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JAKÉ TO BYLO NA PODLESÍ. 

Na rotu Podlesí jsme po absolvování dvouměsíčního výcviku v kasárnách 2. praporu 3. Karlovarské brigády 
Pohraniční stráže ve Vejprtech, přijeli večer 30. září 1964.  Naše skupina odjela z přijímače ve Vejprtech 

mezi posledními a tak jsme na Podlesí přijeli až za tmy.  

V slavnostně osvětlené rotě na nás tam už v civilním oblečení nedočkavě čekali odcházející vojáci, kteří nám 
symbolicky předali svoje samopaly a popřáli hodně štěstí. Potom je naše vétřieska odvezla na vlakové 
nádraží v Potůčkách, odkud odjížděli domů.  Jak jsem později zjistil, mně předával svůj samopal četař Král, 
na kterého později mazáci často vzpomínali. 

Budova roty Podlesí stála na asi 500 m dlouhém a 200 m širokém travnatém svahu, obklopeném ze všech 

stran hustými smrkovými lesy, 700 metrů od státní hranice s východním Německem.                                                     
Na severní straně svahu, cca 250 m nad rotou, byl už drátěný signální zátaras a kontrolní orný pás, u něhož 
stála vysoká strážní věž. Mezi drátěným zátarasem a státní hranicí bylo tzv. demarkační pásmo.  

Podlesí bylo původně osadou u Podleského potoka ve výšce 850 m/nm, kde stávaly 4 domy s 32 

obyvateli. Jižně od této osady, na vrcholu protějšího kopce, bývala také osada Pískovec, kde ještě v roce 
1910 stálo 5 domů a žilo 22 obyvatel.  

Pod budovou roty, vpravo od příjezdové cesty k rotě, stál domek původní osady, který teď sloužil jako sklad 
ženijního materiálu a kde byli ustájeni 3 koně patřící rotě a také zde bylo ze zbytků jídel chováno několik 
prasat.                                                                                                                                                                                                   

Na příjezdové cestě nad domkem stávala také symbolická brána se závorou a vpravo od ní bývaly kotce       

a přístavek s malou kuchyňkou pro služební psy. Trochu výš nad kotci byla kůlna, kde bylo uskladněno seno            
a další krmivo pro psy a koně.  

V dalším domku vpravo nad rotou, u cesty vedoucí od roty ke státní hranici, byla učebna a ubytovna pro 
absolventy důstojnické školy. V tamním chlévě bylo také chováno několik ovcí a králíků a těsně za rotou 
stávala ještě dřevěná kůlna k uskladnění a přípravě palivového dřeva. Tu jsme ale při likvidaci roty strhli                    
a spálili. 

Asi 25 m nad rotou stál dvojdomek pro rodinu velitele roty a rodinu politruka. 

Na jižní straně roty vedla podél Podleského potoka cesta do cca 3 kilometry vzdálených Potůčků. Všude 
kolem této cesty už byly rozestavěny výstražné tabule s červeným nápisem na bílém podkladě:               
„POZOR! Hraniční pásmo. Vstup jen na povolení. 

                                                                                                                                                                    

12. rota Pohraniční stráže Podlesí střežila státní hranici s východním Německem v délce cca 10 kilometrů. 
Z východní strany sousedila s 13. rotou Potůčky, ze západní strany s 11. rotou Boží Dar. Úkolem 
pohraničníků bylo v denní i noční době nepřetržitě kontrolovat neporušenost státní hranice a zabránit 
proniknutí cizích osob na území Československé republiky. 

Na rotě Podlesí sloužilo pět důstojníků z povolání: velitel roty, ZVP, staršina, kynolog a jeden velitel čety. 
Dále zde ve 3 četách, složených ze dvou družstev po 10 - 12 mužích sloužilo cca 70 vojáků v základní 
vojenské službě a dva absolventi důstojnické školy (absíci) jako velitelé čet. V samostatném, tzv. velitelském 
družstvu tu byli ještě 2 kuchaři, 2 řidiči, 3 spojaři, vozka a provianťák. Celkem tedy na rotě sloužilo asi 80 
vojáků základní služby. 

                                                                                                                                                                              

Vojáci byli ubytováni v šesti světnicích na 1. poschodí roty. Ve druhém poschodí, až skoro pod střechou, byla 
světnice velitelského družstva a ubytovna absolventů. Na půdě roty byl také umístěn výstrojní sklad a šatny 
čet. Malá věžička na střeše roty soužila jako stanoviště vysílačky v době hraničních akcí. Největší místností 
roty byla PVS, čili politickovýchovná světnice v přízemí. V přízemí byla také strážnice s telefonní                                 
a signalizační ústřednou, umývárna, sušárna, výstrojní šatna, zbrojní a chemický sklad a dílna spojařů. 
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V podsklepeném přístavku roty byla kancelář operačního důstojníka a kancelář velitele roty, WC, jídelna, 
kuchyně a sklady proviantu. 

Sociální a hygienické vybavení roty tvořila pouze umývárna, což byla podlouhlá místnost v přízemí se dvěma 
sprchovými boxy a  plechovým žlabem s řadou vodovodních kohoutků. Voda, čerpaná z lesního pramene, tu 
byla přímo ledová. Osprchovat se v teplé vodě bylo možné jen občas v jediném sprchovacím boxu v kotelně a 
pouze kuchyňská směna a kuchaři se mohli z hygienických důvodů sprchovat v sprchovacím boxu v kuchyni, 

kde tekla teplá voda po celý den.                                                                                                                                    
Záchod pro celou rotu byl v přízemí, na konci dlouhé chodby v přístavku u kuchyně a jídelny. Místo pisoárů tu 
byl u zdi opět jen asfaltový žlábek na moč, který se často ucpával a tři klozety v standardních plechových 
kabinkách. 

 

Dopravní prostředky roty tvořily dva terénní automobily GAZ 64, jeden vysloužilý traktor Škoda, jeden 
motocykl Jawa 250 (pérák) a tři koně. 

V automobilech byly rozváženy hlídky do vzdálenějších piketů a clon v době hraničních akcí. Dovážela se jimi 
také pošta a proviant a do školy v Potůčkách se vozily děti důstojníků, bydlících na Podlesí. 

 

Velitelem pohraniční roty Podlesí byl nadporučík Miroslav Hastík ze Starého Města u Uherského Hradiště, 
který bydlel se ženou, asi devítiletým synem a pětiletou dcerou v malém dvojdomku nad rotou. Po zrušení 
pohraniční roty pak prý sloužil ve Vojenské akademii ve Vyškově. 

V druhé části dvojdomku, vedle Hastíkových, bydlel se ženou a malým synem jeho zástupce pro věci 
politické, (politruk) nadporučík Antonín Uvízl. Na internetových stránkách jsem si ale přečetl, že: „Pan Uvízl 
po roce 68 odešel k SNB do Teplé, kde dlouhá léta dělal náčelníka. Výborný chlap, bohužel již zemřel.“ 

Třetím důstojníkem roty byl poručík František Široký. Na rotě byl velitelem 1. Čety., Při tomto psaní jsem si 
ale na internetových stránkách také s politováním přečetl vzpomínky jednoho jeho přítele, který zde napsal:  
„V roce 1966, po zrušení vojskové OSH na úseku s NDR, přišel sloužit na 12.rps Železná 12.bps Planá u Mar. 
Lázní npor. František Široký, Pražák ze Strašnic. Nejprve však prošel velením pracovním jednotkám u ČSLA    

a ještě dlouho si kurýroval nervy. Na 3.bps sloužil na Potůčkách. Stal se mým nejlepším kamarádem, a i když 
nás osud dost často rozděloval, vždy jsme k sobě nacházeli cestu a zůstali jsme si blízcí až do jeho, bohužel, 
náhlého úmrtí v r. 1992. Po "plyšáku" byl reaktivován a rehabilitován a sloužil u útvaru vojsk MV na VPS      
a OSH v Praze.“  

O výcvik psovodů a služebních psů se na rotě staral kynolog, nadrotmistr Milan Rus, který bydlel s rodinou v  

jednopatrovém finském domku na okraji Potůčků.  

Staršinou roty, který měl na starosti týlové zabezpečení, byl praporčík Valachovič. I když žil už dlouho 
v Čechách, bylo na jeho řeči stále znát, že pochází ze Slovenska. Bydlel v paneláku na okraji Potůčků           
se ženou, která byla učitelkou v tamní mateřské škole. 

Po zrušení roty Podlesí se později přestěhoval na Slovensko. 

 

Po příchodu na rotu jsme vyfasovali nové vycházkové stejnokroje a jehličkové maskovací stejnokroje vz. 60, 
tj. čepici, blůzu, kalhoty a delší kabát nazývaný kango, včetně teplých vložek, dále teplý trikot a 

podvlékačky, svetr a šálu, druhé kanady, vysoké boty „filcáky“ a gumové holínky. Prádlo a ostatní osobní 
věci jsme si dovezli již z přijímače. Později v zimě vyfasoval každý ještě lyže, ušanku, šálu, pletené prstové 
rukavice a kožich. 

Také zde každý voják dostal svůj samopal, bodák, přílbu, sumku na zásobníky, plynovou masku, 
protichemickou soupravu, ženijní lopatku a stanový dílec.  

                                                                                                                                                               

Zabalená plná polní se zavěšovala na čelo postele, na ostatní věci, prádlo a oblečení, byla u každé postele 
malá skříňka a stolička. Přilby, ženijní lopatky, protichemické soupravy a plynové masky se ukládaly do 
skříněk v šatně v přízemí. K uložení vycházkových uniforem, kufrů a dalších věci, měla každá četa na půdě 
svoji uzamykatelnou šatnu. K uložení a vysoušení mokrých bot a šatů sloužila sušárna v přízemí, kde se po 
celou zimu ve velkých kamnech nepřetržitě topilo. 

Samopaly byly volně uloženy ve stojanech na strážnici.  
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Na náš příchod na rotu se už nedočkavě čekali mazáci, kteří museli do doby našeho zařazení do hlídek 

sloužit v prodloužených směnách a přitom provádět i úklid roty. Hned druhý den po našem příchodu na 

rotu nám proto již byly přidělovány rajóny k úklidu. Každodenní úklid roty byl ale všeobecně chápanou 

nutností a nebylo ho možné považovat za šikanu, která se u pohraničních rot prakticky nevyskytovala i 

z důvodu, že pohraniční hlídku tvořil obvykle jeden mazák jako velitel hlídky a jeden mladý voják.                                                                                                           

Oba byli na sobě ve službě závislí, a protože byli oba ozbrojeni a vybaveni ostrými náboji, mohlo by 

v případě velké šikany a z toho pramenící nenávisti, snadno dojít k nějaké tragédii. 

 

Po celém úseku roty nás hned v prvních dnech po příchodu provedl velitel roty nadporučík Hastík, který nám 
rovněž ukázal všechny pikety, strážní věže a kritická místa. Na PVS jsme se pak také seznámili se všemi 
důstojníky a poddůstojníky roty a obdrželi další informace o poslání, fungování a historii roty, a za necelý 
týden po nástupu na rotu jsme už byli zařazováni do pohraničních hlídek.  

                                                                                                                                                                 

Rozpis služeb a plán školení vyhlašoval operační důstojník, nebo velitel roty každý den v 16.00 hodin na 

bojovém rozdílení, které se konalo na dlouhé chodbě mezi strážnicí a kuchyní v přízemí roty, kde museli být 
nastoupeni všichni na rotě přítomní vojáci. Zde se opět kontrolovalo řádné ustrojení a také dozorčí roty 
museli sloužit ve vycházkových uniformách.  

Potom byl rozpis služeb se jmény členů jednotlivých hlídek, místem, cestou, způsobem a dobou trvání hlídky 
vyvěšen v kanceláři operačního důstojníka. V rozpise byla vyznačena i doba spánku jednotlivých 
pohraničníků, kteří měli ten den službu. Pak se rozpis archivoval, aby bylo v případě potřeby stále zjistitelné, 
kdo, kdy a kde měl hlídku. Při sestavování plánu služeb bylo dodržováno pravidlo, že při každém přerušení 
plánovaného osmihodinového spánku se doba spánku o 1 hodinu prodlužovala.  

 

Sloužilo se tzv. tříčetovým systémem, kdy dvě čety zajišťovaly ostrahu hranice a další činnosti, a třetí měla 
výcvik a školení. Jednou týdně měla také každá četa tzv. hraniční volno, tj. 24 hodin osobního volna, kdy sice 
vojáci bez vycházek nesměli opustit rotu, ale jinak si mohli dělat cokoliv dle vlastního uvážení. 

                                                                                                                                                            

Každou noc sloužilo v úseku roty cca 10 mužů na piketech, 4 muži v pohyblivé (kontrolní) hlídce a jeden 
strážný u roty. Ve dne se pak tento počet zvyšoval o další pohyblivé hlídky a hlídky na strážních věžích. 
Každý den se stavěla také kuchyňská a technická směna a nařizoval způsob, doba a místo výcviku psů se 
jmény psovodů a figurantů.  

                                                                                                                                                                  

Na rotě ve 24 hodinové směně sloužil jeden dozorčí s jedním pomocníkem a obsluhou telefonní a signální 
ústředny. 24 hodinovou pohotovost na rotě měla také dvoučlenná poplachová hlídka a sedmičlenná pátrací 
skupina.                                                                                                                                                           

Doba služby operačního důstojníka a dozorčího roty s pomocníkem trvala 24 hodin. V době služby měl 
dozorčí roty povolen krátký spánek od 23.00 hod. do 02.00 hod. a pomocník od 02.00 hod. do 05.00 hod. 
Doba služby u signalizační stanice a telefonní ústředny trvala 12 hodin. Ranní směna od 07.00 do 19.00 hod. 
a noční směna od 19.00 do 07.00 hod. Dvoučlenná poplachová hlídka se psem, připravená do dvou minut 
nastoupit, měla 24 hodinovou pohotovost na rotě.  

Příprava hlídky do služby byla nařizována dozorčím roty 30 minut před jejím nástupem, což bylo tzv. „volno 
před službou“. Příprava spočívala v předepsaném vyzbrojení a řádném ustrojení hlídky s ohledem na počasí, 
místo a délku konání hlídky.  

                                                                                                                                                                

Ve službě musel mít každý člen hlídky svůj samopal, sumku a bodák. Před nástupem služby vydal dozorčí 
roty každému členu hlídky 40 ostrých nábojů. Každá hlídka nosila také pouta a signální pistoli se třemi 
světlicemi, z nichž se červená světlice vystřelovala v případě narušení hranice směrem do vnitrozemí, zelená 
při narušení směrem ven a bílá se vystřelovala v případě nebezpečí.  

Každý člen hlídky nosil také v kapse blůzy obvazový balíček a v noci bateriovou svítilnu se třemi či čtyřmi 
monočlánky, které se každý den na rotě nabíjely a obměňovaly. Ke spojení s rotou a ostatními hlídkami, 
měla každá hlídka tzv. polní pojítko. Zdířky pro připojení pojítek byly po celé délce hraničního úseku 
umístěny na všech stálých stanovištích hlídek, piketech, strážních věžích a dalších utajených místech.  
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Před započetím služby se každá hlídka hlásila v kanceláři u operačního důstojníka, který jí vydal bojový 
rozkaz k ochraně státní hranice s případnými konkrétními úkoly, informacemi a heslem k vzájemnému 
rozpoznávání hlídek a kontrol při snížené viditelnosti a v noci. 

 

Když hlídka uviděla v noci někoho přicházet, zastavila ho tlumeným zvoláním: „Stůj! Heslo!“ Když oslovený 
vyslovil správné heslo, musela také hlídka odpovědět dohodnutým ohlasem, aby i přicházející věděl, že ho 

staví oprávněná osoba. Protože ale hlídky heslo často zapomínaly, měli jsme pro ten případ vytvořena hesla 
univerzální, jako například: „Celta – civil“ apod. 

Služba pohraniční hlídky začínala vydáním bojového rozkazu a končila ohlášením poznatků ze služby při 
návratu hlídky k rotě. Při normální situaci se v operačním dnu určovala pohraničníkům v základní službě doba 
hlídky do 10 hodin, při zesílené ostraze státní hranice do 14 hodin. Podle situace, povětrnostních podmínek a 

dalších potřeb se doba služby dělila na dvě nebo i více částí. Velitelé družstev vykonávali službu v terénu do 
7 hod v operačním dnu, ostatní specialisté roty se využívali pro službu v terénu jen výjimečně.  

Pohraniční hlídka byla podřízena jen veliteli roty, dozorčímu důstojníkovi roty a přímým nadřízeným velitele 
roty. Odvolat hlídku ze služby a měnit její úkol mohl jen velitel roty a v neodkladném případě operační 
důstojník roty.                                                                                                                                            

Každá hlídka při cestě na určené stanoviště, a pohyblivá hlídka po celou dobu služby kontrolovala 

neporušenost zabezpečovacího systému hranice, který byl tvořen ostnatým drátěným zátarasem a signální 
stěnou z ostnatého drátu na cca 1,8 m vysokých dřevěných sloupcích tvaru T. Vedle signální stěny byl na 
straně do vnitrozemí ještě cca 6 m široký, stále udržovaný kontrolní orný pás, který měl zachytit stopy 
případných narušitelů, z nichž mohla hlídka určit směr přechodu, počet osob a další údaje.                                                                                                                             

Kontrolu zabezpečovacího zařízení prováděly hlídky tak, že při chůzi po úzké pěšince mezi kontrolním orným 
pásem a signální stěnou kontroloval první člen hlídky signální stěnu a druhý, zpravidla velitel hlídky, 
kontroloval orný pás. Pouze v případě, že velitelem hlídky byl psovod se psem, šel jako první on.                                                                                                               
V prvních dnech služby kontrolovali signální stěnu většinou hlavně nováčci, kteří chodili v hlídce jako první. 
Vzadu chodící velitelé hlídek pak jejich pozornost prověřovali tím, že při cestě na stanoviště zavěsili na dráty 
signální stěny kousek látky nebo papíru a při zpáteční cestě kontrolovali, zda si toho nováček všimne.                                                                                                                              

Když se dráty signální stěny přestřihly nebo spojily, vytvořil se zkrat a na rotě se na signalizační stanici 
rozblikala červená dioda s číslem úseku, kde k narušení došlo a ozval se i akustický signál. 

Dozorčí u signalizační stanice o tom ihned musel informovat operačního důstojníka roty, který obvykle vyslal 
prověřit narušený úsek nejbližší hlídkou z piketu nebo strážní věže, nebo tam případně vyslal poplachovou 
hlídku z roty.  

Na úseku roty Podlesí byla signální stěna rozdělena na celkem dvacet úseků, (deset vpravo a deset vlevo), 
jejichž začátky a konce museli všichni pohraničníci roty dobře znát.  

                                                                                                                                                                    

V případě zjištěného porušení signální stěny nebo při zjištění stop v kontrolním pásu, byla hlídka povinna 

provést neodkladně vyhodnocení: zjistit směr postupu, počet osob, stáří a zvláštnosti stop a výsledek 
okamžitě hlásit operačnímu důstojníkovi roty. Pokud došlo k narušení signální stěny a kontrolního pásu zvěří, 
hlídka poškozené místo opravila a funkčnost úseku se znovu zkratováním drátů prověřovala.  

V případě překonání zátarasu člověkem, vydal operační důstojník hlídce rozkaz k pronásledování narušitele     
a na místo vyslal většinou ještě dvoučlennou poplachovou hlídku se psem, připravenou na rotě do 2 minut 

nastoupit a vyhlásil hraniční poplach. Během 7 minut pak byla na rotě připravena k pronásledování narušitele 
i pátrací skupina, která měla 5 a více mužů s důstojníkem, radiostanicí a dvěma psy.  

Po vyhlášení hraničního poplachu museli všichni řádně ustrojení a vyzbrojení vojáci nastoupit během 10 
minut do řady na chodbě, kde je dozorčí důstojník rozdělil do hlídek, tzv. clon, překrývajících předpokládaný 
postup narušitele, případně jimi posiloval další hlídky v terénu. Ostatním nezařazeným vojákům pak obvykle 
nařídil mít pohotovost na světnicích.  
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Současně byly o narušení státní hranice informovány i všechny hlídky v terénu a sousední pohraniční roty, se 
kterými bylo navázáno i radiové spojení a další součinnost. 

Při velkém vypětí sil v průběhu pronásledování narušitele, měly hlídky povoleno odhodit kromě zbraně 
všechny ostatní nepotřebné výstrojní součástky, bránící jejich rychlému pohybu.  

Když jsem později už jako provianťák zjistil systém zařazování hlídek do clon, postupoval jsem při poplachu 
tak, že jsem ihned po jeho vyhlášení ještě neoblečený běžel na strážnici, kde jsem si vzal samopal a náboje.                          
Potom jsem šel zpátky na světnici, kde jsem se v klidu obul, oblékl, lehl do postele a začal v předstihu „držet 
pohotovost“. Vyšlo mi vždycky.  

Hraniční poplachy byly na rotě vyhlašovány klaksonem skoro každý den, buď jako ostré nebo k nácviku jako 
cvičné.  

Bojový poplach se vyhlašoval údery na gong, zavěšený nad schodištěm. Při bojovém poplachu museli všichni 
vojáci s úplnou výzbrojí a s plnou polní nastoupit do 15 minut, připraveni opustit vyklizenou rotu. Sebou 
museli mít i proviant, kulomety a další zbraně s municí ze zbrojního skladu. 

Protože jsme ale byli téměř pořád ve službě, bojové poplachy byly vyhlašovány jen velmi zřídka. 

 
Pro čety mající výcvik a školení, platil normální vojenský režim: ráno v 06.00 hodin budíček, rozcvička, 
snídaně a potom tělesná příprava nebo vojenský výcvik. Teorie se probírala na učebně v domku nad rotou                

a pro tělesnou přípravu byla na svahu nad rotou postavena překážková dráha, kovová bradla a pískové 
doskočiště pro skoky do výšky a dálky. Bylo tam také vybudováno několik okopů pro bojové a taktické 
cvičení a na rovnějším malém plácku se tam mohl ve volnu hrát i fotbal. Pořadová příprava se prováděla na 
cestě a zpevněné ploše u roty, která sloužila i jako seřadiště a volejbalové hřiště.   

Tělesná příprava byla zaměřena hlavně na posílení tělesné a běžecké zdatnosti. Běhalo se stále a kdekoli. 

Často jsme i s plnou polní výstrojí běželi až za sousední rotu na konci Potůčků a zase zpět. Často tu byly také 
pořádány různé běžecké závody a soutěže. 

Při první tělesné přípravě jsme museli běžet sto metrů na měřený čas. Při tomto běhu můj tehdejší 
spolubydlící, Slovák Štefan Konečný, několikrát padl k zemi s výkřiky: „Já už nevládzem! Já už nevládzem !“ 
Za necelé tři týdny poté byl ale na rotě uspořádán patnáctikilometrový orientační závod s cenou „opuštáku“ 
pro vítěze a Štefan tento závod suverénně vyhrál. Po návratu z opušťáku se pak přiznal, že v civilu běhával 
závodně dlouhé tratě. Kamarádi mu prý ale radili, že to nemá přiznávat a dělat raději na vojně chudinku. 

Po tomto přiznání měl ale u naštvaných mazáků, dost velký vroubek a na rajónech se pak dlouho nezastavil. 
 

Hodně času jsme věnovali také nácviku střelby ze samopalu vzor 58, jak se nesprávně říká útočné karabině 
s používanými puškovými náboji 7,62 x 39 mm, protože samopaly používají střelivo pistolové. Nacvičovala se 
správná poloha při střelbě vleže, vkleče, vstoje i za pohybu, s oporou i bez opory. Procvičovali jsme odhad 
vzdáleností ke správnému nastavení hledí, přilícení, zamíření a spuštění palby. Důraz byl kladen i na 
bezpečné nabití a vybití zbraně před nástupem a po skončení strážní služby, a bezpečný postoj a rozestavení 
členů hlídky při zadržování narušitele. Na cvičišti u roty se údajně prováděly dříve i ostré střelby, protože ale 
kulky létaly až do Německa, byly zde ostré střelby zakázány a ke střelbám jsme jezdili na vojenskou střelnici 
u pohraniční roty Jelení vétřieskou, vypůjčenou ze sousední roty v Potůčkách.  

 
Byla to náročná ,někdy i docela těžká služba, přesto ale na dobu zde strávenou vzpomínám stále velice rád. 
Jen mě mrzí, že jsem si tenkrát neprohlédl lépe všechna ta krásná místa v okolí, o kterých se bohužel až teď 
dovídám  z internetových stránek. 

 

 

 


