
Setkání se systémem OSH, EZOH  

  

A tak si počtu někdy na těch našich stránkách vojensko.cz o službě na SH, tedy i o 

službě na západní hranici. Já sloužil na hranici s NDR. Na stránkách píší samé mladší 

ročníky, stejně staré či starší ročníky už nekomunikují. A tak jestli o to budete stát, 
tak Vám povyprávím, jak jsem se s EZOH setkal já, PéeSák mlád 73 let. Sice je 

několikrát na stránkách o něm letmá zmínka ale ty jsou z oblasti teorie, tedy hlavně 

od nepřátel PS, ovšem žádný zážitek, který by mlaďasům podal svědectví.  

  

Když tedy říkáte ano, tak musím začít od Adama. 15. 7. 1961 jsem nastoupil do 

výcvikového střediska První pohotovostní brigády Ministerstva vnitra do Předměřic 

nad Jizerou, osady Čihadala a zámečku Bon Repos výcvikového střediska prvního 

praporu brigády. Druhý prapor byla Hradní stráž, třetí prapor sídlil v Trenčíně. U 

brigády jsem zažil Berlínskou krizi, ale to by bylo na samostatné vyprávění. K 1. 4.  

1962 jsem nastoupil do přípravky VU MV v Brutále se sídlem ve Varnsdorfu. 

Přípravka byla součástí poddůstojnické školy VS MV. Po skončení přípravky jsem 
nastoupil do VU MV.  

  

Až tak dalece nic mimořádného až do 31. 12. 1963. K tomuto datu byla zrušena VS 

MV. Moje brigáda byla normálním bojovým útvarem, vyzbrojeným v podstatě jako 

motostřelecký pluk ČSLA, s jedním rámcovým praporem. Tak a problém byl tu. Co s 

námi? Kdo chtěl, mohl odejít do civilu, kdo chtěl, mohl přejít a podepsat u PS MV.  

Tak jsem přešel k PS s doufáním, že někdy v budoucnu budu moci přejít k SNB. To 

mi však nebylo umožněno, viz vyprávění Poslední dopis.  

  

Tak a teď začala nalejvárna, aby z nás za půl roku vyrobili PéeSáky. Předměty v 

podstatě zůstaly stejné, místo VS přípravy jsme měli PS přípravu. Učiliště mělo 

cvičák pro PS se SiS, špačky, piketem, zemljankami a tak… Ale nikdo z naší 6. čety 

VS neviděl skutečnou čáru ve skutečnosti. Na zkušené jsem byl dva měsíce v 

Semtíně, kde VS střežila Explosii. A tak se MV rozhodlo nás, vyděděnce, poslat na 

14-ti denní stáž na skutečnou čáru.   

  

Tak jsme jednoho březnového dne vyrazili. 6. četa (cca 25 žáků) pod vedením 

velitele čety npor. Kollára - maďaroslováka, ale ostrého jako čili. Do Olomouce 

courákem, z Olomouce rychlíkem do Prahy, přestup a do Českých Budějovic. PV3S 

na brigádu k registraci a pak po dvou tradá na roty. No to byla cesta! Čuměli jsme 

jako jelita. Zvláště, když jsme se blížili k čáře. Neobydlené, polorozpadlé vesnice, 

sem tam cikáni nebo Rumuni, bílých opravdu poskrovnu. Už nemohu říci se 100% 

jistotou, ale byli jsme se spolužákem Petrem přiděleni na Horní Dvořiště. Byli jsme 

přivítáni velitelem roty, nakrmili nás a ten den už bylo volno.  

  

Od následujícího dne jsme se seznamovali s chodem roty, co se OSH týká, to ostatní 

jsme měli za sebou u VS. Bylo nám předvedeno, jak se plánuje ostraha SH u DDR, 

sloužili jsme služby s DDR. U této roty měla OSH hloubku až 8 km. Tedy první 



hlídka měla stanoviště na příjezdové cestě 8 km v týlu. VR nám předvedl, jak dělá v 

hraniční knize rozhodnutí na měsíc dopředu, i jiné dokumentace. Účastnili jsme se i 

výcviku. Rota měla jen jednoho VČ, ten byl na roztrhání těla. Ale pokusů a proryvů 

málo, když to vezmu na poměry roty, kde jsem později sloužil.  

  

Velitel roty s námi a hlídkou absolvoval prohlídku celého úseku roty od styku ke 

styku. A tu to začíná. Rota byla vzdálená od SH více jak 1 km. Už z dálky slyšíme 

jakýsi zvláštní zvuk. Ale VR na něj nereaguje a tak se neptáme. Čím více se blížíme k 

SH, tím je zvuk silnější.  Už jsme v dohledu DZ, jak se domníváme… Ale omyl, z 

kterého nás VR vyvádí. Tak to je chlapi EZOH! Asi 3 až 4 metry vysoká stěna z 

ostnatého drátu, na izolátorech vodiče. Kolem EZOH vedou dřevěné lávky. Je jaro, 

všade mokro. Jsme na kopečku, nastupujeme na lávky a klesáme do údolí. Hukot 

zesiluje a už to vidíme, někde vodiče procházejí kalužemi vody ze sněhu, mezi dráty 

probíhají elektrické oblouky. Řev oblouků už je značný. Ani nekoukám kolem, ani 

neposlouchám výklad, plně se soustřeďuji, abych nešlápnul mimo lávku. Hlídka a VR 

jdou úplně bezstarostně. Na drátech upečení zajíci, myši, od podzimu žáby. Hrůzná 

podívaná, raději dál nemyslet. Ti narušitelé museli být úplní blázni, když chtěli projít.  

  

Došli jsme k brance v EZOH, telefonuje se o vypnutí úseku. Ale napřed uzemnit 

vodiče. Na to jsou ty tyče, co hlídka nesla. Jdeme skrz EZOH udělat demarkaci, 

koukáme do Rakous, ze všeho jsme jeleni. Snad bych věřil i na pána boha, už jsme na 

rotě, už to máme za sebou. A už film běží pozpátku. Ještě ten rok se EZOH rušil. V 

roce 1965 už neexistoval, trafačky zůstaly, než se rozpadly.  

  

Přesto jsem poděkoval osudu, že jsem dostal umístěnku na hranici s NDR. Ten 

zážitek jsem dodnes nezapomněl. Když zavřu oči, vidím se jít z toho kopečka kolem 

EZOH a polévá mě studený pot…  

  

O svém zážitku Holek Zdeněk  

  


