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Narušitelé 

 
Každý rok bylo na úseku roty Podlesí zadrženo několik narušitelů státní hranice. Byli to převážně lidé ze 

sousedního Německa, kteří se chtěli z nějakého důvodu nezákonně dostat na území naší republiky. Nebylo to 

ale nikdy nijak dramatické a vše se to vždy odehrálo bez střelby a použití jakéhokoliv násilí.  
 

Zadržení narušitelé byli vždy vyslechnuti vojenskou kontrarozvědkou a poté byli předáni německé Grenz 
Polizei. A ačkoliv bylo nařízeno chovat ke všem zadrženým zdvořile a ohleduplně, bylo toto nařízení i u nás 
někdy porušováno a když jednou kluci po několika dnech pronásledování a čekání v mizerném počasí venku 

ve clonách zadrželi tři narušitele, vystříhali jim na rotě při čekání na eskortu elektrickým strojkem ve vlasech 
kříž. Dostali pak za to několik dní ostré basy. 
                                                                                                                                                                                

A když jednoho deštivého podzimního dne došlo k přechodu státní hranice u vedlejší roty v Potůčkách, byl i 
na rotě Podlesí vyhlášen hraniční poplach a hlídky vyslány do terénu. Jedné této naší hlídce se pak druhý den 
skutečně podařilo německého narušitele v jednom z opuštěných domů najít a zadržet. Po zadržení ho 
k převozu na rotu posadili do gazíku, kde se začal suchý a viditelně odpočatý Němec našim promrzlým, 
promáčeným a unaveným pohraničníkům provokativně pošklebovat. Když pak ještě dosti agresivně 
požadoval hřeben, aby se prý mohl lépe učesat, to už proti němu v gazíku sedící mohutný četař Beránek 
nevydržel a rozezlený celonočním trmácením po jeho stopách, mu jich tehdy několik ubalil. 
 

Přímo nad rotou Podlesí se signální stěna lomila a sloupek stěny byl proto v místě lomu podepřen vzpěrou, 
přes kterou jednou hranici přecházející Němec signální stěnu přelezl, aniž by vyvolat její zkrat. U roty si ještě 
nechal připálit cigaretu a chytili ho až na západní hranici při pokusu o přechod do západního Německa. 

Cizí člověk, pohybující se v blízkosti roty, nebyl nikomu podezřelý, protože tu často pobývali lesní dělníci 
německé národnosti a také geologové, kteří měli u cesty pod rotou postavenou svoji maringotku, ve které 
přespávali a z níž odcházeli každé ráno podél roty do demarkačního pásma, kde hloubili štolu a hledali nové 
naleziště zinkových rud. Každý večer odcházeli z maringotky do hospody v Potůčkách, odkud pak v noci 

klopýtali po neudržované cestě zpět. Jednoho dne proto tento postup změnili a maringotku přestěhovali blíž 
k hospodě. Cesta do práce se jim tím sice prodloužila, ale cestu do hospody a z hospody měli mnohem kratší.  

                                                                                                                                                                                

Na rotě také sloužil slabý, hubený a až téměř vychrtlý vojín Sluka, který těžce snášel drsné podmínky strážní 
služby. Byl proto stavěn především do směny v kuchyni, kde vykonával pomocné práce, čistil zeleninu, 
uklízel, umýval stoly, talíře, nádobí apod. Když byl ale jednou poslán při hraniční akci do clony, narazil přímo 
na něho narušitel, který se mu sám okamžitě vzdal. Sluka byl za toto zadržení odměněn opušťákem a všichni 
ostatní, kteří za celou dobu svých četných služeb žádného narušitele nechytili, to tehdy považovali za trochu 

nespravedlivé.  
 

Ke zkratu signální stěny u Českého Mlýna došlo také jednoho večera, kdy jsem měl službu u signalizační 
stanice. Protože operační důstojník pobíhal kdesi po rotě, tak abychom neztráceli čas, poslal jsem hlídku 
z piketu prověřit narušený úsek sám, ačkoliv to podle předpisů mohl udělat jen operační důstojník.  

Za chvíli se mi ale ozval v telefonu vyděšený hlas vojáka, který se ptal, co má dělat, protože i on tehdy 

porušil předpisy a do narušeného úseku, kde se do prudkého svahu vystupovalo po schůdcích, vyběhl sám a 
aby se mu lépe běželo, tak i bez samopalu a teď polekaně volal, že stojí neozbrojený v nočním lese, kde slyší 
jakýsi praskot a kroky.                                                                                                                                              

Rychle jsem mu tam proto poslal ještě další dva vojáky z piketu i se psem, který tam pak vyštěkal srnu. 
Protože jsme ale tehdy všichni hrubě porušili své povinnosti, nikde jsme tuto událost nehlásili a ani o ní nikdy 
nemluvili. 

 

 

Ke konci prvního měsíce přijímače jsme se v srpnu roku 1964 byli u obce České Hamry podívat na malý 
pomníček pohraničníka Jaroslava Soukupa, který zde byl 26.8.1963 smrtelně postřelen. 
 

Později mi jeden mazák, říkejme mu třeba Karel, vyprávěl, jak se to tehdy celé událo. 
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Toho srpnového dne roku 1963, narazila krátce před půlnocí pohraniční hlídka u obce České Hamry na 

neznámého muže, který hovořil pouze německy a měl jen německé doklady. Velitel hlídky, čtyřiadvacetiletý 
záložník, svobodník Jaroslav Soukup, proto poslal druhého vojáka k nebližšímu připojovacímu místu oznámit 
polním pojítkem tuto událost na rotu a vyžádat instrukce k dalšímu postupu. 
Když voják odešel telefonovat, sáhl neznámý do kapsy, odkud vytáhl krabičku cigaret. Když si pak jednu 

cigaretu vložil do úst a sáhl do kapsy podruhé, Soukup v domnění, že sahá pro zápalky, v ostražitosti 
poněkud polevil, což se mu ale stalo osudným, protože neznámý vytáhl z kapsy místo zápalek pistoli a střelil 
svobodníka do břicha a ačkoliv po něm ještě oba vojáci stříleli, utekl do vedlejšího lesa.                                                                    
Později pak ještě těžce postřelil další pohraničníky, Josefa Musila a Ludevíta Korbáše, kteří běželi se psem po 
jeho stopách. 
Rozeběhla se tehdy nebývale velká akce, do které byly nasazeny i záložní pohraniční roty, útvary SNB a 
jednotky vnitřní stráže MV. Do akce byl nasazen i vrtulník, protože nikdo v té době nevěděl, kdo je oním 
neznámým, kam směřuje a z jaké zbraně tak přesně střílí. 
V takových případech se předpokládaný směr postupu narušitele přehrazuje rozestavenými hlídkami, tzv. 
clonou. Do této clony postavili tehdy i vojáky z výcvikového praporu, kteří ale neměli ještě složenou přísahu 
a měli tudíž jen samopaly bez ostrých nábojů, které dostali jen velitelé družstev, tedy cca každý desátý 
voják. Mezi nimi byl tehdy i Karel, který mi řekl, že když leželi v rozestupech v noci v lese, uslyšel přibližující 
se kroky, ale protože bez nábojů byl v podstatě bezbranný, měl strach se prozradit a tak nechal neznámého 
projít. 
Když šel druhý den ráno na kontrolu hlídek ve cloně četař absolvent Páleniček, zahlédl na protější stráni 
neznámého člověka, mířícího pistolí na bavící se a nic netušící hlídku. Bez dlouhého rozmýšlení strhl proto 
rychle z ramene samopal a na narušitele vystřelil. Měl přitom zřejmě velké štěstí, že ho hned prvním 
výstřelem zasáhl.  
Později se zjistilo, že narušitelem byl čtyřiadvacetiletý německý výsadkář Dieter Sudars, vyzbrojený pistolí 
Parabelum. Co ale na našem území pohledával, to se už nikdy nezjistilo.  

Svobodník Soukup, který později v nemocnici zemřel a oba ranění vojáci byli za tuto akci vyznamenáni a 
Jaroslav Soukup má dodnes u Nových Hamrů malý pomníček. 

Takhle jsem slyšel tuto historku vypravovat. Zda se to ale událo přesně takhle, to proto potvrdit nemohu. 

 

 

 

 

 

Pomníček Jaroslava Soukupa 

 

 


