
Pomoc národnímu hospodářství. 

 

 

Střežením státní hranice nebyla naše 13. rota izolována od civilního sektoru. Jednak měla 
rota kontakt na dění v civilu přes rodinné příslušníky, jednak přes civilní obyvatele v okruhu 
roty. Avšak někdy byl kontakt velmi úzký a to tehdy, když jsme byli požádáni některým z 
civilních podniků o brigádnickou výpomoc. V dosahu naší roty to byly: 
 

Papírna Potůčky. To byl podnik, který zpracovával starý papír na kartony (krabice). Zde 
jsme pomáhali vykládat vagony na nákladní vozy na nádraží, skládat papír do zásobníku, 
vhazovat papír do vodního mlýna, kde byl drcen na kaši, která se potrubím napouštěla do 
lisů s formami cca 2,5x1,5 m, kde se směs vylisovala na karton o síle cca 4 mm. Z lisů jsme 
pomáhali skládat kartony na palety s proklady. Celé to šlo pak do sušárny. K pracím 
specializovaným jsme však připouštěni nebyli z důvodů možných úrazů. Odměny takto 
vydělané šly přes účet brigády na vylepšení života na rotě, stejně jako u jiných výpomocí. 
 

Slévárna Potůčky. Podnik spadající pod koncern Škoda Plzeň. Jednalo se o slévárnu šedé 
litiny a vyráběly se tu součásti kanalizace, jako víka kanálů, vpustě, roury a podobně. 
Slévárna ta žádala o pomoc každou chvíli. Byla to práce velmi náročná jak fyzicky, tak 
hygienicky. Na výpomoc se nechodilo rozkazem, ale jen ti, kteří sami chtěli. Problém byl v 
tom, že se jednalo o litinu, kde se jako přísada k vůli nerezavění používá uhlík, takže 
dělníci, ale i naši brigádníci, byli za chvíli černí jako černoši. Další problém byl v tom, že 
výkoňák neměl dost montérek a v prádelně na brigádě vyprání trvalo přes týden. V 
šedesátkách se tam pracovat nedalo, to by se zcela zničily… Slévárna měla čtyři vysoké 
pece, ale netavila se tu železná ruda, nýbrž vlakem dovážené ingoty. Do vsádek se přidával 
litinový šrot a různé přísady, jako vápník pro tvorbu strusky, uhlík pro zamezení rzivosti 
odlitků. Zde hoši pomáhali plnit vozíky se vsádkou. Vlastní vsádku však k vůli možnému 
úrazu dělali jen zaměstnanci. Další činností bylo vytloukání odlitků z forem, přemísťování 
formovacího písku, jeho drcení, ale hlavně čištění odlitků od strusky a nálitků. Tato práce se 
prováděla pikovačkami hnanými vzduchem. Brýle nezbytnost. Větší nálitky se odřezávaly 
tehdy velmi těžkými rozbrušovačkami. Od slévárny jsme měli zdarma osvětlení SH, která 
probíhala mezi slévárnou a hraničním potokem. I přes namáhavost práce VZS chodili na 
brigády rádi, zvláště ti, co se vyhnuli službě. Svačina, pivko a oběd zdarma. 
 

Státní Lesy Horni Blatná. 
 

Výpomoc nebyla tak častá jako ve slévárně, protože byla časově omezená na období, kdy se 
v červnu a začátkem července obžínaly mladé stromky, aby je vysoká tráva neudusila. 
Stromky byly většinou vysazované na neobhospodařovaných lukách tak, že tráva 
dosahovala výšky i více jak jeden metr. Práce celkem jednoduchá. V pravé ruce srp, levou 
uchopit chomáč trávy a uříznout, trávu odhodit. Strava taktéž zajištěná. S brigádníky vždy 
jeden VZP a PV3S kvůli případným uštknutím a úrazům. Spolu s brigádnicemi jsme nikdy 
nepracovali z pochopitelných důvodů. Druhou činností bylo natírání vrcholů stromků proti 
okusu jeleny, ale to se dělalo spíše s podzimu. V levé ruce kbelík s nevoňavou hmotou v 
pravé štětka, kterou se natřel vrchol stromku až po první větvičky. 
 

Státní statek Abertamy. 
Pro tento podnik byla výpomoc nejoblíbenější. V podstatě se jednalo o sečení, sušení a 



sklízení sena. Tato činnost byla řízena a kontrolována brigádou PS s tím, že každá rota 
musela vyrobit určité množství tun sena. Množství si vážil statek tak, že se ulít nebylo 
možné. Jednalo se o sklízení sena v hraničním pásmu. Někteří bojovníci tu píší o 
Zakázaném pásmu, ale chybně. Zakázané pásmo bylo na hranici s NDR zrušeno v roce 1960 
až 1961. Pouze po něm zůstaly v terénu některých rot neuklizené tabule. V úseku naší roty 
už byly jen tabule s varováním Hraniční pásmo, vzdálené tak do jednoho km od hranice. 
Ku sklízení sena jsme využívali tři lokality. Tam kde byla střelnice, tedy Stráň, druhá od 
Felsenkelleru podél potoka naproti Obejuglu a třetí u piketu nazývanou Pecherwiese, česky 
Pechrova louka. V roce 1965 jsme dostali zapůjčeny úplně nové lištové sekačky rakouské 
výroby. Proti kosám vysoká mechanizace! Každý chtěl kosit. To ale nebylo tak jednoduché, 
neboť se muselo dávat pozor na kameny a velké drny na dvacet let neobhospodařovaných 
loukách. Lišty se lehce přetrhly nebo otupily a opravovat a brousit se jezdilo do Abertam. 
 

A tak jsme začali na Stráni. Posekali, rozházeli a přesun nad Felsenkeller a sekat dále. 
Druhý den obrátit seno na Stráni a rozházet u Skalního sklepa. A tak střídavě. Rotní PV3S 
odvážela seno na váhu do Abertam. Když nestačila vozit, dostali jsme Zetor s vlekem. Jeden 
rok to stačilo. Ale další rok se požadavky zvýšily, tak jsme museli posekat i Pechrovu louku. 
Byla vždy u toho legrace, pivínko bylo, ale hlavně jsme nemuseli dodržovat ústrojovou 
kázeň. Každý si prostě chodil jak chtěl. Dostat pak kluky do mundůrů podle předpisů byla 
dřina. Nejčastější výcvik po senách byla pořadová. Ze všech těch akcí je fotek velmi málo. 
Foťák byla zakázaná věc. Jednou za čtvrt roku všechen majetek vojáka do celty a na 
fotbalové hřiště před rotou a prohlídka osobních věcí. Zjištění foťáku se rovnalo průseru. 
Proto je tak málo fotek. Někdy byli přítomni i kontráši. Jen velmi těžko chápu, jak zde na 
stránkách může být tolik fotek ze západu. Co tam kontráši dělali? Asi na to házeli bobkyJ 

 

Blex Horní Blatná. 
 

Jak už jsem v jiné povídce napsal, byl to podnik vyrábějící kuchyňské náčiní. Jako třeba 
cedníky a tak podobně. Některé věci se povrchově zinkovaly, jiné povrchově cínovaly. Tedy 
ty, které přicházeli do přímého styku s jídlem. V lisovně hoši pracovat nemohli, neměli 
bezpečnostní školení. Vzhledem ke stálému nedostatku zaměstnanců, jak píšu v jiné 
povídce, chodili naši hoši vypomáhat na noční směnu do cínovny. Jejich výpomoc spočívala 
v podstatě v tom, že dostali gumové zástěry a navlékali výrobky na kovové tyče. 
Potom celou várku ponořili do odmašťovací lázně, nechali usušit a odmaštěné na krátkou 
dobu ponořovali do tekutého cínu. To se pak v odkapávacím tunelu nechalo okapat od 
přebytečného cínu. Pracovali vždy za spoluúčasti zaměstnanců. Vypomáhat chodili tak čtyři 
hoši. Pivko 7 stupňů zdarma. 
 

No a tak příště napíšu něco o výcviku. Já původně působil u bojového útvaru MV. Na 
taktiku a služební přípravu jsem byl kadet. Kluci z jiných čet mi říkali, pojďte s námi na 
taktiku. Tak o tom příště. 
 

 

Vlastní účast a hromadné zážitky Holek Zdeněk. 
 


