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            Signálna stena   
 
 V mojich poviedkach som už mnohokrát spomínal „signálnu stenu“, ktorú sme my na rote hovorovo 
nazývali aj „signálka“. Takéto zariadenia sa tiež vo všeobecnosti nazývali aj: „Ženijno-technické zariade-
nia“. Politicky tiež smutne známa: tzv. „Železná opona“. Podľa mňa to bol ten“ „Najšpatnejší plot“, aký som 
ja kedy v živote videl..!“ Mnohí pri nej, alebo priamo na nej dokonca prišli bohužiaľ aj o život...  

Neďaleko Bratislavy bol krátko po nežnej revolúcii týmto obetiam postavený aj pomník, nazývaný: 
„Pamätník obetiam komunizmu“. Myslím, že iniciátorom tejto akcie bol všetkým dobre známy kňaz „Anton 
Srholec“. Nositeľ rôznych medzinárodných ocenení a vyznamenaní, ktorého si aj ja vážim. Je postavený pod 
mostom slobody v Devínskej Novej Vsi, kadiaľ sa ešte donedávna tiahla tá stará známa, „železná opona“.  
 Na tejto tabuli „Pamätníka obetí komunizmu“ je 42 mien. Ďalšie stovky obetí, ešte len čakajú kým 
ich „Ústav pamätí národa“ vyhľadá vo svojich archívoch. I keď sa skláňam pred týmito obeťami, musím tiež 
jedným dychom dodať, že nie všetci čo utekali cez štátnu hranicu mali čisté svedomie... Mnohí z nich boli 
obyčajní zločinci, ktorí utekali pred „socialistickým väzením“. Snažili sa jednoducho zdúchnuť na „západ“, 
kde by sa väzeniu za svoje zločiny vyhli. A keď niekto nocou utekal cez hranicu, nikto z pohraničníkov veru 
nemohol vedieť, kto je kto, alebo čo je zač.?! Boli totiž časy, keď guľky lietali obidvoma smermi. 
 Najmä začiatkom obdobia socializmu, tiež nejeden pohraničník položil svoj mladý život pri „obrane 
štátnej hranice“. No nad tým sa po nežnej revolúcii už akosi nikto nezamýšľal... Koľko mladých chlapcov 
v PS-áckych uniformách zastrelili západný agenti.?! Či si snáď myslíte, že americkým agentom šlo vždy len 
o našu slobodu..? Hádam nechce tvrdiť, že to bolo fér.?! Preto, aby bolo „spravodlivosti učinené zadosť“, 
mal by sa oproti tomuto pamätníku postaviť ešte jeden a to: „Pamätník zastreleným pohraničníkom“ americ-
kými agentmi a nimi vycvičenými zabijakmi. - “Kedy že sa ty sprosté ľudstvo už raz konečne zobudíš.?!“ 

Teda čo to vlastne bolo tá signálka, to mnohí hlavne dnešní mladí ľudia, dodnes deň celkom dobre 
nevedia. Nuž nebolo to veru nič pekného. Ľudia si ju vymysleli hneď začiatkom socializmu. Aby sa odhradi-
li od seba dva tzv. „Nezmieriteľné tábory, „Socializmu a kapitalizmu.“ Lebo cez čiaru, rozumej hranicu, sa 
v tých časoch chodilo „mirnix-dirnix“. Vo dne i v noci. V prvých rokoch existencie tohto obludného zaria-
denia, bola táto stena dokonca pod vysokým životu nebezpečným elektrickým napätím: 5 000 V! Nazývalo 
sa to: EZOH. (Elektrické zariadenie ochrany hranice.) Po niekoľkých rokoch prevádzky pribúdalo mnoho 
obetí tohto zariadenia. Tak v radoch narušiteľov, ako aj v radoch príslušníkov pohraničnej stráže. Hynuli 
tam tiež služobní psi, ako aj veľa poľovnej zveri. Bolo s tým preto treba niečo robiť. V šesťdesiatych rokoch 
to konečne prerobili na 12 voltové zabezpečovacie zariadenie, ktoré už „chvála Bohu“ nikoho nezabíjalo. 
Takto to fungovalo už iba ako signálne zariadenie, aj počas tej doby, keď som tam ja súžil, ako psovod 
v rokoch 1970-72 na 2. rPS Pasečná. Potom až do úplného konca tej smutne známej železnej opony... 

Spomínaná signálka prekážala nie len ľuďom, ale hlavne zveri. Najmä skoro z rána, nám z tohto titu-
lu skraty naskakovali takmer pravidelne. Čo bolo zase na druhej strane zavádzajúce, lebo mnohí z nás už 
chodili na ranné skraty s istotou, že je to zver, no nemuselo to tak vždy byť. Lebo štatistika dokazovala, že aj 
narušitelia štátnej hranice chodievali najčastejšie zavčas rána. Veľmi zvláštny spôsob prechodu signálnej 
steny mala najmä srnčia zver. Táto pred signálkou najprv zastala a potom s rozbehom preletela drôtenou 
stenou, sťa by šípka. Diviaci to jednoducho podvihli a pretlačili sa popod. Taký jeleň bol však hotová kata-
strofa, zažil som raz aj z trinástich polí strhnutý drôt. Trvalo nám to, kým sme to všetko popribíjali. Keby 
sme mali robiť analýzu, čo najviac spôsobovalo skraty, tak celkom určite to bola práve táto zver.  

Ďalšou veľkou príčinou skratov bolo miestne počasie, najmä v zime. Dilatácia drátov v silných mra-
zoch bola neraz taká veľká, že sa musela občas vypínať aj signálka. Skratov bývalo vtedy toľko, že sme ne-
mali šancu to všetko obehať. Skoby vtedy vytŕhalo zo stĺpov, jednu za druhou. V noci to bolo dokonca aj 
počuť, lebo dráty boli vtedy napnuté do prasknutia, ako struny na gitare. Tiež ťažká námraza, či veľký vietor 
našvácali toľko skratov, že to bolo občas doslova nezvládnuteľné. Vtedy nám veru nebolo čo závidieť... 

No najnepríjemnejšou kapitolou boli pre mňa tzv. technické skraty. Keď začal niektorý úsek rapľo-
vať, nemalo to vtedy konca kraja. Museli sme tam často dlho trčať a neraz aj poriadne mrznúť, pokým ne-
prišiel uprostred noci spojár a neopravil to. Raz mi pri takomto neplánovanom zotrvaní pri ostnatých drátoch 
dokonca omrzlo ucho, lebo až v polovici strážnej veže, behom na skrat, som si uvedomil, že nemám čiapku, 
povedal som si veď čo, o chvíľu sme späť, no neboli sme... 
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Celkom dobre si pamätám na ten deň, keď som ju, „signálku“ po prvý krát uvidel. Mráz mi chodil 
vtedy po chrbte. Tiahla sa od nevidím do nevidím. Pripadala mi doslova príšerná. Išiel z nej až strach. Pre-
kvapovala ma najmä, obrovským množstvom ostnatého drátu. No časom som si na tento jej obraz zvykol. 
Tak ako si človek postupne zvykne hádam skoro na všetko. 

Vysoká bola tak 2,5 metra. Stĺpy boli veľké drevené koly, popribíjané špeciálnym bucharom do ze-
me. Vzdialené od seba na 3 metre. Natreté na čierno smolou, či dechtom. Ostnatý drôt na nich bol pozinko-
vaný. Na vrchoch stĺpov bolo pribité tzv. „T-éčko“. Či v niektorých prípadoch „V-éčko“. Raz „obojstranné“, 
inokedy, ako napríklad u nás „jednostranné“. Toto malo narušiteľovi podstatne sťažiť jeho prechod, cez ten-
to hrôzu naháňajúci plot. No po čase sme ho brali už len ako obyčajný záhradný plot. Dráty boli popribíjané 
o koly voľne, tak aby sa mohli posúvať, klincovými skobami v tvare „U“. No ostnatých drátov tých tam 
bolo veru požehnane. Vzdialené boli od seba 5 až 15 cm. Medzi týmito dvomi kolmi ich bolo toľko, že keby 
ste ich dĺžku zmerali, hodilo by to tak 100 m! - Že neveríte, nuž mali by ste.  

Náš úsek roty mal tento špatný plot dlhý 8160 m. Rozdelený bol na ľavú a pravú stranu po 10 hra-
ničných úsekov. Bolo to pre nás v službe veľmi jednoduché a prehľadné rozdelenie. Každý s dĺžkou čosi 
vyše 400 m. Neboli však všetky rovnako dlhé. Plot sa tiahol krajinou od obzoru k obzoru. Bol zväčša po-
merne rovný a zahýbal len málokedy. No „demarkačná čiara“ rozumej štátna hranica sa skrúcala krajinou, 
ako dáka zmija. Okrem iného aj tých tam bolo v lete dosť. Raz kopírovala potôčik, inokedy medzu, potom 
okraj lesa, či poľa, alebo lúky. Bola vyznačená hraničnými medzníkmi, vzdialenými od seba, tiež len veľmi 
nepravidelne... 

Hraničné medzníky boli betónové štvorboké hranoly. Neboli teda vytesané z kameňa. Natreté bielou 
farbou a vrch mali, ako čapicu červenej farby. Boli ale v pomerne ošumelom stave. Na hornej ploche mali 
ryhu, ktorá znázorňovala smerovanie štátnej hranice v tom danom mieste. Len jeden hraničný medzník a to 
II/19 je vytesaný do skalného brala na kopci zvanom „Skalka“. Sem tam sa v úseku roty ešte nájde zopár 
historických medzníkov vytesaných z kameňa, snáď ešte z čias „Márie Terézie“. Už síce neplatia no ľudia 
ich tam na šťastie ponechali, ako mlčanlivých svedkov tej doby. Súčasné hraničné medzníky sú už úplne 
nové. Vymieňali ich po rozpade Československej republiky. Tieto sú už menšie aj užšie. Zo strany ktorá je 
otočená k tej ktorej krajine je vytesané, či vyliate v betóne, začiatočné písmeno krajiny. Do protiľahlej plo-
chy je zasa písmeno druhej krajiny z ktorou hraničí. V tomto prípade „C“ pre českú stranu a pre Rakúsku 
„Ö“. Kedysi prejsť aj čo i len zopár krokov na rakúsku stranu, bolo čosi neslýchané... No dnes už je to už 
nič. I keď ja osobne som mal ešte aj po tých 40-tych rokoch, tak trochu v duši vietor. Lebo štátnu hranicu 
mám kdesi hlboko v pamäti ešte stále zakódovanú, ako čosi svätého a neporušiteľného...  

Signálka sa teda tiahla relatívne rovnobežne z čiarou, no keďže ich krivky boli rôzne, tak mali k sebe 
raz bližšie, raz ďalej. U nás bola najbližšie k hranici, práve na tom kopci skalka, asi tak 30 m. Najďalej bola 
kdesi v strede, asi 400 m. Pomerne blízko tak 50 m, bola aj na L-1. Navyše blízko cesty z ktorej bolo doslo-
va voľným okom vidieť hraničný medzník. No čo si ja pamätám, nikto nám tadiaľ neprešiel i keď teda mo-
hol... Ibaže narušitelia nevedeli, čo nevedeli a to nám veľmi pomáhalo. Vtedy bolo všetko prísne tajné..! 

Cez signálku sme mohli prechádzať štyrmi bránami a piata bola spoločná so susednou rotou „Kyse-
lov“. Také menšie vrátka boli zasa tam, kde nebola brána. Nazývali sa „prechody“. U nás ich bolo, ak sa 
nemýlim, osem. Bývali zamknuté len obyčajným veľkým a lacným zámkom „Tokoz“. No ich odstránenie 
bolo istené elektrickým obvodom a otvorenie takéhoto prechodu bol vždy tzv. „skrat“. Tak isto samozrejme 
aj vráta. Dnes by som už vedel ako cez taký prechod prejsť bez skratu, no už žiaden neexistuje. Lenže vtedy 
to narušitelia ani len netušili. Hlavne však to už ani nie je treba... 

Trasa signálnej steny sa tiahla stovky kilometrov po našej západnej hranici. Začínala kdesi až pri Aši 
a viedla Šumavou a ďalej smerom na juh popod Moravu až k Bratislave. Bola dlhá stovky kilometrov. Ak 
poviem že asi 500 km, tak ani moc neprestrelím. Pás ktorým viedla bol široký tak 8-10 m. Tento išiel bez-
ohľadne krajinou, či to už boli lúky, polia, lesy potoky, alebo jazerá. Ba i obce, či mestá, všetko jedno, ni-
čomu sa nevyhýbal.  

Tento pás mal teda plochu odhadom asi tak 50 000 há. Že je to veľa. No ako pre koho... V tomto pá-
se museli ešte začiatkom 50-tych rokov riadne vyklčovať les, vyčistiť, zarovnať, odburiniť a všelijako inak 
prebudovať, aby slúžil svojmu účelu na ktorý bol určený. Že to stálo veľké peniaze, niet najmenších pochýb. 
V miestach kde signálna stena prechádzala ponad potoky sa museli vybudovať tzv. „prepuste“. Voda cez ne 
mohla tiecť, no narušitelia chodiť už nie. Boli to spravidla niekoľkonásobné husté železné mreže z hrubého 
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„roxoru“, ako prst, ktoré prekonať by bolo veľmi pracné. Prvá mreža bola spravidla z dutých trubiek 
v ktorých viedol drát s elektrickým obvodom. Teda len čo do nej trocha hlbšie zapílili, hneď bol tzv. „skrat“. 
Ani ste sa nenazdali a mali ste poplachovú hliadku za sebou..! Na Lipenskom jazere slúžila pohraničná 
hliadka dokonca na motorovom člne, lebo vodná plocha tam na kuse zasahovala až do Rakúska. Na motoro-
vých člnoch slúžili aj hliadky na Dunaji, pri Bratislave. Tento pás sa musel tiež pravidelne kypriť, lebo zo 
strany do zahraničia bol tzv. „kontrolný pás“, na ktorom sa kontrolovali prípadné stopy po narušiteľoch.  

Zo strany do vnútrozemia viedla popri signálke len obyčajná lesná, či poľná cesta, po ktorej chodili 
GAZ-y z poplachovou hliadkou, keď vyrážali na „ostré skraty“, tam kde nebola iná hliadka. Rovnobežne 
s touto líniou viedol rad elektrických stĺpov na ktorých viedol telefón pre spojenie hliadok z rotou 
a samozrejme signalizačné zariadenie, ktoré viedlo „do bedne“ na rotu, ako sme to my volali. Za ňou sedel 
vojak „ tzv. „signalista“ a obsluhoval toto zariadenie, čo bola pomerne zodpovedná služba. Lebo každý skrat 
sa musel riadne preveriť, uviesť meno zodpovednej hliadky a operačný dôstojník ho musel vlastnoručne 
podpísať.  
            Na každom hraničnom úseku bola zástrčka na mikrotelefón, ktorý mal každý vojak so sebou. Vedieť 
presne kde sa tieto zástrčky nachádzajú bolo pre každého pohraničníka nesmierne dôležité, najmä v noci! 
Bez tejto veci by ste boli v službe, doslova stratený. Lebo, „bez spojenia niet velenia“, to je stará pravda 
overená v praxi. Existovalo síce tiež spojenie rádiostanicami, ale tie za našich časov, stáli väčšinou „za prd“! 
Niekedy sme do služby nosievali aj signálne pištole, s puzdrom a svetlicami. Najmä my psovodi sme sa ich 
čosi nanosili na popoludňajšie prieskumy, až-až. Bolo to ťažké a väčšinou k ničomu, lenže bol som na celej 
prieskumnej trase jednočlenná hliadka a na tej nebolo jedinej zástrčky na telefón. Tak sme to museli nosiť, 
ako takí somári. Ale na vojne sa robí aj oveľa viac zbytočných vecí, ako bola táto. I keď bola trasa popolud-
ňajších prieskumov ťažká, chodil som ju rád, lebo bola zaujímavá, pre mňa až niekedy poetická. Príroda na 
nej mňa vždy fascinovala... 
 Keď som sa po vyše 40-tych rokoch vrátil späť pozrieť na našu rotu „Pasečná“, najviac čo ma lákalo, 
„čuduj sa svete“ bola práve tá naša stará známa „signálka“. Lebo ako vyzerá budova bývalej roty, som videl 
celkom dobre aj na „webe“. Lebo signálka a všetko to čo sa dialo okolo nej, to bývala neraz naša „cesta na 
horu olivovú“. Tam zostal náš pot, únava, stresy a všetko to, čo sme my tam za ten čas prežili. Nuž ťažko je 
toto vysvetliť človeku, ktorý to všetko nezažil na vlastnej koži. Ako sme temnou nocou v čase aj nečase trie-
lili popri signálke, s lampášom v ruke a hľadali poškodené ostnaté drôty, pozerali stopy na kontrolnom páse 
tzv. “KP-éčku“. Popri tom sledovali reakcie svojho psa na okolie daného úseku a to všetko nie len 
v priestore, ale aj v čase, lebo v prípade tzv. „preryvu do zahraničia“ išlo naozaj doslova o sekundy. Strach 
o život sme už ani nepociťovali, lebo to bol „chlieb náš každodenný“, tak sme si naň jednoducho zvykli. 
 Po preverení skratu ihneď zavolať na rotu operačnému dôstojníkovi, že všetko je v úplnom poriadku. 
No nie vždy sme si boli tým istý... Keď sme sa vracali nocou GAZ-om späť, neraz ma zožieral pocit, že sme 
to mohli urobiť aj lepšie, ale to už patrilo k života pohraničníka v službe pri ochrane štátnej hranice. Ibaže, 
vtedy a tam, to bolo tak. A ja nikdy na ten čas nezabudnem..! 
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