
Jak mi bylo líto  

Je rok 1965, krásný podzim, přelom září a října. Nad naším krajem se vytvořilo lokální pásmo 

vysokého tlaku, trvající i několik týdnů. Ale jen v naší kotlině tvořené na severozápadě Krušnými 

horami, na jihozápadě Slavkovským lesem a na jihovýchodu Doupovskými horami a Toužimskou 

vrchovinou. V tomto kotli začíná listí stromů zářit nádhernými barvami prozářenými sluncem a za 

Lubencem ve směru Praha už prší. Krušné hory jsou krásné hory, ale dovedou být i kruté  (jak 

vypovím někdy příště).  

  

V našem lese, snad i pralese, lemujícím kontrolní pás a signální stěnu roste na obou stranách krásná 

vlasová ležící tráva. Lidi, nejideálnější podmínky k růstu hub. Houbařské horečky ale začínají až po 

ukončení ostrahy hranice. Kdo by v té době chtěl na houby s dvěma taškami, by skončil za 20 minut s 

taškami úplně přetíženými.  

  

Moje bývalá četa, toho krásného dne končila službu a hlídky z obou stran střeženého úseku se 

scházely na rotu. Každý si nesl přes rameno brašnu, také nazývanou lehká polní. A odolejte těm 

houbám, když rostou skoro až na kontrolním páse... Tak to po příchodu na rotu vypadalo jako by se 

všichni domluvili. Každý vysypal svůj ranec kuchaři na kuchyňský stůl a Milánku Herverte, postarej 

se, máme chuť na smaženici. No kuchař byl třída, dejte si večeři a pak přijďte, něco stvoříme. Ale 

chlapi mručí, chtělo by to pivo. Dávám svolení, aby jeden doskočil k Mízlovi do krámu pro basu tehdy 

ještě dosažitelné sedmičky.  

  

Po večeři banda asi deseti chlapů nastoupila na dobrovolnou směnu do kuchyně. Čistí houby. A teď 

budeme krájet. No bože můj, co to krájíte? Houby na kusy velké jako maso do guláše. Nemohu jinak. 

Zasahuji. Vy barbaři, já vám ukážu,jak se dělají houby na Moravě! Moje maminka byla vyučená 

kuchařka z francouzským výučním listem a tak mám mnohé okoukané. Vážení, houbičky pěkně na 

drobno a vy dva loupat cibuli. A to už se Milánek zapojuje, krájí cibulku jako na guláš. Osmažit do 

zlatova. A teď na to drobně nasekané houby, kmín pepř a rovnou trochu osolit.  

  

Smažili jsme,  až vymizela všechna voda a tuk se odděloval od hub. A teď na to dvě plata vajec, 

dosolit, paráda. Provianťák není na vycházce, smiloval se a vydal úplně měkký chleba, snad i dnešní. 

Těch smažených hub byl hrnec, ve kterém vařil Milan guláš pro 86 chlapů roty. No lidi, bylo nás na to 

asi čtyřicet, jedna četa ve službě a kupa lidí na vycházce. Náš region byl vcelku hustě obydlen, takže 

na vycházku se chodilo pilně. A tak jsme jedli, každý půl piva pili a ještě houby na hlídky zbyly, ty co 

se k půlnoci vracely. Velitel roty na druhém konci bydlel, ani nevím,jestli se to dozvěděl. Vždyť měl 

zástupce, sice poručíka, ale zástupce. Ale to není pointa příběhu, to né né né.  

  

Snad ani tři dny neuběhly. Tlaková výše nás ještě stále laská teplými paprsky slunce a ještě se dá 

chodit do služby přes den v košili s výložkami. Je mezi desátou a jedenáctou dopoledne. Houby ještě 

stále zběsile rostou. Ale zrovna tak rostou i v Německu. Na Německé straně asi  800 metrů od hranice, 

na konci Johanu na samém okraji lesa, který pokračuje do ČSR, je velké rekreační středisko patřící 

FDJ, což je německá obdoba ČSM (mládežnická organizace). O prázdninách tam řádí NDR mládež v 

červnu září a říjnu je středisko využívané k rekreaci mladých rodin.  

  

Mezi rekreujícími se rodinami je i rodina pana Hofmanna z Erfurtu. Přijela si užít hor. A protože nejen 

v ČSR se houby jedí, vypravil se pan Hofmman s pětiletou dcerkou Klárkou na houby. Tak jdou lesem 

hustým, nepřehledným, houby sbírají a Klárka s výskotem nosí tatínkovi houbičky do košíku. Čas 

oběda se blíží, maminka již jistě čeká, Klárinko, musíme se vrátit. A tu začíná ta anabáze. Kde jsme?  



Kudy zpět? Táta ztratil orientaci. Nejlépe bude,když půjdeme za sluncem, rozhoduje táta. A jdou. 

Netrvá dlouho, co je to před nimi? No to je plot. To je jistě plot od našeho rekreačního střediska. Táta 

roztahuje dráty - Klárinko prolez, a sám leze za ní.  

  

No ale to už se může ústředna signální stěny strhat. Na oba špačky letí zpráva signál, signál, signál.  

Vybíhají obě hlídky z 3/16 i 3/18 stanovišť. Dobíhají a svým očím nevěří. Pětiletý narušitel z tátou.  

Následuje okamžitá zpráva na rotu, jede Gaz a eskorta. Ani je chlapi nespoutali. A dál, dál už jako 

vždy. Izolace, předběžný výslech, osobní prohlídka a to už jsem vše popisoval. Ale zpravodajci šetří 

proryv jinde, přijedou za dvě hodiny. Rota obědvá. Domem se nese vůně oběda. Holčička začíná 

plakat. Co je s ní? No má hlad a ze vzrušení by chtěla spát.  

  

Kuchař donesl dvě polévky a obědy. Němci jedí o sto šest. Výkoňák donesl ze skladu deku. 

Rozprostírá ji na kancelářském stole a Klárka najezená do tří minut spí. Později je zpracovává 

zpravodajec. Musí se vytelefonovat kontakt s Německou stranou a je stanovena hodina předání osob 

na železničním přejezdu u brány v SS.  

  

Jsem určen k předávání osob. Jedeme na nádraží Potůčky, jdeme k bráně, hlídka otvírá, čekáme. Za 

pět minut od nádraží v Johanngeorgenstadtu přichází dva příslušníci Volkspolizei. Předáváme osoby, 

podepisujeme protokol, loučíme se. Hlídka uzamyká bránu, volá o zapojení signálky. Odcházím s 

eskortou na nádraží. Slyším dětský křik a pláč. Otáčím se, vidím. Dva příslušníci Volkspolizei tlučou 

tátu hlava nehlava, Klárka usedavě pláče. Už přestávají. Už se nedívám. Mám slzy na krajíčku. 

Poprvé a naposledy mi bylo narušitelů opravdu líto.  

  

Zcela odpovědně tu říkám, že u naší roty nebyl za mého působení žádný z narušitelů udeřen, nakopnut 

nebo jinak dehonestován a to ani zpravodajci. Pokud dostali nářez, tak to nebylo na našem území a od 

našich lidí. Pouze je chlapi okukovali, když byli přiváděni na a odváděni z roty.  

  

To by bylo pod naši úroveň.  (Volně převyprávěl  Zdeněk Holek) 

 

 
    Rekreační středisko bývalé FDJ DDR, kterého se příběh týká. 



 

 

 

 


