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POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ 

 

    Nadmořská výška 919 m, od roku 1978 neobydlena. Původní osada vznikla v roce 1788 

v sousedství skelných hutí a patřila k panství Novohradskému. Obyvatelé se zabývali prací 

v hutích, v lese, v zemědělství a podomácku malovanými obrázky na skle. Obec se utěšeně 

rozrůstala a v roce 1790 si podala žádost o statut městečka. Ten jí byl udělen a zároveň 

městský znak, kde v modrém štítě, na zeleném trávníku je stromový pahýl se dvěma zelenými 

větvemi, pravá obloukem nahoru, levá krátká vodorovná. Na té sedí sova. Po pravé straně na 

trávníku skleněný pohár. V místě kostel Panny Marie Dobré rady. 

 
Otto Mőrtl – Miroslav Svoboda: Kaplicko a Novohradsko  

Dona Č. Budějovice 1992  str.77,78  

 

 

 

Vznik názvu Pohoří na Šumavě. 

 

    V roce 1923 se v rámci celé ČSR 

provádělo počešťování německých 

názvů obci. Bylo to údajně v 

návaznosti na sčítání obyvatelstva. 

Jsou ale známy případy, kdy se 

nepočeštilo jako např. dnes  už 

zaniklá osada Oppach u Kaplice 

přejmenována nebyla. Další byly 

někde na Vyšebrodsku. 

    Proč na Šumavě?  Název vychází 

z geomorfologického členění ČSR, 

tehdy platného a jak jsem si ověřil 

platného i dnes. Šumava 

(Böhmerwald) je brána jako jedno     

z evropských pohoří, jemuž jsou 

podřízeny menší  horské útvary 

podobného složení, tím jsou míněny 

Novohradské hory a Slepičí hory.  

    Ještě za Rakouska-Uherska dávno 

před přejmenováním  Buchers na Pohoří,  pojmenovávali čeští vlastenci  městečko po svém  

jako Puchéř. (V materiálech Oblastního archivu v Českém Krumlově jsou zaznamenána 

jména:Buchers, Bucherswald ,Puchéř ,Puchers, Puchoř, Puchoří).  

     Pamatuji, že když otcův známý, český zedník Hynek Osovský u nás doma vyprávěl, jak 

tam něco stavěl ještě za první republiky, tak říkával Puchéř zcela běžně, někdy taky Puchýř. 

To prý podle toho jak se jim tam při práci se stavebním kamenem dělaly puchýře. Uvedené 

údaje v tabulce jsou z roku 1934, kdy se sčítalo a o 2 roky později bylo zveřejněné ve 

Statistickém lexikonu Země České. 

 
Pavel Mőrtl 

 

 

 

 

Obec Poč. 

obyv

atel 

Němci Češi Cizinci Domy 

Pohoří 558 452 18 88  

Jiřice 97 94 3   

Janovy Hutě 65 59    

Šance     22 

Pavlína 79 77 2   

Zlatá Ktiš 23 23    

Leopoldov 167 163 2 2  

Uhliště 148 148    

Sklen. Huť 32 22 10    

Terčí Dvůr 40 40    

Terčí Huť 47 47   4 

Terčí Ves  83 83    

Lužnice 243 233 5 5  

Cetviny 455 365 29 61  

Mikulov 202 195 7   



3 
 

 21.5.1938  

 

    Vyhlášená částečná mobilizace v měsíci květnu 1938 prošla v obvodu stanice Pohoří 

celkem klidně, bez jakýkoliv incidentů, jak ze strany místních Němců, tak i ze strany Němců 

ze zahraničí. Část místních Němců podle mobilizační vyhlášky v klidu nastoupila vojenskou 

službu  u čsl. armády a posílila družstva SOS na československých hranicích.  

    Ne tak klidně prošla vyhlášená mobilizace nařízená dne 24.9.1938. Již měsíc před 

vyhlášením této mobilizace jednotliví Němci z Pohoří a okolí přecházeli ilegálně přes hranici 

do bývalého Rakouska, které již bylo součástí Německa, aby nemuseli v případě mobilizace 

nastoupit vojenskou službu. Stali se z nich za hranicemi příslušníci Freikorpsu. Tím se stalo,                 

že z celkového počtu asi 60 mužů, povinných vojenské službě u československé armády,  

nastoupili za mobilizace v září 1938 pouze tři.  

    Za mobilizace stály na hranicích v obvodě četnické stanice Pohoří celkem 4 družstva SOS, 

která byla utvořena z příslušníků četnictva a finanční stráže, později byla zesílena vojíny 

české národnosti. Velitelem těchto družstev byl štábní kapitán Jan Manda, okresní velitel 

četnické stanice z Trhových Svinů. (četa Terčí Ves - družstva Ulrichov, Terčí Ves, Pohoří n/Š, 

Stříbrá Huť-poznámka autor) 

    Těsně před vyhlášením mobilizace v září 1938 bylo v lese zvaném Ulrich přepadeno 

družstvo SOS příslušníky Freikorps ze zahraničí. Družstvo SOS před přesilou muselo ustoupit 

a nebylo již obnoveno. Zraněn nebyl nikdo a ani o život nikdo z příslušníků SOS nepřišel.  

    Druhý případ přepadení byl namířen proti družstvu SOS umístěném přímo v budově 

finanční správy v Pohoří hned po vyhlášení mobilizace. Útok Freikorps byl proveden 

v poledních hodinách s kulomety. Byl však odražen se ztrátami útočících, kteří měli raněné 

nebo dokonce mrtvé, které si odnesli sebou za hranice, takže přesný počet ztrát na straně 

útočících není znám. Na straně příslušníků SOS nebylo žádných ztrát.  

    Na rozkaz velitelství praporu SOS bylo Pohoří dne 8.10.1938 od družstev SOS vyklizeno. 

Po jejich odchodu byly všechny české úřady jako četnická stanice, pošta a oddělení finanční 

stráže místním německým obyvatelstvem vykradeny a poničeny.  

    Příchodem německé armády do Pohoří přišel nový velitel stanice Gendarmarie Franz 

Fehrenberger s jedním asistenčním vojínem. V obci Pohoří za okupace byl jmenován vládním 

komisařem člen strany NSDAP jménem Datscher, zuřivý nacista, pocházející z Evense 

v Německu. Jeho přičiněním bylo hned na počátku zatčeno asi 7  mužů německé národnosti 

z Pohoří, že jako členové sociálně demokratické strany udržovali za Československé 

republiky přátelské vztahy s českým obyvatelstvem. Asi za dva měsíce byli propuštěni na 

svobodu. Veškerou nacistickou propagandu vedli v Pohoří úředníci lesní správy. Příslušníkům 

bývalé sociálně demokratické strany bylo těmito úředníky vyhrožováno, že pokud nevstoupí 

do strany NSDAP budou propuštěni z práce a byli poté terorizováni, že skoro všichni až na 

malé výjimky vstoupili k uvedené straně.  

    Po druhé světové válce, když byl společným úsilím západních demokracií a Sovětského 

svazu poražen německý nacismus, vyšla vítězně i obnovená Československá republika.  

 

10.května 1945 

    Toho dne obsadila Pohoří Rudá armáda s 30ti členným oddílem partyzánů skupiny 

Macháček. Komisařem v obci Pohoří byl zvolen četnický strážmistr Tomáš Vondruš. Při 

obsazování Pohoří byl zastřelen zuřivý nacista Ignác Birampl z Pohoří čp. 42. V druhé 

polovině června 1945 bylo Pohoří obsazeno československým pěším plukem z Českých 

Budějovic.  
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3.července 1945 

    V Pohoří zahájila činnost stanice SNB a vedením byl pověřen štábní strážmistr Josef 

Němeček a jako příslušníci stanice štábní strážmistr Jaroslav Prokeš, strážmistr František 

Vaclík a podstrážmistr Karel Kolář. Za pomoci příslušníků Rudé armády (dále RA) započala 

stanice SNB očistnou akci v okolí tím, že všichni příslušníci bývalé německé armády                     

a funkcionáři nacistických složek byli zatčeni a předáni RA do Benešova nad Černou .  

31.července 1945 

    Tohoto dne byl strážmistrem Josefem Němečkem a strážmistrem Františkem Vaclíkem 

v Sandlu v Rakousku, zadržen hledaný německý příslušník Jan Louda, který byl zuřivým 

nacistou a terorizoval jak české tak i německé obyvatele v Kaplici a po příchodu 

spojeneckých vojsk utekl do Rakouska . Zatčený byl dodán do vazby v Kaplici.  

22.srpna 1945 

    Byli strážmistrem Josefem Němečkem a strážmistrem Františkem Vaclíkem zatčeni Jan 

Guschelbauer, Jan Praschek, Petr Sneider, Adolf Kratochvíl, Adolf Eichner a Antonín Pehmer  

všichni z Pohoří, jako vedoucí strany NSDAP a dodáni do vazby v Kaplici . Tato očistná akce 

v Pohoří byla provedena za vydatné pomoci dalších příslušníků stanice a to podstrážmistra 

Josefa Kaclíka a střelců Bohuslava Pánského, Jana Turka a Františka Říhy.  

2.prosince 1945 

    U samoty Malše bylo zjištěno dle stop ve sněhu, že v tomto místě byla státní hranice 

překročena s povozem neznámými pachateli. Pátrání bylo bez výsledku. Bylo zjištěno, že dva 

příslušníci RA přešli státní hranice a dožadovali se prodeje potravin na samotě Nová Šance. 

Pachatelé nebyli zjištěni. Oznámeno občanem německé národnosti z Pohoří.  

17.prosince 1945 

    Byla zadržena Amálie Lechnerová z Pohoří pro ilegální přenášení dopisů do Rakouska        

a pokutována částkou 20 Kčs. 

12.ledna 1946 

    Tohoto dne asi v 08:00 hod. přijeli příslušníci RA nákladním autem do Jiřic v počtu asi 7 

osob, všichni ozbrojeni a pod výhružkou zastřelení odcizili Václavu Grumberovi jednoho 

vepře o váze 100 kg v ceně 2.000 Kč. Po činu odjeli zpět do Rakouska. Hlášeno na posádkové 

velitelství RA do Prahy.  

5.února 1946 

    Byla provedena domovní prohlídka u Jana Hundsana z Pohoří v 24:00 hod. za účelem 

pátrání po usvědčujících důkazech o protistátní činnosti. Bez výsledku. 

6.února 1946 

    Příslušníci RA odcizili německé příslušníci Marií Jílkové ze samoty jednoho vepře ve váze 

asi 50 kg v ceně 650 Kč.  

    Čet. Miroslav Patka, des. Bohumil Pánský, des. Rudolf Diviš, svob. Václav Černý, svob. 

Jaroslav Hruška a střelec Jaroslav Rejbora v 10:00 hod. odjeli do Českých Budějovic 

k přijímací zkoušce do SNB.  
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7.února 1946  

   Příslušníci RA v počtu 11ti osob, odcizili německému příslušníkovi Janu Hansovi jednu 

krávu a tele v ceně 4.000 Kč, Marií Faitlové jednoho býčka v ceně 3.000 Kč a Anně 

Brunnerové jednoho vepře v ceně 600 Kč a uprchli do Rakouska.  

 

1.března 1946 

    Adolf Kratochvíl a Anton Guschbauer z Pavlíny byli jako funkcionáři SA zatčeni a dodáni 

do vazby v Kaplici. Herman Schrenk z Janovy Huti byl jako funkcionář SA zatčen a dodán do 

vazby  Kaplici.  

9.září 1946 

    Jízda na služebním motocyklu do Sandlu v Rakousku za účelem pátrání po pachatelích 

odcizeného býčka Marií Koppenbergerové z Pohoří čp. 63. Vrátili se o 21 hodině. Pachatelé 

dva poddůstojníci RA byli v Sandlu dopadeni a odcizený býček jim byl odejmut a téhož dne 

byl navrácen poškozené.  

16.září 1946 

    Při obchůzce bylo zjištěno, že rolník a kovář František Weilguny z Černé Čtvrtě čp. 94 

v noci z 15. na 16.září uprchl se svojí rodinou do Rakouska. 

30.října 1946 

    František Bažant a František Šerý, oba respicienti Finanční stráže z Pohoří, oznámeni 

okresnímu soudu v Kaplici pro přestupek proti bezpečnosti státu. 

7.listopadu 1946 

    Herta Pfeiferová z Pohoří byla zadržena pro neoprávněné překročení státní hranice.  

ABS Kanice: Staniční kniha četnictva a poté SNB Pohoří 

 

 

Pohoří na Šumavě začátek 20. století. 
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    O tom jak vypadala situace v roce 1947 v Pohoří na Šumavě a okolí, vypráví v knize 

Jindřicha Marka „Smrt v celním pásmu“ inspektor finanční stráže Antonín Švitora:                 

„Nečekejte, že zde najdete nějaký ruch, naopak vejdete do vesnice, která sice za prvé 

republiky měla přes 700 obyvatel, ale dnes zde najdete pouze 7 příslušníků finanční stráže,     

3 příslušníky SNB, poštovní úřednici, která je manželkou finančníka a konečně hajného             

a správce konzumu, který vlastně prodává, jen když má co, poněvadž doprava je do této obce 

pro špatný stav silnice prostě nemožná. V zimě pak ustane nadobro.   

    Ve vesnici najdete také hostinec, jehož majitelem je Rakušan jménem Hietler, který dosud 

nebyl odsunut pouze z těch důvodů, že není žádného uchazeče o tento hostinec a že je to 

jediná kuchyň, která vyváří, ač mizerně, ale přece pro oněch pár duší, které zde musí býti.  

    Lékař je na naší straně vzdálen 25 km, a proto také musí v pádu nutnosti býti volán lékař 

z Rakouska, který je vzdálen asi 6 km a který také ochotně nemocného včas navštíví.       

    V samotném Pohoří je inspektorát a oddělení finanční stráže, silniční celní úřad, stanice 

SNB, poštovní úřad a konzum, nedaleko pak hájenka. V kraji je dosud několik německých 

občanů, kteří zatím nebyly odsunuti ježto jich je nutně zapotřebí na lesních pracích. 

Zaměstnance finanční stráže dnes zde najdete mimo službu i na lukách, kde pracují na sklizni 

sena. 

    Opuštěné chalupy jsou v bídném stavu a až nad okenní rámy zarostlé kopřivami.                 

O dobytek, který tu dosud je, stará se zase jenom finanční stráž. Vesnice je bez elektrického 

světla, svítí se petrolejem nebo svíčkami. Inspektorátu finanční stráže je podřízeno ještě 

oddělení FS Stříbrné Hutě, vzdálené 6 km, oddělení Dolní Příbrání, které je vzdáleno 12 km    

a oddělení FS v Černém Údolí, vzdálené 11 km. A tak na rozloze asi 50 km2 žije zde celkem 

asi 50 lidí. 

    V zimních měsících se dosti často stává, že zaměstnanci v těchto místech jsou až čtrnáct 

dní bez chleba, ježto ku příkladu z Dolního Příbrání mají k pekaři 14 km. Nejbližší škola je 12 

km. V tomto místě žijí pouze tři příslušníci finanční stráže a jinak je celá obec liduprázdná. 

To samé vidíme ve Stříbrných Hutích, kde jsou čtyři zaměstnanci finanční stráže a dva hajní.“ 

Jindřich Marek: Smrt v celním pásmu  

1.vydání Svět křídel 2000 str.183,184.    

 

Pohoří na Šumavě  
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Pohraniční rota Pohoří na Šumavě  rok 1951 – Nová sestava. 

Dislokace v horní části osady Pohoří v budově bývalého celního úřadu 

Vzdálenost od budovy roty k státní hranici: 1.000 m 

Vzdálenost sousedních rot:                            Žofín  10.800 m po cestě 

                                                                       Dolní Příbrání  9.000 m po cestě 

Vzdálenost k velitelství praporu:                   Kaplice  26.000 m po cestě 

Vzdálenost k obvodnímu lékaři:                    Benešova nad Černou 23.000 m po cestě 

                   k  zubnímu lékaři:                       Kaplice-26.000 m po cestě 

                   do nemocnice:                             České Budějovice  54-58.000 m  

 Pozorovatelny:   

č.1-Na kostelní věži v obci Pohoří. 

č.2-Na severním okraji lesa u Janových Hutí, přístup přes koty 931 a 918 po okraji lesa.                                                       

č.3-Na okraji lesa severně přes kotu 960,  přístup  z Pohoří okrajem  lesa přes kotu 945. 

  

Stanoviště pohraničních hlídek: 

č.1-U křížku u silnice z Pohoří k státní hranici od roty 370 m. 

č.2-Jihozápadně od kapličky ,severně od osady Šance od roty 1.200 m. 

č.3-Na kotě 945 od roty 2.600 m. 

č.4-Na kotě 916  z Pohoří přes kotu 901, od roty 3.600 m.  

č.5-Na kotě 918 u Janových Hutí, od roty 1.000 m. 

č.6-Na okraji lesa nad Janovými Hutěmi, od roty 1.300 m. 

    Pravá strana úseku začíná od hraničního mezníku III/52 od pramene potůčku Různice,   

který dál tvoří průběh státní hranice, dál ke křižovatce nad kotou 969 a jižně od koty 1.004, 

dál přímým směrem mezi kotami 829 a 867, dál jižním směrem od koty 862 a mezi dvěma 

silnicemi ústí na silnici z Leopoldova na Jednoty. 

    Levá strana úseku začíná od hraničního mezníku IV/11 přes kotu 1.007 severně, dál přes 

kotu 971 severně přes kotu 858 a dál přímo na severní okraj rybníka Kohlstater-Huťský 

rybník. 

Zakázané pásmo probíhá po cestě vedoucí z koty 938, 450 m od SH.  

Přes kotu 969 a přes kotu 960, 1.000 m od SH. 

Přes osadu Pavlína 1.400 m od SH. 

Přes severní okraj lesa osady Šance 1.300 m od SH. 

Okolo severního okraje lesa jižně od Pohoří  1.000 m od SH. 

Dál protíná polní cestu vedoucí od SH ke kotě 930, 800 m od SH. 

Dál jihovýchodním okrajem obce Pohoří  800 m od SH. 

Z Pohoří dál vede po polní cestě až k nezalesněnému prostoru Janovy Hutě - 200 m od SH 
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A přímo přes volný prostor z lesa až na cestu vedoucí z Janových Hutí do Stříbrné Hutě-180 

m od SH. V obci Pohoří je jeden kostel, kam farář dojíždí z Malont jednou za 14  dní, kde na 

faře bydlí.Ve škole vyučuje učitelka Jiřina Koidlová. Majitelem hostince je p. Sofka, který 

mimo hostinec provozuje i povoznictví. Po stránce bezpečnostní je neškodný. 

Občané Pohoří pracují převážně v lese.  

         ABS Kanice: Dislokace pohraničních rot roku 1951 

1951 

   Dne 20. března spáchal sebevraždu velitel roty stržm. O. Lapáček.  

1952 

   Dne 6.září 1952 v 01:00 hod. došlo v prostoru HM III/56-57 k narušení SH z Rakouska do 

ČSR. Narušitel postupoval dál lesním masivem až do osady Leopoldov přes Terčí Ves až do 

Černého Údolí, kde požádal hostinského o jídlo a oblek. Za Černým Údolím zastavil auto PS 

a požádal o svezení do Benešova nad Černou. Zde přespal a druhý den po ránu odjel 

autobusem do Kaplice a dál do Českých Budějovic, kde byl zpravodajskými orgány zadržen 

v autobusu. U sebe měl ostře nabitou pistoli a vysílačku. Jednalo se o agenta Osinského. 

Zprávu o neznámém muži podala manželka hostinského v Černém Údolí staršinovi Jeníčkovi 

z roty Žofín, který zahájil pátrání.  

1959 

    Dne 1.srpna 1959 došlo k proryvu SH 

dvěma muži, kteří byli na brigádě                

u státních lesů Pohoří na Šumavě. 

V nočních hodinách vyšli z ubytovny 

s žebříkem, který si přistavili k drátěnému 

zátarasu       a překonali jej. Za půl roku se 

jeden z nich  Josef Langmüler vrátil zpět do 

ČSR a vypovídal jak tehdy překonali DZ       

a státní hranici.  

1960 

    Dne 20.října 1960 v 01:50 hod. došlo 

k neoprávněnému použití zbraně 

prověrkovou hlídkou por. Krenára a voj. 

Holouše, kteří šli na kontrolu hlídek 

v terénu. Při postupu na stanoviště hlídky 

zaslechli před sebou šramot a por. Krenár 

zvolal: „STŮJ!“  a poté dvakrát vystřelil do 

vzduchu z pistole. Za chvíli doběhla poblíž 

střežící hlídka. Šlo o ukvapené jednání        

a por. Krenár byl kázeňsky potrestán.  

1961 

    Dne 19.srpna 1961 po 19.oo hodině se po 

návratu z Kaplice v podnapilém stavu  

pokusil o sebevraždu zastřelením z pušky 

voj. Pavel Petko. Byl převezen k vyšetření na praporní ošetřovnu do Kaplice. 
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1965  

  Podle získaných zpráv z druhé strany mělo dojít v době od 19.června 1965 do 12.července 

1965 k pokusu o přechod SH z Rakouska do ČSSR skupinou osob, která měla být ozbrojena. 

Bylo zpřísněno střežení na pravděpodobných směrech u rot Pohoří, Žofín a Šejby, které byly 

posíleny pohraničníky z jiných pohraničních rot. 

      Ke konci roku došlo k vypnutí elektrického proudu do EZOH a také došlo ke zrušení 

pohraniční roty Dolní Příbrání.  Rok před tím došlo ke zrušení pohraniční roty Ulrichov a tak 

pohraniční rota Pohoří na Šumavě od roku 1966 střežila od HM-III/47 až k  HMIV/14. 

  

1966  

    Dne 2.listopadu 1966 v 18:10 hod. byl v prostoru HM-III/56 zadržen Josef Matějka, který 

utekl při převozu do věznice a snažil se dostat ke státní hranici. Dne 30 října 1966 se dostal do 

Benešova nad Černou a dál postupoval lesem k hranici, kde několikrát zabloudil a u drátěného 

zátarasu byl zadržen hlídkou.  

1968 

    Dne 24.dubna 1968 v 10:00 hod. v prostoru HM IV/10-11, asi 200 m od drátěného 

zátarasu, vznikl od rozdělaného ohně požár. V prostoru pracovali lesní dělníci manželé 

Batelkovi z Brna, důchodci, kteří si sem přišli přivydělat. K požáru došlo jejich vlastní 

nepozorností, když si chtěli na svačinu opéci buřty. Oheň  se nekontrolovaně rozšířil. Při jeho 

hašení Batelka uhořel a jeho žena utrpěla popáleniny 2. stupně. 

    Dne 20.května 1968 v 17:15 hod. došlo k proryvu SH  jednou osobou v prostoru HM 

III/47-48, v uvedeném prostoru není signální stěna ani kontrolní pás jen starý DZ, který byl 

prostříhán. 

 

1969 

    Dne 22.listopadu 1969 došlo v prostoru HM IV/9-10 k proryvu SH Petrem Gebltem, který 

k SH postupoval se svým kamarádem, ale ten se u DZ vrátil zpět a v osadě Leopoldov byl 

zadržen. 

1970 

     Dne 14. února 1970 po 20 hodině zběhli do Rakouska v prostoru HM IV/4 dva příslušníci 

pracovní skupiny, voj. Zdeněk Lopauer a voj. Vladimír Beran, kteří prováděli stavební práce 

na rotě. Kolem 22.00 hod. vypukla v prostoru Pohoří silná vichřice, která trvala až do 11.00 

hod. následujícího dne. Signální stěna byla zapadána sněhem a musela být vypnuta, byl z ní 

vidět jen poslední vodič asi 10 cm nad sněhem, takže se dal lehce překročit. Stopy po zbězích 

nebyly vůbec zjištěny a jejich útěk byl potvrzen až následující den příslušníky rakouské 

Zollwache  přes hraniční přechod v Č. Velenicích. Za dva měsíce se Lopauer vrátil zpět do 

ČSSR vlakem v prostoru rPS Poštorná.  

 

Vzpomínka pohraničníka – první. 

    Základní vojenskou službu jsem nastoupil 1.10.1969 k 15. Brigádě Pohraniční stráže 

v Českých Budějovicích a byl jsem zařazen do ženijního výcvikového střediska, které bylo 

umístěno v dolním areálu Pohraniční brigády. V tomto dolním areálu byla mimo nás umístěna 

též velitelská rota PS, RTZ, výcvikové středisko kuchařů a rota Vnitřní stráže. 
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    Ženijní výcvikové středisko jsem ukončil na začátku měsíce března 1970 a byl jsem 

zařazen na 10. RPS Pohoří na Šumavě. Někdy kolem 10.března 1970 jsem byl společně 

s několika absolventy převezen nákladním vozidlem V3S na kaplický prapor PS a odtud nás 

pak gazíky rozvážely na jednotlivé roty. Po příjezdu na Pohoří jsem byl přijat velitelem roty 

(neformálně byl oblečen v zelených kalhotách a ve svetru, na hlavě měl brigadýrku a na 

nohou vysoké „filcáky“). Budova roty vypadala zvenku neutěšeně, vevnitř však byla po 

rekonstrukci. Bylo zde i ústřední topení, které však zatím nefungovalo a topilo se v kamnech. 

Druhý, nebo třetí den jsem pak absolvoval tzv. zavádění po SH, kde nás prováděl velitel roty 

s brokovnicí na rameně. Podotýkám, že v zimě 1969/1970 napadlo hodně sněhu, který ještě 

v březnu ležel v některých místech až téměř do ¾ signálky. Jednalo se o signální stěnu U60, 

která mohla být vysoká zhruba 150 cm. Vzhledem ke sněhu byla v této době vypnutá. Asi za 

tři dny byl vyhlášen pohraniční poplach a byl jsem zařazen jako člen hlídky, která měla 

zaujmout stanoviště na Stříbrné Huti u styku s PS rotou Žofín. Bylo asi 21.oo hod. když jsme 

vyrazili z roty. Já jsem šel bez lyží vepředu jako člen a velitel hlídky za mnou na lyžích. Na 

styk s rotou Žofín jsme dorazili zhruba v o1.00 hod a velitel hlídky zjistil přes pojítko,           

že pohraniční poplach je odvolán. Na rotu jsme se vrátili zpět zhruba v pět hodin ráno. 

    Zakrátko po této události jsem byl v rámci technické hlídky vyslán na stanoviště Šance a to 

společně s vojínem, který narukoval k PS v dubnu 1969 s úkolem proházet kolem signální 

stěny od pozorovatelny Šance směrem k rozvodu mezi levou a pravou stranou ve sněhu 

chodník pro možnost zásahu psovoda se psem. Tento sníh jsme tak prohazovali asi 14 dnů. 

Během této činnosti jsme se oba sblížili a tak mi můj kamarád vyprávěl následující příběh. 

    V roce 1968-1969 se prováděla vnitřní rekonstrukce budovy roty a veškeré mužstvo tak 

bylo vystěhováno do stanů, postavených na hřišti. Někdy v polovině roku, spíš až k podzimu 

1969 rekonstrukce skončila a drobné nedodělky, zejména průrazy ve stěnách apod., pak 

dodělávali zedníci z brigády PS. Mezi nimi byl také nějaký Beran. Po skončení prací se tito 

zedníci (vojáci) měli vrátit na brigádu PS. Na silvestra 1969 večer však tento vojín Beran 

společně s jedním kolegou odešli z roty přes rozvod na mezinárodní cestu a do Rakouska. 

Byla sněhová vánice, strážný u roty nic nezjistil, signálka na rozvodu byla jednak zavátá           

a jednak vypnutá. Druhý den byla po těchto vojácích na rotě sháňka a byli hledáni po 

jednotlivých barácích u lesáků na Pohoří. Nikde však po nich nebylo ani stopy. Údajně během 

týdne přišel na rotu pohled adresovaný veliteli roty, ve kterém ho pozdravovali z Rakouska. 

    Po vyslechnutí tohoto příběhu mi bylo jasné, proč během noci chodí po světnicích operační 

důstojník a kontroluje spáče. Jinak blíž se o tom na rotě nemluvilo, nehledě k tomu, že jsem 

byl nováček bez důvěry. 

    Někdy koncem dubna 1970 k večeru přijel na rotu důstojník VKR a zavřel se s velitelem 

roty do kanceláře. Asi za hodinu a půl byl vyhlášen Pohraniční poplach s nástupem beze 

zbraní na PVS. Tam jsme byli seznámeni s tím, že údajně kolem půlnoci bude uprchlý Beran 

přecházet na Stříbrné Huti pro uprchlíky z republiky a bude je pak převádět do Rakouska. 

Stejné opatření tedy prováděla i rota Žofín. Na akci bylo vybráno velitelem několik 

zkušených mazáků. Ostatní jsme pak zůstali v pohotovosti. Kolem 4.00hod ráno pak byla 

další akce odvolána, protože, opět údajně, někdo z vojska nechtěně rozsvítil baterku a celou 

akci prozradil. 

    Po revoluci 1989 jsem měl možnost hovořit s tím bývalým důstojníkem VKR a ten uvedl, 

že Beran pocházel z Ostravy a oni získali agenturní zprávu, že se zdržuje doma u rodičů. Tak 

prý vpadli do bytu, ale on jim utekl přes balkon. To je ale nezaručená zpráva. 

Toť vše co o uprchlém Beranovi vím.                                                               Vojtěch Zajíček  
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1972      

     Dne 6.července 1972 došlo k sebevraždě na stanovišti vrata Šance, kde se ranou ze 

samopalu zastřelil voj. Jan Janata. Po převozu do vojenské nemocnice v Českých 

Budějovicích  na následky zranění zemřel.  

 

1974     

      Dne 10.června 1974 kolem 14 hodiny v prostoru HM IV/6 došlo k překročení SH 

z důvodů zabloudění vojínem Valentinem Vajasem. Toho dne kynolog roty našlápl cvičnou 

stopu a voj. Vajas se služební fenou Cilkou ji vypracovávali. Přitom ze stopy sešli a dál 

pokračovali rakouským územím až k lesnímu dělníkovi, který je vzal domů a přivolal policii. 

Voj. Vajas byl vyslýchán a tvrdil, že zabloudil. Téhož dne v 21:00 hod. byl na hraničním 

přechodu Halámky předán do ČSSR. 

 

1978  

       Dne 13.září 1978 v 01:50 hod. prováděl por. Pechek aktivizaci hlídky na stanovišti 854,2. 

Na starém drátěném zátarasu v úseku P-5 nalezl opřený provizorní žebřík o DZ. Došlo 

k zakrytí SH pohraničních u rot Cetviny a Pohoří od HM III/44-III/53. Po příjezdu pátrací 

skupiny byl proveden psovodský průzkum, stopy po pachateli ale nebyly nalezeny. Posléze 

komise dospěla k závěru, že se jednalo o „žert,“ kterým se kdosi chtěl pohraničníkům pomstít 

nebo si z nich jak se říká vystřelit. 

    V roce 1978 se začala budovat nová trasa drátěného zátarasu se signální stěnou U-70 dál ve 

vnitrozemí a odřízla tak Pohoří od okolního světa. V listopadu téhož roku byla rota Pohraniční  

stráže zrušena. Poslední služba ochrana státních hranic pohraniční rotou Pohoří byla 

v operačním dnu ze 14. na 15. listopad 1978. Poté byli pohraničníci základní služby                 

i funkcionáři převeleni na jiné pohraniční roty a doplnili tak jejich stav.  Pohraniční rota 

v době své poslední působnosti střežila od HM-III/53 až k IV/14 a po zrušení si její úsek 

rozdělily sousední pohraniční rPS Cetviny a rPS Černé Údolí.  Rota PS Cetviny poté střežila 

nejdelší úsek na jižní hranici od HM III/38 až k HM IV/6 s délkou státní hranice 21.900 m. 

Rota PS Černé Údolí pak střežila úsek SH od HM IV/6 k HM IV/28 s délkou státní hranice 

12.055 m. 

    Objekt pohraniční roty Pohoří na Šumavě byl vyklizen a uzamčen. Pohoří sice osiřelo,       

ale v celém jeho katastru probíhaly intenzivní těžební a pěstitelské práce v lesích                       

a myslivecká činnost vzhledem k hojnému výskytu zvěře. Zemědělská činnost byla zaměřená 

na pastevectví a chov dobytka. Pohraniční hlídky se do prostoru Pohoří pohybovaly jako 

kontrolní hlídky se zaměřením na dodržování režimu hraničního pásma a činnosti osob 

pracujících za ŽTZ nebo jako hlídky určené ke kontrole demarkace. Pohoří na Šumavě bylo 

od signální stěny v Leopoldově vzdáleno 7 km. Byla zde vrata a propouštěcí stanoviště 

pohraniční hlídky, kde se propouštěli pracovníci vlastnící propustku do HP.   
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Hospoda-obchod, hlavní ulice ke kostelu. 

 

Budova rPS Pohoří na Šumavě, takto vypadal celý objekt ještě v zimě 1978. 

 

 

Hlášení: Dne 5.11.1985  v 15.00 hod. byl proveden odstřel bývalého objektu roty PS Pohoří. 

Odstřel byl proveden s dodržením všech bezpečnostních opatření, spotřeba 820kg trhaviny. 
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Hlášení o proryvu v úseku 10. rPS Pohoří na Šumavě. 

 

   Dne 10.dubna 1978 asi v 06:45 hod. došlo v úseku 10. Pohraniční roty Pohoří, okres Český 

Krumlov, k proryvu státních hranic z ČSSR do Rakouska v prostoru mezi HM-IV/13-14 . 

Proryv byl uskutečněn dvěma narušiteli mimo směr pravděpodobného postupu narušitelů jak 

15 . brigády PS České Budějovice, tak i roty Pohoří. K postupu narušitelů nebyly získány 

žádné signály a proryv nebyl zjištěn.  

    Dne 15. dubna 1978 byl předán příslušníkem OOVB Trhové Sviny zpravodajskému orgánu 

útvaru Kaplice poznatek, že občané Trhových Svinů Jan Pilbauer a Ladislav Benda jsou 

nezvěstní. Na základě tohoto poznatku byla provedena vojsková opatření na daném směru 

ke státní hranici a provedena kontrola KP/DZ, která byla negativní.  

    Dne 24.dubna 1978 bylo orgánem OOVB Trhové Sviny hlášeno, že rodiče Bendy                

a Pilbauera obdrželi dopisy, v nichž je sděleno, že oba se nachází v Rakousku v táboře pro 

utečence v Traiskirschenu. Jejich výskyt v Rakousku byl potvrzen i výpovědí zadrženého 

Tomana, bývalého pohraničníka roty České Velenice, v úseku pohraniční roty České 

Velenice, který se vracel z nelegálního pobytu z Rakouska dne 28. května 1978. Na základě 

tohoto poznatku bylo zjištěno, že Benda a Pilbauer překonali státní hranici v prostoru 

Stříbrných Hutí dne 10. dubna 1978. K překonání ženijně-technického zabezpečení použili 

strom, který rostl v blízkosti signální stěny. Signální stěna je v daném prostoru vzdálená od 

státní hranice 500 m. 

    Iniciátorem tohoto přechodu byl pravděpodobně Pilbauer. Benda plnil úlohu převaděče, 

protože úsek 10. Pohraniční roty Pohoří znal z doby, kdy zde vykonával základní vojenskou 

službu jako spojař v letech 1973-75. 

     Kolem tohoto proryvu státní hranice bylo několik nejasností, které byly objasněny až poté,  

kdy se Pilbauer  8.dubna 1980 vrátil z Rakouska domu. Byl zadržen pohraniční hlídkou roty 

Šejby.  

    Pilbauer při vyšetřování uváděl, že o úmyslu ilegálního přechodu státních hranic do 

Rakouska uvažoval již v dřívější době.  V roce 1975 chtěl uskutečnit přechod státní hranice  

v prostoru Nové Hrady, což se mu nepodařilo. Jeho trestná činnost v tomto směru mu nebyla 

dokázána, byl pouze stíhán pro nelegální držení střelné zbraně. Motiv k útěku z ČSSR byl 

nesouhlas se socialistickým zřízením. Prohlásil, že pro ČSSR pracovat nebude a nadával na 

svou příbuznou, která si vzala příslušníka SNB. Jeho kamarád Ladislav BENDA byl tehdy 

v rozvodovém řízení a měl také úmysl opustit republiku. Přechod státní hranice uskutečnili 

bez jakýkoliv příprav. Den před přechodem byli oba jmenovaní v Českých Budějovicích, kde 

se v hospodě přivedli do podnapilého stavu. Pak odjeli do Trhových Svinů, kde v bytě Bendy 

pokračovali v pití alkoholu. Tehdy v nich uzrál nápad uskutečnit přechod státních hranic. Ve 

večerních hodinách odjeli z Trhových Svinů autobusem do Benešova nad Černou, kam přijeli 

kolem 20:00 hod. Zde navštívili místní pohostinství, kde povečeřeli, vypili několik piv            

a z pohostinství odešli. Z Benešova pokračovali pěšky po silnici směrem na Černé Údolí až 

téměř ke křižovatce, kde Benda věděl, že se tam nachází hlídka PS. Proto toto stanoviště 

hlídky obešli po pravé straně za domem jistých Ježků. Kolem  hlídky šel Benda bos, protože 

měl boty na podpatku, které působily hluk, a nechtěl na sebe upozornit. Poté postupovali 

lesem podél silnice až do prostoru ke křižovatky v Pohorské Vsi, kde se měla nacházet hlídka 

PS, kterou také obešli. Dále postupovali až na konec Pohorské Vsi k dílnám státního statku, 

kde přešli silnici a došli až k pile na Uhlišti. Benda věděl, že nad Uhlištěm je skryté stanoviště 

pohraniční hlídky, kterou také obešli. Dostali se téměř až k osadě Leopoldov a lesem se 

dostali k drátěnému zátarasu. Zde Benda hledal stromy, jejichž větve přesahovaly přes DZ. 
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Pamatoval si ještě ze své služby, že takové stromy u signální stěny rostou.  Dlouho bloudil,  

byla velká tma a vhodný strom nemohl nalézt. Až po delší době našli strom, na kterém zůstal 

po odřezané větvi pahýl, který byl směrem k DZ. Nejprve na strom vylezl Benda, kterému 

Pilbauer pomáhal. Poté jednotlivě vylezli na uvedený pahýl a skokem z výšky překonali 

drátěný zátaras. Po jeho překonání Benda zahrabal stopy 

větvemi a pokračovali do příkrého kopce jak nejrychleji mohli. 

Od státní hranice, když se ohlédli, uviděli vojáka s baterkou, jak 

prochází dvířky v drátěném zátarasu. Zkrat na signální stěně si 

nemohli dovolit, jelikož státní hranice je v daném místě ještě 

daleko a do velkého kopce. Kdyby v uvedeném prostoru byli 

psi, tak by se jim přechod nezdařil. Místo přechodu si vybrali 

záměrně, protože je zde styk dvou rot Pohoří  a  Černého Údolí   

a předpokládali, že v uvedeném prostoru nejsou noční hlídky.  

Na Rakouském území došli do vesnice, kde požádali o vodu. 

V této obci v místním pohostinství byli pak zadrženi příslušníky 

Gendarmerie a eskortováni na velitelství do Gmündu, kde s nimi 

byl proveden výslech a poté byli odvezeni do uprchlického 

tábora do Traiskirschnenu. Pilbauer dále při výslechu uvedl,           

že do Benešova odjeli proto, že kdyby byli zadrženi hlídkou PS tak se mohli vymluvit,           

že jedou navštívit jednu známou, která v Benešově tehdy skutečně bydlela. 

Zdroj: Foto z rekonstrukce případu 15.bPS Č.Budějovice čj.:0500/78  ABS-Kanice  4026/2016           

V-4108-Č.B. a  výběr z denních hlášení 15.bPS Č.Budějovice.   Luděk Kozlovský 

 

                                             

         fena Lenka                              fena Afra a voj. Krajcík                                 fena Rona 

 

pes Dar - psovod Pavel Hádek 1958-59                                fena Ustra – foto r.1965 
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Vzpomínka pohraničníka - druhá.  

     Někdy v polovině června roku 1965 byla  u naší roty Pohoří a sousedních rot Žofín a Šejby 

očekávána pohraniční akce. Bylo zjištěno, že se má pokusit projít státní hranici z Rakouska do 

naší republiky skupina ozbrojených osob.  

     Kluci z roty byli hodně naštvaní. Byly zrušeny všechny vycházky, opuštáky a dovolenky. 

Jen se sloužilo a spalo. Naše rota byla posílena kluky z jiných rot jak střelci, tak i psovody. 

Bylo léto a tak se za rotou postavily stany na přespání přivelených kluků i kotce pro psy. Byly 

určeny stanoviště ke střežení a hlídky ke kontrolám kontrolního pásu a drátěného zátarasu.  Já 

jsem byl psovod a měl jsem nejlepšího pátracího psa - fenu Alici. Proto jsem do terénu chodil 

málo, ale musel jsem být stále v pohotovosti, kdyby k něčemu došlo. Nic neobvyklého se ale 

za celou tu dobu nestalo. Možná velký humbuk z druhé strany zaznamenali a žádná akce se 

nekonala. 

    Asi koncem června došlo u roty Šejby k proryvu státní hranice několika osobami, ale od 

nás do Rakouska a pohraniční akce byla po pár dnech ukončena. Pohraničníci z posílení  

odjeli i se svými psy  na své roty a my jsme  pokračovali dál ve svých kolejích. 

    Na pohraniční rotu Pohoří si občas vzpomenu a na kluky také. Párkrát jsem se i zúčastnil  

srazů, ale vzhledem ke svému zdraví se do Pohoří dostanu již jen ve svých vzpomínkách a při 

telefonátech s bývalými pohraničníky.                                                                       Josef Flek 

             

                …?                              fena Alka a voj. Podolský                fena Alice P1–pátrací pes 

 

                                                      

   voj. Pavel Sokol a …?                                                                    fena Cedra a voj.Morávek 
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Poslední den strážmistra Oldřicha Lapáčka. 

    30.3.1951 v 11.00 hod. dopoledne, 500 m od rPS 

v zalesněném prostoru v katastru obce Pohoří na 

Šumavě, bylo nalezeno hlídkou vojáků Pohraniční 

stráže, mrtvé tělo jejich velitele, strážmistra Oldřicha 

Lapáčka.  Jeho služební pistole ležela asi dva metry od 

těla a u úst měl vyteklou krev, takže to vypadalo, že se 

střelil do úst. Po svém veliteli pátrali vojáci už od 

20.3.1951, kdy ve 14.00 hod. odešel z útvaru a od té 

doby jej nikdo neviděl.  

    Oldřich Lapáček se narodil 1.9.1926 v Krouně č.p. 82 

okres Hlinsko rodičům  Bohumilu Lapáčkovi                 

a Anastázii Lapáčkové rozené Staňkové. V Krouně také 

chodil do školy, kde absolvoval pět tříd školy obecné     

a tři třídy měšťanské školy. Školní docházku ukončil v roce 1940. Chtěl se jít učit pekařem, 

úřadem práce ve Skutči mu to ale nebylo umožněno. Absolvoval dva roky hospodářského 

kurzu a byl totálně nasazen na hospodářské práce do Ždírce u Skutče a na lesní práce do 

Čachnova.  Od 5.5.1945 se zúčastnil revolučního odboje v Krouně jako spojka Místního 

národního výboru. Ještě v květnu 1945 odjel do Prahy, kde 21.5. vstoupil do Revoluční gardy 

v hodnosti vojína. 

Od  18.6. 1945 se přihlásil na nábor k SNB    

Od  21.8.1945  do  21.2.1946       Výcvikové středisko SNB v Jablonci nad Nisou šestiměsíční       

kurz v hodnosti svobodníka 

Od   22.2.1946 do 14.7.1946      Stanice SNB  Janov v hodnosti rotného 

Od 15.7.1946 do 10.12.1947      Stanice SNB  Opatov v Čechách  

 

 
 

Vánoce 1945 Výcvikové středisko SNB v Jablonci nad Nisou 

 šestiměsíční kurz. Křížkem označen svob. O. Lapáček 
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18.8. 1946 Událost – mimoslužební zakročení. 

    Dne 18.8.1946 pobýval rtn. SNB  Oldřich Lapáček na krátké dovolené v Krouně, která mu 

byla udělena velitelem stanice SNB Opatov. Asi ve 22:25 hod. přijel s několika účastníky 

karnevalu v Herálci nákladním automobilem Josefa Línka z Rychnova, který sám auto řídil, 

před Orlovnu do Krouny, kde řidič auto odstavil. Všichni auto opustili a vešli do sálu 

Orlovny, aby se podívali na pouťovou taneční zábavu. Asi po pěti minutách zdržení se vracel 

rotný Oldřich Lapáček s Jaroslavem  Vtípilem ze Zaluží a Marií Línkovou z Krouny zpět 

k autu. Při tom uviděl, jak do automobilu k volantu sedá podnapilý Jaroslav Mošner, kterého 

nikdo neznal a který s volantem manipuloval. Proto rtn. Lapáček, který byl v uniformě 

příslušníka SNB, opatřen opaskem, aby zabránil eventuelnímu odcizení auta a neštěstí, 

požádal Mošnera, v přítomnosti Jaroslava Vtípila a Marie Línkové, aby z auta vystoupil. Když 

Mošner tak neučinil, žádal ho rotný SNB Lapáček  ještě 3kráte, aby z auta vystoupil, že je to 

soukromé auto a že v něm nemá co dělat. Ježto Mošner ani na opětovné dožádání, aby z auta 

vystoupil, tak neučinil, vyzval ho rotný SNB Lapáček, uživ formule „Jménem zákona,“ aby 

auto ihned opustil. Mošner však ani této výzvy neuposlechl. Proto rotný SNB Lapáček za 

pomoci Jaroslava Vtípila uchopil Mošnera ze ruku a z auta ho vytáhl. Mošner  hned počal 

rotnému SNB Lapáčkovi spílati, že je jen ubohý rotný, kdežto on-Mošner, že je praporčíkem   

a na důkaz toho vyňal z kapsy podobenku strážmistra SNB, neznámého jména. Zároveň udeřil 

úěstí pravé ruky rotného SNB Lapáčka do obličeje tak prudce, že tento zavrávoral a krváceje 

z nosu se vzdálil,   aby se včas vrátil na své služební místo do Opatova. Také Mošner po 

spáchání činu zmizel. 

    Výslechem svědků Jaroslava Vtípila ze Zaluží u Mostu – tábor 385 a Marie Línkové 

z Krouny čp.67 jsem zjistil, že vystoupení a zakročení mimo službu rotného SNB Lapáčka, 

bylo korektní a ač nebyl ozbrojen poboční zbraní ve smyslu § 9 sl.instr.býv.četn. bylo 

oprávněné, ježto jiného orgánu bezpečnostní služby nebylo na blízku a hrozilo nebezpečí 

z prodlení, že než by  rotný SNB Lapáček vyrozuměl některého příslušníka SNB velitel zdejší 

stanice, aby zakročil, uvedl by podnapilý Mošner neoprávněně cizí auto v pohyb a svou jízdou 

v podnapilém stavu ohrozil na životě a tělesné bezpečnosti ostatní uživatele jízdní dráhy.    

    Pachatel násilného útoku na rotného SNB Lapáčka byl dne 19.8.1946 v Oldříši dopaden 

vrch. stržm. Josefem Černým a prap. Františkem Vránou vypátrán a zjištěn v něm Jaroslav 

Mošner, 20 letý obchodní příručí z Pardubic. Byl zatčen pro zločin veřejného násilí a pod 

čís.zat.4 ze dne 19.8.1946 o 13.00 hod. odevzdán do věznice okresního soudu ve Skutči. 

    Čin Mošnera nevyvolal v obci Krouně žádný rozruch mezi obyvatelstvem. Podobenka 

neznámého strážmistra SNB, kterou Mošner dokazoval, že je prap. SNB byla připojena ke 

zprávě o zatčení jako věc důkazná. Opis lékařského posudku o zranění rotného SNB Lapáčka 

připojuji.  

Čerpáno z hlášení velitel stanice SNB Krouna vrch.stržm. Josefa Černého 

 

    Případ se ale protáhl, neboť Jaroslav Mošner obvinil Jaroslava Vtípila a rtn. Oldřicha 

Lapáčka, že jej 18.8.1946 v inkriminované době napadli, povalili jej na zem a tloukli. Rtn. 

Oldřich Lapáček mu pak měl kleknout na ramena a pěstí ho bít do obličeje a hlavy tak, že mu 

měl způsobit různá poškození na těle. Vojenský soud v Hradci Králové, který se případem 

v 1. instanci zabýval, však všechna obvinění na rtn. Oldřicha Lapáčka odmítl jako nedůvodná, 

a dne 7.8.1947 jej zprostil viny. 
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    V červenci 1947 se Oldřich Lapáček stal členem Národně socialistické strany. Nezastával 

v ní však žádné funkce a dle jeho vyjádření nechodil ani na schůze. 

Od 11.12.1947                           Útvar 9600  prapor Č.Budějovice rota SNB Frymburk 

Od 19.12.1947                           četa  SNB   Rychnůvek okr. Kaplice 

    Jak vyplývá z dochované korespondence stržm. Oldřich Lapáček byl převelen k útvaru 

9600 nedobrovolně na základě rozkazu. Se službou na stanici SNB v Opatově byl velmi 

spokojen a zřejmě doufal, stejně tak jako jeho kolegové, že přemístění je pouze dočasné.  

Mezi příslušníky SNB panovala určitá obava, že i oni budou převeleni k pohraničním útvarům 

a přáli si, aby útvary byly zrušeny. Sám stržm. O. Lapáček zřejmě očekával, že se bude moci 

po nějaké době vrátit zpět do vnitrozemí do Opatova. V roce 1949 a 1951 skutečně došlo 

k reorganizacím v systému ochrany státních hranic, jejichž vyvrcholením byl vznik 

Pohraniční stráže. 

22.3.1948 vstoupil do KSČ a v témže roce absolvoval 3 denní politické školení v Kaplici. 

22.října 1949 ve 12.00 hod. přijel do Rychnůvku po prodělané nemoci 

do 23.října 1949 ještě čerpal dovolenou  

pondělí 25. října 1949 byl ráno u lékaře ve Vyšším Brodě, kde byl uznán schopen služby. Poté 

odjel služebním vozem do Terčí Vsi, kde byl ustanoven do funkce zástupce velitele čety. Četě 

v té době velel vrch.stržm. Malý. Hned v úterý 26.10. 1949 napsal domů rodičům dopis,       

kde popisuje uvedené výše události.                                                                                   

   

Terčí Ves. Dnes Pohorská Ves je sídlo místní samosprávy, počet obyvatel 200, nadmořská 

výška 760 m, obchod s potravinami, hostinec, kostel sv. Linharta, pozdně barokní stavba 

z roku 1787. Obec byla založena v roce 1769 Janem Buquoyem a pojmenována po jeho 

manželce Terezii.  

Prapor útvaru 9600 Č. Budějovice měl do roku 1951 roty: Horní Planá, Vyšší Brod, Kaplice, 

Benešov nad Černou, Suchdol nad Lužnicí a Nová Bystřice. 

Rota v Benešově nad Černou měla čety: Pohoří na Šumavě, Pohorská Ves, Horní Stropnice 

(ještě v roce 1950 se přestěhovala na Šejby) a četu Nové Hrady. 

Četa v Terčí Vsi měla standardní složení: Velitel, zástupce velitele, řidič a spojka. Četa měla 

tři družstva po 10 mužích, každé družstvo mělo svého velitele – celkový počet 34 mužů.      

25.11.1950 Napsal na stržm. Oldřicha Lapáčka jeho přímý nadřízený štábní strážmistr Jan 

Štědrý velitel roty v Benešově nad Černou velitelský posudek. V něm jej charakterizuje jako 

ukázněného příslušníka PS s dobrým vojenským vystupováním, který svědomitě a samostatně 

plní uložené úkoly. Píše, že stržm. Oldřich Lapáček je klidný, ale veselý člověk, iniciativní, 

trochu méně průbojný, důsledný, pracovitý, ochotný, kamarádský, má smysl pro kolektiv, ve 

kterém je oblíben. Alkoholických nápojů nepožívá. Vede spořádaný soukromý život, ženy zde 

nevyhledává a ani na zábavy mnoho nechodí neb má děvče doma. Ve funkci velitele čety se 

velmi osvědčil  a možno jej stavět jako nejlepšího velitele od zdejší roty a to hlavně pro jeho 

důslednost a poctivost v práci. Podřízeným jde ve všem příkladem.   
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6.12.1950 Zpracováno kádrovým oddělením Útvaru 9600 Praha kádrové vyhodnocení,      

které potvrzuje vše co je obsaženo ve velitelském posudku se závěrem, že jmenovaný je velmi 

dobře využitelný pro službu u PS. Ke zlepšení jeho odborných vědomostí by potřeboval 

vojenské školení.  

    V průběhu let 1950-1951 došlo k zásadní změně v systému ochrany státních hranic ČSR. 

Na hranici s Bavorskem k 1.1.1951 vznikly brigády PS: 5.bPS Cheb, 12.bPS Planá, 9.bPS 

Poběžovice, 7.bPS Sušice, 10.bPS Volary. 

     Na hranicích s Rakouskem a se sovětskou okupační zónou v Německu vznikly oddíly PS, 

které se stejně jako brigády dále členily na prapory a roty.: 3.oddíl Karlovy Vary,  4.oddíl 

Znojmo a 11.oddíl Bratislava. Od 26.1.1951 vznikl 2.oddíl PS Č. Budějovice, který byl od 

1.března 1951 přečíslován na 15.oddíl PS České Budějovice.  

     1.1.1951  Byl stržm. Oldřich Lapáček ustanoven do funkce velitele roty PS Pohoří na 

Šumavě.  

     11.3.1951 Neděle. Strážmistr O.Lapáček odeslal dopis a balík s prádlem domu rodičů.   

Poslal v něm sáček cukru a perníčky pro bratra Pepíka. Zároveň vysvětlil proč posílá balík 

nevyplaceně. Šlo o nařízení velitelství, balíky byly sváženy do Českých Budějovic a odtud 

hromadně odesílány z pošty. V tomto případě bylo vše odesláno pravděpodobně v pondělí 

12.3.1951  

    V dopisu rodičům napsal, že na velikonoční svátky chce přijet domu. Neví ještě jak mu to 

dopadne, ale doufá že přijede. Dále píše, že by potřeboval zaslat kankárovou uniformu            

a hnědé polobotky s koženou podrážkou, protože by neměl v čem domu přijet.  

   Kankárová uniforma byla sváteční uniforma vojáků z povolání. Velikonoční svátky v roce 

1951 připadly na 24.3. sobota, 25.3. neděle a velikonoční pondělí 26.3.  

    Zda se podařilo doručit balík s uniformou od rodičů do 20.3. se už nedovíme. Poslední 

poštu od rodičů, svého děvčete nebo kohokoli jiného mohl obdržet nejpozději v úterý 

20.3.1951 do 14.00 hod. Nejbližší poštovní úřad byl tehdy v Terčí Vsi (Pohorské Vsi)             

a vojáci sem jezdili během dopoledne nakupovat a pro poštu.       

    20.3.1951 ve 14.00 hod. odešel velitel roty strážmistr Oldřich Lapáček z útvaru a již se 

nevrátil. Co bylo konkrétním důvodem jeho odchodu, zda to byla obdržená zpráva z úterý 

nebo z předešlého dne nebo jiný důvod se můžeme jen domnívat. Jak ale naznačuje zápis 

v knize poznatků  z 24.3., kdy už probíhalo po veliteli roty třetí den bezvýsledné pátrání, měli 

vojáci určité podezření, že stržm. O.Lapáček má osobní problém, který by mohl řešit buď 

sebevraždou nebo zběhnutím, jiné důvody už zřejmě nepřicházely v úvahu. Záznam:    

24.3.1951 Pravděpodobné zběhnutí nebo sebevražda příslušníka PS: 

    Úterý dne 20.3. 1951 o 14.00 hod. odešel od PS útvaru Pohoří na Šumavě velitel roty 

strážmistr Lapáček Oldřich. Při odchodu z útvaru neohlásil žádnému z funkcionářů kam jde. 

Pátrání až do dne 23.března 1951 bylo bezvýsledné. Nebylo dosud zjištěno, zda se jedná         

o sebevraždu či o útěk do zahraničí. V pátrání se pokračuje. 

Počasí: Silné sněžení, které výrazně omezilo možnosti propátrávání přilehlého území.            

Až koncem měsíce došlo k oteplení a rychlému tání.  

30.3.1951.- Dodatek k záznamu z 24.3.1951 – Sebevražda příslušníka PS: 

    Pátek dne 30.3.1951 v 11.00 hod. nalezla hlídka PS-útvaru Pohoří, mrtvolu strážmistra 

Oldřicha Lapáčka, v lese ve vzdálenosti asi 500m od PS-útvaru. Jmenovaný má střelnou ránu 

v ústech. Pistole byla nalezena asi 2m od něho. Jde o sebevraždu. 

 Denní hlášení.  
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    Ještě 30.3.1951 tělo mrtvého stržm. Oldřicha Lapáčka ohledal MUDr. František Koudelka 

ředitel Ústavu národního zdraví v Kaplici, který na základě ohledání a provedené soudní pitvy 

určil jako příčinu smrti průstřel krajiny srdeční. Vyšetřující komise dospěla k závěru, že se 

stržm. Oldřich Lapáček úmyslně nebo nešťastnou náhodou sám zastřelil. Cizí zavinění bylo 

šetřením jednoznačně vyloučeno.    

    Den 31.3.1951 Místní národní výbor v Benešově nad Černou vystavil úmrtní list a MUDr. 

Koudelka povolil převoz stržm. O. Lapáčka do Krouny. V úmrtním listu napsal, že pohřeb by 

se měl konat 3.4.1951. 

    Náhlou smrt stržm. Oldřicha Lapáčka nikdo doma nechápe. Vždyť psal, že na Velikonoce 

přijede domů, nechával si zvlášť posílat svou sváteční uniformu. V posledním dopise dokonce 

píše, že má dost práce, ale strava je dobrá a že je zdráv a v pořádku.  Celá léta nikdo nechce 

uvěřit tomu, že si dobrovolně sáhl na život a zastřelil se. Podezření zesílí v popřevratové 

době, kdy se v celé společnosti množí útoky na Pohraniční stráž a její příslušníky. 

    Rodina využije příležitost dovědět se o smrti svého příbuzného více a proto se paní Božena 

Činčalová, sestra stržm. Oldřicha Lapáčka, v roce 1991 obrací s žádostí o prošetření smrti 

svého bratra přímo na Ministerstvo vnitra ČR. To postoupilo její žádost k vyřízení na Hlavní 

správu PS OSH  Praha. Dne 28.5. 1991  zpracoval důstojník Karel Ryšavý odpověď, ve které 

konstatuje: „… Váš bratr se střelil do krajiny srdeční a následkům zranění podlehl. Zda šlo      

o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu, nelze s odstupem času prokázat. Cizí zavinění na smrti 

Vašeho bratra bylo vyloučeno.“ Písemnost však obsahuje dvě závažné chyby, kterých se 

zpracovatel dopustil. Chybně uvádí datum, kdy odešel stržm. Lapáček z roty (K. Ryšavý 

uvádí 24.3.51 – to už ale bylo po něm čtyři dny pátráno) a druhá chyba spočívá v chybném 

datování nálezu  jeho mrtvého  těla (zpracovatel uvádí  2.4.51- to už se ale podle záznamu na 

evangelické faře v Krouně konal pohřeb). Bohužel písařské chyby poškodily důvěryhodnost 

celé zprávy. Zbývá ještě dodat, že zpracovatel byl zřejmě poslední, kdo spis studoval, protože 

poté byl po nějaké době skartován. 

    Další zpráva, která se k pozůstalým dostává, pochází z Archivu bezpečnostních složek 

v Kanicích a týká se zápisu hlídky rPS Pohoří v knize poznatků o nálezu mrtvého velitele ze 

dne 30.3.1951: „Jmenovaný má střelnou ránu v ústech.“ Okamžitě vyvstává podezření, že se 

cosi kamufluje. Jediný dokument, který přímo popisuje způsob provedení sebevraždy je 

Úmrtní list, ve kterém se uvádí, že příčinou smrti je průstřel srdce. Stejnou příčinu smrti uvádí 

ve své zprávě i K. Ryšavý, když cituje z pitevního protokolu MUDr. Františka Koudelky,      

že stržm. O.Lapáček se střelil do krajiny srdeční. Mrtvého měl možnost spatřit na pohřbu         

i jeden z příbuzných, který později pozůstalým potvrdil, že stržm. Lapáček měl obličej 

nepoškozený. Způsob usmrcení je tedy jednoznačně prokázán a zápis hlídky v knize lze 

považovat pouze za popsání stavu, v jakém spatřila mrtvolu svého velitele bezprostředně po 

nálezu, aniž by sama prováděla bližší ohledání.  

    Další skutečností,  která vzbuzuje určitá podezření  je fakt, že stržm. Lapáček byl nalezen 

až po deseti dnech od jeho zmizení z roty. Jako zásadní argument, kterým je daná skutečnost 

vysvětlována je, že v oblasti Novohradských hor bylo v té době silné sněžení a až koncem 

března se výrazně oteplilo a tělo mrtvého tak bylo snáze nalezeno. Zda opravdu byly sněhové 

srážky takové, jak se ve zprávě uvádí nelze dnes jednoznačně doložit. Sběr meteorologických 

údajů z oblasti Pohoří na Šumavě v té době neexistoval a případná zpráva meteorologického 

ústavu, který byl dotázán, by byla vytvořena pouze odhadovanými průměrnými hodnotami na 

základě hlášení z nejbližších meteorologických stanic. Sněhové přeháňky a rychlé tání jsou 

v období konce března v oblasti Pohoří na Šumavě celkem běžným jevem a sníh zde vydrží 

někdy až do května. Pokud napadlo více sněhu, jak například vzpomíná bývalý pohraničník 
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Vojtěch Zajíček, mohlo se tělo mrtvého velitele nacházet pod několikacentimetrovou vrstvou 

sněhu.     

    V roce 2018 se na žádost soukromého badatele Luďka Kozlovského o případ sebevraždy 

stržm. Lapáčka začal zajímat i Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby 

kriminální policie a vyšetřování Praha, který ve věci provedl poměrně obsáhlé a podrobné 

šetření a vytěžení všech dostupných zdrojů. Ve věci však nepřinesl žádné nové poznatky           

a v zásadě dal za pravdu závěrům komise, která vyšetřovala případ v roce 1951. Ve zprávě je 

uváděno správné datum pohřbu, který proběhl v evangelickém kostele v Krouně už 2.4.1951, 

což si vlastním pátráním ověřila pozůstalá rodina sama. I tento úřad se však dopustil drobné 

nepřesnosti a to když u jména MUDr. Koudelky uvádí jednou křestní jméno František a jindy 

zase Ferdinand. 

    Banální chyby zpracovatelů, chybějící spisový materiál k případu, svědci a pamětníci, kteří 

už nežijí, to vše dává prostor pro nekonečnou lidskou fantazii, která začala dotvářet příběh 

bez ohledu i na to málo faktů, které z celého případu zbyly. V úvahu však přicházejí pouze tři 

verze: 

1. Vražda  nebo zabití, zjednodušeně  cizí zavinění. 

2. Nešťastná náhoda - nevhodná, nesprávná manipulace se služební zbraní. 

3. Sebevražda. 

    Cizí zavinění bylo šetřením komise a lékařem MUDr. Koudelkou provádějícím ohledání     

a pitvu vyloučeno.  Chybí pro něj jakýkoliv motiv, kterým by mohlo být např.: řešení 

nějakého případu nebo to, že se stržm. Lapáček chtěl v lese sejít s někým, s kým tam měl 

domluvený kontakt nebo, že by náhodně narazil na kopečkáře (dnes se jim říká běženci, 

migranti apod.) nebo pašeráky - to vše se lze jen domnívat, ale není pro takové jednání 

nejmenší důkaz. Bylo prověřeno,  že  v inkriminované době se v oblasti Pohoří neřešil žádný 

případ protiprávního jednání a ani  z  pozdější doby nejsou známy skutečnosti, ze kterých by 

vyplývalo, že by k takovému jednání mohlo dojít (např. k pašování, převádění osob, 

podvratné činnosti cizích zpravodajských služeb apod.). 

    Násilné jednání ze strany nadřízeného lze také jednoznačně vyloučit. Stržm O. Lapáček 

neměl žádné vážné spory či neshody se spolupracovníky nebo nadřízenými. Byl naopak 

výtečně hodnocen a stal se prvním velitelem roty Pohoří. Nového útvaru v tzv. nové sestavě. 

Ve funkci byl od ledna 1951,  tedy pouhé necelé tři měsíce. V jeho osobním spisu, který je 

částečně zachován, nejsou žádná negativní hodnocení od nadřízeného, žádný záznam              

o porušení služební kázně, žádný záznam o tom, že by byl trestán. Naopak byl hodnocen jako 

perspektivní příslušník sboru, požívající plnou důvěru svých nadřízených. 

    Nešťastná náhoda se vyloučit nedá. Bylo, je a bude pořád dost případů, kdy nešikovností, 

nepozorností nebo nedbalostí dojde k náhodnému výstřelu se smrtelnými následky a rozlišit 

zda  jednání poškozeného bylo náhodné či úmyslné je velmi obtížné. Platí to i pro tento 

případ. 

    Sebevražda. Zápis hlídky, která mrtvé tělo stržm. O. Lapáčka našla, uvádí dvě zásadní 

skutečnosti, které je potřeba objasnit. Zbraň, služební pistole, ležela asi 2 m od těla. Poloha 

těla a zbraně jsou reálné. Jakkoliv to může vzbuzovat pochybnost, zbraň při pádu těla odletěla 

stranou. Je málo pravděpodobné, že kdyby někdo fingoval sebevraždu, nechal by ležet zbraň 

2 m od těla oběti. Mnohem přesvědčivější by bylo, vložit zbraň mrtvému do ruky, což by 

případný vrah určitě udělal. Druhá věc je krev u úst mrtvého, kterou hlídka vyhodnotila jako 

vstřel do úst. Krev se ale dostala zřejmě po průstřelu srdce do plic a poté vytekla ústy ven. 

Hlídka zapsala jen to, co na místě viděla, ale ohledání neprováděla. Rozhodující je zde 

protokol MUDr. F. Koudelky, který konstatuje sebevraždu způsobenou střelnou ranou do 

krajiny srdeční.  
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    Otázkou i zde zůstává motiv. Můžeme se opět jen domnívat. Něco se určitě stalo  mezi 

odesláním posledního dopisu domů a 20.3.1951, kdy stržm. Lapáček odešel z roty. Těšil se na 

Velikonoce domu, pokud měl doma děvče, těšil se tím více. Kdy byl naposledy doma nevíme. 

Mohlo se ale stát, že mu nebyla cesta na dovolenou nadřízeným povolena,                                

např. s odůvodněním vyhlášené pohotovosti v době Velikonoc. Což byla celkem běžná věc              

v období svátků. Následovat mohl i přímý pokyn pro velitele, že musí zůstat na pracovišti. 

Mohly se objevit i problémy s děvčetem. Nebo ještě něco dalšího. Najednou se prostě mohla 

situace pro stržm. Lapáčka jevit jako enormně zátěžová. Někdo jde do hospody a opije se, 

jiný do kostela, další se jde projít ...   Komise určitě motiv zjišťovala a k nějakému závěru 

dojít musela. Vše mělo být popsáno ve spise, který měl zřejmě naposledy v ruce důstojník 

Ryšavý. Spis byl později skartován a  tak ani neznáme přesné místo činu.  Bohužel v současné 

době už nežije nikdo z bývalých příslušníků SNB nebo PS, kdo by událost pamatoval.  

    Až po usilovném pátrání se podařilo Antonínu Novotnému od jednoho svého známého 

získat informaci, že ve směru k HM IV/6 se v lese nacházelo místo, kde se říkávalolo U 

mrtvýho. Spolu s údajem ze služební knihy, že mrtvý stržm. Lapáček  byl nalezen 500m od 

roty v lese se podařilo místo přibližně určit.   

 

 
U mrtvýho,  místo 

pravděpodobného 

skonu strážmistra 

Oldřicha Lapáčka. 

Místem probíhal 

později EZOH          

i nová trasa  ŽTZ se 

signální stěnou. 

Proto se zřejmě 

pojmenování místa 

v pozdějším 

hraničářském 

místopise již 

nezachovalo            

a používal se 

technický termín 

„Rozvod pravé          

a  levé strany SiS.“  

                                      

                 S nežádoucím fenoménem sebevražd hraničářů se potýkala nadřízená velitelství      

a dokonce i ministerstva už za 1. republiky. Je úplně jedno jestli se jednalo o příslušníky 

finanční stráže, četnictva, vojáky čs. armády, příslušníky SNB nebo pohraničníky. Podmínky, 

ve kterých služba na hranici probíhala, byly zvláště na zapadlých úsecích státní hranice, 

jakými byl např. Rychnůvek, Cetviny, Pohoří na Šumavě nebo Romava velmi drsné. Jednalo 

se často  o odlehlá místa, která byla zvláště po roce 1946 vylidněná bez jakéhokoliv zázemí, 

občanské vybavenosti o společenském a kulturním životě si mohli jejich obyvatelé nechat jen 

zdát. Dosídlenci z různých koutů republiky a často i z různých zemí východní Evropy teprve 

začínali utvářet nová společenství v nových podmínkách.  Pro mladé lidi v uniformách, kteří 

přišli do služby na hranicích z vnitrozemí, to často znamenalo zátěž, se kterou se mnozí 

vyrovnávali jen těžko a někteří to nedokázali vůbec. Příčiny sebevraždy mohou působit někdy 

až banálně pro člověka, který v takových podmínkách nežije, ale dlouhé odloučení od rodiny, 

manželky, milých a přátel, náročnost služby, velké psychické vypětí s minimální možností 

odpočinku, odreagování se a relaxace pak vykoná své i na člověku, který se jinak jeví jako 

dostatečně odolný a přizpůsobivý daným podmínkám. Sebevražedná úmrtí jsou zaznamenána  
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u vojáků základní služby i vojáků z povolání a pro ozbrojené složky jsou stálou hrozbou do 

dnešních dnů.    

    V roce 1951 došlo u 15. Pohraničního oddílu České Budějovice ještě ke dvěma dalším 

sebevraždám:  

18.5. 1951 se zastřelil vojín Viktor Gajda z roty PS Dolní Dvořiště.   

20.9. 1951 se zastřelil staršina František Sobol z roty PS Nové Hrady.  

    Čest jejich památce.  

Jiří Císař 

 

Následující snímky byly pořízeny 10.4.2021 

 

 
 

Konkrétní místo, kde byl stržm. O. Lapáček nalezen mrtvý už dnes nedohledáme,  

můžeme proto hovořit pouze o prostoru U mrtvýho. Křižovatka vzdálená 500m 

od rPS Pohoří n/Šumavě. V jejím okolí zřejmě došlo k nešťastné události. 
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Romantické místo Skalka s mysliveckým posedem vzdálené necelých 100 m  

od křižovatky lesních cest přímo vybízí k tomu, aby  člověk na chvilku 

usedl a rozjímal.  

 

 

 
 

                                         Myslivecký posed na Skalce v roce 1951 nebyl.       
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    Velitelé Četnické  stanice Pohoří na Šumavě 

1936-1938 Velitel okr.četnické.stanice Tr. Sv. škpt. Jan MANDA  velitel čety SOS Terčí Ves 

1.10.1938  Maeister  Gendarmerieposten Franz FEHRENBERGER  

 

Velitelé Stanice SNB Pohoří na Šumavě 

10.5.1945   strážmistr Josef VONDRUŠ (komisař) 

3.7.  1945   štábní strážmistr Josef  NĚMEČEK 

 

Velitelé  rPS  Pohoří  od  1.1.1951 – 15.11.1978 

01.01.1951    strážmistr  Oldřich LAPÁČEK   

22.03.1951    strážmistr  ŠIMRA   

01.02.1953    por. JIRKA 

12.12.1953    por. Josef  STOJAN  

01.09.1958    npor. Stanislav HEJTMÁNEK (zastupoval za Stojana, který byl v kurzu) 

01.11.1958    npor.  Josef  STOJAN 

01.09.1960    npor.  František VALÍK  

01.06.1965    mjr. Václav MILSIMR  

15.7.  1978    por. Benedikt ŠKORVÁNEK 

1.12.  1978    rota zrušena 

 

Mjr. Václav Milsimr – alias Meky. 

    Byl nejdéle sloužícím velitelem roty PS Pohoří na 

Šumavě. Jako absolvent Zemědělské školy v Nýrsku 

nastoupil v roce 1954 základní vojenskou službu u 15. 

brigády Pohraniční stráže v Českých Budějovicích. Po 

jejím skončení v roce 1957 byl přijat za poddůstojníka 

z povolání v hodnosti četaře a byl zařazen ve funkci 

účetního a písaře k záložní rotě 3. pohraničního praporu 

v Nových Hradech. Absolvoval postupně několik kursů pro 

účetní  a písaře a v roce 1962 byl ustanoven do funkce 

staršiny u 14. rPS Šejby. Stal se později velitelem druhé 

čety a zástupcem velitele roty. V roce 1964 byl 

posluchačem zkráceného desetiměsíčního vojenského 

učiliště PS MV v Bruntále a v témže roce byl přijat za 

důstojníka z povolání v hodnosti poručíka. Velitelem 12. 

pohraniční roty Pohoří na Šumavě se stal 1.6.1965 a funkci 
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vykonával až do 23.5.1978. Následující čtyři roky velel ženijní rotě 15.bPS České Budějovice 

a karieru ukončil jako starší důstojník pohraničního praporu Kaplice 31.8.1984. Povýšen do 

hodnosti majora byl v roce 1977. Mjr.Václavu Milsimrovi byly uděleny medaile: Za službu 

vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR je nositel čestného 

odznaku Za ochranu hranic ČSSR III.stupně. 

 

Zde ještě kapitán Václav Milsimr s fenkou rotvajlera Idou. Pohraniční stráž zkoušela pro výkon služby 

na státní hranici i některá další psí plemena jako například dobrmany nebo na vodních plochách 

novofundlandské psy, kolegové z celní služby začali používat malé knírače na vyhledávání drog.        

Až na výjimky však bylo výhradně využíváno plemeno německého ovčáka, především pro jeho 

psychickou a fyzickou odolnost v tvrdých klimatických podmínkách, univerzálnost a schopnost 

spolupracovat s novým psovodem, kterých služební pes za svou karieru vystřídal několik. I mladší 

pamětníci si jistě vzpomenou, že pro plemeno německého ovčáka se tehdy běžně používalo 

pojmenování vlčák. Až v osmdesátých létech vzniklo národní plemeno československý vlčák (vzniklé 

křížením německého ovčáka a vlka), který byl zvlášť vyšlechtěn pro potřeby PS, ani v tomto případě se 

však očekávaný výsledek nedostavil.                                                                                                        jc 

 

 

Vánoční tabule na rPS Pohoří na Šumavě. Zády sedí velitel rPS kpt. Václav Milsimr, 

 vpravo manželka se synem, vlevo v civilu por. František Polák.  
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Kes z „Měnínského dvora“- kapesní pátrací psík Luďka Kozlovského  

na HM IV/4  u hraničního přechodu Pohoří-Pinau. 

 Důkaz, že pohraničník v záloze bez psa nedá ani ránu. 

 Na původu a velikosti psího kamaráda vůbec nezáleží.  

 

 

 

Redakce AVH: 

Luděk Kozlovský  voj. v.z. mail: kilianzlipoltova@email.cz 

Antonín Novotný mjr. v.v. 

JUDr. Jiří Císař mjr. v.v. mail: zeleny.kamen@seznam.cz 

Všechna čísla časopisu AVH-archivy a vzpomínky hraničářů naleznete na www.vojensko.cz 

v rubrice: Různé, sekce: Knihy, časopisy, povídky. Časopis je šířen pouze elektronickou 

cestou. Vydávají veteráni pohraniční služby.  Redakce uvítá všechny zájemce o spolupráci na 

tvorbě časopisu.  
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