
Dlouhý dým 

 
Je jaro 1965. Terén už osychá, na kanadách už netaháme kila bláta, život je zase o něcoveselejší. 

Nápor na ledviny pejsků zimou už ustává. Míra Komínek, výkoňák, čte denní rozkaz z určením hlídek 

na jednotlivá stanoviště, denně zpracovávaný končícím DDR adenně o kousek pozměněným, aby 

nebylo možno odpozorovat systém střežení hranice. Tři čety se ve službách pravidelně střídají. Jedna 

ve službě, jedna po službě, jednu čeká výcvik i včetně pořadové, ale hlavně pohraniční příprava. 

Činnost na pozorovatelnách, činnost při kontrolách pásu, propátrávání objektů a terénu, činnost na 

cloně, nácvik zadržení a tak..., nácvik toho všeho co tvořilo život péesáka. 

 

Na pravé straně úseku roty se sedí ve dne na dvou špačkárnách, naproti hraničním kamenům 3/16 a 

3/18. V noci úsek střeží dvě skryté hlídky to je, 2 zemljanky pod úrovní terénu, obsazené dvoučlennou 

hlídkou se psem, čekající na signál SS a mimo to prověřující svěřený úsek KP v intervalech pěšky. 

Zadržení pak provádí útokem na volno, alespoň tak v naší hantýrce. 

 

Služba hlídky tehdy trvala max. 4 hodiny a 2 hodiny na cestu na a ze stanoviště z důvodů ztráty 

pozornosti. První hlídky toho dne sloužící čety vyrážely v 17.00 hod. A tak na skrytou hlídku u 3/16 

vyslal DDR psovoda voj Břečku a člena voj Smíška. Jdou po silnici kolem stěny obcí Potůčky, 

vynechávají špačky Pod Haldou a za Slévárnou a od železničního přejezdu jdou podle KP, stanoviště 

3/18, až skoro ke styku s rotou Podlesí na stanoviště 3/16. Dali by dým než sestoupí do zemljanky, ale 

žold došel kapsa prázdná a tak musí stačit jedna vyklepaná Lípa. 

 

Služba probíhá vcelku poklidně dvakrát zkontrolovali pás a pomalu se chystají na cestu na rotu. 

Střídající hlídka už je na cestě. Vracet se mají po 22.00 hod. Naštěstí ještě nevytáhli pojítko ze zdířky. 

Náhle..., náhle usilovné blikání. Vojín Břečka, příjem... Dozorčí ústředny SS, chlapi máte signál na 

úseku XYZ. A teď bez váhání, ven z úkrytu, psovi zapnout světelný obojek a Alane vpřed, ještě ho 

trochu přidrží, aby se Alan nadráždil a už peláší. Je to z ostrého kopce dolů, je třeba dávat pozor na 

pád. A už vidí jak cca 300 m vpředu poskakuje světélko nahoru a dolů a psa je slyšet, až se smrky 

ohýbají. Dobíhají, Němec přišpendlený na drátech, ruce před obličejem. Ty zuby mít raději zakousnuté 

v noze než v obličeji. A dál, zas běžná rutina stokrát nacvičované úkony zadržení. Co to však je ? 

Němec má na zádech batoh. Co je v batohu? Zbraň, nálož? Nikoliv, samé krabičky. Co je to za 

krabičky? Ty vole, cigára, no to je věc... 

 

Smíšek střílí zelenou, proryv zlikvidován. Hlídka na 3/18 měla jasno, ti mizerové zas pojedou na 

opušťák. Dali vědět na rotu a už si to přihasil Gáz ke kolejím. Nasednou i s Němcem a batohem k 

eskortě a tradá na rotu k výslechu. Narušitelé byli vždy izolováni v kanceláři velitele roty. Dodatečná 

osobní prohlídka a předběžný protokol se soupisem zadržených věcí. Tentokrát to nebylo vůbec 

jednoduché. Do špalíků se rovnaly krabičky cigaret podle druhů. Jako dnes si pamatuji, že jich Míra 

napočítal cca 6500 Ks. 

 

Službu jsem tehdy neměl, ale na rotě jsem byl. Bydle jsem v podkroví roty a tak jsem byl prakticky u 

všeho. V kanceláři byla eskorta, výkoňák a jeho pomocník. Výslech byl u konce a zpravodajci ještě 

nepřijeli. Nejlepší NDR cigarety tehdy byly F6, ty se mi líbily velmi. Když zpravodajci Němce 

odváželi zbylo cca 1500 cigaret. Sami si ho odvezli proto, že před překročením hranice vykradl v 

Johanu trafiku a to byl trestný čin, takže šel do lochu. Jak vyplynulo z protokolu, jeho představa byla, 

že po přechodu hranice bude cigarety prodávat za koruny a z toho si koupí jídlo a jízdenky, aby se 

dostal k západní hranici. Lze říci, že jsme kolegům na západě odjímali lví podíl práce. 

 

No a co rota ? Rota měla před službou ještě dlouho si co zapálit, dým byl hodně, hodně dlouhý. Byli 

jsme lumpíci, ale na štěstí je to dávno promlčené. 

 

 

Volně převyprávěl  Zdeněk Holek 

 


