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Pikety a strážní věže 
 
Na úseku 12. pohraniční roty Podlesí stálo 6 strážních věží: Kóta, Věž u roty, 
Mílovy, Zlom, Patnáctka a Český Mlýn.  
Věže byly třípatrové dřevěné konstrukce o čtvercovém půdorysu v dolní části 
3 x 3 m a budkou o rozměrech cca 1.20 x 1,20 m v horní části. Kromě 
„Patnáctky“ byly všechny strážní věže bez ochozu. Stříška budky byla pokryta 
asfaltovou lepenkou a dvojité stěny budky o výšce cca 1,80 m byly obvykle 
vyplněny senem, takže kdyby si zde hlídka ke zmírnění velké zimy zapálila svíčku 
nebo noviny, mohla snadno shořet i celá věž, což se u některých jiných rot i stalo. 
V podlaze budky byl vstupní otvor s poklopem na panty, do kterého se 
vystupovalo po žebřících umístěných v jednotlivých patrech věže. K pozorování 
používaly hlídky většinou silné polní dalekohledy. 
Nepřetržitá služba na některých věžích trvala často až 7 hodin. Při takto dlouhé 
službě na strážní věži v zimě už silný mráz neštípal, ale přímo bolel, ačkoliv jsme 
na nohou měli teplé „filcáky“ a ještě nosili několik ponožek.  
Problémem také bylo odskočit si v zimě na velkou stranu, což se muselo vždy  
nahlásit na rotu. Měli jsme většinou oblečeny trenýrky, podvlékačky, teplé tričko, 
košili, tepláky nebo vatované vložky, maskáčovou uniformu a přes ni ještě bílé 
maskáče a často také kožich. Než se to vše sundalo, mohlo být už někdy také 
pozdě. Protože jsme u sebe neměli ani žádný papír, vytrhávali si k tomu účelu 
někteří vojáci z bílých maskovacích blůz čtverečky látky. 

Na úseku roty Podlesí byly také zřízeny 3 stálé pikety, čili odloučené strážní 
stanoviště, které byly nepřetržitě obsazeny 2 - 4 muži se psem. 
Služba na piketech trvala podle vzdálenosti od roty 24 až 32 hodin.  
Vlastní hlídku obvykle vykonával jeden strážný, sedící na strážní věži nebo na 
nočním stanovišti v zemi. Hlídky se podle povětrnostních podmínek střídaly ve 
dvou nebo tříhodinových intervalech. 
 

Piket Kóta byl vybudován poblíž styku s 13. rotou Potůčky. Byla to v podstatě 
jen jakási obezděná zemljanka na malé mýtince v lese, do níž se scházelo po 
několika schůdcích a kde byly jen dvě postele a malá kamna Petry, kterými se tu 
v zimě topilo. Elektřina ani voda sem zavedena nebyla. Pitnou vodu si hlídky 
nosily z roty, voda na úklid se brala z blízké studánky, v níž jsem často vídal žáby 
a hady. Záchod v lese byl ruský, tj. díra v zemi a tři klacky. Dva na přidržování a 
třetí na odhánění zvěře. Kousek nad piketem stála u kontrolního pásu a signální 
stěny strážní věž, ze které bylo vidět za pěkného počasí až daleko do Německa. 
Ve dne seděla hlídka na strážní věži a v noci v úkrytu zapuštěném v zemi, 

z něhož strážnému vyčnívala pouze hlava. Hlídka seděla čelem k signální stěně se 
dvěma barevnými diodami, které se při narušení signální stěny rozsvítily. Jedna 
barva byla pro pravou a druhá pro levou stranu. Hlídka tak věděla o narušení 
úseku ještě dříve, než přišlo hlášení z roty. Tyto svítící diody rozpoznávali dobře i 
psi, kteří zde při noční hlídce seděli spolu s psovodem a při rozsvícení diody už 
sami vyráželi podle barvy světla na narušený úsek podél drátů, než narazili na 
stopu případného narušitele. Aby psovod pohyb psa, který v noci běžel „na volno“ 
stále kontroloval, měli psi na obojku malou svítící žárovku.  
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Vzpomínám na jednu noční kontrolu piketu, kterou jsem prováděl s poručíkem 
Širokým. Spojením drátů signální stěny jsme způsobili zkrat, přes kontrolní pás 
přeběhli do lesa a čekali na psa. Protože tyto kontroly sloužily i k nácviku psů, 
nosil jsem sebou vatovaný rukáv, do kterého se musel pes při nácviku zadržení 
nechat zakousnout. Na piketu tehdy byla vysoká chundelatá fena Foma, která při 
zadržení útočila na krk a obličej. To věděl i poručík Široký a tak před příchodem 
psa vylezl raději na strom. Když Foma přiběhla, chvíli jsem ji klackem přidržel, 
aby štěkotem oznámila hlídce naši polohu a pak jsem jí nastavil rukáv, do kterého 
se bez problému zakousla. Když ale přiběhla i hlídka a psovod Fomu odvolal, 
uslyšeli jsme silný praskot větví, které se lámaly pod tělem padajícího poručíka 
Širokého.  
  

Jindy jsem šel na kontrolu piketu s nadporučíkem Uvízlem. Měla to být větší akce 
a tak jsme se na ni museli dobře připravit. Protože jsem na kontroly chodil často 
a při mojí nepřítomnosti by vojáci mohli tušit, že se jedná pouze o cvičný poplach, 
na kontrolu jsme vyrazili v době, kdy jsem promítal vojákům na rotě nějaký 
celovečerní film. Když jsem do promítačky založil a začal pouštět poslední cívku 
filmu, požádal jsem kamaráda, spojaře Oldu Havlíčka, aby film dopromítal za mě, 
že si musím jít něco zařídit. Předtím jsem si ale zjistil, že Olda není v rozpisu 
služeb zařazen do pátrací skupiny.  
Ve výstrojním skladu jsme si vzali lyžařské boty bez vzorku a opatrně, aby nás 
nezahlédl strážný u roty, jsme se vydali ke státní hranici. Prošli jsme bránou 
v drátěném zátarasu do demarkačního pásma a šli dál směrem k piketu.  

Asi 800 metrů před piketem jsme prostříhali dráty signální stěny a přes kontrolní 
pás běželi lesem do vnitrozemí. Běželo se nám dost špatně, protože v lese byla 
tma a místy tam také ještě bylo hodně sněhu, do kterého se nám bořily nohy. 
Svítilny jsme ale používat nechtěli. 
Brzy nás proto dostihl pes, běžící z piketu na volno po našich stopách. Byla to ale 
Asta, kterou jsem ze služeb a „trenýrovek“ dobře znal a která znala i mne. Když 
nás dobíhala, zahodil jsem proto rukáv a volal na ni: „ Asta, hodná Asta, kde máš 
pána? Hledej pána!“ Zmatená Asta chvíli proti nám stála, pak se otočila a běžela 
zpátky. Tenhle kousek se nám pak povedl ještě několikrát.  
Když tehdy hlídka z piketu doběhla k místu našeho přechodu přes signální stěnu a 
kontrolní pás, poněkud zazmatkovala, naše stopy chybně vyhodnotila a akci 

nahlásila na rotu se zpožděním. Proto nás nezadržela ani hlídka ve cloně, na 
kterou jsme tehdy na jejím obvyklém stanovišti ještě chvíli marně čekali. 
To už ale operační důstojník, který byl o naší akci předem informován, vyhlásil na 
rotě hraniční poplach a vyslal k našemu pronásledování pátrací skupinu z roty. 

Hlídka z piketu spolu s Astou nás nakonec dostihla až asi po 6 kilometrech 
pronásledování u Horní Blatné. Tam jsme si pak šli společně sednout do 
restaurace hotelu Modrá Hvězda, kam po našich stopách přiběhla za chvíli i celá 
pátrací skupina a s nimi i zadýchaný Olda Havlíček s těžkou radiostanicí na 
zádech.                                                                                                                    
Protože si při vyhlášení poplachu myslel, že se jedná o ostrou akci, šel do pátrací 
skupiny místo původně určeného mladého a nezkušeného spojaře raději sám.  
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Piket Zlom byl umístěn ve výběžku státní hranice, u vrat na cestě vedoucí do 
Českého Mlýna. Byla to nízká zděná budova, připomínající malé prvorepublikové 
pěchotní bunkry. Také zde nebyla elektřina, záchod ani voda. Ta se musela 
dovážet z roty, nebo jsme v zimě k mytí a úklidu rozpouštěli na kamínkách sníh. 
Vybavení piketů bylo všude stejné, dvě postele a malá kamínka. Hned vedle 
piketu byla také strážní věž a noční stanoviště hlídky. 
Kromě ostrahy státní hranice měla hlídka na piketě za úkol kontrolovat i všechny 
osoby jdoucí do demarkačního pásma a oprávněné tam pouštět vraty v drátěném 
zátarasu. Jednalo se především o lesní dělníky, těžící a zpracovávající v tomto 
úseku kalamitní dřevo.                                                                                          
Okolí piketu Zlom bylo částí plošné přírodní památky „Himmelwiese“ (Nebeská 
louka). V těchto místech procházela hranice vyklučenou loukou s několika 
budovami německé osady Halbmeile (Půlmíle). Na některých mapách je toto 
místo označeno i jako Meiler (Milíř). Německé Halbmeile leží přímo na německo-

české hranici ve velmi ostrém výběžku saského území, který je ze všech stran 
obklopen územím českým. Na české straně v zaniklé obci Mílov "Boehmisch 
Halbmeil" ležící v nadmořské výšce 840-950 metrů stálo do 2. světové války 5 
domů a jeden hostinec. Státní hranice nebyla v té době ještě vyznačena a 
konečné finální vymezení hranic, které rozdělilo hornickou osadu na českou a 
saskou část, bylo provedeno až v  letech 1557-1558, a to od pramene Komářího 
potoka, podél něj až po jeho ústí. Osídlení české části bylo ale po roce l948 
opuštěno a v dalších letech zbořeno. V Halbmeile jsou dnes pouze čtyři obydlené 
domy. Zdejší louky, ze kterých je krásný výhled do hor, jsou pověstné svou 
krásou a bohatstvím horských květin a bylin.  

 

Zima na vysoko položené planině Mílov byla velmi krutá. Závěje sněhu zde 
značně přesahovaly i výšku signální stěny, přes kterou jsme.v zimě na lyžích 
snadno přejížděli. 
„Až budu doma“, slibovali nám tehdy mazáci, „řeknu v zimě mámě: „mámo, přilož 
do kamen! Kluci na Mílovech mrznou!“.  
V době mé služby tj. v roce 1965, ještě některé velké a opuštěné domy na Mílově 
a také na okraji Potůčků ještě stály a cvičili jsme v nich psy k vyhledávání 
ukrytých osob. Později byly ale všechny tyto domy zbořeny. 

Když jsme jednoho letního dne jeli na traktorovém valníku pro seno do Českého 
mlýna, uviděli jsme na německé straně v Halbmeile hovořit s tamními německými 
osadníky několik mladých lesních brigádníků, kteří byli ubytováni v budově bývalé 
pohraniční roty na Českém Mlýně. Měli jsme na ně dost velkou pifku, protože nám 
tam stále kopali či házeli fotbalový míč do drátů signální stěny a bavili se tím, že 
hlídka z piketu při prověřování tohoto narušeného úseku musí stále dokola běhat 
po schůdcích do prudkého svahu Holubích skalek nad Českým Mlýnem. Využili 
jsme proto teď této příležitosti a zadrželi jsme je jako narušitele státní hranice. 
Pod namířenými samopaly jsme je dovezli na piket do Českého Mlýna, kde si 
museli sednout v jedné místnosti na zem, a hlídka s namířeným samopalem je 
tam držela až do příchodu jejich vedoucích. Trvali jsme pak na tom, aby jako 
nespolehliví narušitelé státní hranice z Českého Mlýna odešli a to se nakonec také 
stalo. 
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V tomto úseku hranice se také proslavil náš jinak nenápadný mazák Jirka 
Lehoučka, který tudy šel obracet seno, které jsme v demarkačním pásmu sušili 
pro naše rotní koně a ovce. Přebytky sena jsme vozili a prodávali do státního 
statku Abertamy, čímž jsme získávali i nějaké peníze na novoroční a vánoční 
oslavy, večeře a další akce.  
Ačkoliv Lehoučka odešel z roty pouze s hráběmi, zadržel a na rotu přivedl tři 
ozbrojené narušitele z Německa. 
 

S našimi bažanty přišel na rotu také cikán Dani. Když měl jednou na tomto piketu 
hlídku, přijela tam skupina cikánských lesních dělníků, kteří chtěli projet vraty 
v drátěném zátarasu do demarkačního pásma. Když po nich Dani chtěl předložit 
příslušná povolení, cikáni, vidouce snědého soukmenovce, s tím poněkud otáleli. 
Dani nemeškal, namířil na ně samopalem, zarachotil závěrem a cikány vylekal 
tak, že příště vytahovali průkazky už dlouho před piketem. 
 

Piket Český Mlýn byl umístěn ve finském domku, který tu zůstal jako 
pozůstatek po bývalé pohraniční rotě Český Mlýn, asi  200 m od strážní věže a 
nočního stanoviště hlídky. 
Kromě standardního vybavení piketů zde ale byla i zachovalá koupelna, kde jsme 
se mohli po zatopení v koupelnových kamnech vykoupat v teplé vodě. Také sem 
byla zavedena voda a elektřina. Jediným malým nedostatkem byl venkovní suchý 
dřevěný záchod, v němž bylo místo a otvory pro tři vedle sebe sedící osoby. 

Dříve v těchto místech stával mlýn s náhonem, který prý byl přesným obrazem 
mlýna stojícího na saské straně. Z toho zde zbyl jen náhon a ruina jedné stavby. 
Na české straně hranice, stával rovněž hostinec „Zur Patscherei“, který byl ale 
v 50. letech stržen, stejně jako většina dalších domů a mlýna. Zůstal pouze jeden 
dům, kde za války sídlila posádka SS a po válce pohraniční rota. Po jejím zrušení 
pak dům sloužil jako ubytovna pro sezónní lesní dělníky a brigádníky. 

U nás je toto místo konec světa, v Německu rušná krušnohorská magistrála z 
Rittersgrünu do Oberwiesenthalu.  

Signální stěna, vedoucí od roty Podlesí, prudce klesala do Českého Mlýna cca 
1 500 m dlouhým skalnatým útvarem Holubích skalek stojících nad údolím 
hraničního Komářího potoka, který pramenil v osadě Halbemeile a rozděloval toto 
území na českou a saskou část.                                                                    
Vzhledem k obtížné průchodnosti tohoto skalnatého terénu, nebyl u signální stěny 
v délce cca 800 m zřízen kontrolní orný pás a signální stěna zde byla cca 3 m 
vysoká. 

Na vnější straně špice signální stěny v Českém Mlýně, stála u cesty do 
Rittersgrünu dřevěná strážní věž, skýtající dobrý výhled na všechny strany 
střeženého úseku a také na německou vilku, stojící na břehu hraničního Komářího 
potoka, kde se v letních ránech procházela na balkoně nahá německá dívka. 

V noci seděla hlídka na dřevěné lavičce ve špici signální stěny, kde byly umístěny 
i signální nástrahovadla, které fungovaly tak, že po zatažení nebo přerušení 
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nástražného drátu se u hlídky ozval akustický signál. Podle pořadí signálů 
z nástrahovadla a signální stěny tak mohla hlídka okamžitě určit směr postupu 
narušitele. 

Při narušení signální stěny vybíhala obvykle hlídka z piketu k jejímu prověření 
nejbližším směrem kolmo k drátům. To se ale velitelům nelíbilo a požadovali, aby 
hlídka nejdříve doběhla do špice drátěného zátarasu, kde úsek signální stěny 
začínal a teprve potom pokračovala v kontrole signální stěny a kontrolního pásu. 

Proto při jednom nočním narušení signální stěny postupovala hlídka tímto 
způsobem. Když ale tehdy při kontrole narazila na stopy v kontrolním pásu, 
zdržela se poněkud jejich chybným vyhodnocením a narušitele zadržela až na 
dalším drátěném zátarasu, který se chystal také překonat, protože z neznalosti 

průběhu hranic vlastně jen přecházel přes trojúhelníkový výběžek našeho území, 
obklopený ze všech stran územím německým.  

Rád bych tehdy viděl jeho překvapení, kdyby oba drátěné zátarasy úspěšně 
překonal a teprve druhý den zjistil, že je stále ještě v Německu. 

Abychom zužitkovali velkou travnatou plochu demarkačního pásma u Českého 
Mlýna, umožnili jsme Státnímu statku Abertamy, aby zde v létě ustájil a nechal 
pást několik svých dobytčat. A i když jsme tento prostor řádně ohradili, často se 
přesto stávalo, že jsme museli některá zvířata honit až na německém území 
v Rittersgrünu.  

V demarkačním pásmu jsme se ve zbytku bývalého náhonu občas v létě koupali. 
Protože do tohoto místa nemohl přijít nikdo cizí, koupali jsme se zde nazí. To se 
ale zřejmě velmi líbilo německým dívkám, které se v těch chvílích v hojném počtu 
procházely po vedlejší německé silnici.  

Hlídka na  Českém Mlýně byla čtyřčlenná. Cesta z roty na piket trvala 4 hodiny a 
při této cestě prováděla dvoučlenná hlídka se psem kontrolu signální stěny a 
demarkačního pásma.                                                                                          
K urychlení výměny stráží a proto, aby byl piket stále obsazený, byli další dva 
členové hlídky dopraveni z roty na piket gazíkem, který také odvezl zpět dva 
původní strážné. Střídali se tak, že hlídka, která šla na piket pěšky, odjela 
automobilem a ti, kteří automobilem přijeli, odcházeli zpět pěšky.  

Na piketě Český Mlýn jsem sloužil o své první štědrovečerní noci strávené na 
vojně. Po štědrovečerní večeři na rotě nás na piket dovezl rotní GAZ, který pak 
také odvezl předchozí hlídku. Z roty jsme si dovezli pětilitrovou sklenici 
s bramborovým salátem, a několik řízků a chlebíčků, které jsme potom jedli po 
celou noc. V ostražitosti jsme ale nemohli polevit, protože i když se v zimě kvůli 
viditelným stopám hranice přecházela velmi málo, někteří narušitelé v očekávání 
snížené pozornosti vojáků, využívali k přechodu hranic právě tyto dny a noci.  

 

 


