
Všední den 

 
Pozdní podzim 1964. Jsem na rotě nový, sbírám zkušenosti které nemůžete nastudovat. Je tu velitel 
roty, který za pár měsíců přejde na Znojemskou brigádu. Chod roty je ještě jiný, než o pár měsíců 
později. I jednání s mužstvem není to pravé ořechové. Ale SH se střežit musí, tak jaké rozumování. 
 
Osvětlený úsek SH jsem vám popisoval v předcházející povídce Stres. Kde úsek končí už víte, ale  
začínal tam,kde dnes  stojí čerpací stanice na vjezdu do Potůčků, 400 metrů od roty. To místo se dříve 
nazývalo Teufelsmühlle, Čertův mlýn a opravdu tam mlýn stával. Bylo to do potoka jen přes silnici. 
Naproti přes silnici, již mezi stromy stojí skalka, kamenný útvar, nazývaný Felsenkeller -Skalní sklep. 
Skalní sklep byla před válkou pašerácká hospoda, kde si pašeráci vyměňovali zboží. Oba objekty byly 
po válce zdemolovány z důvodu odstranění úkrytů při SH. V tom místě začínal KP, který byl pak 
souvislý až ke styku s rotou Jelení. 
 
Hranici tvořil Hraniční potok. Hned za potokem byla taktéž silnice, procházející obcí Unterjugel, která 
je pokračováním Johangeorgenstadtu. Úsek pokrývala od začátku KP a SS poplachová hlídka z roty. 
Je klid pohoda, nic se neděje. Je po setmění. Ale toť na české straněSH. Na německé straně 
po silnici kolem SH projíždí pomalým tempempředválečný Opel Kadet. Nic neobvyklého. Auta mají 
přeci kola, aby jezdily. Netrvá dlouho, Opel se vrací, zase nic neobvyklého, nikdo to neregistruje. A 
nikdo neregistruje ani třetí průjezd Oplu. Ale teď je to jiné. 
 
Opel zastavuje, tak, aby nebyl v dohledu hlídky Pod Haldou.  Je to v neosvětleném místě. Z vozu 
rychle vystupuje tmavá postava, mizí u potoka. Rychle překonává potok po kamenech. Ještě se 
vydrápat na protější břeh a už stojí před signální stěnou. Roztahuje dráty signální stěny, prolézá, 
přebíhá KP a mizí v temnotě a zanechává za sebou rozezvučenou a blikající ústřednu signální stěny. 
 
Poplachovka do zbraně, zní rotou, netrvá dlouho než vyrazí, dostat požehnání od DDRauž běží k místu 
zkratu. Rychle narážejí na místo proryvu, pes nabírá stopu a už po ní vyráží. To bude rychlovka. 
Hlídka dobíhá k silnici a je v koncích. Doleva to je pod dohled hlídky Pod Haldou, doprava přímo k 
rotě, silnice vede pět metrů před rotou. Dobíhají na rotu, co dál DDRe. Zpět a znovu. Neuvěříte, ten 
stejný výsledek, roztažené dráty, na páse stopy, narušitel nikde. 
 
Rota poplach. Postup je možný jen do vnitrozemí, PV3S start, dvacet chlapů na korbu a směr Horní 
Blatná, přehradit směr postupu. Jedu jako velitel vozu. První hlídku vysazuji u viaduktu v Blatné a 
další postupně po silnici do Nových Hamrů. Čekáme. Mezi tím hlídky se psy propátrávajíterén po 
obou stranách silnice. Na stopu však nenaráží. Do Blatné se dá dojít jen po silnici nebo po souběžné 
cestě zvané Eisensteinweg –železná cesta. Obě hlídky dorazí na přehradu u Horní Blatné, nic. 
 
Mezitím na rotě velká porada, oznámit proryv na brigádu, nebo ještě něco zkusit. To už na rotě jsou 
všichni i výkoňák, který tu sloužil už za SNB ochraně hranic. Říká veliteli: a propátrali taky 
(poplachovka) Felsenkeller? No víte,ona ta hospoda jako každá hospoda měla sklep na pivo, ale při 
demolici byl vchod z větší části zasypaný starými cihlami. Dotaz na poplachovku. „My nevíme, že je 
tam sklep“. Poplachovka vpřed, výkoňák, i když je kulička běží s nimi, tudy tudy... Už jsou blízko, pes 
větří, už chytnul vítr. Dílem okamžiku jsou u sklepa. Výzva německy, výkoňák umí, pes říjí. 
 
Němec leze ven, mladý chlap, tak třicet pět. Dál rutina. Při výslechu se dozvídáme, že je v Johanu 
místní a o sklepu věděl od příbuzného. Chtěl tu počkat,až se situace uklidní a pokračovat dál do NSR. 
Do sklípku se těch pár metrů vrátil skoro po své vlastní stopě. To chlapci ani pes neodhalili. 
Stahujemepřehrazení zpět na rotu. Velitel hlásí na brigádu zadržení. Že to bylo časově tak tak, to už 
nehlásí. 
 
Už vím, že rychlost a rozum jsou základem úspěchu. Zkušenost na celý život. Vždy se vyplatila. 
 
 
Vyprávěl Holek Zdeněk o tom co zažil a z protokolu o zadržení přečetl. 


