumlal. Vyběhnuvší velitel z kanceláře a při spatření stavu v klidu prohlásil: „Vidíš 

Honzíku, ani té němé tváři se nesmí nadávat a ubližovat. Tak si to zapamatuj!“ Jak to 

prezentoval ostatním nevím. Ani žádná dohra se nekonala. Musím říci, že Lojza za námi 
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chodil jako psík, začal chodit i za hlídkami jdoucími do služby. Podle vyprávění kluků se 

v noci na stanovišti nejraději vecpal mezi ně sedící opřené zády o sebe. Jim to vlastně 

vyhovovalo, on je zahříval a nepropásl nikoho, byl lepší jak leckterý pes. Jen jednou na 

Mayrovce, cestě od DZ k HM VI/52 vstal, naježil se a začal chrochtat. Hlídka posléze 

zjistila, že za dráty a kontrolním pásem procházejí prasata, viděla je v rozsvíceném světle 

z baterky.   

    Časem začal Lojza jezdit 

na voze do Bystřice nebo  

na Mýtinky s vozkou pro 

proviant. Byl tak vycviče-

ný, že ležel nebo seděl na 

voze jako pes. Stal se zprvu 

pro místní atrakcí. Když 

někdo šel přímo k vozu, tak 

vstal, naježil se a chrochtal, 

po jeho odejití opět ulehl. 

Nikdy se z vozu nic 

neztratilo, nikomu ne- 

ublížil. Po roce začal typicky vonět. Těžko jsem se s ním po odchodu do civilu loučil.        

I koňskou ohlávku jsme mu navlékali. Z doslechu  a z dopisů od kluků jsem se dověděl,   

že v zimě, když začalo chrutí se začal v noci toulat, pokud nebyl s hlídkou ve službě nebo 

v kotci. Jednou ráno se nevrátil, nepřišel ani v další dny. Po více jak týdnu přišli 

zpravodajci se zprávou, že Lojza nežije, že byl před týdnem ubit v prvém rakouském 

baráku u hranic. Nejprve byl dotyčný oslavován jako hrdina, ale po třech dnech, když 

vyšlo najevo, že je to prase z roty, měl jen ostudu. Co se asi přihodilo? Lojza zvyklý na 

lidi a na krmení z roty zřejmě to ráno, si šel pro pamlsek do domu, tak jak byl z roty 

zvyklý. Při otevření dveří do chodby se vtlačil dovnitř a majitel zřejmě v šoku a strachu 

z divočáka rychle vyběhl ven a zavřel za sebou dveře. Potom popadl sekeru a vracel se 

zpět. Lojza při otevření dveří pochrochtával a čekal nějaký pamlsek. Místo něj dostal ránu 

sekerou a vzápětí další. Tak byl ubit náš domácí mazel. 

. . . 

    Jen jednou za ty dva roky jsem byl ve službě v terénu jako člen hlídky. To mne 

zástupeckej vybídl na noční prověrku. Kluci po výcviku říkávali, že je na ně jako pes        

a nikomu nic neodpustí. Často říkával, že na rotě musí být pořádní řemeslníci, žádní 

fušeři, že když někdo něco zkazí, že to musí napravovat spousta jiných a tím dochází ke 

zbytečnému honění. V prvních týdnech jsem tomu nerozuměl. Na té prověrce jsme šli 

prověřit hlídky při návratu na rotu z Hutí. U zbořeného baráku jsme jí našlápli přes orný 

pás stopu. Tehdy všechny hlídky chodící v noci prosvěcovaly orný pás, aby zjistily co 

nejdříve příznaky narušení. Dívání se v noci do světla, nebo v zimě na sněhu, nebylo nic 

moc, sám jsem se při návratu na rotu o tom mohl přesvědčit. Sloužilo se převážně v noci, 

to někteří měli osm i více nočních služeb za sebou. Kluci bývali utahaní jako koťata. 

Alespoň jsem to tak chápal a vídával po příchodu na rotu. Jejich povídání o procházení 
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podchody a vraty jsem poslouchal s otevřenou pusou. Na té prověrce jsme viděli 

přibližovat se k nám dvě světla. Najednou, to bylo mezi druhou a třetí hodinou, se jedno 

světlo jakoby zastavilo a blikalo ze strany na stranu. Byla to hlídka Vzorného 

pohraničníka Harisze. Pohraničník za chůze usnul a šlapal na místě než ho druhý člen 

hlídky došel a probudil. Nebyl to první případ, to jsem se dozvěděl během dalších dnů na 

rotě. I taková je pravda. Možná po 100 či 150m se to opakovalo. To už ZVP nevydržel      

a vyrazili jsme  hlídce naproti zjistit, co se vlastně stalo, zda nedošlo ke zranění apod. Při 

setkání bylo překvapení na obou stranách. Proto vás všechny žádám, mějte v úctě tu 

namáhavou a poctivou službu, naprosté většiny dvacetiletých chlapců v zeleném. Od té 

noci jsem na ni změnil názor i já, rotní harcovník. Od místa setkání po vysvětlení zásad 

svícení a  způsobu kontroly jsem si zkusil svítit i já. Pod kontrolou a za vysvětlování ZVR 

jsme se všichni zdrželi u našlápnutých stop a provedli jsme jejich vyhodnocení                   

a zahrabání. Na rotu jsme přišli o chvíli později. Zjistil jsem, že ten „ras a zelenej mozek“ 

je někdo jiný, než jak se jeví na první pohled. Přesvědčila se o tom i vracející se hlídka.     

Béďa Pečovatel 

 

 

 

 

Lojza ve svém kotci. 
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Brigáda 

    Psal se rok 1957. Do Starého Města přijela na počátku léta mládežnická brigáda na 

pomoc zemědělství. Asi pět děvčat z ní bylo dáno na pomoc hospodářství  na statek do 

Návar. Den byl bez mráčku, jen chvílemi zafoukal vánek. Děvčata měla společně s místní 

krasavicí Zelenkovou sušit seno za drátěným zátarasem mezi Rajchéřovem a státní 

hranicí. Byl to pruh louky široký 30-40m, dlouhý asi třista metrů, po obou stranách 

potůčku tekoucího do Rajchéřovského rybníka. Měly za úkol seno obrátit a pak jej 

nahrabat do řádků a pak naložit na žebřiňáky, které pro seno přijedou kolem šestnácté 

hodiny.  

    Po obědě vyšel z roty staršina Mičík s dalším pohraničníkem, aby vykonali demarkaci 

státní hranice od Radschina k okraji Kraví hory, odtud se měli přesunout do Rajchéřova 

k vratům a zajistit propouštění osob. Vše probíhalo bez problémů až po příchodu 

k potůčku na státní hranici nad Rajchéřovem. Když vyšli z lesa uviděli na loučce seno  na 

hromadách a na dvou keřích u potůčku rozvěšeno ženské prádlo jak na vánočním 

stromečku. Holky neviděli, tak popošli ještě asi deset metrů ke keřům, když se ozvalo: 

„Otočit se a nečumět! Prohlížení povoleno jen v rouše Adamově a nebo po setmění.“  

Výzvy uposlechli, ale při otáčení přece jen koutkem oka zahlédli obrácená nahá dívčí těla 

s nápadným světlým pruhem kousek pod rameny a od boků dolů. Po zavolání „už,“ měly 

dívky na sobě kalhotky i podprsenky a poučily pány pohraničníky, aby příště svou 

návštěvu předem oznámili a nerušili odpočinek pracujících  po velkém prádle. 

    Další dny staršina Mičík poctivě vyšlapával pěšinku kolem Kamenného štítu do Návar 

a zpět až do září, kdy odešel do civilu. Před Vánocemi přišlo na rotu oznámení, že 

vstupuje do stavu manželského. Zda dobrovolně nebo z povinnosti a zda je to ta nejvíc 

upovídaná neuvedl. Kdo ví a co na tom záleží. Důležité je, že jsou spolu šťastni dodnes. 

Milan 
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Romavští handlíři. 

 

    Stanoviště strážného roty bylo vybudováno na střeše roty, mezi komíny. Údajně bylo 

vybudováno ještě v době, kdy budova sloužila jako úřadovna československé Finanční 

stráže. Jedno podzimní dopoledne roku 1956 strážný ohlásil, že naše koně, čtyři jezdečtí     

a dva tažní jsou přivázáni za čárou v Radschinu u prvního domku. Prošli tam asi 

březovým hájkem, když se volně popásali. Velitel roty vběhl za mnou do jídelny a vyhrkl:  

„Nech všeho, vezmi pistoli a jdeme!“ 

     Po zarostlé cestě jsme se rychle dostali až ke státní hranici a skutečně jsme uviděli, že 

naše  koně jsou uvázáni ke stromům na rakouské straně. Bylo tam několik lidí, kteří uměli 

trochu česky a tak jsme se dozvěděli, že koně nemohou vydat, až jak rozhodne šéf 

četníků. Na místě nebyl a měl přijet až odpoledne. Vrátili jsme se na rotu a událost jsme 

ohlásili veliteli praporu. Pěkně nás zpražil:                 

„V sedmnáct hodin jsem u vás na rotě a jestli koně nebudou doma, tak uvidíte!“  

     Co se dalo dělat? Vzali jsme s velitelem basu piv a odnesli ji na hranici a postavili na 

hraniční kámen. Jedné babce, která stála opodál, jsme řekli, že to je za ty koně a šli jsme 

zpátky. Po druhé hodině odpolední volá strážný, že na čáře jsou Rakušané a mávají 

směrem k nám. Tak jsem musel zase všeho nechat a jít s velitelem znovu na čáru.  Čekali 

tam už na nás naše koně se starostou, a že na četníky se čekat nebude, že on to s námi 

vyřeší sám, když budou chtít četníci něco podepsat, tak že to podepíše sám. Vzali jsme si 

koně a odvedli je domu. 

    Asi ve čtyři hodiny odpoledne hlásí opět strážný, že Rakušané na nás znovu mávají,        

že máme přijít na čáru. Bylo tam asi patnáct lidí s jedním četníkem, na mezníku stála basa 

s prázdnými lahvemi od piva a dvě láhve vína. Starosta za potlesku ostatních řekl,            

že děkují a dávají na ochutnání a na zdraví.  Poděkovali jsme,  podali si ruce a odešli na 

rotu. 

     Před 17.00hod. přijel velitel praporu a už od Procházkových vrat volal: 

„Kde jsou koně?“ 

„Ve stáji.“ Odpověděl velitel roty. 

„To vám tak budu věřit. Za chvíli jsem u vás.“ 

Po chvíli se objevil v kanceláři, odmítl hlášení a rovnou se zeptal: 

„Tak jak to vyřešíme?“ 

„Jako co? Koně jsou ve stáji a tady máte přípitek.“ Opověděl velitel roty a podal mu láhev 

vína. Pak mu vysvětlil, jak jsme celou situaci vyřešili. 

„To jste nemohli zavolat? Já se sem ženu úplně zbytečně. Tak to teď pěkně sepište do 

hlášení a pozítří před poradou ať to mám na stole!“ 

Nějakou dobu nám potom říkali Romavští  handlíři.     

 

Antonín Novotný 
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Opět za drátama. 

    Po dvou měsících na Cetvinách jsem uslyšel na rozkaze, že jsem přemístěn na rotu 

v okrese Jindřichův Hradec. Plný naděje, že budu blíž civilizaci, jsem druhý den po 

odbavení staršinou, natěšený a plný očekávání vyrazil. Prvé překvapení mne čekalo na 

praporu v Nové Bystřici odpoledne, kde už na mne čekal vozka, který byl ve městě na 

nákupu a pro poštu, a který mne odvážel na mou novou štaci. Hned za Artolčí, asi po 3km 

jízdy po asfaltce, následovala jen zpevněná cesta lesem. Při průjezdu kolem nejvyššího 

kopce Větrov bylo ticho. Po delší době jsme dojeli k drátům – Procházkovo vratům, kde 

nás propustila hlídka. Hned za neposečeným pruhem louky, stály dva samostatné domky.  

„To už je Rakousko, říkáme tomu baráky s červenou a bílou střechou. Žijí tam šikovné 

holky, umějí i česky.“  Řekl mi vozka.  

    Pak jsme pokračovali dál po cestě k rotě, zleva byly dráty, zprava les. Vozka mne 

seznamoval s terénem a místními názvy jako Zbořený barák, na jeho vnitřní straně byla 

pozorovatelna a zbytek stavení byl v křoví a kopřivách. Vpravo od něj byla vidět hladina 

rybníka, který se jmenoval Stříbrný. O kousek dál se dráty lomily na hráz toho rybníka      

a za ním byla pláň zarostlá náletovými stromy a keři. O ní jsem se dozvěděl, že z jara je 

po ránu plná tokajících tetřívků. Po chvíli jsme dojeli na křižovatku, kde byl Romavský 

rybník, vpředu před námi stály zbytky statku, což byly hospodářské budovy roty. Ve stáji 

byli čtyři jezdečtí a dva tažní koně, dvě nebo tři prasata a koza. Nad tím vším se vypínala 

budova celního úřadu, nyní rota PS, můj nový domov. Naproti ní stál fiňák, dva byty pro 

rodiny funkcionářů. Pak mi ukázal, že po zarůstající cestě se dostanu po nějakých 

dvoustech metrech do rakouské osady Radschin. Při doprovodu do budovy ještě dodal: 

„Jak vidíš, do Bystřice na prapor to máme kolem 14 kiláků, do té vsi před ní, do Artolče, 

kde je sousední rota o 3km míň. Na druhou stranu do nejbližší obydlené osady, do Návar 

je to cca 6km. Je tam devět nebo deset rodin, které dělají na statku. Dál po silnici přes 

Veclov se dostaneš do Starého Města, kde je druhá sousední rota, je to kolem 12km.“  

    Dostal jsem se z bláta do louže, ještě větší zapadákov než Cetviny. Tam to bylo do 

Malont jen 9km, do Bělé 5-6km, na druhou stranu do Tiché asi 4km. Při přijímacím 

pohovoru jsem se dověděl, že na vycházku se chodí do Bystřice, většinou na hraniční 

volno. Když bych měl návštěvu, přijel bych z řádné dovolené nebo služební cesty, mohl 

bych  přespat na praporní záložní rotě. Volného času ale zase tolik nebylo. Někdy jsme se 

vyblbli  na  volejbale. jindy zase na jídelně při různých deskových hrách. Tehdy letělo 

dělání deček za využití šesti nebo osmihranných rámečků, lepili jsme špaky ze zápalek      

a špejlí, vyřezávali lupenkovou pilkou a tak různě.   

    V mé době se sloužilo hlavně v noci. Každá hlídka za postupu kontrolovala 

prosvěcováním kontrolní orný pás, zvečera se dělali průzkumy oboustranně drátů a ve dne 

se obsazovala jen pozorovatelna na okraji lesa v Hutích, která současně prováděla 

propouštění u Procházkových vrat. Nočních služeb bývalo klidně i sedm za sebou. Byl to, 

jak se říká, záhul hlavně na oči pro stálé dívání se do světla. Vzpomínám, že s námi 

sloužil i závodník na koních jezdec Vítek, známý z Velké pardubické. Kromě drsné služby 

jsme si užili i veselé chvíle.  Povyšování se tradičně oslavovalo s harmonikou na hrázi 

Romavského rybníka, využití vody pro oslavence bylo pěkně po ruce. V dubnu jsme se 

sázeli s chlapy z Návar o jejich májky. Stavěli jich kolem rybníčku na návsi pět                   
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a vytahovali se, že je uhlídají až do konce května přede všemi, tedy i před námi péesáky. 

Sázka byla o láhev rumu. Za každou, která zůstala stát jsme láhev platili my, za každou 

která padla, platili láhev rumu oni nám. Během měsíce jsme se vzájemně hecovali. Pokusy 

o podříznutí byly dlouho marné. Návarští měli rozepsané služby nočního hlídkování          

u okna, natahovali kolem májek dráty, podobně jako jsme natahovali my u hlídkové 

signalizace a nástražných osvětlovatel. K jedné májce dali i psí boudu se Zelenkovým 

psem, ten hafan začal hned na každého příchozího štěkat a upozornil službu u okna. Na to 

jich hned několik vyběhlo ven a byli jak vosy. Nad naší výhrou se stahovaly mraky. 

Dlouho byla marná i snaha velitele  a jeho motospojky Krátkého, který se začal dvořit 

dceři Zelenky a pamlsky si snažil naklonit i jejich psa, aby otupil jeho ostražitost. Dojížděl 

za dívkou a psem téměř denně. Ke konci měsíce bylo vymyšleno, že se pes ožere              

v alkoholu namočenými kousky zvěřiny spálené z drátěného zátarasu. Předposlední den 

k večeru, před začátkem schůzky, dal Krátký psovi připravenou dávku zvěřiny. Pes kolem 

desáté hodiny noční vytuhl a Krátký hned ujížděl na rotu. V mžiku byl připraven povoz 

s deseti dřevorubci a jejich  „kapry“,  sekerami a po půlnoci vyrazili. Začínalo drobně 

pršet. Na místě Krátký obešel psa, všechny májky zkontroloval, zda k nim nevedou dráty 

k hlídkujícím a potichu se začalo řezat. Doříznutí mělo být společné. Kolem druhé hodiny 

ranní padly čtyři májky na zem, pátá se opřela o blízký strom. Silné žuchnutí vzbudilo 

spáče a strhl se veliký křik. V mžiku bylo všechno na nohou. Vítězové ustupovali 

k Rajchéřovu, hnáni nadávkami  a pokřikem ozbrojených návarských strážců vidlemi.  

V půli cesty u Kamenného vrchu došlo k utišení vřavy a usmíření. Všichni namoklí se 

vrátili zpět na náves k uzavření míru  a vyřízení sázky. Bylo vyhlášeno, že Romaváci 

sázku vyhráli, použili však neregulérní prostředky, za což zaplatí pokutu v hodnotě dvou 

lahví rumu. První část oslavy se uskuteční hned následující den v 19.00 hod., druhá o 

týden později, zváni jsou i rodinní příslušníci. Stvrzeno bylo přípitkem. Na oslavách 

s harmonikou se krom sázkových tekutin snědl i srnčí guláš, všichni byli velmi spokojeni 

a z roty se vystřídala více jak polovina osazenstva. Jak dopadl Krátký se slečnou nevím, 

ale spolupráce s civilním obyvatelstvem byla zase o něco lepší.  

 

 
Návary s rybníčkem na návsi, v popředí cesta z Rajcheřova na Veclov. 
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      Vypadá to jako román z červené knihovny. Na jedné straně mladí kluci v uniformách, 

na straně druhé za čárou domy s červenou a bílou střechou a v nich dvě šikovné dívky, 

které dokonce umí česky. Tak nějak mi to vozka při mé první cestě na Romavskou rotu 

říkal. Když bylo krásné a teplé počasí dívky se rády slunily na dechách u domů, a když na 

druhé straně uviděly procházet pohraničníky, mávaly a volaly na ně. Někteří dělali, že je 

nevidí a zdánlivě si jich nevšímali, ti druzí odvážnější zamávali a odpověděli na pozdrav. 

Nejlépe na tom byli kluci na pozorovatelně, ti by se nejraději dívali pořád jedním směrem. 

     Pak se ale stalo něco, co by čekal asi jen málokdo. Rotní psovod Jarda Mourek 

z Ostravy, šel večerní průzkum na vnější straně drátěného zátarasu. Nešel tudy poprvé ani 

naposled, naopak průzkum se psem patřl k jeho častým hlídkám. Čára není zeď a tak se 

stalo, že se   s jednou z těch dívek sešel a pak ještě jednou a pak znova ... Na konci 

prázdnin mu dívka sdělila, že je v jiném stavu. Průšvih, který se neutají a mimořádná 

událost se musí hlásit, protože co kdyby se pohraničník rozhodl odejít za svou milou. To 

by bylo přece zběhnutí. Předpis je předpis a průšvihům je potřeba předcházet. Proto byl 

Jarda preventivně převelen k záložní rotě na brigádu PS do Českých Budějovic.  

    Dívka Jardu vyhlížela a volala i na jeho kamarády a ptala se co je s ním? Asi po dvou 

měsících měl Jarda hlášenou návštěvu na bráně kasáren. Jeho dívka tam na něj čekala i se 

svými rodiči. Ještě to asi nějakou dobu trvalo, ale nakonec se ti dva vzali.  

    Po více jak dvou létech jsem navštívil Novou Bystřici. Od kluků z roty jsem se 

dozvěděl, že Jarda párkrát stál u domků s červenou a bílou střechou a volal na hlídky, 

které kolem procházely. Byl zde asi na dovolené, protože jinak žil se svou paní a malou         

dcerkou v Ostravě, kde pracoval jako horník. 

Jirka,  osmdesátiletý cestovatel. 

    

 

Zleva por. Antonín Novotný, npor. František Moša a por. Josef Petrásek 

Romava 1957 
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Úmrtí v EZOHu. 

    Procházení vraty nebo práce v určeném úseku EZOH nebyla nebezpečná, pokud byla 

dodržována bezpečnostní pravidla a nařízení hlídkami a dozorčím důstojníkem roty. 

Vstupující hlídka poté co se dověděla v pojítku od DDR, že je úsek vypnut, byla povinná 

se o tom přesvědčit zkoušečkou a pak na obou stranách činnosti se zajistit zkratovacími 

řetízky. Každé podcenění a nedodržení těchto bezpečnostních opatření či nařízení bylo 

vzápětí potrestáno. V lepším případě zraněním, v horším případě ztrátou života. To je         

i případ úmrtí voj. Majera dne 23.8.1959 ve 20.30hod. u rybníka Brand. 

    Hlavní vinu na smrti nese voj. Majer sám, protože nedovoleným způsobem se snažil 

překonat drátěný zátaras, tedy porušením směrnic a nařízení o pohybu v drátěném 

zátarasu. Tolik závěr šetření v hlášení veliteli HS PS. 

    Ze šetření komise s DDR čet. Hostýnkem, DR svob. Hynkem a s veliteli hlídek obou 

průzkumů svob. Smejkalem a svob. Koubkem a velitelem PchH voj. Řízkem vyplývá, že: 

    Npor. Moša voj. Majer odjeli po 14.00hod. s fůrou žita na hospodářství státního statku 

do Návar, aby ho nechali vymlátit. DDR ani DR je nevybavovali prostředky pro vstup do 

DZ, byli v domnění, že si je velitel roty npor. Moša vzal sám. Pojítka měli oba vlastní- 

přidělené. Výmlat z technických důvodů nebyl uskutečněn. Velitel roty se po 18.00hod.,  

po domluvě s voj. Majerem, odebral na rotu. Po vyžádání o projití vraty byl dozorčím 

důstojníkem vypnut proud. Velitel roty prošel vraty a klíče voj. Majerovi hodil, dle 

dohody, ke kůlu k vnitřní straně DZ. Prošel tedy vraty bez použití bezpečnostních 

prostředků. Po příchodu na rotu upozornil DDR, že před 21.00hod. se bude vracet voj. 

Majer z Návar a bude žádat vypnutí proudu, aby mohl projít. Šetřením v Návarech bylo 

zjištěno, že voj. Majer po ukončení přímého přenosu z VC Brna odejel s koňmi kolem 

19.00hod. směrem k rotě. Ve 20.30hod. hlídka svob. Smejkala a vzápětí i hlídka svob. 

Koubka při návratu z průzkumu zpozorovala ležet ve vratech osobu. Hlídky nepoznaly  

hned o koho se jedná, protože neměly osvětlovací prostředky a už se začínalo stmívat. 

Volaly hned DDR, ten vypnul proud a vyslal PchH, která ve světle zjistila, že ležící ve 

vratech je vozka voj. Majer.   

    Z toho plyne, že voj. Majer našel klíče od vrat podle dohody s VR, otevřel vnitřní vrata  

a aniž zavolal dozorčímu důstojníkovi a požádal o vypnutí elektrického proudu pokusil se 

otevřít střední stěnu vrat, která byla pod proudem. Byl jím zasažen a spadl na spodní vodič 

vrat, přičemž mu spadly klíče mezi střední a vnější stěnu. Hlídky pak klíče našly, otevřely 

vrata a voj. Majera vynesly a snažily se mu poskytnout první pomoc. To se nepovedlo a 

lékař, který se později na místo dostavil, konstatoval smrt. Hlídky u vrat pak zaslechly 

dusot koní, kteří se pásli na svahu hráze rybníka a odvedly je na rotu. Pojítko se u voj. 

Majera nenašlo, proto asi ani nevolal. Údajně bylo nalezeno druhý den na valníku 

s obilím. Podíl na této tragédii má i velitel roty, protože neprosadil důsledné dodržování 

bezpečnostních pravidel při vstupu a manipulaci v drátěném zátarasu, sám je porušoval     

a dával podřízeným špatný příklad. 

Zdroj: spisový materiál čj.: 0587/11–1959 

Antonín Novotný     
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Jak jsem začal naplňovat svůj koníček. 

    Při přijímacím pohovoru na 4.prPS Nová Bystřice kromě jiného zaznělo: „ Je fajn,       

že máš lovecký lístek alespoň rozšíříš naše řady v mysliveckém spolku. A hned uděláš dva 

krmelce a budeš se o ně starat. Na Den Pohraniční stráže ulovíš pro rotu srnce, pokud 

budem honit plán lovu tak dostaneš další úkoly. Máš na starosti řádnou likvidaci               

a i spotřebu spárkaté zvěře v drátěném zátarasu. Tehdy se chodilo v úseku samostatně. Já 

hodně využíval volný čas k poznávání revíru v zakázaném  pásmu, hlavně za dráty. Začal 

jsem cestami a okolím od Romavských rybníků směrem k Mlýnku, k VI/58, na druhou 

stranu zase přes malou kotu ke styku Kraví hora. Jako zbraň jsem měl odstřelovačku 

vz.54. Tak jsem začínal získávat prvé zkušenosti a zážitky z dění v honitbě a vůbec 

z myslivosti. Rád si na ty chvíle vzpomenu i teď po více jak šedesáti létech. Kde ty časy    

a moje mládí je? 

    Poprvé jsem se tam setkal s tetřívky, byl párkrát při jejich toku na louce před Brandem, 

tehdy jich tam bývalo bohatě přes čtyřicet. Rovněž poprvé jsem tu spatřil čápa černého, 

hnízdil kousek od Drátěnky. O množství srnčí a zajíců zahynulých v drátech jsem dříve 

neměl ani ponětí. Dodnes si pamatuji vůni spálené rohoviny, podobné té jako když kovář 

vypaloval lůžko pod podkovu. Hodně hlav srnců jsem preparoval a většinu rozdal klukům. 

Tady jsem se to naučil dělat, kysličník v prodeji byl maximálně 6%. Mám pouze trofej 

srnce šesteráka z 9.8.1957, který zahynul před mýma očima nad Procházkovými vraty. 

Tehdy jsem byl odpoledne na prověrce na pozorovatelně na okraji lesa Hutě. Kluci mne 

na něj upozornili, když přišel na průsek k DZ a říkali, jestli jde proud, otočí se a půjde 

zpět. Když je vypnutý tak elegantně proskočí dráty a bude se pást na vnější straně, pak se 

obdobně vrátí zpět. Houklo pojítko a DDR oznamoval, že vypíná na chvíli statkům. Jedou 

sekat louku kolem Brandu, abychom zvýšili pozornost. A stalo se. Srnec se rozeběhl proti 

stěně, hlavu položil na přední běhy a už byl ve vzduchu. Vypadal jako plavec při šipce při 

skoku do vody. Po dopadu mezi střední a vnější stěnu se už nezvedl, zůstal ležet. Hlídka 

to hned volala a dověděla se, že při znovuzapínání to zahučelo, ale strana nevypadla. 

Běžel jsem s velitelem hlídky k vratům se zkratovačkou, odtud jsme zavolali a pak ho 

vytáhli. Bylo vidět, že je trochu popálený a zadním běhu. Podřízl jsem ho, ještě tekla 

tmavá krev-barva. Byla to náhoda, že v momentě proskakování došlo k zapnutí proudu, 

ale stála ho život. Tady jsem i poprvé viděl hraby, činnost teritoriálního srnce a i počátky 

soubojů srnců. Tři zážitky mám s trávou zarostlé cesty k HM VI/58.  

    Při rozednívání v polovině května jsem si to pomalu vyšlapoval od Malého 

Romavského po pravé koleji cesty a najednou proti mně na svahu, asi tak 250 – 300m 

spatřím něco tmavého u země. Při pohledu dalekohledem to vypadalo jako letící pták. 

Sedl jsem si na pravý okraj cesty a sleduji toho ptáka, vypadalo to jako pilich moták. Ale 

nějak se mi to nezdálo, přibližovalo se to nějak pomalu, ale křídly to mávalo. Asi tak na 

vzdálenost padesáti metrů se to zastavilo a spadlo to na cestu a odsud vyběhla liška vlevo 

od cesty do březového náletu. Byl jsem z toho co jsem uviděl překvapený. Šel jsem blíže 

k tomu, co zůstalo na cestě. Ležela tam zakousnutá tmavá slepice, kterou liška nesla 

z Rakouska liščatům. Asi mne navětřila, kořist pustila a uháněla se skrýt. To mávání 

křídly bylo ale skutečné. Jak slepici nesla držíc ji vprostřed těla, křídla se pohybovala        

a mávala jako by letěl pták. 
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    O tři týdny později na téže cestě, tam kde svah přechází v rovinu se najednou kousek 

přede mnou, snad metr a půl, zaprášilo a ozvala se rána. Padl jsem na zem, krve by se ve 

mne nedořezal. Po pěti minutách, možná i o něco déle jsem dostal odvahu a pomalu se 

zvedal a začal pátrat, kdo po mně střílel. Sledoval jsem okraj lesa před nedalekou státní 

hranicí. Přikrčen jsem došel na úroveň toho zaprášení, bylo tam vidět i kus čáry po dopadu 

střely. V okraji lesa oboustranně mizející cesty v něm jsem nikoho neviděl. Rovněž ani 

v padesátimetrovém pruhu ke SH jsem nikoho neviděl, také na sousedním území s políčky 

k Reingersu nebylo nikoho vidět. Co se tu událo jsem se nikdy nedopátral. Jsou dvě 

možnosti. Buď po mně někdo vystřelil, aby mne trefil nebo jen vystrašil a nebo to byl 

rakouský myslivec či pytlák, který vystřelil na zvěř pasoucí se na našem území  nebo zvěř 

na rakouském území před SH z hloubky území. V obojím to byla neopatrnost, neviděl na 

pravděpodobný bezpečný dopad střely, čili ohrožoval svým jednáním nezúčastněné osoby. 

Po výstřelu pak zmizel. 

    Třetí případ týkající se tohoto prostoru má veselejší rozuzlení. Myslivecký hospodář 

naháněl dosud marně slíbeného srnce na veselku mysliveckého kolegy. Byla středa            

a svatba měla být v sobotu. Já měl po operákovi, možná mne chtěl otestovat coby 

myslivce a tak jsme společně vyrazili. On po známé cestě, já šel od Velkého Romavského 

rybníku nahoru na palouky mezi lesy na kotě. Domluvili jsme se, že budeme asi tak 500m 

od sebe, já nad ním. Padne-li rána, tak ten druhý přijde a pomůže kolegovi, jinak se 

vracíme po stejné ose postupu, sraz bude za 3 hodiny na hrázi rybníka. Nahoře na kotě 

jsem přišel na zalehlého srnce na loučce v trávě. Začaly se mi v hlavě honit myšlenky na 

to jak ho ulovit. Zalehl jsem a připravil se k výstřelu. Chtěl jsem zapískat a při jeho 

postavení vystřelit. Z toho napnutí mne vyrušila rána, která padla zespodu od cesty. Chvíli 

jsem počkal a pak vykročil dolů natěšený, že úkol je splněn. Jdu pomalu, často se 

zastavuji a pozoruji, zda někde nezahlédnu Pepu mezi náletovými břízkami. Zbývá mi pár 

metrů, přeskočit strouhu u cesty a jsem na ní. Najednou uslyším nějaké zapraskání přede 

mnou. Volám: „Pepo!“ 

Ozval se a začal si slovně ulevovat. Myslel jsem, že špatně zasáhl, jak se říkalo, rozbil 

kus. Jdu tím směrem po cestě. Už ho vidím, je ve strouze, ale bez kalhot. Prvá moje 

myšlenka byla, že je znečištěný při vyvrhování od barvy. Na otázku co dělá a kde má 

srnce odpověděl: 

„V pr…., právě se čistím.“ 

    Pak mi celý nazlobený vyprávěl, jak si odskočil do strouhy, aby si ulevil, a když 

rozkročený konal velkou potřebu, najednou uslyšel dupot a zapraskání. Na cestu vyběhli 

dva srnci a začali spolu bojovat jak v nějaké aréně. Popadl odloženou flintu. Jeden ze 

srnců spadl, druhý mu ještě nějakou naložil. V domnění, že ležící zvíře má dost, vystřelil 

Pepa na toho stojícího, sám stojící v nepřirozeném a vratkém postoji. Zřejmě i vlivem 

zpětného rázu se zvrátil a spadl na zadek do strouhy, ale tak nešťastně, že rozsedl svůj 

výtvor a celý se jím umazal. Při pohledu na bojiště neviděl ležet žádného srnce. Proto to 

hlasité nadávání. Já jsem zadržoval smích a jen jsem ho ještě popíchnul: 

„Chtěl jsi moc, srnce nemáš, máš alespoň nějakou práci, tak nebruč.“ 

    Vybuchl jak piliňáky. Cesta na rotu proběhla v tichosti s občasným bohováním. Svatba 

bez srnčího ale nebyla. Srnce jsme se štěstím druhý den ráno nahoře u koty s Josefem 
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ulovili. Přijel brzy. Šli jsme spolu, Pepa přede mnou. Při vycházení z lesa na palouk mne 

zastavil slovy: 

„Ty ho nevidíš? Jsi slepý jak patrona.“ 

Na druhém konci v okraji lupiny stál srnec. Na chovnou hodnotu jsme nekoukali, hned 

jsem střílel. Srnec po ráně zmizel. Jen jsem zaslechl:  

„Tys tomu dal!“  

Asi tak po pěti minutách čekání uviděl Pepa za kolem lupiny z lesa pomalu vycházet srnce 

směrem dolů.  

„Tys ho minul, dělej rychle, než zmizí!“ 

Kleknu, pečlivě mířím a v jeho chůzi s malým předsazením pečlivě mačkám spoušť. 

Srnec značí ránu a po pár krocích padá. Při odkazování se posunul o kousek níž.  

„Výborně, úkol splněn, to ránu na stojícího jsi si mohl odpustit.“ 

Na místě jsme mu dali poslední hryz, já dělal tu červenou práci a Josef připravoval tyč na 

nesení. Chtěl jít dolu na cestu, já zase nahoru se podívat na nástřel té první rány. 

Dohadování jsem ukončil, že na mne počká, že jdu tedy sám. Od okraje lupiny jsem 

nikam nemusel chodit, nic procházet. Srnec ležel tam, kde jsme ho viděli, měl prostřelená 

obě plecka, neudělal ani krok.  

„Pojď sem, poneseme dva, tady leží.“   

Než Pepa přišel, měl jsem už srnce vyvrženého. Hned spustil: 

„Proč jsi střílel na toho druhého, když tenhle už ležel? Kdo se s tím má teď tahat?“ 

Vrchnosti se člověk nezavděčí nikdy. Slib byl splněn. Na rotě celý zpocený pak Mošovi 

řekl: 

„Tondovi je třeba přistřihnout brka, ten by to tu takhle vystřílel všechno.“ 

O svém podílu na lovu a pronesených řečech cudně pomlčel.  

Antonín Novotný                         
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