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Poslední dny roty Podlesí. 

Když byl v roce 1966 dosavadní tzv. vojskový systém střežení hranic s NDR zrušen, došlo i ke zrušení 3. 

Karlovarské brigády PS a na rotě Podlesí se začalo postupně všechno měnit. Střežené úseky a úkoly roty 
převzalo pohraniční oddělení OSH Potůčky, které sídlilo v budově bývalé 13. roty Pohraniční stráže a vojáci 
z roty Podlesí byli postupně odesíláni do kasáren brigády v Ostrově a odtud potom k jiným útvarům. 

Se zbývajícími vojáky jsme na jaře roku 1966 připravovali rotu na předání novému vlastníkovi. Všechny 
vnitřní i venkovní prostory roty jsme vyklízeli a všude dělali pořádek, přičemž na skládce tehdy skončilo i 
množství ještě použitelného materiálu.                                                                                                                                    
Auta, zbraně, sklady a všechno ostatní vybavení roty bylo odváženo do ostrovské brigády.                                           
Psi byli utraceni, koně a ovce jsme předali lesní správě a státnímu statku v Abertamech. 

Z roty byl odvelen velitel Hastík, poručík Široký a nrtm. Rus. Nadporučík Uvízl se i s rodinou přestěhoval do 

domu v Potůčkách, kde začal sloužit v tamním oddělení OSH.                                                                                            
Na rotě zůstal jen staršina Valachovič a nás sedm posledních vojáků z velitelského družstva.                         

Kromě mě byli ale i oni brzy z roty odveleni. Když se šli poslední večer před odjezdem rozloučit do hospody 
v Potůčkách, zůstali jsme se spojařem Oldou Havlíčkem hlídat rotu. Stáli jsme na balkónu a z výmetnic 
nástrahovadel vystřelovali uspořené světlice.                                                                                                                             

   Když jsem později na jednom vojenském cvičení vystřeloval brzy ráno ze signální pistole bílé světlice 
k vyhlášení bojového poplachu, velmi mě překvapily výhrady tamního velitele útvaru, který mě přitom 
zpovzdálí opatrně sledoval a nabádal, ať si ke střelbě vezmu i přilbu a rukavici, protože kdyby mi to prý 
utrhlo ruku, tak ta ruka musí být v rukavici.                                                                                                                  

Zřejmě vůbec ani netušil, jak a kolik světlic jsme při své službě na hranici bez úhony vystříleli. Stejně tak mě 
jednou při službě na hranici překvapilo, s jakým respektem se na nás dívali mladí vojenští paragáni na 
Českém Mlýně, kde byli na nějaké lesní brigádě, když uviděli naše sumky se zásobníky plnými ostrých 
nábojů. 

My jsme si prostě na hranici na vojáky jen nehráli, my jsme tam jimi skutečně byli! 

 

Druhý den ráno přijela pro všechny vétřieska z brigády a já zůstal na rotě zcela sám.                                                     
Spával jsem ve strážnici na několika matracích, které ještě neodvezli, a deky mi na spaní půjčil staršina 
Valachovič.  
Problém jsem ale měl hlavně s jídlem, protože jsme všechny zásoby proviantu už snědli a já si musel jídlo 
chodit nakupovat do Potůčků. 
Když jsem se tam někdy zastavil v hospodě, byl jsem velmi překvapený, kolik je v Potůčkách mladých kluků, 
protože v době naší služby jsme v Potůčkách téměř žádného z nich nikdy neviděli. 
                                                                                                                                                               

Neměl jsem ale kromě lžíce vůbec nic jiného a tak jsem si na smetišti u roty našel jeden vyhozený hrnec, 
který jsem pečlivě umyl a jídlo si na kamínkách ve strážnici připravoval v něm. Jiné nádobí jsem ale neměl a 
tak jsem musel nejdříve vypít uvařenou kávu a teprve potom jsem si mohl uvařit polévku. Nic jiného se 
v tamních podmínkách vařit stejně ani nedalo. 

 Neměl jsem ani žádnou zbraň, protože kdyby mě prý někdo přepadl, mohl by se ozbrojit. Rota se zamknout 
nedala a tak jsem se musel spoléhat jen na sebe a na štěstí, protože kolem páté hodiny odpoledne projel pod 
rotou slovenský vozka, vracející se z okolních lesů do Potůčků a v širokém okolí už nikdo jiný nebyl. 

Cítil jsem se jak trosečník na opuštěném ostrově, protože si tu nebylo s kým popovídat, nebylo tu vůbec nic 

k rozptýlení a ani nic ke čtení. Prošmejdil jsem proto celou vyklizenou rotu a našel pouze jednu ušmudlanou 
knihu, Vetřelce od Charlese Beaumonta, kterou mám dodnes doma.                                                                                                                            

Jen některý večer se tu zastavila procházející hlídka z oddělení OHS v Potůčkách a ve dne sem občas zajížděl 
staršina Valachovič na svém Pionýru.                                                                                                 
Jednoho dne sem přišla také skupinka Němců, tvrdících, že jim budova roty dříve patřila. Jen se tu ale 
porozhlédli a pak zase v klidu odešli.  
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Dělal jsem stále pořádek v okolí a vyklízel i půdu nad přístavkem, na kterou všichni předtím zapomněli. 
Vyházel jsem okénkem ve štítě všechno harampádí ven a tam to zapálil. Byl to tak velký oheň, že sem 
z okolních lesů přispěchala skupinka lesních dělníků v domnění, že hoří celá rota.  

 

Asi po třech týdnech mě ale tenhle poustevnický život omrzel a tak když přijeli z brigády spojaři s vétřieskou 

demontovat signální stěnu, vrátil jsem staršinovi v Potůčkách jeho deky a odjel s nimi do kasáren 3. 
Karlovarské brigády v Ostrově nad Ohří – Vykmanově, kde jsem zůstal až do konce září 1966, kdy jsem 

odešel do civilu. 

 

Když jsem po více jak třiceti letech do Potůčků a na Podlesí přijel znovu, všechno už tam bylo jiné.  

Bývalá  hospoda  „U kulhavého Jima“, jak jsme ji tehdy nazývali, protože hospodský Čech napadal na jednu 
nohu, v Potůčkách už nestojí a místo ní je v těch místech hraniční přechod a velká vietnamská tržnice, kde 
jsem viděl nakupovat převážně Němce ze sousedního Johanngeorgenstadtu. 

Z budovy bývalé roty Podlesí je teď horský hotel U Červené lišky a z bývalé pévéesky je jídelna s výčepem. 
Kotce pro psy jsou odstraněny, v domku důstojníků bydlí noví majitelé a z budovy bývalé učebny je něčí 
rekreační domek. 

Drátěné zátarasy a strážní věže u hranice jsou stržené a kontrolní pásy už zarostly stromy. 

Na svahu vedle bývalé roty je místo zákopů a překážkové dráhy vybudovaný lyžařský šlepr a při svých 
soustředěních zde pravidelně pobývá pražský pěvecký soubor Bambini di Praga.  

Ti už tu ale zpívají jiné písně, než tu naši: „Na Podlesí pod Pískovcem rota stojí, a v ní jako malý ptáček, 

pláče malý péesáček, pro dívenku svoji …“  

 

C'est la vie 

 

 

 

 

 

Podlesí v zimě roku 1965  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


