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ZIMA NA PODLESÍ 

Pohraniční rotu Podlesí bylo možné v mnohém přirovnat k zaoceánské lodi. Podobně jako loď 
mořem, byla rota ze všech stran obklopena hustými smrkovými lesy, odkázaná především 
sama na sebe. Stejně jako námořníci na lodi, museli i zde vojáci po řadu měsíců společně žít 
v uzavřené společnosti s minimálním spojením s  vnějším světem a podobně jako na lodi se 
tu v neustálém sledu střídaly dny služby, cvičení a volna. Rovněž hierarchie a velení na lodi a 
rotě bylo téměř totožné.  

Život v Krušných horách nebyl nikdy nijak lehký. V dlouhých zimách tu panují velké mrazy, 
závěje sněhu dosahují výšky i několika metrů a pozůstatky sněhu jsme nacházeli v lesních 
zákoutích a roklinách často i v letních měsících.  

 

Svůj příchod na vrcholky a náhorní plošiny Krušných hor ohlašovala zima už koncem měsíce 
října větrem, dešti, večerními mlhami a ranními mrazíky, které spalovaly a barvily uvadlou 
trávu nahnědo. Jaká zima bude a kolik přinese sněhu, předpovídali už dlouho dopředu 
krušnohorští usedlíci z kančího tuku, vrstev cibule, přeletu tažných ptáků a úrody jeřabin.  

Nízké, ocelově šedé mraky nad Pískovcem, těhotné sněhem a vodou, stále častěji 
zatemňovaly oblohu a evokovaly myšlenky na teplé jídlo, postel a silnější spodní prádlo 

Hlídky, vracející se terénu zanechávaly na chodbách roty blátivé stopy provázené závany 
chladné vlhkosti.   

                                                                                                                                                                 
Pak začal brzy padat sníh a padal a padal. 

  

A když sněžení ustalo, byla rota Podlesí prakticky odříznuta od světa, protože se auty a ani 
s  koňmi na sněhem vysoko zasypaných cestách a silnicích jezdit nedalo. Zásoby proviantu 
ale docházely a tak jedno družstvo vyprázdnilo své tlumoky na velkou polní a vedeni 
provianťákem, Slovákem Jožou Slávikem, vyrazili na lyžích do Horní Blatné nakoupit maso. 

 

Pověřit tímto úkolem Jožu Slávika se ale ukázalo být velikou chybou, protože když se na 
zpáteční cestě všichni zastavili ohřát v hospodě v Potůčkách, ztratil Jožo po vypití jednoho 
panáka rumu veškeré zábrany a všechno nakoupené maso tam vyměnil za další alkohol. 

Při cestě z Potůčků na rotu snědli podnapilí vojáci i všechny nakoupené uzeniny a na rotu 
nepřivezli vůbec nic. Po několik dalších dní, než byly cesty zase trochu průjezdné, se na rotě 
jedly jen brambory, konzervy, těstoviny a krupicová kaše. 

 

I když byl, Jožo Slávik potrestán, pít nepřestal a když se jednou večer vracel zase silně opilý 
z vycházky na rotu, stačil dovrávorat jen na okraj Potůčků k domku cikánů Lakatošových, ke 
kterým vlezl a okamžitě usnul. Cikáni, kteří si s ním nevěděli rady ho potom přivezli na rotu na 
sáňkách. A pak ať někdo říká, že cikánům chybí empatie. 

Zima byla ale i obdobím častějších vycházek a také dovolenky se na rotě dávaly zásadně jen 
v zimních měsících, kdy se předpokládalo menší množství pokusů o přechod státní hranice 
z důvodu velkého množství sněhu a snadnějšího sledování stop.                                                                                                      
Dovolenka většinou začínala o půlnoci odchodem z roty na nádraží v Potůčkách, odkud 
odjížděl ve dvě hodiny ráno vlak do Karlových Varů. Do poslední chvíle před odchodem 
museli ale všichni ještě sloužit. Vzpomínám na Šerycha z druhé čety, který dostal dovolenku 
jako první z roty. Dvě hodiny před nástupem dovolené seděl ale ještě v hustém dešti na 
nočním stanovišti u Mílov a po tváři mu stékaly čurůčky vody.  
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Výstroj vojáků byla v zimě doplněna o ušanky, rukavice, šály, filcáky, vatované vložky, 
kožichy, bílé maskáče a nepostradatelné lyže.                                                               
Lyžařský výcvik byl prováděn vedle roty na svahu, který na svém konci spadal prudkým 
břehem do Podolského potoka, takže se často stávalo, že když tam někdo nestačil včas 
zastavit, skončil v jeho ledové vodě. 

 

 Sjíždět ve službě některé prudké kopce bylo zakázané a skoro i nemožné, protože z jedné 
strany vyšlapané úzké pěšinky byla signální stěna z ostnatého drátu a z druhé vysoká hrana 
sněhu na kontrolním pásu. Sjížděli jsme proto z kopců tak, že jsme seděli nebo leželi na 
odepnutých lyžích, nebo jsme při jízdě seděli na zkřížených hůlkách ze silných lískových 
prutů, kterými se dalo účinně brzdit. 

 
Na své straně podél státní hranice měli Němci vyjetou běžeckou stopu, a když jsme se tam 
někdy s nimi při kontrole demarkačního pásma potkali, museli být velmi překvapeni naší 
výbavou. Na některých lyžích byly místo ulámaných špicí navlečené prázdné kulaté konzervy 
a hůlky byly zhotoveny ze silných  lískových prutů. Vábný pohled neskýtaly ani naše uválené 
bílé maskáče s vytrhanými čtverci látky, které byly použité místo toaletního papíru.  

 

Ani jaro ale žádnou úlevu nepřineslo, protože když začal sníh roztávat a lyžovat se už nedalo, 
byla chůze v blátě a rozbředlém sněhu velmi namáhavá. A jak sníh roztával a klesal dolů, 
strhával sebou a zkratoval dráty signální stěny. Každý zkrat musely potom hlídky prověřovat a 
hodně práce měli i spojaři s jeho opravami. K omezení vzniku těchto škod jsme proto velmi 
často chodili místo plánovaného spánku a i ve dnech hraničního volna hloubit ve sněhu podél 
signální stěny dlouhé a hluboké příkopy.  

Na konci zimy a začátkem jara přicházela za večerního šera stáda jelenů a laní až k rotě a 
když jsme jim svítili do očí silnými svítilnami neutekli a nechali se i pohladit. 

V paměti mi také zůstal jeden slunečný jarní den o velikonoční neděli 18. dubna 1965. Seděl 
jsem tehdy na příčkách kovového sloupu elektrického vedení u vlakového nádraží 
v Potůčkách, kde jsem čekal na psa, kterému jsem šlapal stopu a díval se, jak hřejivé paprsky 
jarního slunce mění okolní sníh na pramínky vody, stékající do místní říčky Černé. 

 

Ještě ale v sobotu 1. Května 1965, když jsme u roty vztyčovali májku, začal sníh znovu padat 
a ten den ho do večera napadlo celých 80 centimetrů. 

 

 


