
Lovy za dráty 

 

V době, kdy byla užívána ženijní opatřeni v hraničním režimu, mám na mysli hlavně drátěný 

plot, byl v krušnohorských lesích nadbytek jelení zvěře. Drátěný plot byl překážkou v pohybu 

zvěře. Zvěř nezná umělé hranice. Dříve byla zvyklá vycházet z lesů na české straně, na louky 

na straně německé. Tehdy bohužel končil tah jelení zvěře na obou stranách plotu. Území 

vymezené plotem a státní hranicí bylo v oblasti Český Mílov – Potůčky natolik rozsáhlé, že 

zde byl dostatek jelení zvěře. Navíc v tomto prostoru nebyla zvěř cílem chovu, neplatily tedy 

zásady rozlišit zvěř chovnou a lovnou. Tedy bylo možné lovit podle vlastního uvážení. To byla 

samozřejmě lákavá příležitost pro lovce. Nutno však podotknout, že přístup měli příslušníci 

PS a lesní personál příslušného lesního závodu. 

Samozřejmě lov nebyl jednoduchou záležitostí. Bylo nutné zajít na rotu, vyžádat vojína na 

otevření brány a její zavření. Podobně při návratu z lovu, tedy v domluveném čase čekat 

otevření brány. Záhy se situace změnila. Stačilo přijet autem k rotě na Podlesí, u dozorčího 

vyzvednout klíče od brány, která byla v těsné blízkosti roty. Odemknout zámek brány, za 

sebou zamknout, přejít kontrolní pás, uhrabat stopy na kontrolním pásu a lovec byl v zemi 

nikoho, kde mohl potkat pouze hlídku PS, nebo narušitele, který se snažil dostat do 

republiky, ve snaze přejít snadněji na západ. V sousedství Krušných hor byla tehdejší NDR. 

Nutno připomenout, že nástup k lovu se děl za hluboké tmy, dávno před rozedněním. Tím 

spíš měl lov i nádech dobrodružství. Na německé straně hranice totiž byli v čase říje rovněž 

lovci říjících jelenů a mohlo se snadno stát, že lovec v zápalu lovu někde přejde státní hranici. 

Tak nějak to bylo i o říji v roce 1962. Mezi myslivci se traduje, že svatováclavský jelen je ten 

nejlepší. Na svatého Václava v Krušných Horách vrcholí říje a to jsou ty nejsilnější zážitky. 

Troubení jelenů, jejich soubojů, prostě myslivecký zážitek!  

V den svatého Václava jsem shora popsaným způsobem vyšel na lov jelena za dráty. Bylo to 

nejkrásnější ráno. Všude byla jinovatka z přízemního mrazíku a když vyšlo sluníčko a chvíli 

svítilo, vytvořila se zvlášť hezká scenerie. Bílá tráva, při zemi pára z tající jinovatky a z této 

páry, při setkání se zvěří, vykukovaly hřbety a hlavy laní. Tuto atmosféru krásně doplňovalo 

troubení hledajícího jelena, táhnoucího po stopách říjných laní. Atmosféra houstla při 

poznání, že jelen musí každým okamžikem vytáhnout z mlaziny na paseku. Bude to ten jelen, 

kterého lovím kolikátý rok? Nikdy jsem ho neslovil. Byl mimořádně silný, nádherné paroží 

s lopatami jako daněk, osmnácterák. Ale dosud chovný.  

Napětí ze setkání stoupalo a konečně – jelen na pasece! Byl to ON. Bleskově fotoaparát na 

zem, dalekohledem obeznat paroží. Byl to on! A k velké radosti jsem poznal, že jde s parožím 

zpět, tedy že je konečně lovný. Ale to mne již jelen zjistil a hodlal zmizet v houštině. Nezbylo, 

než rychle zamířit na zadní komoru v přesvědčení, že kulka projde do srdce. Rána padla. 

Jelen značil zásah na měkotu a s rachotem zmizel v mlazině. 



Radost z úspěšného lovu vystřídala nervozita. Přešel jelen státní hranici? Bude nutno jet na 

ředitelství státních lesů do Schwarzenbegu dojednat dohledávku na německém území? Co 

bude s trofejí? Vydají mi ji? To byly důvody porušení loveckých zásad odložit dohledávku na 

druhý den. V napětí jsem šel za jelenem do mlaziny. 

Nikdo si neumí v takové situaci představit tu obrovskou radost a úlevu z napětí. Jelen ležel 

zhaslý jen pár metrů v mlazině. Nádhera! 

Představte si ale. Jelen ležel zhaslý téměř na státní hranici. Na německé straně bylo slyšet 

nějaký pohyb. Myšlenky běží. Co když to bude narušitel, nebo někdo, kdo bude chtít jelena 

sebrat?! 

Bylo třeba ošetřit zvěřinu, vyrušit (vyvrhnout) jágrecht, ošetřit hlavu s parožím… V té situaci 

nezbylo, než začít práci, ale s plným zabezpečením proti nečekanému setkání. Ten hluk od 

státní hranice nebyl od hlídky pohraničníků. Jejich program jsem již tehdy znal. Proto na 

jeden pařez kulovnice s nábojem v komoře, na druhý pařez pistoli s plným zásobníkem. 

Nepřestavitelná situace! 

Pustil jsem se tedy do rušení jelena, ale hluk, rachot větví se blížil a již byla postava na kraji 

mlaziny s dalekohledem u očí.  

Nepředstavitelná úleva s poznáním, že to není narušitel, ale chemický náčelník karlovarské 

brigády PS. Byl rovněž na lovu. Nešel za dráty u roty na Podlesí, ale na Českém Mlýně. 

Konečně radost z uloveného jelena (se stříbrnou medailí), úleva z napětí v očekávání toho 

nejhoršího. Šli jsme spolu lesem, vychutnávali krásu svatováclavského slunečného rána 

s pocitem nekonečné radosti z úspěšného zakončení loveckého rána.  
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