
 

Objekt bývalé roty Pohraniční stráže Dyleň 

Právě se nacházíte v bývalém vojenském areálu. Až do roku 1991 zde 

sídlila Pohraniční stráž. O historii ochrany státních hranic Československé 

republiky i o lidech, kteří toto území střežili, toho bylo napsáno již mnoho. 

Byla to slova jak pochvalná, tak i hanlivá. Rádi bychom umístěním této 

informační tabulky přispěli k objektivnějšímu pohledu na dobu, kdy byly 

hranice hlídány pohraničníky. Jsme totiž jedni z nich. Na této rotě jsme 

strávili, jako vojáci základní služby, dva roky svého života v 70. a 80 letech. 

Vlastní objekt pohraniční roty Dyleň byl postaven ve 2. polovině 60. let a 

zkolaudován v roce 1971. Od té doby zde byli ubytováni pohraničníci a 

vojáci ČSLA sloužící na nedalekém stanovišti radiotechnického průzkumu. 

Vzniklý areál nahradil původní dyleňskou rotu, která byla na témže místě postavena již v roce 1951. 

Nová rota se jako jedna z mála nacházela za signální stěnou. Vojáci zde měli na tehdejší dobu moderní zázemí. Sloužili jsme zde 

v době tzv. studené války. Tehdy byla Evropa rozdělena na dva světy. Hrozba válečného konfliktu se mohla stát realitou. My, 

pohraničníci jsme stáli na samé hranici, právě mezi těmito světy. Byli jsme hrdí na to, že střežíme státní hranice své vlasti, 

bezpečnost a klid svých rodin a nejbližších. Po více jak 40. letech se vracíme na místa, která jsou pro nás symbolem vlastenectví, 

kamarádství a hrdosti. Jen málokdo dokáže porozumět významu těchto slov, zvláště pak, mluvíme-li o době, která je považována za 

totalitní. Nechceme vůbec polemizovat o tom, jak moc byla špatná, či dobrá pro tuto zemi a její lid. Rádi bychom vyjádřili jenom své 

pocity a vzpomínky k historii, jež sami pamatujeme. Se svými čtyřnohými kamarády jsme za každého počasí, ve dne i v noci hlídali 

státní hranice naší země. Stejně tak, jako to před mnoha staletími dělali naši předkové. Stejně tak, jako naši dědové a tátové 

pomáhali osvobozovat republiku od nacismu. Nečinili jsme nic proti tehdy platným zákonům. Jsme pyšní, že jsme zde mohli sloužit 

v uniformě s psíky na klopě. Vzpomínáme na tu dobu rádi. Nikdy nezapomeneme na všechny své kamarády z vojny, velitele, zdejší 

lidi a pochopitelně služební psy, kteří byli pro naši službu nepostradatelnými pomocníky.  
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