
V roce 2017 jsem si udělal radost a k narozeninám jsem si koupil knihu, říkám ji „bible všech 

PVOSáků“ ,  „Volací znak Salakuška“. Na straně 345 mne zaujala tabulka, ve které je 

informace o PH 159 Loket. Vzhledem k tomu, že další PH v tabulce jsou stanoviště, které 

jsem si mohl ověřit na stránkách Vojenska (např. Milíře, a další), nevěnoval jsem této 

informaci pozornost. Myslel jsem si, že je to nějaký místní název hlásky na hranici se SRN, 

která existovala velmi krátce, a proto je neznámá. Při četbě uvedené knihy jsem měl většinou 

zapnutý počítač a informace o jednotlivých rtr., bojových stanovištích a PH jsem si 

vyhledával v internetových mapách. Zkušené oko na mapě pozná, kde kdysi byla 

radiotechnická jednotka, kde měla bojovou část, ubytovací část, nějakou menší odloučenou 

bojovku, stanoviště techniky, vysílací středisko a další. Na straně 479 jsem opět narazil na 

informaci o PH 159 Loket, a opět jsem si říkal, že to nemá souvislost s tím Loktem, na který 

myslím (město Loket, okr. Sokolov; občas se mylně uvádí Loket nad Ohří – nesprávné 

označení v souvislosti s protékající řekou Ohře; správně je jen Loket; toto uvádím jen pro 

informaci).  V průběhu roku 2018 při běžné diskusi „o ničem“ s jedním starším pánem jsem si 

málem sedl na zadek. Diskutovali jsme o vojně, že se snažím fotit objekty PVOS – stanoviště 

techniky, hotovostní stanoviště, pozorovací hlásky, pátrám po nových informacích apod., 

když z diskutujícího (něco již pamatuje) vypadla informace o tom, jestli teda vím o 

vojenském pozorovacím stanovišti, které bylo v Lokti. Tehdy mi to všechno došlo a začal 

jsem si dávat zjištěné informace do souvislostí. Jsou to zjištění, které jsem si avšak nemohl již 

zpětně ověřit, nenašel jsem další pamětníky, kteří by byli ochotni mi tyto informace potvrdit 

nebo vyvrátit. Pouze se mi podařilo ověřit, že tam nějací vojáci byli. Tak jsem pátral dál a 

opět se na řadu dostala naše „bible“, kde jsem zjistil další podrobnosti. Uvedená PH 159 

Loket byla v působnosti 55 rtpr. Teplá. Se zrušením tohoto praporu v Teplé, pravděpodobně 

zanikla i PH 159 Loket a nově dostala označení č. 159 PH u Rozvadova, ta je již uvedena 

v soupisu PH na stránkách Vojenska. Uvedený pamětník mi sdělil i místo umístění hlásky. 

Možná je to jen má domněnka, ale k tomu umístění hlásky jsem si dal do souvislosti i 

informaci ze strany 468, kde je uvedena informace o „Náletových směrech (výtah z čj. 

007803 velitele 3. rtb ze září 1981)“, kde je zmíněno „údolí řeky Ohře“. Umístění PH 159 

Loket bylo pravděpodobně v údolí řeky Ohře, na skále nad mostem přes řeku, naproti bývalé 

loketské porcelánce „EPIAG“. Je to ideální místo k tomu, aby byl pozorován nízkoletící cíl, 

který se snaží vytratit z obrazovek radarů. Údolí řeky Ohře už od Sokolova je dosti hluboké, 

ale i s místem pro let nízkoletícího cíle.  A takto to pokračuje až do Karlových Varů, pro 

nízkoletící cíl tudíž žádný problém. V pozorovací oblasti hlásky se do tohoto údolí napojuje 

další údolí ze směru od Horního Slavkova.  Musím uznat, že vojáci měli tuto problematiku 

docela zmáknutou a dobře věděli, kam mají PH umístit. V místě PH jsou nějaké pozůstatky po 

stavební činnosti, jenom se domnívám, že by to mohlo být zázemí PH. K uvedenému 

přikládám několik fotografii s popisem. Byl bych rád, kdyby se k tomuto mohli vyjádřit 

pamětníci, např. sloužící osazenstvo PH 159 - Loket nebo 55. rtpr. Teplá. Buď mi tato zjištění 

vyvrátí a uvedou na pravou míru nebo toto potvrdí a do seznamu vnitrozemských hlásek 

přibyde další objekt. 


