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Osidlování pohraničního hvozdu. 

 

    O raném slovanském osídlení stropnického regionu stejně jako celého území republiky není 

téměř žádných historických zpráv. Při tehdy tradičním způsobu osídlování údolími proti 

proudu vodních toků a podél obchodních stezek lze usuzovat na příchod prvních obyvatel do 

kraje s existencí  hradiště ve Vitorazi-lokalizováno na území dnešního Rakouska poblíž 

správního centra Weitra-návrší u osady Altweitra. 

    Vitoraz se stává důležitým správním střediskem nejen pro okolní slovanské obyvatelstvo, 

ale i cílem obchodních karavan, které směřovaly přes hraniční hvozdy do českého vnitrozemí 

a naopak. Tato cesta je později nazývána jako Vitorazská stezka.  Jednalo se tehdy spíše                    

o udržovaný průsek spojující geografické body Doudleby - Ostrolovský Újezd - Borovany-

Hrádek - Žár - Svébohy - Horní Stropnice - Šejby - Harbach - Altweitra. Je nanejvýš 

pravděpodobné, že první vitorazské hradiště, doložené roku 857, bylo nutno od svého vzniku 

zásobovat, kromě jiného, solí ze Solné komory v Rakousku přes doudlebské překladiště. 

    S pronikáním západního křestanství na území, které bylo spravováno od konce 10. století 

přemyslovskými knížaty, objevuje se v kraji ministeriálský rod*) pánů z Kuenringu . Těm je 

od roku 1185 českým knížetem Bedřichem propůjčeno v léno podkrají Vitorazské 

s přilehlými lesy mezi řekami Lužnicí a Stropnicí. Po nešťastné bitvě na Moravském poli roku 

1278 odňal král Rudolf I. Habsburský vitorazské léno pánům z Kuenringu, kteří byli spojenci       

českého  krále Přemysla Otakara II. a připojil je k Dolnorakouskému arcivévodství.  

    Celá oblast byla dlouhá léta předmětem hraničních sporů až do roku 1339, kdy zemský 

soudce a nejvyšší purkrabí Vilém z Landštejna stanovil hranice mezi panstvím 

Novohradským, které do této doby náleželo k zemím Koruny české a dolnorakouským 

Vitorazskem.  Stropnicko a přilehlé oblasti se tak staly součástí českých zemí. Shrneme-li 

fakta a úvahy, lze konstatovat, že méně úrodná a převážně lesnatá  krajina na Stropnicku byla 

osídlena pravděpodobně již před rokem 1 200 převážně domácím slovanským obyvatelstvem, 

které bylo usazeno v povodí řeky Stropnice, blíže stezky do Vitorazi v okolí dnešního Žáru, 

Horní Stropnice a Nových Hradů. Z dobových pramenů se dovídáme, že se zde usadili již 

tehdy také lidé s německými jmény,  i když v daleko menší míře než v pozdějších dobách.  

    Kromě hradu či tvrze s přilehlou osadou ve Stropnici, Nových Hradů a Žáru, byly osídleny 

v údolí řeky Stropnice dvůr Šejba se dvěma postupně založenými tvrzemi a další zboží 

stropnické, ke kterému připadaly v roce 1 300 Gerlait - pravděpodobně Dlouhá Stropnice, 

Šlágles - Paseky, tvrz ve Chlupaté Vsi, Humenice - Meierhof, Lueg - Hojná Voda či Lukov      

a Bedřichov - Friedrichschlag. Již z názvů jednotlivých osad je patrno, že kolonizace dala 

vzniknout osadám se smíšeným nebo výhradně německým obyvatelstvem. Podmínky při 

zakládání jednotlivých osad byly často odlišné.   

    Dle etymologie názvu dnešní osady Šejby - středověký dvůr Šejba, 1360 - Seyben, 1437-

Ssayba, 1533 - Ssaiba, 1544 - Ssayba, 1720 - Scheiben. Tento dvůr vznikl nejspíše 

vymýcením lesa do okrouhlých pasek - Scheibenschlage a to německými osadníky. Majitelem 

dvora je jakýsi Ojíř, zakladatelem již první tvrze byl pravděpodobně Ondřej Sokolík z Dubé, 

jenž se psal roku 1437 jako Sokolík ze Šejby a podnikal v dobách husitských častokrát mnohé 

útoky proti Rožmberským . 

*) ministeriál-ministerálové – ve francké a německé říši původně nesvobodný služebník, 

později nižší šlechtic konající civilní a vojenské služby na dvoře krále nebo vyšší šlechty. 
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    Roku 1533 prodala Anežka ze Žamberka,  Šejbu - sídlo s dvorem poplužním za 700 kop 

panu Joštovi z Rožmberka, který obě tvrze nechal zpustnout. Kde stávaly se dnes už těžko 

dopátráme. Podle pověsti stával na místě dnešního čp.27, první stavení při příjezdu do osady 

od Horní Stropnice, zámeček. Z té doby pravděpodobně pochází následující vyprávění,     

které zachytil koncem 19. století řídící učitel školy v Šejbech pan Wenzel Bayer ve školní 

kronice. 

    Prvnímu lesíku na cestě do Nových Hradů se německy říká Strohvogel - slaměný pták. 

Kdysi byli páni z Hojné Vody, jimž Šejby náležely, s pány na Cuknštejně v krvavé rozepři. 

Téměř každý týden byla podnikána loupežná tažení do osad, náležících protivníkovi. Mnoho 

dobytka bylo při nich odehnáno a nepohrdlo se ani kořistí obilím či jinými zásobami potravin.  

Když se ukázalo nebezpečí podobného přepadu Hojné Vody či Šejb, spěchal někdo z místních 

ke Strohvogelu, aby tam vztyčil vysokou tyč se slaměným snopem. Stráž na věži v Hojné 

Vodě dala na toto znamení signál trubkou k okamžitému nástupu obránců vůči nepříteli. Ten 

se stáhl a Šejby byly málokdy vypleněny. Od těch dob má lesík  své jméno po slaměném 

ptáku. Zajímavá by mohla být souvislost s německým slovem die Scheibe, znamenajícím         

i terč, staročeský svatodušní obyčej zvaný střílení po ptáku, tj. na terč ve tvaru opeřence. Ti 

ptáci tu zůstali, ale původní obyvatelé jsou už dávno pryč.  

    Na hranici jiného lesa zvaného Vraní hnízdo, jsou dodnes zachovány kamenné valy-

Švédské šance. Lidé z Šejb se museli před nepřáteli v dobách třicetileté války mnohdy skrývat 

i po celé týdny v lesích. Aby je neprozradil stoupající kouř, budovali si vlastní pece, jejichž 

místa se dají i v dnešní době nalézt. Potůček, tekoucí kolem, se také proto německy nazývá 

Backofenbachl - Pecký potůček. Osadou protéká Šejbský  potok, který původně tvořil česko-

rakouskou hranici. Když dřevorubecké sekery prvních generací osadníků v průběhu věků 

dokončily svou práci, namísto vykácených lesních porostů byla zúrodněna půda, která byla 

zemědělsky obdělávána. Pěstovalo se zde žito, ječmen, oves, brambory, len, zelí, řepa a mák. 

Dalším zaměstnáním zdejších obyvatel byl chov dobytka  a zhotovování dřevěného nářadí.  

    V centru nedaleko školy byla vystavěna v roce 1882 modlitební kaple, která pojala na 200 

osob, vlastní osada spadala pod 

stropnickou farnost. Nesmíme 

zapomenout, že Šejby jako 

hraniční sídlo měly trvalý význam 

na cestě z Nových Hradů či 

Stropnice do Weitry a z toho 

důvodu zde byla za první 

Československé republiky 

vybudována na hraničním 

přechodu Šejby - Harbach v roce 

1933 celnice, která již jako 

opuštěná ruina zmizela 

v osmdesátých letech 20. století 

z povrchu země.                                               Celnice: Harbach vlevo – Šejby vpravo 
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     Děti ze Šejb docházely do školy ve Stropnici až do roku 1858, poté byly přiděleny k výuce 

učiteli z osady Jedlice a roku 1886 jim byla postavena nová budova jednotřídní školy, která 

stojí dodnes a je obývána chalupáři. Jejím prvním řídícím učitelem byl již zmíněný pan 

Wenzel Bayer. Škola byla úředně připojena ke škole v Jedlici až do té doby, než škola 

jedlická byla připojena ke škole na Veveří u Nových Hradů. Jako poslední německý řídící 

učitel zde působil do roku 1945 pan Heinrich Tomann. 

   Zaniklá osada Jedlice - Gollitz na úpatí Mandelsteinu je poprvé zmiňována listinou               

z  31. prosince 1360 jako dvůr náležící k farnosti stropnické. V roce 1454 se purkrabí na 

Vítkově Hrádku píše z Jedlice a o dalších majitelích se prameny zmiňují jen velmi skromně. 

Roku 1541 je Jedlice zapsána jako součást rožmberského panství novohradského a roku 1533 

má 20. usedlíků . Roku 1639 nechává hraběnka Marie Magdaléna Buquoyová z pramene 

zvaného Klafferbrun odvádět pitnou vodu novým vodovodem až do Nových Hradů. Tento 

vodovod byl roku 1883 rekonstruován a posílen dalším pramenem. Celková délka vodovodu 

činila tak 8 000 m. Kaple v Jedlici byla zřízena roku 1888 a v roce 1891 zde bylo vybudováno 

výstavné venkovské sídlo, jehož majitelem byl ing. Zagorsky. 

   Zajímavá je rovněž historie tzv. Staré Jedlice, na území dnešního Rakouska. Tato lokalita ve 

směru na dnešní Edenhof - Heinreichs byla snad původní starou Jedlicí a vzhledem k její 

nadmořské výšce a klimatickým podmínkám  byla oprávněně pamětníky nazývána jako 

Siwerie - Sibiř. Toto údajně původní osídlení však bylo po třicetileté válce opuštěno. Přeživší 

osadníci si raději vybudovali  ves v novém  Údolí poblíž bývalého osamělého pivovaru            

a dvou sklářských hutí. Ty stávaly v dobách rožmberských mimo starou osadu u zdrojů         

vody a dřeva. Dostaly se tak do centrální části Jedlice, nově osídlované lokality se starým 

jménem.  

 

 

 

 

Dobová fotografie z předválečné Horní Stropnice s oficiálním razítkem firmy: 

Továrna na hospodářské stroje Adolf Hauptmann Stropnice, stanice Nové Hrady (Čechy) 

Filiálka a hlavní sklad Č. Budějovice, Žižkova třída 
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Příchod nových osídlenců. 

    Na základě historických událostí a výsledku II. světové války část německých obyvatel 

z Šejb a Jedlice uprchla na přelomu let 1945-1946 přes hranice do Rakouska nebo byla 

vysídlena v průběhu roku 1946. Vlastní transfer německého obyvatelstva z osady Šejby            

a okolí proběhl v několika etapách:  

1. odsun 27.3.1946 - 30 osob   do sběrného tábora v Kaplici a poté do Německa  

2. odsun 10.4.1946 - 90  osob 

3. odsun 24.4.1946 - 40 osob  do Německa  

4. odsun 14.8.1946 - 11osob 

     Na přelomu čtyřicátých a padesátých let pak došlo k rozptýlení zbytku německých 

obyvatel celého regionu do vnitrozemí a později jim bylo uznáno československé občanství. 

Při sčítání lidu v roce 1991 se k německé národnosti s trvalým pobytem na našem území ve 

správě obce Horní Stropnice hlásilo 13 občanů a v Nových Hradech to bylo 27 občanů.  

    Během války i po ní zůstal v pohraničí menší počet Čechů, většinou se smíšených 

manželství - tzv. hraničářů a někteří zájemci z řad totálně nasazených. Stav osídlení z konce 

roku 1945 však ukazuje na nejnižší  hustotu obyvatelstva a to bez toho, že byli bráni v úvahu 

němečtí starousedlíci. Mezi prvními přesídlenci byli často sezonní dělníci ze Slovenska, kteří 

chodili na práci do Čech a zde si pak vyhlédli nové domovy. Významným faktorem v procesu 

znovuosidlování Novohradska byla reemigrace, která od konce války probíhala nejprve 

živelně. Po provolání československé vlády v roce 1947 ke krajanům v zahraničí, Čechům      

a Slovákům, byl oficiální slib půdy a vlastního hospodářství více než lákavý zejména pro ty, 

kteří pocházeli z východních oblastí Evropy. Tak např. do osady Šejby se již 5.6.1946 

nastěhovalo 14 rodin ze Slovenska  s celkovým počtem 65  osob. Nezůstali zde však dlouho 

neboť 5.3.1947 odešli všichni zpět na Slovensko. Movitý majetek a zařízení bylo odvezeno do 

Dlouhé Stropnice a počítalo se s tím, že osada Šejby již nebude nikdy osídlena. Po zjištění 

situace na Slovensku se tito přesídlenci vrátili zpět spolu s dalšími skupinami slovenských 

reemigrantů z Rumunska. Jednalo se především o Slováky z oblasti Nadlaku a rumunského 

Rudohoří, kterých přibylo celkem do jižních Čech asi 50 000. Po ukončení transportu 

v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích byli usídleni od roku 1947 v hojném počtu do 

chudých oblastí Novohradska a Kaplicka.  

 

                                                                                                                Mgr.Vít Golombek 

                                                                                                           ředitel ZŠaMŠ H.Stropnice 
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Pplk. František Binder   

        Narodil se 22. října 1914 v Hojné Vodě. Otec František 

padl v první světové válce, v roce 1918.  Nahradil mu jej Václav 

Jeník, příslušník Finanční stráže  v nedaleké Staré Huti a otcův 

kamarád z války. Od roku 1926 rodina bydlela na Modravě, kde 

byla i česká škola. Měl ještě sestru Marii. Vyššího vzdělání 

dosáhl František na chemické průmyslovce v Praze  a následně 

pracoval v oboru drogista/materialista.  Později se zasnoubil       

s Marii Hokrovou, se kterou sice nebyli manželé,  ale   žili spolu 

v Olešnici u Trhových Svinů.  V lednu 1939 se jim narodila 

dcera Květa. 

1.  října 1935  vojín  9. roty 1. pěšího pluku Mistra Jana Husi. 

                                               16. září 1936  byl povýšen do hodnosti svobodníka, 

                                               25. května 1938 – nastoupil službu jako příslušník  SOS 

    Od června roku 1938 sloužil, společně se svým nevlastním otcem vrchním respicientem 

Václavem Jeníkem na oddělení Finanční stráže Kaplické Chalupy. Zde v září roku 1938 zažil 

několik útoků heinleinovců. 

     K prvnímu útoku Freikorpsu proti celnici v Kaplických Chalupách došlo v noci z 20. na 

21. září 1938. Díky včasným protiopatřením hraničářů byli při boji lehce zraněni pouze vojín 

Alexandr Farkaš od 45. pěšího pluku a záložník Václav Prášek. Vše začalo, když vrchní 

respicient Jeník chtěl večer rozsvítit v kanceláři světlo. Zjistil, že dodávka elektřiny je 

přerušena a všiml si, že i rakouská celnice v Guglwaldu je po tmě.  Vytušil blížící se 

nebezpečí, a proto vyslal spojku k veliteli družstva,  které bylo staženo na jiné místo a na 

celnici zůstala jen tříčlenná hlídka. Svobodník Binder byl s lehkým kulometem vz. 26  ukryt 

za překážkami u hraniční závory. 

     Deset minut po půlnoci zaútočila ze tří stran proti celnici osmdesátičlenná tlupa 

Freikorpsu. První skupina postupovala lesem, ale když narazila na strážného, který okamžitě 

zahájil palbu, rozprchla se. Daleko nebezpečnější byl útok z druhé skupiny, postupující k 

lesíku u Stiftovy pily. Ochranným příkopem se dostali až do bezprostřední blízkosti celnice, 

hodili před budovu několik ručních granátů a zahájili palbu z německých samopalů. Celý útok 

podporovaly z rakouského území palbou dva kulomety obsluhované vojáky Wehrmachtu. 

Jeden střílel ze vzdálenosti asi 500 metrů jihovýchodně od celnice, druhý přímo z okna 

Baumannova hostince v Guglwaldu. 

     Svobodník Binder tlaku útočníků odolal. Vystřílel čtyři zásobníky, a když z pátého 

zásobníku vyslal po útočnících další dávku, opakovaný útok Freikorpsu se definitivně 

zhroutil. Několik vážně zraněných soukmenovců útočníci odtáhli za hranice a u celnice nastal 

opět klid. Po henleinovcích zůstal na bojišti zásobník do německého samopalu, 108 

vystřílených nábojnic a 68 rozbitých okenních tabulek, hlavní vchod celnice rozstřílený do 

podoby řešeta a další šrámy z nočního boje.  

     Brzy však došlo k dalším incidentům. V sobotu 24. září 1938 šel František Binder do 

blízké trafiky zakoupit cigarety pro celou jednotku SOS. Poblíž Stipftovy pily byl však 

napaden neznámým útočníkem, který použil i ručního granátu. Chladnokrevný Binder měl 

štěstí a v nastalé přestřelce, kde použil rovněž granáty, útok odrazil. 

    Na druhý den 25. září 1938, následoval útok dokonce 200 ozbrojených členů Freikorpsu, 

podporovaných opět z rakouského území několika těžkými kulomety. V divoké přestřelce 

byla hrstka hraničářů nucena couvnout. Tentokrát se to obešlo bez zraněných. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hut%C4%9B_(Horn%C3%AD_Stropnice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%A1nice_(okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trhov%C3%A9_Sviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=1._p%C4%9B%C5%A1%C3%AD_pluk_%22Mistra_Jana_Husa%22&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_obrany_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudeton%C4%9Bmeck%C3%BD_sbor_dobrovoln%C3%ADk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Freikorps
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lehk%C3%BD_kulomet_vz._26
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%BD_p%C5%99%C3%ADkop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%8Dn%C3%AD_gran%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samopal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henleinovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1sobn%C3%ADk_n%C3%A1boj%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bojnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Incident
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_obrany_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atok
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEk%C3%BD_kulomet
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Zdemolovaný celní úřad již dávno ztratil svůj význam, a tak již nebyl zpět obsazován a zůstal 

trvale v rukou nacistů.  

    Po okupaci Čech a Moravy, v roce 1939, se František Binder zapojil v řadách Obrany 

národa do odboje. Začalo po něm usilovně pátrat gestapo, a proto byl nucen protektorát a své 

nejbližší opustit. Stalo se tak 6. října 1939, kdy v okolí Hodonína pěšky přešel státní 

hranice Protektorátu Čechy a Morava až na území Slovenského státu. 7. října 1939 se dostal 

do Maďarska, kde byl zatčen a vězněn. Z vězení uprchl, ale v Rumunsku se opět ocitl ve 

vězení. Po propuštění se přes Řecko a Turecko dostal do Francie, kde byl přijat do 

československé zahraniční armády a zařazen k 3. pěšímu pluku. Do bojů o Francii ale 

nezasáhl.                                                                                   

 

7. července 1940  příjezd do Anglie  

25. července 1940  přijat do R.A.F. s hodnosti AC2  

5. září 1940 přemístěn k 312 československé stíhací peruti jako mechanik, 

19. června 1941 povýšen do hodnosti T/Sgt a přiznána kvalifikace 

leteckého střelce  

21. června 1941 – přemístěn k 311 československé bombardovací 

peruti do East Wrethamu, 

    Mezi 28. prosincem 1941 a 3. březnem 1942, kdy byl zařazen mezi 

operační letce, vykonal celkem 9 náletů v délce trvání 39 hod 24 min. 

jako zadní střelec bombardéru,4. března 1942 - KIA (Killed in action) v 

00.07hod. zemřel při operačním letu. 

    Při zpáteční cestě z náletu na severoněmecký železniční dopravní uzel 

a německý přístav Emden byl jeho letoun Wellington Mk.1 s imatrikulací KX-G, ICZ 1147, 

pilotovaný seržantem Vladimírem Párou, napaden nepřátelským stíhačem. 

  

„Němec nás sledoval dost dlouho, takových dvacet minut. Jednou nás přeletěl a přední 

střelec Ján Šimko po něm začal střílet. Potom zaútočil zezadu, ale Franta Binder ho dvakrát 

odrazil. Když se rozsvítilo červené světélko, signalizující, že zadní střelec je raněn, ozvaly se 

výstřely Binderových Browningů. Současně jsme pocítili i zásahy nočního stíhače. Naštěstí se 

před námi objevil větší mrak, do kterého Vladimír Pára vletěl. Udělali jsme celý okruh, já 

jsem se šel s navigátorem podívat do zadní věže a Bindera jsme našli v bezvědomí. Krev mu 

tekla jak z hlavy, tak z břicha. Těžko jsme ho dostali do trupu na sklápěcí 

lůžko. Morfiovou injekci jsem mu dal já. Velitel mě poslal do zadní věže, ale to už nebylo        

k ničemu, byla zcela zdemolovaná granáty kanónků." 

 

   druhý pilot seržant Oldřich Soukup  
 

    Sedm minut po půlnoci 4. března dosedl na břicho (prakticky pádovou rychlostí) poškozený 

Wellington na plochu letiště v East Wrethamu. Přítomná lékařská pomoc byla zbytečná, 

neboť Binder těžkým zraněním podlehl zřejmě během letu. Z letounu byl členy posádky 

vynesen již mrtvý. 

 

                                                                     Zdroj: Ota Holub: Stůj Finanční stráž str.135,136  

                                                                                Wikipedie 
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Udělená vyznamenání 

1942  Československá medaile Za chrabrost před   nepřítelem 

1946  Československý válečný kříž 1939 

1947  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem 

2014  1939-45 Star and Bomber Command Clasp 

2014  Aircrew Europe Star 

2014  Defence Medal 

2014  War Medal 1939-45 

 

 

 Hojná Voda - pamětní deska  pplk. Františku 

Binderovi byla odhalena  27.10.2014    

   

Ochrana státních hranic. 

 

    Do července roku 1946 byla ochrana státní hranice v prostoru Šejb prováděna příslušníky 

Finanční stráže. Tito byli dislokováni v prostoru Nové Hrady, Šejby, Hojná Voda. V této době 

hlavně v úseku Šejb byla prováděna služba z celního úřadu Šejby, kde stával celní úřad. 

    V červenci roku 1946 v Horní Stropnici vznikl útvar  SNB,  bylo zde velitelství roty             

a zároveň také četa. Velitelství roty bylo umístěno v budově čp. 27 na rozcestí ve směru na 

Šejby, velitelem byl strážmistr Macourek a osvětovým důstojníkem byl stržm. Kužílek. 

Velitelství roty mělo 8-9 příslušníků,  bývalých  příslušníků Pohotovostního pluku 1 NB 

a příslušníků Finanční stráže. Četa SNB útvaru byla umístěna rovněž ve Stropnici v budově 

školy na náměstí v zadním traktu a jejím velitelem byl štábní strážmistr Štefl, bývalý 

příslušník četnictva. Četa tehdy čítala asi 25 příslušníků, převážně z povolání, kteří sem přišli 

jak z pohotovostního pluku 1-NB, tak ze stanic SNB. Skládala se hlavně z mladých 

dvacetiletých příslušníků.  

    Úkolem roty SNB a čety bylo zabezpečit na tehdejší podmínky ochranu státních hranic 

v úseku od Starých Hutí až po Nové Hrady. Služba se prováděla pochůzkovým způsobem ve 

složení jednočlenných a dvoučlenných hlídek se zastávkami ve službě s dobou služby až 12 

hodin. V této době bylo nejvíce zadržených  osob v prostoru Hojná Voda, Staré Hutě a Lukov. 

 

 

 Ze staniční knihy SNB Horní Stropnice: 

27.června 1945 

Pohotovost-strážmistr Václav Soukup. 

Obchůzka-Stropnice , Světví , Markův mlýn , Humenice , Stropnice. 

Služba od 4 hod na dobu potřeby 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_medaile_Za_chrabrost_p%C5%99ed_nep%C5%99%C3%ADtelem
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=1939%E2%80%9345_Star&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
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https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=War_Medal_1939%E2%80%931945&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovak_Medal_for_Bravery_before_the_Enemy_Rib.png
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovak_Medal_for_Bravery_before_the_Enemy_Rib.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_-_1939-45_Star.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_-_Air_Crew_Europe_Star.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_-_Defence_Medal.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_-_War_Medal.png
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28.června 1945 

Pohotovost- štábní strážmistr Václav Štefl. 

Obchůzka- Egersee, Hauptmanovo skladiště, Markův mlýn, Humenice, Jednota a Stropnice. 

Služba od 8 hod na dobu potřeby. 

Dne 8.července 1945 byla zastřelena Terezie Opolcarová z Egersee ranou z pistole. Po 

spáchané vraždě přijeli pachatelé do Stropnice, kde provedli dvojnásobnou loupež a s kořistí 

odjeli směrem k Novým Hradům. Oznámení na neznámého pachatele byla učiněna na 

trestním soudu v Kaplici. 

Dne 14.července 1945 byly hlídkou SNB v lese u Šejb nalezeny dvě mrtvoly muže a ženy, 

více setlelé. Jde o vraždu a sebevraždu. Totožnost osob nebyla zjištěna.  

 

Vznik roty PS Šejby. 

    V roce 1950 byl vytvořen  útvar SNB v Šejbech.  Rota se nejprve začala budovat v lese 

blízko státní hranice. Brzy se ale zjistilo, že poloha je nevyhovující a tak byla rota 

přestěhována do budovy Finanční stráže, vedle okresní silnice z Šejb vedoucí přes státní 

hranici do Harbachu. Budova byla dvoupatrová s podkrovím, garáží a skladem a stála asi 50 

metrů od státní hranice MH IV/36-37.  

    V té době došlo také k doplnění SNB útvarů novými příslušníky  základní služby, kteří 

nosili červené nárameníky. Z prostoru celního úřadu střežila rota státní hranici až do roku 

1953, kdy byla přestěhována do hájenky.  

     Začaly se zavádět nové formy v ochraně státní hranice. Především plánování služby na 

nejdůležitějších místech střežení, zejména v prostorech pravého styku s rotou Žofín, na 

přístupové cestě k bývalému celnímu úřadu a v prostoru zaniklé osady Jedlice. Rota Šejby 

v počátku měla střežený úsek od hraničního mezníku IV/28-IV/48 s délkou střežené hranice 

9.880 m.   

    Zakázané pásmo probíhalo od pravého styku s rotou Žofín  průsekem lesní cesty od státní 

hranice přímo ke kotě 782, dále po okraji lesa až na kotu 880 a po lesním průseku na 

křižovatku lesních cest pod kotou 1.030, dál po průseku na kotu 892, odtud směrem na kotu 

660, dál na udržovanou cestu k myslivně po okraji lesa až na špici lesa u okresní silnice ze 

Šejb ke státní hranici, dále směrem na kotu 614 po okraji lesa, kde navazuje na cestu 

k Černému kříži.  

Osídlenost úseku v roce 1950. 

Horní Stropnice se nachází mimo hraniční pásmo, 103 domů obydlených a 20 domů 

neobydlených 

Dlouhá Stropnice se nachází v hraničním pásmu a s přilehlou osadou Paseky má 50 domů 

obydlených a 71 domů neobydlených 

Hojná Voda se nachází v hraničním pásmu a má 20 domů obydlených a 78 domů 

neobydlených 

Dobrá Voda se nachází v hraničním pásmu a má 17 domů obydlených a 63 domů 

neobydlených 

Nové Hutě mají  36 neobydlených domů  roztroušených v délce 2 km 
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Lukov má 18 domů neobydlených  roztroušených v délce 1 km 

Starý  Holand má  10 domů neobydlených a 3 domy obydlené roztroušené v terénu 

Jedlice je obec v zakázaném pásmu a po vysídlení německých obyvatel zůstalo 13 celých 

prázdných domů a 23 domů napolo rozbořených 

 

1 Příjezdová cesta ze Šejb a vjezd do objektu roty, 2 a 6 cesta a rodinný domek VR, 3 směr SH 

a celní úřad, 4 DDR, kuchyň, jídelna a sklady, 5 ubytovna mužstva, 7 kanceláře VR a 

funkcionářů, bar, 8 kotce, 9 garáž a sklad PHM, 10 PZH stáje a prasečák, 11 kašna, 12 

muniční sklad, 13 pozorovatelna stráže roty. 

    V celém úseku roty je 85 procent Čechů a zbytek jsou slovenští, rumunští a maďarští 

reemigranti a bývalí rakouští občané, kteří nebyli vysídleni. Většina obyvatelstva je 

zaměstnána v zemědělství a v zimě pracují v lese. Výdělky jsou poměrně slabší. Většina 

obyvatelstva má kladný postoj k lidově demokratickému zřízení. Část obyvatelstva je 

nápomocna PS. 

 

Počet obyvatel:   

Horní Stropnice                    395 Čechů a 4 bývalí rakouští občané 

Dlouhá Stropnice a Paseky  245 Čechů 

Šejby                                     113 obyvatel 

Hojná Voda                            81 obyvatel 

Dobrá Voda                            34 obyvatel 

Staré Hutě                              19 obyvatel 

Lukov                                          vysídlen 
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Jedlice                                        vysídleny 

Nové Hutě                                  vysídleny 

Mlýnský vrch                           5 obyvatel                   ABS Kanice-dislokace  pohraničních rot. 

 

 

Lukov – pohled směrem ke státní hranici. 

 

    Dne 30. září 1951 ve 14:30 hod. zadržela hlídka PS dva občany Rakouska, kteří omylem 

přešli státní hranici. Jednalo se o Kurta Tilicanzla, 21 let, povolání zednický pomocník            

a Roberta Vozaseka, stáří 32 let, povolání učitel tance, oba bytem ve Vídni. Ve večerních 

hodinách byli předáni rakouským orgánům ZW  na státní hranici - cesta z Šejb do Harbachu 

HM IV/36-37. 

    Dne 1. října 1951 porušila hlídka PS svobodník Alfréd Gavlas a vojín Josef Matějů 

povinnosti ve službě při ochraně státních hranic, nedošli na stanoviště Černý Kříž, kde měli 

střežit, ale došli jen ke stanovišti Bunkr a po střežení se vrátili na rotu. Toto zjistil velitel roty 

staršina Chlubna a staršina Popelka, kteří šli na kontrolu hlídek v terénu. Velitel hlídky to 

zdůvodnil bolením zubů a foukal velký vítr, tak zůstali na stanovišti Bunkr v závětří. Velitel 

hlídky byl potrestán 20 dny a člen hlídky 15 dny prostého vězení na rotě.  

    Během roku 1951 došlo k úpravě střežení některých pohraničních rot a u roty Šejby se 

posunulo střežení státní hranice od HM IV/28 – IV/48, které zůstalo pak až do konce PS. 

    Dne 21. července 1952 v 00:15 hod. došlo k narušení státní hranice v prostoru HM IV/27 

z ČSR do Rakouska. Nezjištěný narušitel postupoval z ČSR do Rakouska po cestě v prostoru 

Starých Hutí lesem až ke státní hranici. Asi 200 metrů před státní hranicí byl překvapen 

hlídkou PS, která se vracela ze stanoviště, kde do té doby střežila.  Narušitel se vyzradil hlídce 

neopatrným pohybem v lese, při kterém slyšela hlídka praskot větviček. Narušitel aniž byl 

vyzván k zastavení, použil proti hlídce zbraně. Vystřelil na hlídku dvě rány z pistole 

pravděpodobně opatřené tlumičem, neboť hlídka výstřely téměř neslyšela. Hlídka proti 
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narušiteli střelbu opětovala. Narušiteli se podařilo z místa střelby uniknout za státní hranici. 

Při průzkumu místa činu, byly nalezeny dvě nábojnice ráže 12 mm a po ose postupu 

narušitele za státní hranici byl nalezen jeden ruční granát americké výroby.  

    Narušitel postupoval při přechodu státní hranice podél komunikací a kryl se na odlehlých 

místech a v zalesněném prostoru. Při zjištění hlídky  ve své blízkosti, okamžitě použil zbraně.  

Totožnost narušitele nebyla zjištěna, avšak při zadržení jiného agenta CIC bylo z jeho 

výpovědi zjištěno, že v inkriminovaný den přešel státní hranici do Rakouska jiný agent, který 

byl při přestřelce s hlídkou PS zraněn. Nález ručního útočného granátu, který narušitel na 

místě činu ztratil, dokazuje, že byl na situaci dobře připraven a byl rozhodnut použít zbraň  

proti hlídce  kdykoli.  

    Dne 30. března 1953 v 07:30 hod. byl nalezen výstřižek z notesu, kde bylo napsáno: 

 „Milí přátelé, zdravíme Vás v Československu. Neumíme tak dobře psát, jak si přejete. Když 

budete hrát na balkoně, přijďte k hranici si s námi zazpívat. Napište nám něco a pošlete to po 

psovi.“ Podpis František a dál nečitelné. Psaní bylo napsáno německy. Napsaná zpráva byla 

psovi odebrána z obojku, na kterém jí měl připevněnou. Pes přišel z Rakouska. Zprávu psovi 

odepnul svob. Vápeník na zavolání strážného roty voj. Ače. Pes poté odešel zpátky do 

Rakouska.  

    Velitel praporu nařídil, aby na zprávu za žádných okolností nebylo odpovězeno ústně ani 

písemně. Nařídil psa nepozorovaně zlikvidovat takovým způsobem, aby se to nedověděli 

příslušníci PS  ani civilisti. Po zlikvidování psa mělo být vše nahlášino na prapor.  

    Pokyn velitelství PS však vše změnil: 

  „Psa nelikvidovat, ale využít pro potřeby zpravodajských orgánů. Je třeba případ důkladně 

rozpracovat  a vyhovět žádosti podle nařízení.“   pplk. Kotouč 

    Dne 3.prosince 1953 se z dovolené vrátil velitel roty Šejby ppor. Vladimír Chlubna a druhý 

den po ránu nastoupil do služby s voj. Rehákem a měli za úkol provést průzkum slyšitelnosti   

a viditelnosti signálu z pravého úseku střežení hlídkami z terénu. S dozorčím důstojníkem 

roty čet. Macháčkem se domluvili na postupu a po příchodu do prostoru koty 767 vystřelili 

červenou  a bílou světlici. Velitel poté čekal u pojítka a operační důstojník mu hlásil poznatky 

hlídek z terénu. Dál poté postupovali podél DZ a  v prostoru hory Vysoká 1.034 m zjistili,     

že zbytek světlice dopadl za DZ do suchého prostoru, kde začal hořet. Velitel zavolal 

z nedaleké zdířky pojítkem na rotu, že za DZ hoří porost suché trávy a půjdou jej hasit,        

aby vypnuli proud do DZ. Po uhašení porostu volali operačnímu, aby zapnul proud do DZ. 

Pak postupovali podél DZ až do prostoru, kde stála pozorovatelna Vysoká, kde začali střežit. 

Po 12:00 hodině se vraceli podél DZ zpět na rotu  a již z dálky uviděli, že suchý porost se 

vlivem větru znovu rozhořel. Velitel roty poslal voj. Reháka k nedaleké zdířce, aby pojítkem 

volal na rotu, aby znovu vypnuli proud do DZ. Zdířka pojítka byla vzdálena asi 200 m. Velitel 

byl ohněm rozrušen a nechtěl čekat a tak se rozhodl  nerozvážně DZ zkratovat. Jednou nohou 

si stoupl na pařez a druhou nohou si chtěl stoupnout na izolátor, ale uklouzl na mokrém 

kluzkém pařezu a padl přímo na vodič elektrického proudu. Byl ihned usmrcen. Svým 

nerozvážným krokem si tak přivodil smrt.  

                                       Spis o úmrtí velitele roty Šejby ppor. Chlubny ze dne 4. prosince 1953  

                                      ABS Kanice fond-HS PS OSH -2357, rok 1953,karton 38. 
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    V roce 1953, přesnější datum se nepodařilo zjistit, byl v prostoru HM IV/30, zadržen 

pašerák Zimmerman, který přecházel z Rakouska do ČSR, DZ byl v tu dobu bez proudu.  

    Dne 1. srpna 1955 v prostoru HM IV/31, byly zadrženy dvě osoby při přechodu z Rakouska 

do ČSR, jednalo se o manžele Sagmulerovy z Vídně, kteří přešli státní hranici omylem při 

hledání hub. 

    Dne 19. srpna 1957 byla v prostoru HM IV/29 nalezena mrtvola rakouského občana, byl 

proveden styk s rakouskou stranou a mrtvola předána rakouským úřadům .  

    Dne 13.října 1957 byl zjištěn proryv státních hranic z ČSR do Rakouska jednou zatím 

neznámou osobou v prostoru Jedlice, asi 100 metrů od styku s rotou PS-Nové Hrady .  

    Dne 31. července 1959 v 11:00 hod. se dostavil na rotu Šejby občan z Šejb a oznámil 

veliteli roty, že toho dne v 05:00 hod. byl nalezen moped, který pravděpodobně patří občanu 

Marunovi ze Světví u Nových Hradů. Na mopedu byla taška s nákupem. Na základě této 

zprávy byla ihned provedena kontrola drátěného zátarasu a kontrolního orného pásu v levém 

úseku roty, kterou provedli čet. z povolání Rehák a des. základní služby Koželuh. Nic však 

nezjistili. V pátrání bylo pokračováno, ale bez úspěchu. Jelikož Maruna nebyl nalezen,         

tak byla vyhlášena zesílená ochrana státních hranic a ve spolupráci s VB Trhové Sviny bylo 

zahájeno pátrání po Marunovi.  

    Šetřením bylo zjištěno, že dne 30.července 1959 v 17:00hod. odjel Maruna z domova do 

Horní Stropnice na nákup a poté zašel do hostince, kde se opil. Odešel asi v 23:15 hod. 

Moped nemohl našlápnout a tak s ním sjel z kopce směrem na Dlouhou Stropnici, kde byl 

druhého dne u hasičárny moped i s nákupem nalezen. 

    Druhý den při ranní kontrole drátěného zátarasu nalezl rnt. Hudeček  asi 25 m od cesty 

vedoucí z Šejb do Harbachu mezi střední a vnější stěnou DZ slehlou trávu směrem k státní 

hranici, ale dalšího nic nezjistil. Kontrolní orný pás v místě není.  

    Dalším šetřením bylo zjištěno, že Gustav Maruna pracoval u státního statku ve Světví          

a měl platnou propustku do hraničního pásma. V roce 1958 sloužil jako záložák na rotě Šejby 

a tak měl možnost poznat systém střežení roty Šejby. Byl znám všem příslušníkům roty          

a v obci Šejby se tak mohl volně pohybovat.  

    Dne 3. srpna 1959 slyšel v rakouském rozhlase občan Opolcar  zprávu, že v minulých 

dnech požádal v Rakousku zemědělský dělník občan Maruna o politický azyl.  

    Bližším šetřením bylo zjištěno, že Maruna přešel státní hranice pravděpodobně v prostoru 

HM IV/41, kde na kůlu vytyčující státní hranice byla nalezena modrá rádiovka, která patřila 

Marunovi. Ten překonal DZ pravděpodobně v nočních hodinách asi 25 m východně od silnice 

Šejby-Harbach, kde byla zjištěna slehlá tráva  a na střední stěně bylo nalezeno jedno oko, 

které mělo uvolněny postranní svislé dráty, na kterých bylo možno znát známky pohybu.        

U otvoru na zemi byly nalezeny dva menší důlky vytisknuté pravděpodobně od kolen 

Maruny.  Otvor, kterým Maruna pravděpodobně prolezl byl bez proudu. Vnitřní signální stěnu 

prolezl roztáhnutím drátů, aniž zanechal dalších stop. 

    Dne 19.října 1960 zjistila hlídka čet. Janíka a voj. Hýže naproti HM-IV/40 prostříhané tři 

stěny drátěného zátarasu a stopy po jedné osobě směřující do zahraničí. Bylo provedeno 

zakrytí státní hranice pohraničními hlídkami a rozmístěna clona pohraničních hlídek v týlu. 

Pátrací pes vypracoval stopu k HM IV/40. Byl proveden závěr, že došlo k narušení státní 

hranice do Rakouska zatím neznámou osobou.  
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    Dne 21.října 1960 v ranních hodinách se na stanici VB Trhové Sviny přihlásil Vlastimil 

Gobi, který vypověděl, že dne 19 . října 1960 v době asi mezi 17:00-18:00 hod. narušil státní 

hranici v prostoru Šejby  z Rakouska, kdy přestříhal dráty a   došel ke své babičce do Žáru      

u Nových Hradů a na její naléhání se šel přihlásit na bezpečnost. Dále uvedl, že dne 23. 

června 1960 přešel státní hranici do Rakouska v Žofínském lese bez cizí pomoci, sám. Dostal 

se do Dobré Vody a postupoval směrem na Jelení hřbet, kde zabloudil. Pak narazil na drátěný 

zátaras a hledal vhodné místo k prolezení. Pomocí hole se dotkl vodiče elektrického proudu 

byl slabě zasažen. Proto šel dál až k vratům a holí urazil dráty, které propojovaly vodiče a pak 

se protáhl mezi vraty a dál postupoval lesem až do Rakouska. Důvod vracení se z Rakouska 

uvedl, že byl v lágru a neměl žádný oblek, blížila se zima a neměl ani práci a tak se rozhodl 

vrátit zpět do republiky. Při přechodu státních hranic se obával zadržení pohraničníků a tak si 

sehnal v Rakousku izolované kleště na prostříhání drátů a od kolegy z lágru zběha PS se 

dověděl jak projít přes hranice a hlavně jak se dostat přes drátěný zátaras a tam použil návod 

zběha přes dráty postupovat pozpátku a oklamat tak hlídky, což se mu povedlo. 

    Dne 9. srpna 1963 v 11:55 hod. 

v prostoru HM IV/30 (Foto piket 

u HM IV/30) na vnější straně DZ 

byli zadrženi pro přechod státních 

hranic z Rakouska do ČSSR dva 

důchodci   a to František Tomáš -

70 let         a Marie Tomášová 73 

let, oba bytem ve Vídni. Jako 

důvod přechodu státních hranic 

uvedli, že jsou na letním bytě 

v Lauterbachu a při procházce 

lesem zabloudili a nevědomky 

přešli státní hranici. Se souhlasem 

KSMV České Budějovice byli odpoledne propuštěni zpět do Rakouska.  

    Dne 15. ledna 1965 zběhl do Rakouska v době mezi 00:30-02:00 hod. v prostoru HM IV/45 

voj. Juraj Pajhort. Jmenovaný byl členem hlídky v piketu na levém rozhraní, hlídka byla 

čtyřčlenná a v noční době vždy dva střežili a dva odpočívali v piketu. Když došlo ke střídání 

hlídky, tak voj.Pajhort nechal spát velitele hlídky, se  kterým měl střežit a odešel sám na 

stanoviště. Vzal si troje klíče od průchodu v drátěném zátarasu, kterým prošel a průchod poté 

uzamkl. Pak pokračoval směrem do Rakouska. Vzal si sebou služebního psa a samopal 

s náboji. V 01:45 hod. se probudil velitel hlídky a šel na kontrolu střežící hlídky. Na stanovišti 

nikoho nenašel a zjistil po návratu do piketu, že chybí voj. Pajhort. Začali jej hledat a po delší 

době zjistili, že zběhl do Rakouska. Důvod jeho zběhnutí se nepodařilo zjistit. 

    Dne 29. června 1965 v 07:10 hod. v prostoru osady Jedlice, naproti HM IV/43  došlo 

k proryvu státních hranic do Rakouska čtyřmi osobami polské národnosti. Tito narušitelé 

postupovali z vnitrozemí po okrajích lesa do blízkosti DZ, který překonali přelezením po 

sloupech, v okamžiku kdy vyběhli z lesa, byli zjištěni pozorovací hlídkou z pozorovatelny, 

vzdálenou asi 250 metrů. Hlídka v domnění, že v DZ probíhá proud byla přesvědčena, že 

narušitelé DZ zastaví a vystřelila do vzduchu varovnou dávku k zastavení narušitelů. Než 

hlídka sestoupila z pozorovatelny a na stopu nasadila služebního psa, bylo již pozdě                 

a narušitelé překonali státní hranici do Rakouska. Další opatření provedená rotou byla již 

bezvýsledná. Narušitelům přálo štěstí, protože v tu dobu byl elektrický proud do DZ vypnut 

od 07:05-07:15 hod.  z důvodu propouštění lesních dělníků s vozidlem V3S na lesní práce za 
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DZ v prostoru Jedlice. Signální stěna před DZ byla vyřazena z provozu z důvodu noční silné 

bouřky.  

    Dne 24.srpna 1965 v dopoledních hodinách došlo v prostoru vrat styku s rotou Žofín 

k proryvu státních hranic občanem Františkem Krepsem, kovářem z Dlouhé Stropnice. Jako 

důvod přechodu státních hranic uvedl nespokojenost v práci. Dlouho si v Rakousku nepobyl   

a život si tam představoval trochu jinak, tak se po čase rozhodl vrátit zpět 24. září 1965. Státní 

hranici přešel z Gmündu v prostoru pohraniční roty Fišerovy Chalupy u  HM V/22.  

Dodatek k narušení Františkem Krebsem. 

    Fr. Krebs byl naštvaný, že byl vystřídán ve vedení dílny a proto začal dosti pít alkohol. 

Bydlel v Pasekách, kde byla i kovárna, kde pracoval. V uvedený den narušení popíjel 

v hospodě v Dlouhé Stropnici a byl tam i tehdejší velitel roty, který s kamarády hrál karty. 

Krebs byl již notně opilý a vyzval velitele roty Dudáčka o sázku o litr rumu, že mu uteče. 

Velitel se mu vysmál, ale přesto se s ním vsadil, aby měl od něj klid. Když se Krebs vrátil 

z Rakouska, tak se přihlásil u velitele ohledně vyhrané sázky a chtěl ten rum. Nevím již, jak 

byl Krebs potrestán, ale jeho rodina se poté odstěhovala někam do vnitrozemí, ale kam to 

jsem již nezjistil. Velitel roty za tuto prohranou sázku byl převelen z Šejb na prapor do 

Kaplice a byl přísný zákaz pohraničníkům uzavírat jakékoliv sázky nejen mezi sebou, ale 

hlavně s civilisty.                                                                                                                                              

Pamětník, který si nepřál uvést jméno. 

 

    Dne 3. srpna 1966 v době mezi 17:00- 18:00 hod.  došlo v prostoru MH IV/35 ke zběhnutí 

do Rakouska čet. Karla Solničky, který byl u roty Šejby zařazen jako kynolog.  

Dodatek ke zběhnutí K.Solničky. 

    Sloužil jsem tehdy na pohraniční rotě Pohoří a Karla Solničku jsem znal z kurzu kynologů 

v chovné stanici Libějovice. Ten den když zběhl, mne velitel roty poslal ještě s jedním 

pohraničníkem, ale jeho jméno si již nepamatuji, na kontrolu hraničních mezníků tzv. 

demarkace. Když jsem se veliteli ohlásil z terénu pojítkem, tak mi řekl, že mám jít ihned 

k drátům, kde na mě čekali kontráši a vyptávali se mě na Solničku. Já jsem zpočátku nic 

nevěděl a pak mi řekli, že zběhl. Kontrolu mezníků jsme pak už neprovedli, protože mně 

dlouho kontráši vyslýchali. Později jsem se dozvěděl, že zběhl kvůli ženám. Jednu měl 

v místě svého bydliště a druhou měl v Dlouhé Stropnici, takže to vyřešil zběhnutím. Byl to 

vzorný svazák, kandidát strany a dávali nám ho za vzor a tak to dopadlo. Prý potom žil 

v Kanadě.  

                                     V. Karvan - kynolog roty Pohoří na Šumavě 

 

    Dne 19. června 1968 v 08:30 hod. byli v prostoru cesty z Šejb do rakouského Harbachu 

zadrženi dva rakouští občané Ferdinand Brenner a Hermine Grotzer, oba bytem ve Vídni. 

Jmenovaní byli na výletě a státní hranici přešli omylem. Byli vráceni na OPK České Velenice.  

    Dne 7. července 1968 v odpoledních hodinách došlo k proryvu státních hranic z ČSSR do 

Rakouska  v prostoru cesty HM IV/36-37, dvěma muži pravděpodobně polské národnosti. 

Signální stěna byla poškozena silnou bouřkou, ta byla vypnuta a pracovalo se na její opravě.  
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Vzpomínka pohraničníka na rok 1968. 

    V červenci roku 1968 jsem se vrátil z poddůstojnické školy a 21. srpna několik hodin po 

půlnoci vyhlásil dozorčí důstojník roty pohraniční poplach. Rota byla nastoupena během 

chvíle a čekali jsme výjezd do terénu s nějakým narušením. Situace byla však zcela jiná. DDR 

npor. Hanzalík nám na nástupu sdělil: „Soudruzi, jsme okupovaný.“ Bylo nám to divné, co se 

děje, přes hranici nikdo nepřešel a kdo nás tedy okupuje, ptali jsme se jeden druhého. Poté 

nám všechno vysvětlil a bylo provedeno zakrytí státní hranice na trase ŽTZ. U všech vrat byly 

hlídky a v terénu jsme byli nepřetržitě dva dny i v  noci. Já jsem byl tehdy s voj. Kalitou na 

stanovišti  Vrata Šejby a měli jsme sebou i moji fenku TRIXI,  která byla velmi živá. Nebylo 

to nic příjemného, protože jsme byli na hlavním tahu z Šejb do Rakouska a nevěděli jsme co 

bude a jak máme v případě příjezdu auta či tanku reagovat. Myslím, že to tehdy nevěděl 

nikdo.  Po dvou dnech, kdy se nic nedělo, alespoň na naší rotě,  jsme byli staženi na rotu         

a plnili jsme dál stanovené úkoly. Co si pamatuju z toho roku, tak rota měla dvě narušení 

státní hranice. Data si už nepamatuji. První narušení bylo na úseku L-10, kdy byla velká 

bouřka a signalizace byla vypnuta. Narušení provedl občan ČSSR. Druhý případ se stal           

o několik týdnů později, kdy došlo k podhrabání úseku P-6, v prostoru koty 767, kde nebyl 

kontrolní orný pás a nedošlo ke zkratu při překonávání DZ, narušení zjistila hlídka, která se 

vracela podél DZ z noční služby z piketu HM IV/30. Byl vyhlášen pohraniční poplach            

a pátrací pes postupoval po stopě až k HM IV/31 a u tohoto mezníku psovod nalezl boty           

a dopis Doviděnia okupované Československo.    

František  Kovács 

 

    Dne 4. července 1969 v prostoru cesty z Šejb do rakouského Harbachu HM IV/36 zběhl 

voj. Josef Meleš v nočních hodinách. Důvod zběhnutí bylo pravděpodobně kvůli slečně 

z Šejb,  do které se zamiloval a ona se odstěhovala. 

    Dne 31. července 1969 v nočních hodinách zběhl v prostoru cesty z Šejb do rakouského 

Harbachu HM IV/36 des. Miroslav Kozel. Důvod zběhnutí bylo kvůli jedné slečně z Dlouhé 

Stropnice.  
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    Dne 26. září 1969 v 10:00 hod. v prostoru HM IV/40 byl zadržen pro přechod státních 

hranic z Rakouska do ČSSR  Štefan Baláž, který dne 4. září 1969 zneužil propustky do HP      

a z prací za DZ odešel do Rakouska. Jako důvod navrácení uvedl, že se mu v Rakousku 

nelíbilo. 

    Dne 29. května 1972 v 08:00 hod v prostoru osady Stará Huť  proti HM IV/29, byl zadržen 

pro přechod státních hranic do Rakouska Manfred Tanzer stáří 29 let, občan NDR. K pokusu 

o přechod státních hranic se zpočátku nechtěl přiznat, ale po čase přiznal, že jeho důvod 

překročit státní hranice do Rakouska byl, že na pracovišti byl terčem posměchu ostatních,      

že nic neumí a nic nedovede a tak chtěl tímto činem dokázat, že mu kolegové v práci velmi 

křivdili.  

    Dne 15. července 1973 za DZ v prostoru HM IV/30 byli zadrženi dva rakouští občané 

Franz Goll a Rudolf Glanz, kteří byli v Lauterbachu na dovolené a po ránu si vyšli na houby, 

zabloudili a omylem přešli státní hranici. Byli předáni do Rakouska přes OPK České 

Velenice. 

    Dne 12. července 1975 došlo k zadržení v Dlouhé Stropnici na upozornění pomocníka 

pohraniční stráže,  občanky NDR Eriky Albani, stáří 28 let. Jmenovaná přijela 7. července 

1975 do Prahy a druhý den odjela do Karlových Varů, kde se setkala s krajany a 11. července 

odjela do Českých Budějovic a pak šla pěšky přes Trhové Sviny do Horní Stropnice a tam se 

vyptávala na cestu přes hranice. Celkem se informovala u 5 občanů a jeden jí radil postupovat 

směrem na Šejby a přejít přes hranici v noci, protože prý v noci pohraničníci spí. Pak občan 

zavolal na pohraniční rotu Šejby a Erika Albani byla zadržena. Důvod přechodu uvedla 

návštěvu svého bratra v NSR  a pak se chtěla  vrátit stejnou cestou zpět do ČSSR a NDR.   

    V roce 1979 se začala stavět nová trasa signální stěny, která byla posunuta dál do 

vnitrozemí z důvodu lepšího zásahu pohraničních hlídek. Trasa SiS začínala u styku s rotou 

Černé Údolí u Mlýnského rybníka a vedla kolem kapličky na Lukově směrem na stanoviště 

Dobešovka k Šimkově chatě na Pasecký most a lesem k vratům Šejby a okolo Šejb k rozvodu 

na napojení na starou trasu levé strany . Stará trasa se rušila koncem roku 1981.  

    V roce 1979 byla propuštěna za signální stěnu pracovní skupina dvou žen a muže 

v prostoru na Nové cestě, kteří měli pracovat na budování oplocenek lesní školky proti zvěři 

v prostoru u MH IV/40. Na rakouské straně měl sedlák zasázeny brambory a muž s jednou 

ženou se vypravili přes hranice na krádež brambor. Vše by proběhlo bez problémů, ale nějak 

se nepohodli a žena krádež brambor nahlásila. Všichni tři přišli o propustky do HP,                    

pocházeli z Horní Stropnice. Dnes už z nich nikdo nežije. 

    Dne 16. září 1979 asi v 05:30 hod. došlo k proryvu státních hranic z ČSSR do Rakouska, 

v prostoru HM-IV/28-29, občanem ČSSR Oldřichem Klozem. Jmenovaný pracoval od roku 

1975-1978 jako lesní dělník u lesního závodu Černé Údolí  a v roce 1978 mu emigroval bratr 

do Kanady a tak mu byla odebrána propustka do hraničního pásma. Poté se odstěhoval do 

Radouně u Jindřichova Hradce. Dne 15. září 1979 přijel vozidlem do Černého Údolí na 

návštěvu známých a stěžoval si na malý plat a taky, že mu byla neoprávněně odebrána 

propustka do hraničního pásma. Večer odjel ve směru na Horní Stropnici, kde zaparkoval auto 

a pěšky se vydal přes Hojnou Vodu do prostoru Starých Hutí a v blízkosti pozoroval činnost 

pohraničních hlídek. Z minulosti měl částečné znalosti ochrany státních hranic a tak toho 

využil. Po páté hodině ranní prolezl signální stěnu a na kontrolním pásu po sobě zahrabal 

stopy. Způsobil signál a na ten byla ze stanoviště Dobešovka vyslána poplachová hlídka,   

která zjistila uvolněný vodič signální stěny a jinak nic. Služební pes nereagoval na stopu. Dne  

17. září 1979 došel na rotu Šejby poznatek, že v Horní Stropnici se nachází vozidlo a po 

zjištění se zjistilo, že patří Oldřichu Klozovi, který se v místě bydliště nenachází. Dne 18.září 
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obdržela manželka Kloze dopis z rakouského tábora Treskirschen od svého manžela, že je 

v Rakousku a má si přijet pro auto, které je zaparkováno na návsi v Horní Stropnici. 

    Tomuto proryvu šlo velmi těžko zabránit, protože Kloz znal způsob ochrany státních hranic 

a taky částečně terén v místech, kde v minulosti pracoval jako lesní dělník. Při prolezení 

signální stěny věděl, že stopy na kontrolním pásu se zahrabují a taky patrně za sebou něco 

nasypal, protože služební pes nereagoval na pach člověka. Od signální stěny k státní hranici je 

to necelé dva kilometry a ty zdolal rychlým během.  

 

 

 
 

 

    Obdobný případ , kdy lesní dělníci vlastnící propustku do hraničního pásma, kteří se chtěli 

podívat za čáru, jak to v Rakousku vypadá, se udál za rok v roce 1980. Tohoto roku byli na 

stanovišti vrata Jedlice propuštěni za signální stěnu čtyři muži , kteří vlastnili propustku do 

hraničního pásma, za účelem lesních pracích v prostoru před státní hranici od HM IV/42-

IV/45. Neví se už přesně, jestli všichni nebo jen dva přešli státní hranici , ale v odpoledních 

hodinách se k vratům na Jedlici při propouštění zpět dostavili jen  dva muži z Dlouhé 

Stropnice. Zbylí dva, kteří pocházeli z Horní Stropnice zašli do hospody v Harbachu, kde byli 

zadrženi ZW. Navečer byli předáni přes OPK České Velenice. Přišli pochopitelně o propustky 

do hraničního pásma a byli také soudně potrestáni.  Dnes z těchto provinilců už nikdo nežije, 

takže přesně už nevíme jak to vlastně bylo.  

    Dne 8. dubna 1980 v 17:45 hod byl v prostoru stanoviště Bunkr zadržen občan ČSSR Jan 

Pilbauer, který se vracel z Rakouska. Dne 20. dubna 1978 spolu s kamarádem Bendou, 

bývalým pohraničníkem roty Pohoří,  uskutečnili proryv státní hranice v prostoru Stříbrných 

Hutí. ŽTZ překonali za využití stromu, který stál v těsné blízkosti signální stěny, z jeho větve 

přeskočili přes signální stěnu, čímž se jim ji podařilo překonat bez podání signálu.   
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    Dne 22. prosince 1982 proběhlo stěhování do nového objektu pohraniční roty na konci 

osady Dlouhá Stropnice. Objekt staré roty byl uzamčen a začal chátrat. Nacházel se v této 

době za dráty a nebylo pro něj využití a tak bylo rozhodnuto o jejím zbourání, které proběhlo 

koncem roku 1983 a v následujícím roce. Dnes po bývalém objektu pohraniční roty téměř nic 

nezůstalo, vše kolem dokola pohltila příroda. V jarních měsících, kdy sleze sníh a vegetace  se 

pomalu probouzí, lze najít pozůstatek bývalé kašny, která byla zbudována pohraničníky 

v šedesátých letech a spíš jako okrasa a nikdy nesloužila jako zdroj vody.  Přesto voda v ní 

byla a do ní byli dáváni kuchaři , když zmastili jídlo  a při povyšování pohraničníků do vyšší 

hodnosti. 

 

 
 Kašna na nádvoří roty Šejby je ojedinělým prvkem, který by tam nikdo nehledal. 

Vpravo torzo kašny, jako jediná připomínka toho, že zde v minulosti stála rPS. 

 

 

     Dne 5. února 1983 při kontrole státní hranice, zjistil ppor. Fr. Kovács stopy u HM IV/46, 

které byly značně zřetelné ve sněhu a vedly z Rakouska do našeho vnitrozemí do hloubky asi 

300 metrů a pak se vracely zpět do Rakouska. Poznatek byl ohlášen, přijela na místo 

vyšetřovací komise, která konstatovala narušení státní hranice, ale pachatele se vypátrat 

nepodařilo.  

    Dne 12. ledna 

1984  u HM 

IV/32 byly opět 

zjištěny  ve 

sněhu stopy 

narušení státní 

ranice 

z Rakouska do 

ČSSR 

neznámým 

pachatelem, 

které směřovaly 

od státní hranice 

po Kotové cestě 

k signální stěně 
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úseku P-9 , kde byl narušen kontrolní pás a poté stopy vedly zpět do Rakouska kolem HM 

IV/32-2. Veškerá snaha o vypátrání narušitele byla marná.  

    V polovině osmdesátých let dochází k bourání staré celnice u cesty z Šejb do Harbachu. 

Bourání prováděla ženijní rota a materiál byl použit na zpevnění staré cesty od piketu „Okraj 

lesa“ k bývalé celnici. Cesta vede souběžně se státní hranicí za starou trasu drátěného 

zátarasu. Budova celnice nesloužila svému účelu a chátrala, takže bylo rozhodnuto o její 

demolici. Stejný osud postihl i rakouskou celnici, která stávala pár metrů za státní hranici. 

V budově bydlely rodiny Zolwache a po demolici budovy byly přestěhovány do budovy 

v Harbachu       u kostela.  

 

 

Trénink dělá mistra. 

 

    O vysoké úrovni péesácké kynologie už bylo napsáno mnoho a na každé rotě byli psovodi 

tím nejcennějším co mohl každý velitel k ochraně hranic použít. Vše se dá nahradit, ale 

psovod se psem se nahradit nedá a každý rozumný velitel si toho musel být vědom. Dobrý 

psovod cvičí se psem pořád, bez ohledu na to jestli je ve službě nebo má osobní volno. Kdo si 

myslí, že pes je pouhý nástroj a člověk mozek, který vše řídí, tak se mýlí. Jsou situace, které 

člověk nevymyslí nebo nepředpokládá a přesto je pes vyřeší. Oba však musí být dobře 

připraveni a za všech okolností pracovat jako sehraný tým. A o tom je i příběh psovoda 

Honzy. 

    V polovině roku 1986 jsem se vrátil z tříměsíčního kurzu pro nevycvičené psy z výcvikového 

střediska v Libějovicích. Závěrečné zkoušky jsme zvládli téměř na výtečnou    a pes splnil 

podmínky pro udělení služební kategorie H-1( hlídkový pes prvního stupně).  

    Ráno toho dne, o kterém vypravuji, jsem se svým psem nastoupil jako člen hlídky                  

k provedení kontroly levého orného pásu. Velitelem hlídky byl vojín starý mazák, který měl jít 

na podzim do civilu. Už třetí den pršelo a všichni jsme byli pěkně navlhlí a votrávení z té 

sloty. Šli jsme se psem jako první a za námi velitel, který v jednom kuse nadával. Předchozí 

den měl noční a stěžoval si, že ještě ani pořádně neoschnul a musí šlapat zase novou službu. 

Najednou za mnou zarachotil závěr samopalu. Otočím se, co se jako děje a vidím, že velitel 

drží samopal namířený na mě: 

„Nečum, kápíčko si doděláš sám! Já se na to můžu vysr…, mám už toho dost.“ 

Vyjeveně jsem na něj koukal a trochu si přitáhl psa. 

„Ne. Neblbni, nějak to vydržíme.“ Zablekotal jsem. 

On zařval: 

„Drž hubu,  nepřekážej a žeň sám!“  

Samopalem pořád na mne mířil.  Dostal jsem opravdu velký strach a moc jsem nepřemýšlel... 

jenom jsem vypustil psa. Jeho útok byl tak rychlý, že VH nestačil nijak zareagovat a pak  už 

jen řval bolestí, když se mu pes zakousl do ruky a zůstal na ní viset. Samopal mu vypadl          

z rukou na zem. Psa jsem odvolal a nechal jej střežit zadrženého a sám jsem zavolal situaci na 

rotu. Přijela poplachovka a eskortovala zadrženého na jednotku. 

   My dva se psem jsme dokončili kontrolu levého orného pásu. Po návratu jsem byl kontráši 

vyslýchán a musel jsem vypovídat do protokolu. Vím, že mazák dostal nějakou basu, ale už 

jsem ho nikdy neviděl. Na rotě jsem dosloužil jako psovod bez dalších mimořádných událostí, 

na tuhle ale do smrti nezapomenu. 

   Škoda, že nám Honza nenapsal jméno svého psa. Jeho reakce byla naprosto bezchybná. 

Obranu psovoda cvičili psi stále, ale vždy proti zjevnému pachateli. Zde byla situace ztížena 
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tím, že pes musel psovoda bránit před „přátelskou osobou.“  Psovodi asi už ví co bylo 

spouštěčem jeho bezchybné reakce.  Pro ty ostatní to může zůstat jako malé tajemství mistrů 

psovodského řemesla. 

anjc  

   

 

    Dne 21. května 1988 v 17:05 hod. v neděli přešel omylem státní hranici z Rakouska do 

ČSSR rakouský důchodce Dr. Josef Wenzl. Byl zadržen hlídkou PS  a ve večerních hodinách 

byl v prostoru cesty z Šejb do Harbachu u HM IV/37-37 předán rakouským orgánům ZW.  

    Dne 24. července 1988 v 20:38 hod. v prostoru Hojná Voda, byli zadrženi dva studenti 

z NDR Wolfram Helffhans a Christian Thater, kteří se nacházeli se svým vozidlem Trabant 

v těsné blízkosti hraničního pásma a hlídce tvrdili, že zabloudili. Na zadním sedadle se 

nacházely kleště na drát, izolační páska a mapa okolí Hojné Vody. Ke svému činu překročit 

státní hranice se doznali.  

    Dne 30. září 1988 v 17:18 hod. v pátek přešel omylem státní hranici v prostoru HM IV/35 

rakouský občan Herbert Wagner při sběru hub. Byl zadržen pohraniční hlídkou a ve večerních 

hodinách byl eskortován na OPK Halámky a tam byl předán rakouským orgánům ZW. 

                                                              Zdroje ABS Kanice: 

                                                              Denní hlášení z uvedených roků  15. bPS Č. Budějovice 

                                                              Kronika pohraniční roty Šejby 

                                                              Pamětníci a bývalí vojáci PS 

 

Stanoviště pohraničních hlídek v roce 1989: 

1 - VS -výchozí stanoviště pohraniční rota 

2 - KH-kontrolní hlídka motocykl 

3 - KH-kontrolní pás drátěného zátarasu pravá strana 

4 - KH-levá strana 

5 - Černý Kříž na styku s rotou Nové Hrady 

6 - Dobešovka -vrata k propouštění osob za signální stěnu vlastnící propustku do hraničního  

pásma 

7 - Křižovatka Šejby 

8 - Bunkr-pozorovatelna nad Šejbami ve vnitrozemí 

9 - Jedlice-vrata k propouštění osob 

10 - Okraj lesa-pozorovatelna a piket-střežení levé strany 

11 - Mlýnský vrch-styk s rotou Černé Údolí 

12 - Průzkum psovodský levá strana 

13 - Průzkum psovodský pravá strana 
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14 - Demarkace-kontrola státní hranice 

15 - Šimkova chata-vrata propouštění osob za signální stěnu 

16 - Statek-kontrolní hlídka z Dlouhé Stropnice do Šejb u potoka pod rotou 

17 - Lukov-posed u SIS  

18 - Vyhlídky 

19 - Kraví hora -stanoviště hlásky PVOS 

20 - Vrata Šejby-propouštění osob za signální stěnu 

21 - Pasecký most-pozorovatelna 

22 - Horní Stropnice-pátrač 

23 - Hojná Voda-pátrač 

24 - Rychnov u Nových Hradů-pátrač 

25 - Dlouhá Stropnice-pátrač 

26 - Dobrá Voda-pátrač 

27 - Svébohy-pátrač 

28 - Světví-pátrač 

29 - Šejby 

30 - Paseky  

31 - Clona na státní hranici  

32 - Nová cesta 

 

Vrata v signální stěně, kterými se propouštělo za DZ: 

Dobešovka, Šimkova chata směrem k Vysoké, Šimkova chata směrem na kotu 767, Pasecký 

potok, Světlík, Křižovatka Šejby, Střelnice, Šejby-cesta k bývalému celnímu úřadu, 

Pozorovatelna Šejby, Nová cesta směrem od Bunkru, Váchova cesta směrem od piketu Okraj 

lesa a vrata na Jedlici. 

Jinak v téměř každém úseku signální stěny byl průchod - malá vrátka, kterými hlídky 

procházely za signální stěnu. Úsek signální stěny byl kolem 300-400 metrů.  

Změny v ochraně státních hranic po roce 1989  

    Po likvidaci signální stěny a dalších ženijně-technikých opatření se v roce 1990 systém 

ochrany státních hranic zásadně změnil. Na rotě zůstal menší počet vojáků základní služby,   

řidiči, kuchaři, kotelníci a pár psovodů. Byl redukován počet služebních psů na nezbytnou 

potřebu. Starší psi byli darováni psovodům do civilu a někteří psi přešli na jiné působiště. 

Ochranu státních hranic prováděli vojáci základní služby spolu s příslušníky z povolání. 

Změnily se také stanoviště hlídek jak v blízkosti státní hranice, tak i týlu. Poblíž státní hranice 
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střežily hlídky u cesty z Žofína k HM IV/22, křižovatka Sahara, kota-767, přechod Šejby -

Harbach a před HM IV/48.  

    V týlu bylo stanoviště na Žofíně, u rybníka Zlatá Ktiš, na Jelením vrchu v Hojné Vodě        

a u Bunkru. Jednalo se částečně o pohyblivé hlídky a střežení v určitou dobu na určitém 

místě. Po zrušení Pohraniční stráže ochranu státní hranice převzala pohraniční policie, která 

působila v objektu bývalé roty PS až do konce roku 1992 a po rozdělení republiky byla 

pohraniční policie přestěhována do zadního traktu budovy obecního úřadu v Horní Stropnici, 

kde po válce v roce 1945 sídlila jednotka pohraničního útvaru 1 NB. 

                                                                                                                           František Kovács 

 

Pomník na mapě. 

    Pokud jste někdy prohlíželi mapu v okolí hory Vysoká, tak trochu nahoru napravo               

u křižovatky lesních cest z Vysoké směrem k Pasekám, je zakreslen pomník. Na starých 

mapách je u něj uveden i název U zabitého Němce. Začali jsme pátrat po původu pomníku      

a byl to jak se říká běh na dlouhou trat. Vševědoucí internet si kupodivu nevěděl rady              

a nepomohl nám a tak jsme začali pátrat po pamětnících, ale moc jsme se toho nedozvěděli. 

Staří pamětníci již odešli z tohoto pozemského života a mladší tápali a sdělovali různé verze, 

co se kdy dověděli nebo si domysleli. Taky jsme kontaktovali pár pamětníků z řad PS a bylo 

nám sděleno, že u křižovatky cest se nacházel velký kámen a na něm bylo patrno, že tam 

kdysi byla asi nějaké cedule s nápisem. 

    Po delší době jsme se dověděli nezávisle od dvou badatelů, kteří se zajímají o historií 

tohoto kraje, že pomník byl postaven někdy ve 30. letech minulého století na místě, kde došlo 

k tragédií. Lesní dělník, jméno se nepodařilo zjistit, pravděpodobně německé národnosti,  

svážel na saních v zimním obdobím dřevo směrem od Vysoké a na tom místě se saně asi 

převrátily nebo narazily  do stromu. Kamarádi mu pak na místě tragedie postavili z velkého 

kamene pomník a na něm umístili ceduli. Ta však v průběhu let zmizela. Starší pohraničníci 

toto místo velmi dobře znají a byl to pro ně důležitý orientační bod v terénu. Kámen na místě 

stával ještě v devadesátých letech a pak zmizel neznámo kam. Při jeho odstranění a odvozu 

muselo být použito těžké techniky jeřábu a nákladního auta.  

                                            Kolektiv historiků a badatelů zabývající se Novohradskými horami 

    Další zajímavost v okolí Šejb je místo zvané Švýcarák. Mnoha lidem neznámé místo. Snad 

starší ochránci hranic a starší lesáci by si to mohli pamatovat. Na starších mapách kousek od 

bývalé staré pohraniční roty asi 250 metrů jižněji se nachází či  spíš je zaznamenaná rozvalina 

. Jedná se o starý hospodářský statek, postaven ve švýcarském stylu, patrně po něm dostal 

název a byl obýván německými obyvateli, kteří byli odsunuti v r 1946. Statek byl poté obýván 

novými hospodáři a po vzniku hraničního a zakázaného pásma v r 1952 byli obyvatelé 

vystěhováni. Hlavní budova byla zbořena a zůstala jen hospodářská budova, kterou využívaly 

státní lesy k uskladnění materiálu. Po zrušení staré pohraniční roty a přesunutí objektu do 

nové v Dlouhé Stropnice v r 1982 budova chátrala a později byla srovnána se zemí. Na místě 

pak byla lesní školka. Dnes po Švýcaráku není žádné památky. Příroda vše kolem pohltila       

a jen zdatní hledači historie si můžou vybavit, jak místo dříve vypadalo. 
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Demarkace - průběh státní hranice. 

    Většina bývalých ochránců státních hranic, ale i civilní osoby, ač v minulosti neměli nic 

společného s tehdejší ochranou státních hranic a  rádi se toulají v blízkosti statní hranice,  

hledají  a pátrají po minulé historií, potvrdí, že blízkost státní hranice pro ně představuje určité 

tajemno, vzrušení a dobrodružství. Každý tento pocit vystihuje jinak, zvláště nyní v době, kdy 

se naše republika nachází v schengenském prostoru a hranice můžeme překračovat jak se nám 

zlíbí. 

     V úseku bývalé rPS Šejby se nachází dva staré historické hraniční mezníky, HM IV/29       

a HM IV/30. Pravá strana od HM IV/28  se pozvolna zvedá terénem a není tak v hornatém 

terénu jako levá strana, přesto obě stojí za pozornost. U HM IV/32  k nám z Rakouska přitéká 

říčka Stropnice, která pramení kousek za hranicemi. 

    V srpnu roku 2020 jsem prošel levou stranu státní hranice a udělal si krásný výlet. Počasí 

mi přálo. Začal jsem u cesty z Šejb do Harbachu u HM IV/37. Státní hranice pomalu stoupá 

do kopce a jde se chodníčkem, který vede přímo po státní hranici a v některých místech vede 

kousek od hranice, dle terénu. Hlavní hraniční mezník IV/37 má 14 mezilehlých hraničních  

mezníků. Hraniční mezník IV/38 má natřený červený vršek, jak to bylo za starých časů. Ten 

má pouze 4 mezilehlé hraniční mezníky. Hraniční mezník IV/39 je též natřen červenou 

barvou a má 8 mezilehlých hraničních mezníků. Chodník vede stále do kopce.  Hraniční 

mezník IV/40 má jen 4 mezilehlé mezníky a není již natřen, patrně už barva nezbyla nebo  

bývalý hraničář, který  už do těch míst nedošel. HM IV/41 má 10 mezilehlých mezníků, HM 

IV/42 má 8 mezilehlých mezníků, HM IV/43 má jen 4 mezilehlé mezníky, HM IV/44 má též 

4 mezilehlé mezníky, HM IV/45 je označen na skále a půl skály se nachází v Rakousku           

a druhá půlka patří naší republice. HM IV/45 má 8 mezilehlých mezníků a od HM IV/45- 6 

jde chodník pomalu z kopce. HM IV/46 má 7 mezilehlých mezníků, HM IV/47 má 10 

mezilehlých mezníků a od mezilehlých mezníků 7-9 pár metrů od státní hranice  vede stará 

kamenná mez.  Styk s rPS Nové Hrady u HM IV/48 se nazývá Opolcar, podle názvu 

zemědělské usedlosti kousek v Rakousku a jejího majitele. Od HM IV/48 vede chodník 

k Černému Kříži a dle jednoho pamětníka se jedná o starý pašerácký kanál, kterými chodili 

před válkou pašeráci. Co je zajímavé, že kanál ožil koncem 40 a začátkem 50 let a ten 

využívali kopečkáři snažící se dostat na druhou stranu hranice. Další pašerácký kanál byl přes 

Jedlici a také na pravé straně z Hojné Vody přes Lukov k HM IV/30. Chodník podél hranice 

je dosti náročný a vyžaduje dostatečnou obuv a je spíš pro zdatnější turisty. Naproti HM 

IV/45 asi 1 km v Rakousku je vrch Mandelstein, ke kterému vede značená turistická trasa.  

                                                                                     Luděk Kozlovský  
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Velitelé rPS Šejby: 

1946 červenec         stržm. Macourek        -     osvětový důstojník stržm. Kužílek. 

1951                        ppor. Chlubna Vladimír  - tragicky zahynul v EZOH 

1953                        por. Kudrna Vladimír 

1954 září                 por. Ducháček Jiří 

1963 září                 por. Černý Stanislav 

1971                        por. Pavlík Jiří 

1974                        por. Váňa Alois 

1975 červen             por. Opálka Václav 

1978-1980               por. Kuchař Svatopluk 

1982                        por. Novotný Petr 

1984 červenec         por. Kovacz František 

1989                        kpt. Kučera Václav   

Poslední dislokace rPS Šejby. Opuštěný a chátrající objekt z 80.let se nachází na jižním okraji 

obce Dlouhá Stropnice. Foto T. Ženčák www.vojensko.cz 

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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