
Moji milí,         

ano jsem to já, vaše rota DYLEŇ. Dovolte mi, abych vás 
naposledy pozdravila a předala vám svoje poselství, které 
jsem po dlouhá léta předávala generacím pohraničníků 
sloužících v tomto překrásném kraji. Je už to bohužel 
dlouho, kdy jsem se rozloučila s těmi posledními, kteří mě 
opouštěli před bezmála třemi desítkami let. Byla to 
smutná chvíle. Nikdo z nás nevěděl, co bude dál. 
Naposledy jste obešli všechna okna, abyste zkontrolovali, 
zda jsou zavřená, zastavili přívod vody, odpojili elektřinu, 

uzamkli vchody a zavřeli vstupní bránu u vechtru. Přišel konec. Tím byla završena jedna etapa ochrany 
státních hranic naší vlasti. Vy jste byli její součástí a na hranicích jste každý zanechal svoji stopu. Dva 
roky svého života, prožité se svými spolubojovníky, kteří se postupně měnili v kamarády, někteří jste 
navázali přátelství trvající dodnes. Dva roky služby na hranici dvou světů, kde bylo zapotřebí 
obezřetnosti a někdy i odvahy. Tu vám dodávali ti nejvěrnější, služební psi. Vzpomeňte, jak moc vás 
měli rádi, kolikrát se při průzkumu otáčeli, jestli jste na blízku, aby vám v případě potřeby pomohli. 
Mnohokrát mi bylo do breku, když jsem vás sledovala, jak se loučíte se svými psy při ochodu do civilu. 
Jejich pohledy nenechaly jedno oko suché, jejich poslední sbohem si mnozí z vás pamatují dodnes.  

V3Ska, která odjížděla z roty jako poslední, nemohla být ještě ani na Liškárně, a já pochopila, že 
zůstávám sama, úplně opuštěná, uprostřed lesních hvozdů pod magickým vrcholem Dyleně. Všude 
zavládlo ticho. Pokoje, chodby i kanceláře zely prázdnotou. Těžko popsatelná, hluboce zarmucující 
chvíle, která jen předznamenávala překotné změny. Už jsem nikdy více neslyšela váš smích, křik, ani 
štěkot služebních psů.  



První dny jsem čekala, že se někdo objeví, aby vyřkl ortel, co se mnou bude. Vyhlížela jsem marně a 
pomalu si začala zvykat na to ticho a samotu. Postupem času jsem pochopila, že už nikdy nikdo 
nepřijde. 

Dál jsem se však snažila hrdě vyhlížet do krajiny chebské 

pánve a Bavorska a působit, jako symbol odhodlanosti bránit 
dál naši majestátnost. Bohužel po pár letech přišli první 
zlatokopové, aby mně ublížili a způsobili bolest. Nemohla 
jsem se nikterak bránit. Začali odnášet vše, co mohli ještě 
použít a ničit to, co odnést nešlo. Dlouho jsem odolávala a 
doufala, že mi někdo z vás přijde pomoci. Bohužel se tak 
nestalo. Začala jsem být oslabená a otevřené rány, které jsem 
utržila, se dále zvětšovaly. Těžce jsem onemocněla, můj 
zdravotní stav se zhoršil ve chvíli, kdy zloději rozebrali to 
nejcennější, střechu. Tím mě odsoudili k záhubě. Umírám, je 

mi těžko, přesto vám z posledních sil posílám toto poselství.  

Nejsem sice tak stará, ale cítím, že se blíží chvíle, kdy vás opustím navždy. Pořád ještě silou vůle držím 
své obvodové zdi, nebude ale dlouho trvat a i ty se skloní k zemi. Zchátralost, nevyléčitelné rány a 
nesmírná bolest mě donutí odejít. Zůstane po mně jenom ruina. Hromada suti, hromada lidských 
osudů, hromada příběhů a vzpomínek. Historie připomínající krátký úsek našeho společného života. 
Tolik jsem toho s vámi prožila a po celou dobu jsem si přála, abyste se u mě cítili jako doma u svých 
rodičů. Věděla jsem, že jste byli odloučeni od svých rodin uprostřed divoké přírody. Prožívala jsem s 
vámi náročnou službu pohraničníků, vaše osobní trable, stesky, lásky, rozchody a nová setkání.  



Bála jsem se o vás, aby se vám něco nestalo, abych vás mohla zpět do civilu vrátit chlapsky vyzrálé, 
vlastenecky hrdé a hlavně zdravé. Doufám, že jsem svoji úlohu, ochránkyně a poskytovatelky zázemí 
druhého domova splnila.  

Po revoluci jsem měla touhu dále žít a sloužit i dalším 

generacím. Bohužel, doba mi nepřála. Přišel konec 
mého bytí na tomto světě a já vás kamarádi hodně 
nemocná, opouštím. Věřte, odchází se mi těžko. Ale 
ještě než se tak stane, chtěla bych vás poprosit, abyste 
přijali mé poselství. Trápí mě totiž jak moc se změnil 
svět. Mrzí mě, jak se k sobě lidé chovají, jaká panuje ve 
společnosti  vzájemná nevraživost, mnohdy až nenávist 
jeden k druhému. Často vzpomínám na vztahy, které 
mezi námi panovaly tehdy. Chybí mi to naše 
kamarádství, láska a porozumění. Chybí mi vlastenectví 

a ta naše hrdost, že jsme Češi. Já vím, vývoj lidského života je proces, tak jako pomalu tekoucí voda v 
potoce. Mám ale pocit, že když jsem vám začala sloužit, byla ta voda trochu víc průzračnější............ 

Já, jako nástupkyně staré roty přišla na svět v roce 1971, kdy mně byl vydán rodný list v podobě 
kolaudačního rozhodnutí. Hned poté jsem vám rozestlala postele. Skoro sto vojáků z povolání a 
základní služby zde tvořilo partu pohraničníků, kteří se svými služebními psy chránili státní hranici své 
vlasti. Po celou dobu až do prosince 1989 jste plnili úkoly s tímto posláním spojené. Ve dne, v noci, za 
deště i mrazu se pro vás stal kraj v okolí Dolního Žandova, Paliče a částečně Staré Vody i vaším krajem. 
Dva roky jste zde žili v uniformách Pohraniční stráže a vykonávali každodenní službu pro svoji zemi. 
Snažila jsem se vám poskytnout teplo, jídlo a nocleh. Pamatuji si, jak se každý nově nastoupivší ročník 
nováčků rozpačitě pohyboval v útrobách tak velké budovy.  



Ale všichni jste si postupně zvykli na běžný život roty, přijali jste mě za svoji domovinu. Služba na hranici 
byla pocta a většina z vás to také tak vnímala. Území tehdejší Německé spolkové republiky bylo 
opravdu blízko. To dokazovaly i kostelní zvony z nedaleké vesnice Neualbenreuth, které jsme často 
slýchali a které v nás vyvolávaly pocit, že jsou nedaleko od nás.   

Kamarádi, přátelé a moji příznivci, 

a teď k tomu, jaký odkaz vám chci zanechat. Ráda bych 
se s vámi důstojně rozloučila. Bylo pro mne poctou 
poskytnout vám střechu nad hlavou a vytvořit zázemí 
pro dvacetileté kluky. Snažila jsem se udržet přátelskou 
atmosféru a pohodu, kterou jste dotvářeli svými vtípky. 
Vím, že jste tehdy na vojnu nadávali, odpočítávali 
odsloužené dny a těšili se do civilu. Možná až teď si 
všichni uvědomujeme, že to vlastně byly krásné chvíle. 
Možná až teď dokážete docenit význam a váhu slova 
kamarádství, přátelství a vlastenectví. Byla jste parta 
mladých lidí a čas strávený při ochraně státní hranice 

měl svůj smysl. Chvíle, které jsme spolu prožili, v nás zanechaly nesmazatelné vzpomínky. Jak 
hodnotné, to už musíte každý v hloubi své duše posoudit sám. Často se mnozí z nás přenášíme v mysli 
o 40 i více let zpět, abychom zavzpomínali na službu, své kolegy, kamarády a to i ty čtyřnohé. Někteří 
nás již opustili. Věnujme i jim v těchto svátečních dnech chvilku. Možná některé věci v dnešní rozjitřené 
době více prožíváme, možná se ohlížíme za svým životem ……….  

     



Moji nejbližší,  

chtěla bych vás všechny poprosit, abyste myšlenky 
na mě, ROTU DYLEŇ, uchovávali i nadále ve svých 
srdcích a vzpomínali jenom na to krásné. Přála bych 
si, abyste drželi při sobě, jako tehdy 20letí kluci od 
Pohraniční stráže. A to i ve chvílích, kdy spolu 
nebudete souhlasit, kdy budete mít každý, zcela 
odlišný názor na stejnou věc. Zůstaňte prosím pořád 
kamarády. Ne dálkou, ale zapomněním končí mnohá 
přátelství.  

Náš společný život na státní hranici je už bohužel 
historií a historie je přece učitelkou života. Připomínejte si proto tuto minulost a najděte si alespoň 
jednou za rok čas a přijeďte se na mě podívat. Měla jsem vás všechny ráda. Loučím se s dobou, která 
nás držela více pohromadě. Říká se, že čas utíká a už nevrátí, co vzal. Jen vzpomínky zůstávají. A 
proto si užívejte každou minutu svého života. Udělejte hned, co chcete a řekněte každému, co mu 
chcete sdělit, protože zítra, zítra už může být pozdě. Chovejte k sobě přátelství a úctu. Pamatujte, že 
tak jako se střídá den s nocí, střídá se i úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. 
Mějte se proto rádi a v mysli se občas vraťte na Dyleňskou rotu.  

Přeji vám všem šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví a spokojených 
dnů, přátelé. 
                                     Sbohem moji pohraničníci, vaše 13 (14) rota Pohraniční stráže DYLEŇ. 
             (Vánoce 2018) 


