
30. příběh z rPS Potůčky zaslal do našeho redakčního mailu opět pan Zdeněk Holek. 
Tentokráte to není jeho příběh, který zažil, ale je to příběh jeho spolubojovníka, který 
mu ho zaslal a po kterém přebíral četu, po svém příchodu na jednotku z učiliště PS. 
Příběh zažil a vypráví nám ho Mirek Vydra…   
 
 

Šikovnost narušitele 
 
Chtěl bych se ve vzpomínkách vrátit a vzpomenout na první zadržení za mé služby 
na Potůčkách, které se odehrálo tuším v říjnu 1964. 
          Jak Víš, jsem ročník 1944 a u PS jsem sloužil v roce 1963-65. Na pohraniční 
rotu v Potůčkách jsem byl přidělen po absolvování poddůstojnické školy v Zadním 
Chodově a ukončení výcvikového střediska ve Vejprtech. Ve Vejprtech jsem byl 
velitelem čety společně s o rok staršími vojáky služebního ročníku 1962-64. Kluci šli 
do civilu a já s ročníkem 1964-66 asi s 25 vojáky odjel do Potůček. 
          V Potůčkách jsme byli postupně seznamováni s formou ochrany státní hranice, 
s terénem, okolím a všemi dalšími nutnými záležitostmi. 
 
  Nyní příběh, který se snažím napsat a zachytit tak, jak si jej do dnešní doby 
pamatuji. 
 
        Byl podzim roku 1964, asi říjen. Společně s Josefem Hausneren jsme měli 
večer provést kontrolu orného pásu a drátěného zátarasu směrem k sousední rotě 
Jelení v kopcovitém terénu. 
Prošli jsme brankou v drátěném zátarasu a pokračovali směrem k piketu. Pečlivou 
kontrolu orného pásu a drátěného zátarasu jsme měli provádět až při zpáteční cestě. 
Stavěli jsme se na piketu, což bylo proti rozkazu, kde bylo připraveno vynikající 
občerstvení - čaj a chleba se sádlem. Po 10 minutách jsme pokračovali ke 
stykovému bodu se sousední rotou, provedli jsme překrytí asi 150m, otočili jsme se a 
vraceli se zpět. Byla již tma. Byl jsem velitelem pohraniční hlídky a tak bylo mým 
úkolem provádět kontrolu orného pásu. Člen hlídky Josef Hausner prováděl kontrolu 
drátěného zátarasu. Svítili jsme na tu dobu poměrně výkonnými baterkami, 
        Šli jsme volnou chůzí za neustálého svícení na určené technické zabezpečení 
státní hranice. Asi po kilometru zpáteční cesty, jsem objevil v orném pásu špatně 
znatelné stopy. Již jsem místo přecházel, ale zatavil jsem se, vrátil se a provedl nyní, 
již velmi pečlivou kontrolu OP. Společně s Hausnerem jsme stopy vyhodnotili. 
Narušitel šel po špičkách, tudíž nebyly stopy dost veliké, ale v špičkové části byly 
hlubší. Na drátěném zátarasu jsme neobjevili žádné známky poškození nebo násilí. 
Až později byly zjištěny na izolantech drobné skvrny od hlíny. 
         Co následovalo… zanechal jsem voj. Hausnera u místa narušení a sám jsem 
běžel k nejbližší hlásce, která byla u piketu. 
          DDR jsem oznámil dle stanovených postupů, kde přesně došlo k narušení, 
kolika osobami, směr narušení a čas. Od DDR jsem dostal rozkaz počkat u místa 
narušení na vyslanou pátrací skupinu. Na rotě byl mezi tím vyhlášen pohraniční 
poplach. DDR okamžitě nahlásil narušení do vnitrozemí nadřízenému velitelství a 
oznámil jej sousedním rotám, kde byl též vyhlášen poplach a byly vyslány hlídky 
zakrytí. 
           Během pěti minut odjela z roty GAZem pátrací skupina ve složení velitel, 
psovod s pátracím psem, radista a střelec. Současně byly vyslány hlídky zakrytí do 
předem určených  prostorů, kde byl předpokládán postup narušitele. Mezitím se 



hlídka z piketu, Zdeněk Sedláček se psem Rolfem a další člen vydala po stopách 
narušitele. 
          Po příjezdu a příchodu pátrací skupiny do místa narušení bylo opět prověřeno 
místo narušení a potvrzeno narušení státní hranice směrem do vnitrozemí. Na stopu 
narušitele byl nasazen služební pes a pátrací skupina, jejímž jsem byl nyní členem, 
postupovala po stopách narušitele. Nebyla to pravda. Šli jsme po stopách 
poplachové hlídky. Postupovali jsme poměrně rychlým během z kopce asi 2 kilometry 
a dostihli jsme poplachovou hlídku. Pes Rolf ztratil stopu. Oba psi, jak z pátrací, tak 
poplachové hlídky, propátrávali okolí s cílem stopu znovu najít a pokračovat ve 
sledování a pronásledování narušitele. Blížili jsme se k silnici Horní Blatná - Potůčky 
za stálého pátrání a snaze ztracenou stopu opět objevit. Radista byl ve stálém 
spojení s velitelem akce na rotě, dostával pokyny a současně informoval velitele o 
průběhu pátrání. Psi stopu opět objevili a začali jsme po ní postupovat. Asi po pěti 
minutách se ozval velitel akce. Akce je ukončena, narušitel byl zadržen. Návrat na 
rotu. 
        Narušitel postupoval neznámým kopcovitým terénem, takže se držel drobné 
komunikace. Narazil na hlídku zakrytí a byl ZADRŽEN. 
          Bylo to první zadržení při mé službě na pohraniční rotě Potůčky. Během roku 
jich bylo ještě několik… 
 
Tuto situaci jsem popsal dle svého nejlepšího svědomí. S nikým jiným jsem to 
nekonzultoval. Možná, že na toto zadržení budeš mít jiný pohled. Pokud ano, 
můžeme společně text mého příběhu upravit. 
 
 Zdeňku, když tak nazpátek přemýšlím v uvozovkách o šikovnosti narušitele, který 
překonal drátěný zátaras, aniž by signálka podala signál, je to náhoda, šikovnost, 
štěstí nebo i technika může selhat, nebo všechno dohromady? 
 
S pozdravem Miroslav Vydra 
 


