
Jedna epizoda. 

 

Krušné hory jsou nejen známy svým drsným podnebím, svým drsnějším dřívějším 

obyvatelstvem, ale hlavně těžbou rud, jako stříbro, kobalt, cín, vizmut a v době 

pozdější těžbou uranové rudy. Své jméno v češtině získaly v dobách dávno minulých 

od způsobu těžby, krušením. V němčině byl název hor zcela odlišný, Erzgebirge, 

Rudné pohoří. O těžbě krušením, tedy ohněm a vodou, se lze dozvědět mnohé v 

hornickém muzeu v Horní Blatné, pokud ještě existuje… 

 

I do našeho života, života 13. roty Pohraniční stráže v Potůčkách tato historie svým 

způsobem zasáhla. Jak? Proryvem přes státní hranici. V rajonu pohraniční roty 

Podlesí se nacházela lokalita zvaná Pískovec. Byla to dříve (před válkou) menší 

vesnice a poblíž ní byly dvě šachty (nikoliv štoly) – Josef  I. a Josef  II. Šachta je 

jáma svislá a z ní odbočují chodby směrem za rudou, zde nejvíce cín. Štola je chodba 

jdoucí za rudnou žilou, šikmo nebo skoro vodorovně. Těžil se zde cín ještě ve 

čtyřicátých letech. Problémem šachty je voda. Ta se musí čerpat, aby dílo nezatopila. 

 

                Černý potok.

              

A protože původní obyvatelé nebyli hlupáci a mysleli ekonomicky, domluvili se 

majitelé obou šachet a nechali prorazit svážnou odvodňovací štolu s vyústěním do 

Černého potoka, tekoucího z  Rýžovny do Potůčků, tedy do rajonu roty Potůčky. Ta 



je tam dodnes a odvahu jsem měl do ní vejít tak 20 až 30 metrů, jen pokud bylo ještě 

vidět denní světlo… Jako vojáci neznalí všech místních poměrů, jsme však o ní 

nevěděli, vchod byl totiž zarostlý křovím. Našel nám ji v akci až služební pes. 

 

                    

Dnes volně přístupná odvodňovací štola z šachet Josef I. a Josef II. z lokality 

Pískovec. Ráj amatérských speleologů. 

 

A tak jedné jarní noci se zamračenou oblohou, sedí v zemljance skrytá hlídka na 

stanovišti 3/16, ve složení dva VZS a služební pes, čekajíc na vystřídání v cca 02,00 

hod. Kontroly KP už provedli a tak zabaleni do dlouhých kožichů, kanady v bufách, 

rozjímajíc o životě vojenském… Od jejich stanoviště je to kousek k rozhraní s rotou 

Podlesí. No ale jak je dobrým zvykem, pohoda netrvá věčně. Pojítko mají trvale 

napíchnuté, to musí být! To se najednou rozbliká. Nevrle říká velitel hlídky: „Co zas 

ten dozorčí SiS otravuje!“. Otvírá pojítko a otráveně dí „příjem“. „Chlapi poplach, 

máte signál na úseku jedna. Mazejte to prověřit. Jó jo.“ 

 

Bufy dolů, kožich na zem, psa na vodítko a jdou prověřit KP. Kdo by tady na tom 

kopci chodil přes čáru! Z kopce dolů je to jednodušší, tam by někdo mohl jít. 

Kontrolují…, na páse nic. „Do boha“, od zemljanky je ještě asi 250 metrů ke styku. 

Tak zpátky do kopce a dodělat zbytek KP. Během to neberou. Ujdou asi 150 m od 

zemljanky ke styku a pes začíná větřit. Ještě kousek a: „Ty vole, na páse jasná stopa. 

Střílej červenou je proryv!“. Naštěstí má každý své pojítko, kousek dál se napichují, 

hlásí stav. DDR nařizuje, vyražte po stopě, zadržte! To se lehce řekne, ale těžce dělá. 



A protože jsou správní péesáci, psa na lajnu sapy do ruky a „Stopa Argo, stopa !“. 

DDR vysílá náhradní hlídku na jejich místo Gazem. Ale ono se tam nedá dojet. A tak 

jen ke kolejím a zbytek pěšky. 

 

Stopa je čerstvá, Argo ji rozvážně sleduje, žádný běh, je to už mazák. To je divné, 

praví velitel hlídky, to už nemůže být náš rajon, no ale jak se dovolat na rotu o radu, 

tak jdou dál po stopě. Je to tak nějak divně šikmo svahem, zde to neznáme. Noc černá 

přečerná, ale když budou svítit tak se prozradí. V dálce šumění, doráží k potoku a 

jakési silničce, pes končí, příliš mnoho pachů. Silnička z kopce, to je jistě do 

Potůčků, tak teď během ke spojení, rota, rota, volat. A běží, už jsou u papírny, tam to 

znají, rychle na nádraží, nápich, podat hlášení. Doba dlouhá uběhla, na rotě poplach, 

na Podlesí poplach na Rýžovnu, clonu, přehradit směr postupu. 

 

Nejde to jinak, Gaz s pátračkou tam nedojede, není cesta. DDR dává příkaz, hlídka z 

3/16 a 3/18 spojit se a jako pátračka znovu po stopě. Další nastupují na jejich místa. 

Čtyřčlenná hlídka se dvěma psy, no problema, psi se znají, nejdou po sobě. Znovu ke 

KP nasát stopu a vpřed. Jeden jde po stopě, druhý propátrává okolí. RDST jim před 

vyražením předal udýchaný řidič Gázu. Dojdou ke stejnému potoku a silničce, teď už 

vědí, že je to cesta z Potůček na Podlesí. Propátrávají, mnoho pachů, stopa konec. Z 

RDST se valí rozkazy „postupujte podél cesty k papírně, propátrávejte, pak odbočte 

směr Rýžovna směrem na clonu a propátrávejte“. 

 

No propátrávejte…, údolí potoka je místy široké tak 300 m, místy cesta, potok, strmé 

svahy. Již jsou vzdáleni tak 3 km od vsi, místo úzké jen na potok a silnici. Kolem 

prudké svahy, samý balvan. Psi vyhledávají, zatím nic, až…! Až náhle ten přední 

zastavuje, otáčí se k levému svahu, vrčí, vyštěkává. Psovod ho pouští z vodítka, pes 

mizí v houští. Zůstává v houští a řve na lesy. Hlídky zaklekají, připravují zbraně, 

druhého psa drží psovod za obojek, nejraději by se vrhnul za kolegou. Dva jistí, dva 

ze stran postupují k místu kde je pes. Ještě kousek. Husí kůže po těle. Už jsou u psa. 

Baterky rozsvítit. Ale už stejně pomalu svítá. Bože co to vidí, otvor do skály. A pes, 

pes řve a řve. Ten narušitel je jistě v té skále. Svítí dovnitř. Chodba. Překvápko, kde 

se tu vzala. Není rovná. 

 

Už je hochům jasné kolikátá bije. Vyzývají k vystoupení, nic. Rádiem hlásí stav na 

rotu. VR dává rozkaz, zajistit, vyčkat příjezdu eskorty. Ale do skály je se třeba 

podívat, zda tam narušitel opravdu je. Ale jak, může být ozbrojen, psa by bylo škoda. 

Jeden člen hlídky, kopa veselá, takový malý průserář, „vole“, říká desátníkovi, „vole, 

tak si na něj posvítíme. A jak ? No uvidíš“. Vyndává z pouzdra signální pistoli, nabíjí 

červenou, tu už nepotřebují a… pic ho do díry! Světlice letí chodbou, odráží se od 

stěn, z díry řev: „nicht schiesen, bitte nicht schiesen, ich komme“ (nestřílet, nestřílet, 

už jdu). 

 

A vyšel… psi zježení a říční, nejraději by se na chlapíka, tak 30 roků, vrhli! Ruce nad 

hlavu, dva jistí, šup a už má klepeta a padej na cestu. RDST volání, vyřešeno, 

všechny zelené vystříleli. No a dál? Dál to znáte z mých jiných vyprávění… Svítá, už 



je ráno, slunečné ráno, i když bylo pod mrakem. 

 

Tak to je jen taková jedna epizoda z cca 33 - 35 pokusů a proryvů za jeden rok. Do 

roští a pak i štoly vlezl Němec náhodou, aniž o ní věděl, to když slyšel PV3S, která 

po stejné silnici vezla clonu na Rýžovnu. Od velitele sprďáka chlapi dostali, to jo, že 

nepočkali, ale na opušťák stejně jeli. Zadržení je zadržení a basta! 

 

Vážení čtenáři, není každý den svátek a ne každé zadržení mělo napětí, příběh. 

Většina jich byla úplně banálních. SiS, signál, hlídka zadržení na drátech, či kousek 

od nich, eskorta, výslech, předání do NDR. Z toho mi, ale ani Vám by v hlavě za 

pomalu padesát let nic nezůstalo. Měl bych ještě jednu, ale ta je se sexem a takové 

jsem už napsal. Ale pokud by jste chtěli, jsem svolný.  

Rád předám své zážitky dál. Až jsem se styděl a to jsem opravdu letitý. Napsala mi 

jedna paní: Vaše vyprávění „Setkání třetího druhu“ mě tak sebralo, že jsem si musela 

udělat dobře. A tak mě holka potěšila, že moje povídání alespoň někomu prospělo. 

 

Tak bylo vypovězeno do protokolů o zadržení a uvízlo v mé hlavě. Tak zase někdy se 

snad setkáme na papíře či stránkách vojensko.cz 

 

Vyprávěl Holek Zdeněk. holezden@seznam.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       


