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 Město Varnsdorf, v roce 1961 „ozdobeno“ titulem „Vzorné pohraničnické město“, nikdy 
nebylo historickým posádkovým městem jako celá řada jiných měst, kde byli vojáci posádkou 
od nepaměti. Jedinými ozbrojenými státními silami tu byli již od dob Rakouska – Uherska 
finanční stráž, policie a  četnictvo. Celkem vzato od 30leté války, kdy v  roce 1643 odešla 
z města po pětileté okupaci švédská vojska, se Varnsdorfu vojáci a přímé válečné bojové akce 
vyhýbaly. Včetně první i druhé světové války.

 Toto pojednání se věnuje jednotkám a útvarům ozbrojených sborů ministerstev vnitra, 
obrany a financí, dislokovaných ve městě v letech 1938 až 1994. Pokusil jsem se zachovat 
pro budoucnost malý dílek onoho složitého a kontroverzního období historie Varnsdorfu 
a poskládat střípky událostí do (snad) srozumitelného obrazu. 
    Související historické události, které jsou víceméně známé, jsou připomenuty jen stručně 
k pochopení souvislostí.

 
 
Věnováno příslušníkům 76. družstva SOS Varnsdorf respicientu FS Janu Taichmanovi (*25. 3. 
1896) a dozorci FS Václavu Kozlovi (*24. 10. 1910), kteří padli 22. 9. 1938 v Dolním Podluží 
v boji s henleinovskými ordnery, 
  
rudoarmějcům A. Mamuljovi, J. Priljepkovi a I. Bovšikovi, kteří zahynuli při osvobození Varns-
dorfu Rudou armádou v květnu 1945,  
 
veliteli SNB ve Varnsdorfu prap. Josefu Munzarovi (*20. 6. 1913), který byl 13. 2. 1947 zastře-
len při zákroku proti pachateli krádeže v továrně na punčochy na ul. Východní, 
 
štáb.stržm. Stanislavu Nechvátalovi (*6. 5. 1911), příslušníku SNB Varnsdorf, který byl 4. 4. 
1947 zavražděn v ul. Husitská, 
 
náčelníku obvodního oddělení VB SNB ve Varnsdorfu mjr. i.m. Karlu Goldammerovi (*18. 8. 
1926), který byl 3. 8. 1974 zastřelen na ul. Nemocniční při pronásledování dvou pachatelů loupeže 
 
a všem dalším, kteří v duchu přísahy čestně a svědomitě plnili ve Varnsdorfu své služební a ob-
čanské povinnosti.

ÚVOD
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26. srpna 1938 do Varnsdorfu pozdravit a povzbudit samotný předseda strany Konrad 
Henlein. Poprvé tu byl před parlamentními volbami v roce 1935.

 V této a zejména následné době se protičeskoslovenská situace v tzv. Sudetech pod vlivem 
vývoje v nacistickém Německu vyhrocovala. Žít v té době v Sudetech a nebýt nacista bylo 
skutečné hrdinství.

 Češi, Židé i němečtí antifašisté začali být napadáni, hrozila jim ztráta zaměstnání, byly 
jim odmítány služby v obchodu a pohostinství, byli nuceni čelit nátlaku henleinovců. Ti po-
řádali demonstrace a pochody, při nichž skandovali „Heim ins Reich!“ (“Domů do Říše!“, to 
byla zkrácená verze Henleinova požadavku “Wir wollen Heim ins Reich!”). Přitom již po 
mnoho generací byly jejich domovem Čechy a Morava. Němečtí osadníci se tu vyskytovali 
už ve 12. a 13. století. Přicházeli sem v důsledku dohody českých přemyslovských panovníků 
s římskoněmeckým císařem o osidlování hornatého pohraničí Českého království německý-
mi osadníky, zručnými a pracovitými zejména zemědělci, řemeslníky a obchodníky.

 K německé národnosti se při 1. sčítání obyvatel v r. 1921 hlásilo 3,06 milionu  obyvatel. Při 
sčítání v r. 1930 žilo v ČSR již 3 150 000 Němců.

 (Pozn.: slovo “skopčák” pochází z blíže neurčené historie z podhorských oblastí Sudet, kde 
žili téměř výlučně jen obyvatelé německé národnosti. Ti obývali kopcovitou krajinu v míst-
ních pohořích, zatímco Češi se usadili níže ve vesnicích a městečkách. Sudetští Němci sjíž-
děli do vesnic ke zdejším trhům, a tak byli místními obyvateli nazýváni skopčáci = „sjíždějí 
s kopců“, „ti z kopců“. Pejorativně též myšleno jako “skopová hlava”).

 Nakonec byla česká menšina v pohraničí, po staletích sousedského soužití, nevybíravým 
způsobem šikanována. Ze strachu o své životy a majetek své domovy v Sudetech opustilo 
více jak 170 tisíc nejen Čechů, ale i německých antifašistů a Židů.

 10. září 1938 byl z Říše vydán rozkaz všem okresním organizacím SdP k pořádání de-
monstrací a provokací. Večer 12. září, po skončení Hitlerova rozhlasového projevu na sjezdu 
NSDAP v Norimberku, v němž obvinil Československo z týrání a utiskování německé men-
šiny, došlo k  rozpoutání násilí v  celém pohraničí. Tisícové demonstrace doprovázely akce  
henleinovců, kteří plenili české a židovské obchody a útočili na československé ozbrojené 
složky. Oběťmi zákeřných přepadů byli především četníci, příslušníci FS a vojáci.

 Ozbrojené povstání ordnerů, organizačně a materiálně podporované z Říše, začalo ráno 13. září 
a následují den byla vyhlášena bojová pohotovost jednotek Stráže obrany státu (SOS). Poprvé byly 
vedle zraněných hlášeny i oběti  na životech, jichž bylo do večera 15. září celkem 37.            

FINANČNÍ STRÁŽ A STRÁŽ OBRANY STÁTU

 Po vzniku Československé republiky byla dosavadní rakousko – uherská finanční stráž 
zrušena a v roce 1920 nahrazena důchodkovou kontrolou pro vnitrozemskou celní službu 
a pohraniční finanční stráží pro službu v pohraničí.

 Později, a to celním zákonem v roce 1927, bylo zavedeno pro tento hraniční strážní sbor 
opětně staré pojmenování Finanční stráž (FS) jako uniformovaného a ozbrojeného sboru 
Ministerstva financí. Zemským finančním ředitelstvím byly podřízeny inspektoráty finanční 
stráže, kterým podléhalo několik oddělení finanční stráže (OFS) a  jednotlivé celní úřady. 
Prioritou práce FS byl dohled nad stavem státní hranice (SH), zabránění pašování zboží přes 
hraniční přechod i mimo něj a výběr cla.

 Inspektorátu FS Varnsdorf bylo podřízeno II. a VII. OFS Varnsdorf a OFS v Dolním Podluží.

 Celní úřady a OFS byly zřízeny ve Varnsdorfu II. na přechodu do Seifhennersdorfu v ulici 
5. května č.p. 139 (dnes č.p. 2586, od roku 1967 restaurace) a ve Varnsdorfu VII. na přecho-
du do Großschönau v ulici Žitavská v dnes už zbouraném č.p. 1247 (v současnosti prostor 
ČOV). Samostatný celní úřad jen s celníky byl pouze na nádraží, ostatní celnice obsluhovali 
“financové”. Na tzv. Starém nádraží sloužili jen němečtí celníci.

 Dům č.p. 216 s asi čtyřmi služebními byty v ul. Pohraniční stráže, kde byl do roku 1899 
hraniční přechod a celnice, sloužil k ubytování příslušníků FS a jejich rodin. Zbourán byl 
30. září 2003.

 
Situace do 30. září 1938 (Mnichovská dohoda)

     Život v pohraničí byl specifický a dnes pro mnohé těžko pochopitelný, takže mu věnuji pár 
vět navíc. Ve Varnsdorfu při sčítání obyvatel v roce 1930 se z celkového počtu 22 621 obyvatel 
hlásilo k čsl. národnosti 1 617 občanů, 19 963 k národnosti německé a město tak bylo praktic-
ky německé. V parlamentních volbách roku 1935 získala Henleinova Sudetendeutsche Partei 
(SdP) největší počet hlasů ze všech kandidujících stran, když získala 15,18 % hlasů. Senátorem 
v NS ČSR za SdP v letech 1936 – 38 byl i Franz Werner, obchodník z Varnsdorfu (Dělnická 
ul. č.p. 1250), po válce jako aktivní nacista za spáchané zločiny souzen a 15. 2. 1947 popraven.

 V  komunálních volbách na jaře 1938 zvítězila ve Varnsdorfu SdP s  11 553 hlasy 
(77,02 %) z 15 000 odevzdaných platných hlasů. Druhá byla německá soc. demokracie 
DSAP (1 500) a třetí KSČ (1 120). Ať již z přesvědčení nebo z donucení, více než 2/3 
varnsdorfských obyvatel podpořily svými hlasy nacionální SdP. Od 1. května 1938 bylo 
povoleno vyvěšovat říšsko – německé vlajky s hákovým křížem. Své “kamarády” přijel 
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 porčík Fr. Malý a št. stržm. Vojtěch Roubík, mužstvo strážmistři Fr. Kukaň, Karel F. Lacina, 
 Václav J. Milfait, Ludvík Konrád, Jos. Rambousek, Jos. Horáček a Fr. Hončík.

• Četnická stanice Varnsdorf VI. - velitel vrchní strážmistr Josef Lejsek, zástupce štáb. strážm.  
 Josef V. Marek, mužstvo strážmistři Karel Kochmann, Václav Hartych a Fr. Voženílek.

• Pohraniční četnická kontrolní stanice Varnsdorf hlavní nádraží – velitel štábní strážmistr  
 Karel Tureček a strážmistr Stanislav Kryšpín.

• Četnické stanice v Horním Podluží, Rybništi a Chřibské.

Československé četnictvo bylo v roce 1947 začleněno do SNB.

V září 1938 došlo ke střetnutím a sériím ozbrojených srážek mezi příslušníky, dnes bychom 
řekli teroristického, Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru SdFK (Freikorps, též Ord-
nergruppe – Ordneři) na straně jedné a oddíly SOS a československé armády na straně dru-
hé. Již 17. září se člen VII. OFS  pomocný dozorce Bohumil Přikryl dostal v blízkosti stanice 
do přestřelky se skupinou patnácti ordnerů, kteří přecházeli hranici z Großschönau (někteří 
autoři to označují jako „první výstřely II. světové války“).

 Ve Varnsdorfu došlo k postupnému obsazování celnic příslušníky SdFK. Ve čtvrtek 22. září 
v 01:30 hodin byl granáty napaden II. celní úřad a o půl druhé odpoledne se skupina složená 
z několika družstev SOS z Varnsdorfu musela začít stahovat. K bojům došlo v Dolním Podluží, 
kde byla jednotka napadena a byla nucena se bránit střelbou. Při tom byl zastřelen respicient 
FS Jan Taichman (42) a dozorce FS Václav Kozel (28) ze 76. družstva SOS (postaven pomník, 
slavnostně odhalen v neděli 23. 9. 1945).

 Československá vláda na celkovou situaci v  Sudetech reagovala vyhlášením všeobecné 
mobilizace 23. září 1938, během níž bylo povoláno do zbraně 1 250 000 mužů. Za tři týdny, 
6. října 1938, (po Mnichovské dohodě) byla armáda demobilizována.

Ze vzpomínek Jarmily Kořenářové: „Můj manžel byl příslušníkem finanční stráže a od roku 
1933 sloužil ve Varnsdorfu. Bydleli jsme v bezprostřední blízkosti hranice ještě s dalšími rodi-
nami příslušníků finanční stráže (pozn.: jednalo se o “dům celníků”  č.p. 216 v ul. Pohranič-
ní stráže). [...] Vzhledem k sudeťáckému řádění jsem se rozhodla, že odvezu dvouletou dcerku 
k mým rodičům do Kopidlna. V noci z 21. na 22. září se situace ve Varnsdorfu opět přiostřila, na 
hranicích se střílelo a všichni z domu (pozn.: Kořenářovi, Tomíškovi a Zábranských), ve kte-
rém jsme ve Varnsdorfu bydleli, museli být celou noc ukryti ve sklepě. Časně ráno mi manžel volal 
do Kopidlna, abych sehnala nákladní auto a co nejdříve přijela pro nábytek i další osobní věci 
a odvezla je k rodičům. [...] Do Varnsdorfu jsme dojeli dobře, nábytek jsme naložili, a když jsme 
chtěli jet zpět do Kopidlna, přihnala se k našemu domu skupina ordnerů s holemi. K autu nás 

                                                   

 Od 23. října 1936 do 21. prosince 1939 fungoval speciální bezpečnostní sbor Stráž obrany 
státu. Její příslušníci vykonávali svou běžnou službu u četnictva, FS, státní policie, ale i jinde 
ve státní službě a v případě ohrožení bezpečnosti republiky byli aktivováni a jednotky SOS 
doplněny o vojáky armády a záložníky s trvalým bydlištěm v blízkosti nasazení. Hlavní úkoly 
byly zejména:                                              

• Ochrana neporušitelnosti státní hranice a nedotknutelnosti státního území.

• V případě napadení státu zdržet nepřítele do příchodu hlavních útvarů čsl. armády.

 Bylo vytvořeno 31 praporů s 29,5 tisíci mužů. Jaké byly podmínky služby je možné uvést 
na systému spojení. Ne všechny jednotky měly k dispozici telefon a tak k předávání informa-
cí používaly poštovní holuby, což nebylo v té době stále ještě nic neobvyklého (telefon nebyl 
všude zaveden, v roce 1938 připadala 1 telefonní stanice na 138 obyvatel). Jak uvádí Jindřich 
Marek: „ ...v květnu 1938 některá družstva SOS obdržela poštovní holuby z mateřského holubní-
ku libereckého 44. pěšího pluku.”

 Pod 3. prapor SOS v Liberci spadala 3. rota ve Varnsdorfu pod velením četnického npor. 
Josefa Jansy (který se projevil jako zrádce), která měla k 22. září 1938 čtyři družstva:

• č. 74 ve Varnsdorfu IV. ul. Pletařská 1985 na četnické stanici 
• č. 75 ve Varnsdorfu II. ul. 5. května 139 na II. OFS 
• č. 76 ve Varnsdorfu VII. ul. Žitavská 1247 na VII. OFS 
• č. 77 ve Varnsdorfu VI. ul. Dragounská 1273 na četnické stanici

Krátká poznámka k četníkům: Podle dislokační mapy Zemského četnického velitelství Če-
chy z roku 1930 byla jedna četnická stanice ve Varnsdorfu IV. a druhá ve Varnsdorfu VI. 
Na plánu města z roku 1936 je zakreslena pouze jedna četnická stanice „Gendarmerie“ v ul. 
Poštovní 420, ve které snad sídlila státní a městská policie, možná tu bylo Okresní četnické 
velitelství, a potom dodnes stojící podstávkový dům č.p. 355 na rohu ulic U Nádraží a Mla-
doboleslavská, kde byl „Wachlokal II.“ (strážnice), o které se mi však nic konkrétního nepo-
dařilo zjistit.

Kalendář čsl. četnictva 1938 uvádí seznam četnických stanic v Československu se stavem 
k 31. říjnu 1937:

• Okresní četnické velitelství Varnsdorf – výkonný velitel kpt. Jan Vaněk.

• Četnická stanice Varnsdorf IV. - velitel vrchní strážmistr Ladislav Šimáček, zástupci pra- 
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 Atmosféra na jaře 1945 byla ve městě nepřehledná a napjatá. Vládly tu dnes těžko pochopi-
telné poměry. Již od roku 1943 se Varnsdorf plnil stovkami Němců, prchajících před východní 
frontou a postupující Rudou armádou a množstvím nuceně (totálně) nasazených dělníků a za-
jatců z okupovaných zemí, kterých bylo v průběhu války ve městě údajně až 10 tisíc.

 Do takového prostředí se z vnitrozemí vraceli uprchlí obyvatelé, přicházeli lidé hledající zde 
nový domov a práci, lidé slušní i tzv. zlatokopové a kriminální živly. Docházelo k násilí, odplatě, 
rabování i pašování, ale většinou k poctivé snaze o budování státu a návratu života v pohraničí do 
normálního, mírového a demokratického stavu.

 Mezi prvními „pořádkovými“ silami byly nechvalně proslulé Revoluční gardy (RG). Ty 
byly vytvořeny z  povstaleckých skupin, oddílů i  jednotlivců působících během Pražského 
povstání a zorganizovány na 3. strážní pluky RG s 26 prapory v podřízenosti MNO. Šluk-
novský výběžek obsadily 18. května 1945 oddíly RG pplk. Konvalinky z velitelství Mělník. 
Pod souhrnné označení “Revoluční gardy” se dnes nepřesně zahrnuje množství ozbrojených 
skupin, které od května 1945 v českých zemích působily (jak je popsáno níže).

 V kronice města se píše, že 15. května přišli čeští partyzáni (skupina asi 30 mužů) a čsl. čet-
nictvo. Kronika také uvádí, že: “25. 6. 1945 jsou zřízeny stanice SNB” a že “16. 5. až 24. 7. 1945 
odstraňuje se dřívější oddělení četnictva.” Neboli z četnických stanic se stávají stanice SNB (Sbor 
národní bezpečnosti byl vytvářen záhy po osvobození a uzákoněn až v roce 1947).

 Do pohraničí byly na přelomu května a června také vyslány jednotky čsl. armády (do Varns-
dorfu zřejmě jen v síle roty, max. praporu), vytvořené z mobilizovaných záložníků (demobilizace 
pak byla 2. 7. 1945). Ve Varnsdorfu jim jako kasárna rovněž posloužil bývalý okresní “chorobinec”.

 22. června kolem osmé hodiny večerní připochodovalo (v kronice se píše, že „vtrhli“) do 
města asi 2000 (silně přehnaný odhad) vojáků oddílu armády gen. Svobody, kteří již druhý 
den asistovali u odsunu.

 Co sudetští Němci pod vlivem Henleinovy propagandy před válkou a během ní zaseli, 
to po prohrané válce sklidili. 23. června proběhl ve Varnsdorfu první a 19. července druhý 
tzv. divoký odsun (shromaždiště Němců bylo ve směru na Studánku na silnici Čsl. Mládeže 
mezi školou a hřbitovem. Pravidla odsunu byla stanovena až Postupimskou dohodou 2. srp-
na 1945). Vysídlování Němců na území Varnsdorfu prováděli vojáci a četníci pod velením 
velitele Pěšího pluku 28 a vojenského velitele oblasti pplk. Františka Vovsa.

 Přímo ve Varnsdorfu vydává rozkazy jak velitel čsl. posádky por. pěch. Rudolf Černik, tak 
i velitel sovětské posádky. Své vyhlášky vydávají také Národní výbor a Okresní správní komise. 
Některé pokyny z dnešního pohledu znějí směšně. Např. velitel oblasti Krásná Lípa gen. Fišera 
vydal vyhlášku, ve které bod č. 12 přikazuje: „Létání poštovních holubů je zakázáno. Holubi musí 

již nepustili a všechny Čechy zajali, včetně mé sestry, šoféra i závozníka a samozřejmě i všech 
příslušníků finanční stráže z příslušného oddělení. Odvedli nás do nedaleké hospody (pozn.: do-
dnes je na německé straně asi 50 metrů od hranice fungující hostinec Gaststätte Bergidyll 
- „Hostinec Horská idyla“), která byla pouze několik desítek metrů od hranic v Seifhennersdor-
fu  v Německu. Přiváděli tam postupně i další Čechy žijící ve Varnsdorfu...“

    Vojáci 1. praporu 47. pěšího pluku a 3. praporu 42. pěšího pluku s 3. rotou SOS podnikli 
25. září 1938 protiútok do henleinovci plně obsazeného Varnsdorfu a bez ztát ho osvo-
bodili. Bilance “černého čtvrtku“ 22. září 1938 ve Šluknovském výběžku však byla nera-
dostná. Jen ze 75. družstva Varnsdorf bylo zajato a odvlečeno 24 mužů, ze 76. družstva byl  
1 zraněn a 2 zemřeli.

 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, na jejímž základě byly do 10. října 
obsazeny Sudety (Varnsdorf již 2. října), které se staly součástí Velkoněmecké říše. O půl 
roku později, 15. března 1939, okupovalo nacistické Německo zbytek republiky a  již ná-
sledující den 16. března byl zřízen Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und 
Mähren). Šluknovský výběžek dvakrát navštívil i Adolf Hitler. Poprvé když 6. října 1938 
cestoval z Říše přes Šluknov, Rumburk, Krásnou Lípu a další města do Liberce. Všude byl 
nadšeně a freneticky vítán. Podruhé a naposledy výběžkem jen projížděl 16. března 1939 na 
cestě do Prahy. Do Varnsdorfu nikdy nezavítal.

    21. prosince 1939 byla SOS rozpuštěna a krátce potom 31. prosince 1939 byla zrušena i FS. 
Četnictvo a policie se po dobu protektorátu stalo součástí okupační správy. Strážní a celní služ-
bu na “posunutých” hranicích (např. až k Mělníku, Litoměřicím nebo Plzni) mezi Říší a Pro-
tektorátem vykonávala v době okupace říšsko-německá pohraniční a finanční stráž. Kontrolu 
nad územím Šluknovského výběžku získalo Československo až v roce 1945 po osvobození. 
 
 

Situace po 9. květnu 1945

 Jednotky 28. armády genpor. A. A. Lučinského, 1. ukrajinského frontu Rudé armády (RA) 
maršála I. S. Koněva osvobodily Varnsdorf ve středu 9. května 1945 dopoledne. Rudoarmějci 
se ubytovali v bývalém „Bezirkssiechenhaus“ (okresním, dnes bychom řekli ústavu sociální 
a zdravotnické péče, především o chudé dlouhodobě nemocné  a nemohoucí, dnešní nemoc-
nici v Karlově ul. č.p. 2280), který během války sloužil jako lazaret pro německé vojáky. Štáb 
sídlil ve vile č.p. 1939 na křižovatce ulic Čsl. letců a Polní. V městské kronice se k pobytu 
rudoarmějců uvádí, že 29. května a 24. června byl ve Spolkovém domě (Městské divadlo)  
pro občany uspořádán koncert vojáků RA (hudba, zpěv, tanec, klauniáda). Pamětní deska, 
připomínající pobyt RA, byla z vily po roce 1989 odstraněna. Z města odešla RA 5. července 
1945. Slavnostní rozloučení s ní se uskutečnilo na náměstí.
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 Je ale prokázané, že pohraničnímu II. OFS byla nakonec přidělena vilka č.p. 2277 v ul. 
Turnovská a v č.p. 137 zůstal jen celní úřad. Dům č.p. 139, původní Celní úřad, FS již neu-
žívala. V roce 1967 (v souvislosti s otevřením hraničního přechodu 28. dubna za přítomnosti 
prezidenta republiky Ant. Novotného) byl dům přestavěn na Restauraci a vinárnu Na pře-
chodu. Ve své době patřily spolu s restaurací Hrádek a kavárnou Táborit s nočním (22–04 
hod.) Babeta barem s živou hudbou k velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným podnikům ve 
městě.

 Z hlášení resp. Kubíčka: “Hlásím, že dne 22. 5. 45 bylo ve Varn. II znovuzřízeno oddělení fin. 
stráže, které se nachází nedaleko bývalého celního úřadu. Adresa nového oddělení: Rumburská ulice 
137. Tato budova byla zajištěna pro celní úřad. Pro oddělení byla zajištěna vila čp. 2350 ve Varn. 
II po krajském vedoucím býv. nacistické strany. Jelikož tato vila byla zcela vypleněna, nachází se 
nyní oddělení fin. stráže v čp. 137, kde je vyhovující zařízení“. (Pozn.: nesprávně uvedena Rum-
burská ul.). Další zpráva z 30. května 1945 uvádí, že financové jsou ubytováni v č.p. 137.

 V následujících dnech přicházely respicientovi Kubíčkovi posily: 24. května 1945 se na 
oddělení hlásili dozorci Rudolf Rychlý a Josef Škubal, 29. května přišli vrchní respicient Josef 
Tomíšek a respicient Josef Zábranský. Tomíšek se ihned ujal správcovství oddělení, ostatně 
správcoval mu již v roce 1938.

 Původní hraniční přechod do Seifhennersdorfu byl až do roku 1899 v ul. Pohraniční strá-
že s celnicí v č.p. 216 (pozdější “Dům celníků”). V souvislosti s výstavbou nové silnice do 
Seifhennersdorfu (dnešní ul. 5. května) tam byl 1. dubna 1899 zřízen nový hraniční přechod 
a celnice byla přeložena z č.p. 216 do č.p. 139 v ul. 5. května.

 Vraťme se ještě krátce k osudům domu č.p. 137. Jeho užívání po osvobození je doposud 
zcela neobjasněno. Na základě těch několika málo zjištěných faktů si dovolím jistou speku-
laci.

 Posledním majitelem a provozovatelem hostince byl Oskar Beer. Domnívám se, že byl Žid 
a hostinec mu byl nacisty árizován. Kam se pan Beer poděl nevím, možná uprchl z republiky, 
nebo byl internován v některém koncentračním táboře. Když se koncem května 1945 na své 
předválečné působiště na hraničním přechodu do Seifhennersdorfu vrátili příslušníci obno-
veného II. OFS, našli svůj celní úřad v č.p. 139 v neuživatelném stavu. Byl jim tedy přidělen 
jako nová celnice opuštěný Schützův šenk. Protože zamýšlená vila č.p. 2350 v Hradní ul. pro 
II. OFS byla rovněž nezpůsobilá, zřídili si stanoviště společně s celníky.

 Když se roce 1947 pan Beer do Varnsdorfu nečekaně vrátil, “ ...výměrem FÚ Praha bylo 
vlastnické právo pro říšskou Finanční správu vymazáno  a obnoveno vlastnické právo pro pů-
vodního vlastníka Oskara Beera.” Protože v té době byl už hraniční přechod pravděpodobně 
uzavřen, přestěhovalo se II. OFS do č.p. 2277 v ul. Turnovská, kde zůstalo až do zrušení 

být utraceni nebo jim musí být přistřižena křídla.“ Kronika města uvádí, že v období „26. června 
až 22. července 1945 je potravinovými lístky zaopatřováno 1226 Čechů a cizinců a 16543 Němců.“ 
Tedy již po prvních odsunech 4738 Němců. Z Varnsdorfu bylo odsunuto v několika transpor-
tech celkem 14 739 Němců.

 Shrneme-li si výše uvedené, pak v období od května do července 1945 působili ve Varns-
dorfu při zajišťování pořádku a bezpečnosti členové a příslušníci Rudé armády, Revolučních 
gard, bývalí partyzáni, mobilizované čsl. armády, 1. čsl. armádního sboru, četnictva, policie 
a FS. Výstižně to popisuje J. Marek: „V pohraničí v té době operovaly často zcela na vlastní pěst 
různé „partyzánské“ jednotky či nikým neřízené „gardy“, které se často dopouštěly rabování i excesů 
na civilním obyvatelstvu, čímž zcela zdiskreditovaly termín „revoluční gardy“ jako takový a pro 
většinu lidí se značka RG bez ohledu na to, zda šlo o disciplinované či nedisciplinované jednotky, 
paušálně změnila v pejorativní lidové označení „rabovací gardy.“

 Tento neudržitelný stav bylo nutné řešit. Již 13. června 1945 nařídilo MNO a následně 3. srpna 
a opakovaně 7. listopadu i MV „ ...úplnou likvidaci zbytku revolučních gard, partyzánských jednotek a ji-
ných podobných civilních skupin…“, které v pohraničí působily negativně, svévolně a někdy i nezákonně.

        
FINANČNÍ STRÁŽ ČESKOSLOVENSKÁ 

 FS byla obnovena ihned po osvobození Československa. 4. července 1945 byl výnosem 
MF z 11. června t.r. nově zřízen vrchní inspektorát v  Jablonném v Podještědí, pod který 
spadal inspektorát FS Varnsdorf, kterému podléhaly II. a VII. OFS ve Varnsdorfu a jedno 
oddělení v Dolním Podluží.

 OFS Varnsdorf II. bylo znovuotevřeno 22. května 1945, kdy se na své původní stanoviště 
z roku 1938 v ul. 5. května č.p. 139 dostavil respicient Jiří Kubíček. Nastala však komplikace. 
Toto stanoviště II. OFS se ukázalo jako nevyhovující. Pro celní úřad byla tedy vybrána sou-
sední a vhodnější, v té době opuštěná budova č.p. 137 - již od 19. století Schützenschänke 
– původně dřevěný, později zděný a zmodernizovaný, do konce války vyhledávaný „Schützův 
šenk“ (hostinec pana Schütze) s venkovní terasou a na Mandavě nad jezem s půjčovnou lo-
diček . V roce 1947 byl vrácen poslednímu majiteli Oskaru Beerovi. Nepodařilo se mi zjistit 
následující osudy domu. Až v roce 1966 v souvislosti s budováním hraničního přechodu byl 
dům převeden na Ústřední celní správu MZO Praha a bylo v něm v dubnu 1967 zřízeno 
oddělení celní a pasové kontroly (naposledy zde byl referát cizinecké policie).

 Jak uvádí Jar. Beneš, pro pohraniční II. OFS byla původně předurčena vila po krajském 
vedoucím NSDAP (SdP) v ul. Hradní č.p. 2350 (zbourána v r. 2010). Objekt byl ale na konci 
války vyrabován a pro potřeby FS zcela nevhodný. Rozhodlo se tedy, že pohraniční FS bude 
sdílet budovu č.p. 137 společně s celníky.
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přechody [...] Varnsdorf – železniční a silniční číslo VII.“ Z toho je zřejmé, že přechod číslo II. 
do Seifhennersdorfu už v té době nebyl v provozu.

 Až do svého zrušení 1. ledna 1949 vykonávala FS celní správu a společně s dalšími jed-
notkami SNB (četnictvo bylo v roce 1947 začleněno do SNB) také ochranu státní hranice 
(OSH).

 MF svým nařízením č.j. 36.135 (49-VIII)1 ze dne 28. února 1949 zrušilo ke stejnému dni 
celní oddělení ve Varnsdorfu II. a VII.

 
POHOTOVOSTNÍ PLUK 1 NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI - ÚTVAR 9600

    Nakonec byl do pohraničí vyslán obnovit pořádek Pohotovostní pluk 1 Národní bezpeč-
nosti (PP1NB), který byl zformován v květnu až srpnu 1945 jako nová jednotka SNB orga-
nizovaná na vojenských principech (velitelství a 12 rot).

     Pplk. Oldřich Kryštof, hlavní velitel SNB a bývalý velitel pluku ve své Zprávě o činnosti 
a situaci ve Sboru uvádí: “Základ k vytvoření pohotovostního pluku 1 NB byl dán v květnové 
revoluci, kdy dělnictvo v továrnách vytvořilo revoluční gardy [...] které převzaly ochranu továren 
[...] Z kádrů závodních revolučních gard byl proveden nábor do PP1NB [...]. Dne 4. 6. 1945 jsem 
povolal k nástupu služby první nováčky do kasáren na Smíchově”. Výcvik pak probíhal v Ústí 
n/Labem – Trmicích. Tento pohotovostní útvar byl mj. také určen pro službu v pohraničí. 
PP1NB společně s příslušníky FS a četnictvem zabezpečoval pořádek a bezpečnost v příhra-
ničí a ochranu státní hranice. Jejich příchodem byly zrušeny veškeré dosud činné polovojen-
ské skupiny.

 17. července 1945 byla do Varnsdorfu umístěna 2. rota PP 1 NB v síle 120 mužů pod ve-
lením por. Bohumila Bílého, kterého 12. prosince vystřídal npor. Břetislav Kozel.

 Protože se ve městě nenacházel vhodný objekt k ubytování, byly jim přiděleny dvě vily 
v centru města (doposud neidentifikované, ale na základě mnou dohledaných indícií se do-
mnívám, že to byl dům č.p. 311 v ul. Kollárova a vila na náměstí v ul. Melantrichova č.p. 
1272, původně vila majitele nakladatelství a tiskárny Ed. Strache, později dlouholeté sídlo 
Obvodního odd. VB SNB), které však byly pro tento účel nevyhovující. Když byly o něco 
později zřizovány velitelství SNB a okresní kriminální úřadovna, musela pro ně 2. rota jeden 
z domů uvolnit (nejspíš č.p. 1272) a přestěhovat se do jiné budovy, rovněž vojenským účelům 
naprosto nevyhovující, a to do výletní restaurace na kopci Hrádek.

    O této anabázi 2. roty PP1NB existuje historický dokument, ze kterého nabízím ukázku: 
„Po příchodu 2 roty pohotovostního pluku do Varnsdorfu byla tato srdečně vítána obyvatelstvem 

FS 1. ledna 1949. Jak byl bývalý Schützův šenk dál využíván jsem nezjistil. Když pan Beer 
v září 1957 bez dědiců zemřel, dům i s pozemky připadl státu, resp. domovní správě MNV. 
V roce 1966 byl převeden do majetku ÚCS MZO Praha a zřízeno v něm oddělení celní 
a pasové správy.

 Konkrétnější údaje jsem zatím nenašel. Tolik k domu č.p. 137 v ulici 5. května.

     OFS Varnsdorf VII.  bylo obnoveno 21. května 1945 a sídlilo v ul. Kovářská č.p. 2012. 
Ve stejné vile byl od 30. května i varnsdorfský inspektorát o třech mužích. Vila byla zajištěna 
po uprchlém říšském Němci.

 Budova finanční stráži plně vyhovovala a byla od hraničního přechodu do Großschönau 
vzdálena asi jen 600 metrů. Pro kanceláře byly rychle obstarány potřebné pomůcky, včetně 
psacího stroje a radiopřijímače. Další místnosti v budově byly upraveny pro ubytování mužstva. 
Nezjistil jsem od kdy, ale v 70. letech byly ve vile tzv. celotýdenní dětské jesle. Vzadu na zahradě 
byl pozůstatek války – zachovalý betonový protiletecký kryt.

    Bývalá, předválečná budova VII. oddělení FS a celního úřadu č.p. 1247 v ul. Žitavské, ne-
byla v květnu 1945 využita pro potřeby FS, neboť byla ve špatném stavu.

 Ke dni 21. května sloužili na zdejším oddělení tři příslušníci: zatímní správce oddělení 
respicient František Pražák, respicient Stanislav Filip a dozorce Josef Braun. Těmto třem 
financům pomáhala ve výkonu služby, se kterou se započalo 22. května, desetičlenná skupina 
RG ze Mšena u Mělníka.

 K 28. červnu 1945 sloužili na VII. oddělení: zatímní správce oddělení respicient Bohdan 
Vlček, respicienti Bohumil Moláček,  Jindřich Fripp, František Pražák, Václav Chaloupek 
a Stanislav Filip, dozorci Miroslav Bernard, Jan Kříž, František Jodas,  Miroslav Svatý, Václav 
Krejčí, Bohumil Přikryl, Josef Novák a  Josef Braun. Stav zaměstnanců u inspektorátu FS ve 
Varnsdorfu k 28. červnu 1945 byl následující:

•  přednosta inspektorátu FS Varnsdorf: inspektor I. tř. Stanislav Hons 
•  silniční celní úřad Varnsdorf VII.: zatímně obsazeno hlídkou z OFS Varnsdorf VII. 
•  silniční celní úřad Varnsdorf II.: zatímně obsazeno hlídkou z OFS Varnsdorf II. 
•  nádražní celní úřad – zaměstnanci OFS Varnsdorf VII. navržení ke službě u nádražního  
 celního úřadu: respicient Josef Křupala a respicient Josef Levý. Služba na hlavním 
 nádraží byla obnovena 16. července 1945. Na tzv. Starém nádraží nebyla celnice pro  
 nedostatek personálu obnovena.

 13. ledna 1949 jednala meziministerská pohraniční komise o rušení a ponechání hranič-
ních přechodů a „ ...bylo usneseno ponechati toliko tyto přechody [...] V sovětském pásmu zůstávají 
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POHRANIČNÍ ODDĚLENÍ SNB A JEDNOTKY PS

 Pohotovostní pluk 1 NB byl k 1. červenci 1946 zrušen a na jeho základech byl utvořen 
Pohotovostní útvar SNB 9600 se třemi pluky a současně převeden do podřízenosti nově 
vzniklého Sboru národní bezpečnosti (SNB).

    Od 1. července 1946 do 15. října 1947 pod 1. pluk Liberec (Pú SNB 9165) spadal 1. prapor 
Litoměřice s 5. rotou Rumburk a 3. četou ve Varnsdorfu v počtu 34 mužů.

 4. září 1946 došlo k přejmenování na Pohraniční pluky SNB – útvar 9600 (1. pluk Libe-
rec, 2. pluk Plzeň, 3. pluk Brno).

 15. října 1947 byl do sestavy začleněn další, litoměřický pluk a liberecký pluk se posunul 
z čísla 1. na číslo 2. (stále jako Pú SNB 9165). Z litoměřického 1. praporu se stal 2. prapor 
Liberec s 2. rotou v Rumburku a 3. četou ve Varnsdorfu. (1. pluk Litoměřice, 2. pluk Libe-
rec, 3. pluk Plzeň, 4. pluk Brno).

 Po únorových událostech v roce 1948 se ve státě změnila politická situace a došlo i na re-
organizaci systému ochrany státní hranice.

 20. března 1948 byla jako nadbytečná zrušena velitelství pluků. Až do září 1948 byla  
2. pohraničnímu praporu Liberec (Pú SNB 8185) podřízena 2. rota Rumburk s 3. četou ve 
Varnsdorfu.

 S platností od 15. září 1948 byla vytvořena nová sestava OSH. Bylo vytvořeno Velitelství 
pohraničních útvarů SNB (SNB – útvar 9600 Praha) s 12 pohraničními prapory, se 47 ro-
tami a 4 jezdeckými četami.

 Pod VI. pohraniční prapor Liberec (SNB – útvar 8185) spadala 2. rota Rumburk (SNB – 
útvar 7685) se 3. četou ve Varnsdorfu (SNB – útvar Varnsdorf). OSH v této podobě trvala 
až do 31. prosince 1948.

 Podle archivního dokumentu z 12. listopadu 1947 bylo sídlo 3. čety SNB Varnsdorf v ul. 
Kollárova č.p. 311.

 Vedle čtyř stálých stanic SNB v ulicích Národní, Plzeňská, Žižkova a Bratislavská (která 
byla k 1. prosinci 1948 zrušena), které řešily bezpečnostní (policejní) úkoly, byla tedy ve měs-
tě i pohraniční četa SNB, jejímž úkolem byla ochrana státní hranice.

české národnosti [...] Naproti tomu narazili ubytovatelé roty na svízelné okolnosti, neboť nebylo 
vhodné ubytování pro jednotku a mimo předsedy OSK Bohumila Maška nebyl z tehdejších předsta-
vitelů OSK a MSK nové jednotce nikdo nakloněn [...] a tak se stalo, že se jednotka musela ubytovati 
ve dvou vilách, což neodpovídalo vojenským účelům a tak stěsnaně, že zůstaly mezi poschoďovými 
postelemi nepatrné uličky, často byly postele i 3 vedle sebe [...] Při pozdějším zřizování místního 
velitelství SNB a kriminální úřadovny [...] bylo rozhodnuto uvolnění jedné vily a v důsledku toho 
se přestěhovala část roty opět do jiné budovy, rovněž vojenským účelům naprosto nevyhovující“. 

 Koncem ledna 1946 po rovněž složitých jednáních byl k ubytování 2. roty určen objekt 
dnešní nemocnice, po odchodu RA v červenci 1945 a jiných jednotek prázdný, avšak značně 
poškozený především tím, že mrazy roztrhaly vodovodní potrubí a  ústřední topení. Pří-
slušníci roty téměř dva měsíce svépomocí odstraňovali škody. Současně však museli plnit 
úkoly, kvůli kterým do Varnsdorfu přišli (ochrana hranice, odsuny Němců, střežení důleži-
tých objektů, udržování pořádku a bezpečnosti nejen ve městě, ale byli odvelováni k plnění 
úkolů i do rumburského a šluknovského okresu, např. 1. četa na tři týdny do Lipové, kde 
byl 5. dubna 1946 na křižovatce silnic mezi Lipovou a Velkým Šenovem při výkonu služby 
zavražděn Oldřich Novotný (33), respicient OFS Velký Šenov. Podle hlášení příslušníků  
2. roty PP1NB se to stalo v  jednu hodinu po půlnoci. Dvoučlenná hlídka byla napadena 
a Novotný byl střelen zezadu do hlavy. Pachatel a jeho dva společníci mu potom sebrali sa-
mopal. Druhý příslušník FS je pronásledoval, ale bezvýsledně. Možná se jednalo o pomstu, 
protože Novotný byl kulometníkem 60. družstva SOS, které při boji u Brtníků 22. září 1938 
zabilo pět henleinovců a tři těžce zranilo).

 Ke střežení SH využívaly hlídky 2. roty a později i pohraniční čety SNB také budovu 
výletní restaurace na Špičáku do doby, než na podzim 1949 vyhořela. Příčina požáru není 
dodnes vyjasněna, ale údajně ji zapálili Němci. Rodiče mi říkali, že až do vyhoření byla re-
staurace v provozu, že ji navštěvovali a kupovali si tam občerstvení. Dokonce si pamatovali 
takový detail, že venku byl červeno-bílý zahradní nábytek. To vyvrací tvrzení E. Wünscheho 
v Hlasu severu č. 23/2009: „V roce 1945 se do Boudy na Špičáku nastěhovali čeští vojáci. Objekt 
byl obehnán ostnatým drátem a tím se znepřístupnil…“ Vrchol Špičáku s ruinami restaurace byl 
znepřístupněn až v roce 1954/55 postavením ženijně – technického opatření (ŽTO), které 
vedlo lesním průsekem 200 metrů jižně pod Boudou.



16 17

 V úseku hranice s NDR, PLR, MLR a SSSR v délce 2624,5 km dál sloužili (tedy i ve 
Varnsdorfu) na 270 Ps VB pouze příslušníci z povolání.  

    Pro úplnost je nutné uvést, že státní hranice v průběhu let, tak jak se vyvíjela mezinárodní 
situace, byla střežena a chráněna různou intenzitou, technickými prostředky a lidskými si-
lami v závislosti o které úseky státní hranice se jednalo (SRN a Rakousko, nebo Maďarsko, 
SSSR, Polsko a NDR).  

 
19. DĚČÍNSKÁ BRIGÁDA POHRANIČNÍ STRÁŽE  

    17. září 1952 byla vytvořena 19. brigáda pohraniční stráže MNB (od 1. května 1953 nesla 
čestný název „Brigáda pohraniční stráže Ernsta Thälmanna“ a 6. 7. 1965 jí byl propůjčen 
„Řád Rudé hvězdy“) s velitelstvím na zámku v Děčíně (původní návrh počítal s velitelstvím 
v Ústí nad Labem), která měla 5 praporů (1. Jablonné v Podještědí, 2. Rumburk, 3. Děčín,  
4. Dubí, 5. Jirkov) a celkem 26 rot.

    Pro novou brigádu byly v září 1952 převzaty pohraniční obvodní oddělení MNB v úse-
ku SH s NDR se všemi příslušníky i materiálem. Až do roku 1954 byla brigáda složena 
výhradně ze strážmistrů z povolání, kteří „po skončení služby odcházejí ke svým rodinám“, což 
se negativně odráželo ve výkonu služby a bylo proto rozhodnuto (nejen proto) od 10. února 
1954 vyměnit je za vojáky základní služby. Po této změně se brigáda skládala ze 4 praporů 
(již bez Jirkova) a 20 rot.

     Zřídit 19. děčínskou brigádu bylo nutné i proto, že po upevnění neprodyšnosti hranice 
se SRN zaujetím nové sestavy PS 1. ledna 1951 a vybudováním ŽTO hranice s německým 
Bavorskem (v květnu 1949 byla založena SRN, v říjnu pak NDR) se hranice s NDR stala 
značně frekventovanou ilegálními přechody (jen ve II. pololetí roku 1951 bylo na této hranici 
zadrženo 718 osob). Především proto, že v Berlíně bylo poměrně snadné se dostat z Východ-
ní do Západní zóny a opačně (až do srpna 1961, kdy byla postavena Berlínská zeď). V roce 
1953 podle zjištění hlídek PS prošlo v úseku 19. brigády 449 tzv. narušitelů.

 Do Varnsdorfu byla 15. října 1952 dislokována 5. rota 1. praporu Jablonné v Podještědí, 
později v důsledku vnitřní reorganizace jako 4. rota (1. prapor měl pět rot: 1. Horní Vítkov, 
2. Hrádek n/N., 3. Petrovice, 4. Dolní Světlá, 5. Varnsdorf. V únoru 1959 byla rota Vítkov 
zrušena a čísla rot se posunula). Ve zbytku Šluknovského výběžku byly rozmístěny roty 2. 
praporu PS Rumburk. Děčínská brigáda měla v Lipové poddůstojnickou školu a ve Filipově 
výcvikové středisko.

 5. rota PS v síle 44 mužů (do roku 1954 jen příslušníci z povolání. Ženatí, kterých byla 
menšina, bydleli doma. Ostatní byli ubytováni v objektu roty) byla umístěna do domu č.p. 

POHRANIČNÍ STRÁŽ SNB/MV

    Rok 1949 přinesl několik zásadních změn v systému OSH s Bavorskem a Rakouskem.  
1. ledna vznikla Pohraniční stráž SNB, byla zrušena FS i Pohraniční útvary SNB. V méně 
důležitém pásmu severozápadní hranice (od října 1949 hranice s NDR), kam spadal i Varns-
dorf, prováděly OSH pouze pohraniční stanice Veřejné bezpečnosti SNB (VB SNB).

    Z varnsdorfské 3. pohraniční čety SNB se stává Pohraniční stanice VB SNB Varnsdorf 
(Ps VB).

     Od 15. července 1949 do 15. října 1952 zabezpečovalo ochranu hranice v tehdejším okrese 
Rumburk šest stanic VB SNB (Krásná Lípa, Dolní Poustevna, Lipová, Šluknov, Rumburk 
a Varnsdorf ) v celkovém počtu 96 příslušníků. Po vytvoření 19. děčínské bPS byly stanice 
zrušeny a jejich příslušníci převedeni k brigádě.

 Ps VB Varnsdorf a jejích 29 příslušníků střežilo úsek hranice v délce 15,6 km.  Nadstan-
dardně měli k dispozici 1 automobil Olympia 4 válec (jediný v celém okrese) a 1 motocykl 
ČZ 125. Jak vyplývá ze zprávy hlavního velitele VB SNB plk. Linharta, stanice byla vzdálena 
1 km od hranice.

 V té době mělo MV ve vlastnictví dům č.p. 311 na rohu ulic Východní a Kollárova, kde 
bývalo sídlo 3. čety SNB a ještě před tím krátce část 2. roty PP1NB. Je tedy nanejvýš prav-
děpodobné, že Ps VB tento objekt k užívání převzala.

 Myslím, že to vyvrací některé spekulace o tom, že měl tento dům spojitost s tehdejšími 
pracovními tábory. Při okresním soudu (od roku 1919 až do 1. února 1949 byl okresním 
městem Varnsdorf, potom Rumburk a  nakonec od 1. dubna 1960 Děčín) v  ul. Fučíkova  
(T. G. Masaryka) č.p. 1838, byla v zadním traktu objektu do 1. října 1952 vazební věznice 
Ministerstva spravedlnosti, od října 1952 do 20. února 1954 věznice MNB, v níž byly ubyto-
vány vězenkyně, pracující v n.p. Elite. Rozkazem MV z 23. ledna 1954 byly zrušeny některé 
věznice, m.j. i ta ve Varnsdorfu.  

     23. května 1950 bylo vedle MV vytvořeno ještě Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) 
s Velitelstvím veřejné bezpečnosti, které řídilo Ps VB a Velitelstvím pohraniční stráže, které 
řídilo útvary PS MNB. 31. července 1951 vstoupil v platnost Zákon o ochraně státních hra-
nic Pohraniční stráží.

    Místo OSH silami Ps VB bylo na západní hranici zavedeno vojskové střežení a byla 
zaujata tzv. nová sestava PS, jednotky byly doplněny vojáky základní služby, byla vytvořena 
organizační struktura pohraničních brigád, praporů a rot.
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 5. listopadu 1957 zaslal předseda MNV Varnsdorf Josef Mašín stížnost ministru vnitra na 
„...značné poškození objektu Hrádek a žádá, aby byl uchráněn před úplným zničením a aby byla 
provedena jeho oprava.“ Komise inspekce MV ve své zprávě ze dne 25. 11. 1957 konstato-
vala, že „Provedeným šetřením bylo zjištěno, že stížnost je oprávněná.“ V závěru zprávy komise 
ke stížnosti uvádí, že „...není tato plně objektivní v tom, že k značnému poškození budovy došlo 
hlavně působením civilních občanů...“ a že „...velkou část viny na dnešním stavu objektu má i ne-
šetrné zacházení se zařízením objektu příslušníky PS, kteří se dopustili i přímého ničení zařízení.“ 
Uvádí také, že na počátku roku 1954 bydleli na Hrádku příslušníci nevelké ženijní jednotky, 
kteří podél státní hranice budovali ŽTO.

 Komise inspekce MV si objekt Hrádek prohlédla a hovořila s tehdejším vedoucím Sdru-
ženého komunálního podniku panem Slavíkem, posledním vedoucím restaurace panem Hu-
bičkou, tehdejším velitelem pohraničního oddělení VB por. Žáčkem, strážmistrem Hodkem 
z OO-VB, který u roty PS jako pohraničník sloužil, bývalým ženijním náčelníkem kpt. Háč-
kem, ZVP roty npor. Trávníčkem, bývalým velitelem praporu PS v Jablonném v Podještědí 
mjr. Kodýmem, velitelem roty npor. Kvapilem a  občany Varnsdorfu manžely Kořenáčovými 
(je možné, že se jednalo o manžely Kořenářovy) a Hubáčkovými.

    Komise ve své zprávě náměstkovi MV gen.mjr. Hlavačkovi uvádí mj. tyto zjištěné závady: 
rozbitá okna, dveře a střecha, zcizené kliky dveří a oken, vytrhané parkety, poškození vlivem 
zatékání vody, dřevěné rámy oken a dveří, parkety apod. byly používány jako palivo v kam-
nech hlídkami PS.

 Došlo ke zničení elektrického vedení, rozvodů vody i plynu, vytrhání parket, zdemolování 
oken a dveří, poškození střechy i okapů. Ministerstvo vnitra dokonce nabídlo městu v roce 
1967 bezúplatnou demolici stavby. Podle slov Josefa Mašína už byl Hrádek dokonce podmi-
nován.

 Po patnácti letech od uzavření byl Hrádek opraven a v sobotu 8. února 1969 opět otevřen 
veřejnosti. Kupodivu největší „ránu“ dostal Hrádek po privatizaci v 90. letech a v téměř ho-
dině dvanácté byl zachráněn Nadací Hrádek-Burgsberg (objekt odkoupila za 600 tisíc Kč 
od IPB, která jej měla v zástavě za nesplacené úvěry) a v letech 2001-2003 opět zrenovován 
a zpřístupněn veřejnosti.

    Na J-V svahu kopce Hrádek (Burgsberg) k. 433, v prostoru mezi ul. Husitskou a restaurací 
na vrcholu, stál od roku 1910 zmodernizovaný hostinec Johana Preusslera (původně č.p. 183, 
později 1872), výletní restaurant „Na Krásné vyhlídce“ (Burgsbergrestauration zur schönen 
Aussicht). Byl v provozu až do konce války. Podle starousedlíků byl opuštěn a chátral a „...
po roce 1953 byl využíván armádou, která si údajně v objektu, dokonce snad přímo na sále, zří-
dila stáj pro koně.“ To se mi nepodařilo prokázat, i když možné to je. Podle mého názoru to 
v uvedeném roce byla již téměř ruina, které pohraničníci už víc ublížit nemohli. K demolici 

211 v ul. Budyšínské (v roce 1961 přejmenována na ul. Pohraniční stráže), v těsné blízkosti 
hranice s německým Seifhennersdorfem severně od Hrádku. Ještě 29. srpna 1952 v etapě 
návrhů na zřízení nové pohraniční brigády bylo plánováno umístění 5. roty do objektu bývalé 
výletní restaurace Hrádek.

    Pro potřeby roty byl ale v podstatě obyčejný rodinný podstávkový dům č.p. 211 nevyhovující 
a proto se s největší pravděpodobností již v r. 1954 v souvislosti s nástupem vojáků základní 
služby rota přestěhovala do vily v ul. Myslivecká č.p. 2410, kde byla až do zrušení brigády. Vilu 
v letech 1938/39 postavil majitel textilní továrny Liebisch. Po válce připadla n. p. Velveta.

     Podle pamětnice paní Holubové (80) v ul. PS pohraničníci nebyli, jen ve statku byli „pété-
páci“. Ale v domku (č.p. 1467) někde pod domem celníků prý měli kotce se psy a cvičiště. V č.p. 
211 prý bydleli Kohoutovi, v č.p. 216 Lojdovi a statek č.p. 215 patřil Luhovým.  Nedokážu 
věrohodnost tohoto svědectví potvrdit ani vyvrátit. Myslím si ale, že vzpomínky se vztahují 
k pozdější době, kdy už rota byla jinde a psinec mohl patřit Vnitřní stráži. Kdyby tam rota PS 
nikdy nebyla, proč by se pak Budyšínská ul. přejmenovávala na Pohraniční stráže?

 Rota PS používala vyhlídkovou věž (29 m) bývalé restaurace Hrádek (Burgsbergwarte) 
od podzimu 1952 jako pozorovatelnu (nebyla trvale obsazena hlídkou). K tomu pamětník 
Fr. Lauro udává: „Z Hrádku jsme využívali jen vyhlídkovou věž jako pozorovatelnu, která měla 
samostatný vchod. Měli jsme tam obrovský stojanový dalekohled, kterým jsme např. viděli, zda na 
náměstí v Seifhennersdorfu má někdo na bicyklu zvonek, nebo jaké má oblečení [...] Nad suteré-
nem bylo nějaké pracoviště ČAV s jedním pracovníkem, se kterým jsme se navzájem respektovali 
a nevyptávali se na náplň práce jeden druhého.“ Je to jediná a doposud neobjasněná poznámka 
(o ČAV) tohoto druhu.         

    Restaurace byla v provozu od 14. května 1904 až do konce německé okupace. Jak jsem 
již uvedl, byla tam na přelomu let 1945/46 krátce umístěna část roty PP1NB a po jejím 
odchodu byl Hrádek na krátký čas opuštěný a volně přístupný. Restaurace byla záhy znovu 
uvedena Sdruženým komunálním podnikem do provozu až do jara 1952, kdy byla uza-
vřena v souvislosti s příchodem 5.rPS na podzim téhož roku. V té době byl ještě objekt 
v zachovalém stavu.

 Až do 1. července 1955, kdy bylo dokončeno ŽTO (lesní průseky široké 16 - 18 m, zoraný 
a uvláčený kontrolní pás 6 – 8 m široký, drátěný zátaras 1 stěnný, signalizace, věžové pozo-
rovatelny a jiná doplňková opatření. Miny ani elektrický proud vysokého napětí nebyl nikdy 
v úseku 19. bPS použitý), byl Hrádek, navzdory zřízení zakázaného pásma v  říjnu 1954, 
prakticky volně přístupný a objekt vandalstvím místních (nepochybně i těch z druhé strany 
hranice) občanů, jejich dětí, výletníků a bohužel i samotných příslušníků PS postupně ničen 
a chátral. Mimochodem, ŽTO nebylo vybudováno před, ale za objektem restaurace na straně 
k Seifhennersdorfu.
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 Vstupem ČR do schengenského prostoru 21. 12. 2007 celní a pasová kontrola na hranič-
ních přechodech zanikla. Stejně tak se na vnitřních hranicích už neprovádí ochrana hranice 
a lze je překračovat na kterémkoli místě.

     
64. LEHKÝ POMOCNÝ TECHNICKÝ PRAPOR MNO

    Pomocné technické prapory (PTP) vznikly 1. září 1950 a byly rozděleny na lehké a těžké. 
Těžké byly určeny k práci v dolech, hutích a podobných provozech. Lehké k práci ve staveb-
nictví apod. Lehký PTP měl obvykle 4. roty a cca 800 mužů.

 64. lehký prapor byl od 1. prosince 1951 dislokován ve Varnsdorfu a měl krycí název Vo-
jenský útvar 8039. Byl to svého druhu první vojenský útvar působící ve Varnsdorfu.

 To, že měl útvar varnsdorfskou adresu nemusí znamenat, že tu všichni vojáci pracovali 
a  byli ubytováni. Je známo, že byly vytvářeny různě velké pracovní jednotky, které plnily 
úkoly i stovky kilometrů daleko od mateřského útvaru. Lehké prapory byly až na výjimky 
nasazeny ve vojenském stavebnictví a jejich ubytování, stravování apod. zajišťoval zaměstna-
vatel. Zatímco velitelství zůstávalo v posádce, u podniků i na jednotlivých pracovištích byly 
nasazeny jednotky v síle čety nebo družstva (ale i dvou nebo pěti vojáků), výjimečně i roty. 
Například 300 příslušníků 61. PTP Rumburk se v průběhu doby existence praporu podílelo 
na 33 pracovištích mimo Rumburk včetně Slovenska.

    64. prapor měl ve Varnsdorfu velitelství (cca 100 mužů) a 6. rot, které ale působily mimo město. 
Např. v létě 1954 se 1. rota podílela na budování kasáren PS v Jirkově, 3. rota v Ostrově n/Ohří také 
na stavbě kasáren PS a 5. rota budovala muniční sklad v Travčicích. Je možné, že ve Varnsdorfu se 
„pétépáci” mj. podíleli na rekonstrukci objektu staré nemocnice pro účely vojenských kasáren.

 Útvaru byl přidělen objekt v ul. Čelakovická č.p. 749, tzv. Severka. Do konce války to byla 
Goldbergrova textilní továrna, potom pobočný závod oděvního podniku Severka Cvikov 
(odtud pojmenování objektu). Z dosud neznámých důvodů, snad v důsledku reorganizace, 
předal útvar v říjnu 1955 Severku poddůstojnické škole VS (podle vojenské kroniky PŠ VS 
“...škola převzala objekt Severka od armády v roce 1955.”) a přemístil se do bývalého statku 
rodiny Luhových č.p. 215 v ul. Pohraniční stráže (dnes parcelní č. 7697/12 a 13), který po 
odchodu útvaru v říjnu 1957 z Varnsdorfu také připadl do péče PŠ VS.

   Z  archivního dokumentu datovaného listopadem 1959 vyplývá, že stavebně ubytovací 
správa PŠ VS obhospodařuje také budovu č.p. 215 (statek) a  je poznamenáno, že nepatří 
MV. V pozemkové knize KÚ Rumburk najdeme zápis, že v r. 1958 je vlastníkem statku čsl. 
stát, resp. MV. Není vyloučeno, že prapor PTP užíval objekt Severka i statek současně. Ke 
zbourání statku došlo v letech 1962/63.

zchátralého objektu došlo prý v roce 1963. Podle leteckých snímků z roku 1953 je patrné, že 
objekt ještě stojí, v roce 1964 však již po zbořeništi tohoto rozsáhlého objektu není ani stopa 
a místo je zarostlé. Ke zbourání muselo tedy dojít mnohem dříve.  

 Na kopci Hrádek tedy stály až do konce 50. let dva velké objekty, dvě výletní restaurace 
s podobným poválečným osudem a je možné, že když pamětníci hovořili o „restauraci Hrá-
dek“, nebylo vždy jasné, o které hovoří a snadno tak mohlo dojít k jejich záměně. Jisté však 
je, že zatímco „Výletní restaurace s rozhlednou na Hrádku“ s krátkou přestávkou byla v pro-
vozu až do jara roku 1952, níže položená restaurace „Na Krásné vyhlídce“ byla na konci války 
opuštěna, stala se cílem zlodějů a vandalů a postupně chátrala.

 Rotě PS ve Varnsdorfu v letech 1960 – 1961 (kdy tu sloužil pamětník Fr. Lauro) velel kpt. 
Oldřich Grausgruber.  Rota byla složená z velitelství a 4 družstev pěšáků, 1 družstva kulo-
metníků, 1 družstva psovodů s 8 - 9 psy a obslužného družstva techniků, spojařů, kuchařů, 
řidičů, vozky aj. U roty byl pár tažných koňů a traktor Zetor 25A k obsluze ŽTO – doprava 
materiálu a vláčení kontrolního pásu – a osobní terénní automobil GAZ 69. Fr. Lauro uvádí, 
že počet příslušníků byl proměnlivý, 44 až 61 a někdy i 90 (asi když byly povolány zálohy). 

 Rota měla na starost úsek SH asi 18 km – sahal od Lužických hor kóta 710 Weberberg na vý-
chodě, kde sousedil s úsekem 4. roty Dolní Světlá, přes Špičák a Hrádek, až po silnici ze Studánky 
do Rumburku, kde končil úsek 1. praporu a začínal úsek 6. roty Jindřichov 2. praporu Rumburk.

 Velitel PS MV ČSSR svým rozkazem č. 020 / 22. 9. 1962 udělil 4. rotě čestný titul „Vzorná rota“.

   Po roce 1961 tlak narušitelů z ČSSR do NDR postupně slábnul a případů narušení hra-
nice bylo minimálně. Proto jsou 31. 12. 1963 velitelství praporů zrušeny (v našem případě 
1. prPS Jablonné v Podještědí) a varnsdorfská 4. rota byla podřízena přímo velitelství 19. 
brigády v Děčíně.

 V důsledku změny a uvolnění mezinárodní politické situace v 60. letech byla 31. března 
1966 zrušena 19. brigáda i s jejími rotami a od 1. dubna i ochrana státní hranice s NDR vo-
jenskými jednotkami Pohraniční stráže. Současně bylo zlikvidováno ŽTO na hranici. V Po-
hraniční knize 4. roty PS Varnsdorf je poslední zápis: „31. 3. 1966 ve 24:00 hodin ukončena 
OSH.“ Ochranu hranice v  této části nadále zajišťovala Oddělení ochrany státní hranice 
Veřejné bezpečnosti (VB) SNB. Oddělení OSH VB ve Varnsdorfu sídlilo rovněž v ul. My-
slivecká č.p. 2410. Pohraniční oddělení VB (II. typu) mělo mít podle tabulek 23 příslušníků 
a bylo podřízeno OVB v Děčíně, SVB Ústí n.L.

28. dubna 1967 byl otevřen hraniční přechod do německého Seifhennersdorfu s celní a pa-
sovou kontrolou v č.p. 137. Pohraniční stráž ČSSR byla zrušena k 27. září 1991.
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1954. V důvodové zprávě se uvádí: „Umístění školy důstojníků VS navrhuje se ve Varnsdorfu. 
Přesné umístění nemůže být navrženo, poněvadž předmětná jednání o umístění dosud neskončilo. 
Objekt [který?] ve Varnsdorfu je HS - PVS zapůjčen do 15. 1. 1953. Jest nutno urychlit a zajistit 
kladné rozhodnutí vládní dislokační komise o přidělení objektů Varnsdorf…“ Ministr NB násled-
ně vydal 22. ledna 1953 rozkaz ke zřízení školy.

 Ubytování 430 posluchačů plus velitelského a učitelského sboru se tedy vyřešilo s největší 
pravděpodobností jejím umístěním do 2. budovy n.p. Elite.

 Rodiče mi říkali, že počátkem 50. let byli „nějací vojáci“ ubytováni ve dvou poschodích os-
mipatrové tzv. 2. budovy n.p. Elite v ul. Bratislavská č.p. 2166, známé jako OU s internátem 
a že v prostoru „za budovou a v nedalekém lomu cvičili“, a že dva důstojníci bydleli v našem 
domě v podnájmu (bydleli jsme v ul. Raisova pár desítek metrů od internátu). Je tedy možné, 
že rekonstrukce staré nemocnice nebyla ještě hotova, nebo ještě nebylo rozhodnuto o přidě-
lení objektu HS – PVS a Dočasná škola byla provizorně umístěna právě zde.

 Některé historické materiály jsou značně zavádějící. Například v článku z roku 1953 v ča-
sopisu Unser Niederland, vydávaného vysídlenci se píše: „...celá osmipatrová tovární budova 
firmy Kunert rovněž slouží pro ubytování vojáků. Budova je už více než rok prázdná, proto-
že stroje byly částečně přesunuty na Slovensko a částečně prodány do Itálie [...] Celkový počet ve 
Varnsdorfu umístěných řadových a pohraničnických jednotek může při plném stavu dosáhnout asi 
4500 mužů…“. Což je naprostý nesmysl. Pokud tam vůbec vojáci byli (myslím si že ano), pak 
v jednom až dvou patrech a bylo jich max. 430. V celém Varnsdorfu nikdy nebylo současně 
víc jak šest stovek vojáků.

 1. července 1954 byla do již do zrekonstruovaného objektu bývalé nemocnice na vojen-
ská kasárna (z franc. „caserne“ a němec. „Kaserne“ = objekt k ubytování vojáků) přemístěna 
Poddůstojnická škola VS MV (útvar 8245) ze slovenského Šaštína (zřízena 3. května 1952) 
a byla tu až do svého odchodu v březnu 1964 do Plané u Mariánských Lázní – Barbora, kde 
byla reorganizována na 4. školní prapor VS u 12. školní brigády PS.

 Škola ve Varnsdorfu od 1. července 1959 sloužila také jako „přípravka“ ke studiu vybra-
ných příslušníků VS ve Vojenském učilišti PS a VS v Bruntále.

 V letech 1961 a 1962 měl útvar 5 rot – v kasárnách bylo velitelství a tři roty. Ve vedlejším ob-
jektu tzv. Severka, který PŠ VS převzala od armády (PTP) v roce 1955 byly dvě roty, kancelá-
ře velitelství, kuchyně, sklady, tělocvična  a vlastní autopark. Ubytováno zde mohlo být až 200 
mužů. Autopark útvaru byl také v ul. Mikoláše Alše č.p. 2174 a 1273. Pamětníci vzpomínají:  
 
V. Ziegler: „Sloužil jsem v letech 1958 až 1960 první rok v hlavních kasárnách a druhým rokem 
na Severce, kde byly dvě roty ve dvou poschodích, každá asi 110 vojáků. Byly to bývalé výrobní haly 

    O tom, že svého času ve Varnsdorfu byl současně útvar PTP a útvar VS svědčí i svědec-
tví pamětnice paní Holubové, že “v kasárnách byli červení a na Severce černí vojáci” (podle 
barvy výložek na uniformě – VS fialové, PTP černé). 
 
 
                                 Změny v organizaci a podřízenosti praporu

64. lehký PTP Varnsdorf – od 1. 12. 1951 do 1. 11. 1953 
Velitelství a štáb, 6 rot 
Nadřízené velitelství – Hlavní stavební a ubytovací správa MNO do 30. 10. 1953           

64. technický prapor Varnsdorf – od 1. 11. 1953 do 1. 10. 1956 
Nadřízené velitelství – Velitelství voj. prac. jednotek MNO od 1. 4. 1953 do 1. 10. 1956.

59. silniční stavební prapor Varnsdorf – od 1. 10. 1956 do 1. 10. 1957 
Velitelství a štáb, 4 stavební roty, 1 rota mechanizace silničních prací, 1 rota mechanizace 
ženijních prací, 1 rota automobilní. 
Nadřízené velitelství – 2. technická skupina Dvůr Šternberk od 1. 3. 1954 do 1. 10. 1956. 
Od 1. 10. 1956 2. technická skupina Plzeň. 
Velitelé praporu: 1951 – 52  kpt. Jan Tuček, 1952 – 55  npor/kpt. Mojmír Kozel, 1955-57 kpt/mjr. 
Ludvík Nešpor. 
Po reorganizaci 1. října 1957 na 1. technický pluk odchází útvar z Varnsdorfu do Jemnice. 

VNITŘNÍ STRÁŽ MV

   K ochraně určených průmyslových a železničních objektů a plnění zvláštních úkolů Mi-
nisterstva národní bezpečnosti byla 2. května 1952 zřízena Vnitřní stráž (VS) s podřízeností 
Hlavní správě Pohraniční a Vnitřní stráže MNB (HS – PVS). V první etapě její výstavby byl 
připravován velitelský sbor, výcvik vojáků základní služby a vybrány vhodné objekty k umís-
tění jednotlivých jednotek. Příslušníci VS zahájili plnění uložených úkolů 1. února 1953.

 Ve Varnsdorfu byla od 15. února 1953 do 15. ledna 1954 zřízena Dočasná škola na dů-
stojníky VS s úkolem připravit 280 velitelů rot a  čet a 150 týlových důstojníků praporů. 
Domnívám se, že pro školu byl vytipován HS – PVS objekt tzv. staré nemocnice v ul. Ne-
mocniční, který se uvolnil jejím přestěhováním do okresního „chorobince“ v Karlově ulici 
č.p. 2280 (v letech 1948 – 1952 nákladně zrekonstruován),  kde byla 13. července 1952 slav-
nostně otevřena nová Nemocnice Varnsdorf.

 Na schůzi bezpečnostní komise MNB 9. ledna 1953 byl projednán a  schválen „Návrh 
na zřízení dočasné školy na důstojníky Vnitřní stráže“ v trvání od 15. února 1953 do 15. ledna 
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ještě s transmisemi. Vytápělo se parním ÚT - ve vedlejší kotelně byla vyřazená a odstrojená parní 
lokomotiva, napájená vodou z betonového bazénu.“

 Z. Holek: „K 1. 4. 1962 (až červenec) jsem nastoupil do přípravky ke studiu ve vojenském uči-
lišti v Bruntále do PŠ VS ve Varnsdorfu [...] Byly jsme dvě roty, podzimní běh 1961/62 měl 5 rot. 
Velitelství, 1, 2 a 3 rota byly v kasárnách, 4 a 5 rota byly v odloučeném objektu Severka ve městě 
[...] 4. a 5. rota měly cca 80 a 68 vojáků [...] V přízemí byla kuchyně, v 1.patře velitelství a 4. rota, 
ve 2. patře 5. rota, dále tam byly sklady a za kotelnou autopark, na bráně DVT a strážnice.“

 Z. Volf: „Sloužil jsem v hlavní budově v roce 1961, potom jsem přišel v roce 1962 na Severku, 
tam jsem byl až do června 1963, potom zase zpátky v hlavní budově, tzv. staré nemocnici až do 
září, kdy jsem šel do civilu.“

 V. Svoboda: „Byl jsem v roce 1962 v hlavní budově, po zbourání části s kuchyní pak asi do února 
na Severce.“       

 V archivních dokumentech se vyskytují zmínky o dalších objektech, které útvaru VS slou-
žily a které také později převzala PŠ CO. Vedle samotných kasáren a Severky je zmiňován 
dům č.p. 229 v ul. Orlická, kde byl důstojnický klub a dům č.p. 1119 na rohu ulic Nemocnič-
ní a Erbenova, kde měl útvar kino. Z dokumentu datovaného listopadem 1959 dále vyplývá, 
že stavebně ubytovací správa VS obhospodařovala také střelnici s pozemky, statek č.p. 215 
(s poznámkou že nepatří MV) a dům č.p. 1467 v dnešní ul. Pohraniční stráže (podle pamět-
níků tam prý býval psinec) a dům č.p. 1173 na rohu ul. Havlíčkova a Duchcovská (zde prý 
před tím bývala hospoda). Jakému účelu sloužil jsem nezjistil, snad jako ubytovna svobod-
ných vojáků z povolání.     

 Když v březnu 1964 Poddůstojnická škola Vnitřní stráže ve Varnsdorfu skončila, byl areál 
kasáren obehnán bezpečnostním plotem i se strážními posedy a Stavební výroba MV s vězni 
Sboru nápravné výchovy MV Minkovice, střeženými vojáky VS a strážní četou PS - útvaru 
5242 Děčín v počtu 31 mužů (střežení pak v roce 1966 převzal VÚ - CO 1859 Ústí n/L.), 
začala připravovat objekt kasáren k přijetí dalšího útvaru. S problémy to trvalo až do polovi-
ny roku 1966. Mj. byla postavena nová kotelna, kuchyňský a jídelní blok, budova útvarového 
klubu a skladů chemického a výstrojního materiálu, byly rekonstruovány prostory ubytování, 
kanceláře velitelství a štábu, budova ošetřovny s několika pokoji, útvarový kinosál aj.

 Již v roce 1964 byla na stavební úřad MNV Varnsdorf podána žádost vojenského útvaru 
v Ústí nad Labem o povolení výstavby autoparku vedle kasáren za Mandavou.

 Na 10. schůzi kolegia MV 28. září 1964 byly na programu investice pro rok 1965. Je zde 
zmiňována i „rekonstrukce kasáren CO Varnsdorf“. Jako dodavatel je uváděna Stavební výroba 
MV a kritizován „skluz“ prací. Kritika evidentně nepomohla, a tak na 5. schůzi kolegia 4. čer-

vence 1966 při hodnocení hospodaření MV za rok 1965 bylo opět konstatováno, že „Staveb-
ní výroba MV při akci Varnsdorf nesplnila plán, vznikly potíže v zajištění kvalifikovaných pra-
covníků z řad vojáků základní služby a později i odsouzených.“ Rušivě zde prý působila i změna 
(jaká?) ve využití objektu, neboť bylo třeba dodatečně upřesnit projektovou dokumentaci. 

VOJENSKÝ ÚTVAR CIVILNÍ OBRANY 1859

 Vojenské útvary CO byly vytvářeny již na začátku 50. let a byly v případě války určeny k rych-
lému a pohotovému provádění záchranných a likvidačních prací a k plnění dalších speciálních 
úkolů civilní obrany. Základ tvořily pluky CO, kterých bylo v rámci Československa celkem šest. 
V každém kraji bylo také vybudováno tři až pět skladů s technikou a výstrojí pro celkem 1200 
osob, v případě mobilizace se počítalo s přiřazením části vojáků v záloze právě k těmto plukům.

 Za mírového stavu byly určeny k likvidaci následků živelních pohrom a velkých provoz-
ních havárií. Dnes bychom je označili za součást integrovaného záchranného systému, který-
mi se reorganizací po roce 1990 také staly. Disponovaly totiž krom jiného i požární, ženijní 
a vyprošťovací technikou (později i zdravotnickou) a byly tak nasazovány k havarijním situ-
acím, které dnes řeší Hasičský záchranný sbor.

 K přípravě a výcviku základních velitelských kádrů byla v říjnu 1955 zřízena Poddůstoj-
nická škola Civilní obrany MV. Vznikla v Ústí nad Labem sloučením Spojovací a protiche-
mické roty Brno s Ženijní rotou Praha. V  roce 1963 byla reorganizována na Technickou 
poddůstojnickou školu MV a  v  září 1966 byla redislokována jako Poddůstojnická škola 
civilní obrany MV (VÚ CO 1859) do Varnsdorfu do uvolněných (PŠ Vnitřní stráže MV 
opustila kasárna v březnu 1964) a renovovaných kasáren v ul. Nemocniční.

 Od 1. září 1971 do 30. června 1976 byla u útvaru k přípravě důstojníků nutných k doplně-
ní velitelského sboru zřízena Roční důstojnická škola CO (škola nepřipravovala jen důstoj-
níky pro vojska CO, ale v omezeném počtu také pro Hradní stráž, SNB, SNV a důstojníky 
v záloze). V každém běhu bylo okolo 60 frekventantů, po úspěšném zvládnutí studia a závě-
rečných zkoušek vyřazovaných v hodnosti podporučík. RDŠ pak byla přemístěna do Vyšní 
Lhoty u Frýdku – Místku.

 
         Organizace vojenského útvaru CO Varnsdorf v 70. letech:

1) Velitelství a štáb 
2) Školní ženijní rota – 1. četa kompresorů, 2. četa zemních strojů, 3. četa úpravy vody 
3) Školní rota chemické ochrany – 1. četa radiačního a chemického průzkumu, 2. četa spe-
ciální očisty, 3. četa odmořování osob, techniky a terénu 
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chovnou světnici (PVS) s televizorem a společenskými hrami, která primárně sloužila jako 
kulturní a odpočinkový prostor, ale i k politickému školení mužstva (PŠM), které se však 
provádělo i na učebnách, protože na PVS by se celá rota nevešla. Prostor roty byl „vyzdoben“ 
neodmyslitelnými nástěnkami (z denního tisku, výročí, ze života roty, organizačními pokyny, 
denním řádem a rozvrhem zaměstnání apod.). U vchodu na rotu bylo stanoviště dozorčího 
roty se stolkem, telefonem a signalizací.

 g/ U vchodu do kasáren z ulice Nemocniční vlevo bylo stanoviště dozorčího vchodu a útva-
ru, návštěvní a odpočinková místnost. Vpravo přiléhala k budově velitelství strážnice a cely 
pro výkon trestu vězení. Původně byl střežen i perimetr areálu kasáren, později jen autopark.

2) Budova s č.p. 3391 v Havlíčkově ul. sloužila jako sklady ženijního materiálu a části tech-
niky a  PZH (pomocné zemědělské hospodářství) s  chovem vepřů pro maso do útvarové 
kuchyně.

3) V další budově mimo areál kasáren v ul. Orlická č.p. 229 u mostu přes řeku Mandavu, kde 
býval klub důstojníků VS, byla ubytovací a stavební správa, zámečnická a údržbářská dílna 
a před budovou parkoviště pro soukromá auta.

4) Na rohu ul. Nemocniční a Erbenovy v č.p. 64 měl útvar truhlárnu s truhlářem občanským 
zaměstnancem. Na protějším rohu v domě č.p. 1119, kde měla PŠ VS kino, byla vybudována 
malá tělocvična/posilovna, která ale sloužila jen krátce.

5) Na druhém břehu Mandavy sousedil s ul. Strakonickou nový  autopark s  garážemi, díl-
nami, kancelářemi, sklady, stanicí PHM, automyčkou, kotelnou a u hlavní brány stanovištěm 
dozorčího. Z kasáren do autoparku byla přes Mandavu postavena lávka pro pěší. Otevřen byl 
na jaře 1975 (o stavební povolení žádal útvar ještě z Ústí n/L v roce 1964). Do té doby jako 
autopark sloužil prostor v ul. Mikoláše Alše č.p. 1460 na místě bývalé továrny na vagonová 
pera Weber & Reichmann.

6) Za kasárnami při Havlíčkově ul. byla překážková dráha, slangově „opičí dráha“.

7) Sportovní areál před kasárnami byl poměrně velkoryse pojat a vzorně udržován. Bylo tam 
hřiště na odbíjenou, nohejbal nebo malý fotbal, 2 tenisové kurty, venkovní tělocvičné a posi-
lovací nářadí a za Mandavou velké fotbalové hřiště a atletické prvky. Tělocvičnu útvar neměl 
a zapůjčoval si ji ve městě.

8) Výcvikový prostor (cca 5 ha) měl útvar za ul. Pohraniční stráže ve směru na kopec Špičák, 
kde byl v rámci ženijní přípravy vybudován menší rybník (cca 0,5 ha).

9) Pistolovou střelnici měl útvar spolu se Svazarmem (Svaz pro spolupráci s  armádou) 
v  prostoru mezi ulicemi Pohraniční stráže-Na Měkovině-Štursova (GPS 50.9186706N, 

4) Rota technického zabezpečení – 1. četa řidičů a automechaniků, 2. četa obsluhy ženijní 
techniky, 3. četa obsluhy chemické techniky 
5) Velitelská četa – družstva kuchařů, spojařů, zdravotníků, písařů apod. 
6) Personálně a materiálně – od 15. 1. 1966 do prosince 1975 Zabezpečovací rota u KS   
 SNB Ústí n/L. 
 
 
                                                 Objekty a budovy VÚ 1859 
 
1) Kasárna, ohraničena ulicemi Nemocniční, Havlíčkova, Duchcovská a řekou Mandavou.

    a/ V budově velitelství a štábu č.p. 3321 byl v přízemí kinosál, učebna a dílna oprav spo-
jovací techniky a materiálu, v 1. poschodí učebny, pracoviště utajovaného spojení a kancelář 
VKR, ve 2. poschodí kanceláře.

 b/ Vedle budovy velitelství v budově bez č.p. byla útvarová ošetřovna s ordinací, několika pokoji 
a odděleně telefonní ústředna. Po zřízení RDŠ se ošetřovna přestěhovala do budovy ubytování rot 
a potom se vrátila zpět.

 c/ Budova č.p. 232, kde v  suterénu byla útvarová kotelna a  sklady, v  přízemí prodejna 
Arma (kantýna) a sklad proviantu, krejčovská dílna a až do pol. 70. let také ševcovská dílna 
a holičství, v patře kuchyně a jídelna mužstva a vojáků z povolání.

 d/ V budově bez č.p. při ul. Duchcovská byl v suterénu sklad protichemického materiálu, 
v přízemí sklad výstrojního materiálu a ložního prádla, v patře byl útvarový klub – společen-
ská místnost pro asi 50 osob, knihovna s čítárnou (s knihovnicí občanskou zaměstnanky-
ní), herna s kulečníkem a společenskými hrami (později byla zrušena a přestěhovala se tam 
knihovna a z uvolněných prostor se stala síň tradic), bufet s barovým pultem, fotokomora, so-
ciální zařízení, kancelář Instruktora kulturně-výchovné činnosti a kancelář příslušníka VKR 
(vojenská kontrarozvědka), který se přestěhoval do kanceláře v  1. poschodí budovy štábu 
a místo něj tam byla krejčovská dílna.

 e/ V prostoru mezi klubem a budovou ubytování při ul. Havlíčkova bylo letní kino a tzv. 
Tesko barák s učebnami, postavený počátkem 70. let

 f/ Budova č.p. 3307 sloužila k ubytování mužstva. V přízemí byla RTZ, kancelář učitelů 
odborné přípravy a pracoviště dozorčího útvaru (po staru DVT – dozorčí vojskového tělesa – 
dévéťák), později operačního dozorčího. V 1. poschodí rota chemické ochrany, ve 2. poschodí 
ženijní rota a v podkroví byla velitelská četa.

 Roty kromě ložnic, kanceláří, zbrojnice, úmývárny a WC měly i kuřárnu a politicko-vý-
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• 1. října 1976 přechází 4. pluk CO MNO do podřízenosti velitelství ZVO MNO Tábor. 
• 1. listopadu 1991 je 4. pluk CO MNO reorganizován na 11. vojenský záchranný pluk CO MO. 
• 14. prosince 1993 přechází pluk do podřízenosti Hlavního úřadu CO. 
• Duben – červen 1994 se útvar přestěhoval do Rakovníka a tím definitivně končí historie  
 varnsdorfských kasáren, které byly původně textilní továrnou, špitálem a nemocnicí, ka-
sárnami útvarů Vnitřní stráže a Civilní obrany. Opuštěný objekt byl převeden do majetku 
města. Díky příkladné péči řádného hospodáře unikl osudu mnohých jiných bývalých kasá-
ren a dnes jsou v něm sociální byty, domov seniorů apod. Autopark byl privatizován a užívá 
ho spediční a přepravní firma Noprosu s.r.o. 

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

ČETNICTVO ČSR [1920 – 1945] 
Vykonávalo bezpečnostní úkoly na venkově a periferiích měst. Ve Varnsdorfu byla IV. čet-
nická stanice v ul. Pletařská 1985, VI. četnická stanice v ul. Dragounská 1273 a pravděpo-
dobně i v ul. Poštovní 420. Za války bylo součástí okupační protektorátní správy. Po osvo-
bození ČSR byli prověření četníci začleněni do SNB. 
 
POLICIE (též STÁTNÍ POLICIE) [1922 – 1938] 
Velmi stručně řečeno, od roku 1922 do 1938 oficiální název „Sbor uniformované stráže bez-
pečnosti“ (správní a pořádková služba) a „Sbor neuniformované stráže bezpečnosti“ (kri-
minální služba). Společně s komunálními strážníky (městskou policií) vykonávala službu ve 
městech, podobně jako současná PČR a MěP. 
Ve Varnsdorfu byla stanice pravděpodobně v Poštovní ul. 420. 
 
FINANČNÍ STRÁŽ ČSR (FS) [1920 – 1939]  
Inspektorát Varnsdorf a VII. oddělení FS byly zřízeny v ul. Žitavská 1247 s celnicemi na hra-
ničním přechodu do Grosßchönau a na nádraží, II. oddělení FS s celnicí v ul. 5. května 139 
na hraničním přechodu do Seifhennersdorfu. Na tzv. Starém nádraží sloužili pouze němečtí 
celníci. V domě v ul. Pohraniční stráže 216 byly služební byty (Dům celníků, něm. Zollhaus). 
 
STRÁŽ OBRANY STÁTU (SOS) [1936 – 1939] 
Ve Varnsdorfu zřízena 3. rota 3. libereckého praporu SOS. Měla 4 družstva na četnických sta-
nicích a odd. FS: č. 74 v Pletařské ul. 1985, č. 75 v ul. 5. května 139, č. 76 v ul. Žitavská 1247 
a č. 77 v ul. Dragounská 1273. 
 
SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI (SNB) [1945 – 1991] 
Nahradil prvorepublikovou policii a četnictvo. Koncem roku 1945 byla ve Varnsdorfu zří-
zena okresní stanice SNB a okresní kriminální úřadovna SNB (v Melantrichově ul. 1272, 
v lednu 1949 přemístěny do Rumburku) spolu s obvodními stanicemi SNB v ul. Národní, 

14.6263311E). Střelnice pro samopal, kulomet a hod ostrým granátem byla v Dolním Pod-
luží v blízkosti potoka Milířka (GPS 50.8730253N, 14.5905156E).

10) Sklad nábytku byl v bývalé továrničce W. Luttny v ul. Komenského č.p. 289

11) Kus louky u lesa (GPS 50.9986822N, 14.5207889E) u Jiříkova byl na základě smlouvy 
s místními orgány samosprávy využíván k praktickému ženijnímu výcviku v rámci týdenního 
soustředění. Chemici jezdili na praktický výcvik s ostrými bojovými chemickými látkami na  
cvičiště Tisá u Děčína a do Zadního Mostku u Jaroměře.

12) Tzv. Severka byla původně textilka Johanna Goldberga (jeho otec byl svého času starostou města 
a senátorem) v ul. Čelakovické č.p. 749. Po válce tam byl pobočný závod podniku Severka Cvikov. 
V roce 1951 se z objektu staly kasárna 64. lehkého praporu PTP, který ho v říjnu 1955 předal PŠ 
VS. V září 1966 ji převzala PŠ CO. Útvaru sloužila jako sklad tzv. nedotknutelných zásob mate-
riálu a techniky, tzv. „uloženek“ (pro případ mobilizace). Budova ale byla schopna v mimořádných 
situacích ubytovat omezený počet mužů a párkrát tam také byli z počátku ubytováni vojáci v záloze 
povolaní ke zdokonalovacímu cvičení. Na přelomu 50. a 60. let tam jako v plně soběstačném vedlej-
ším objektu byly ubytovány dvě roty PŠ VS (asi 220 mužů). Objekt byl trvale střežen. Po odchodu 
útvaru z Varnsdorfu v roce 1994 byla Severka terčem vandalismu. 7. září 2000 vydal stavební úřad 
rozhodnutí o demolici objektu a krátce nato byla Severka zbourána.

13) Chata Zvonek v Jiřetíně pod Jedlovou (GPS 50.8639597N, 14.5602967E) bývala až do 
roku 1976 útvarovým rekreačním zařízením s „vlastní obsluhou“. Čas od času tam podle potře-
by zajel pověřený správce se skupinou vojáků uklidit, něco opravit, vyměnit povlečení apod. Vo-
jáci z povolání (nebo i základní služby s doprovodem VZP v rámci činnosti svazu mládeže) si 
jen podali žádost, zaplatili symbolický poplatek, dostali klíče a mohli se jet s rodinou rekreovat. 
Byla tam velká společenská místnost s krbem, kuchyně, sociální zařízení, v podkroví ubytování 
pro cca 20 hostů, sklep se studnou a darlingem, sklad topiva, kůlna a zahrada asi 2 000 m2.

 V roce 1974 tam bylo natočeno několik sekvencí (návštěva výletní restaurace) do filmu 
Dušana Kleina „Případ mrtvého muže“. 
 
 
     Podřízenost a reorganizace VÚ-CO 1859 
 
• V říjnu 1955 vytvořena Poddůstojnická škola CO MV v Ústí n/Labem. 
• V roce 1963 se PŠ CO přejmenovala na Technickou PŠ MV Ústí n/Labem. 
• V září 1966 se TPŠ MV pod staronovým názvem PŠ CO MV přestěhovala do Varnsdorfu. 
• 1. května 1973 se Poddůstojnická škola CO MV přejmenovala na 4. školní pluk CO MV. 
• 1. ledna 1976 je 4. školní pluk CO MV převeden do podřízenosti MNO a přejmenován 
 na 4. pluk CO MNO. 
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POHRANIČNÍ ÚTVARY SNB (ÚTVAR 9600 PRAHA) [1948] 
15. 9. 1948 bylo vytvořeno velitelství pohraničních útvarů s 12 prapory. VI. praporu Liberec 
(SNB – útvar 8185) je podřízena 2. rota Rumburk (SNB – útvar 7685) s 3. četou ve Varns-
dorfu na stejné adrese. 
 
POHRANIČNÍ STRÁŽ SNB [1949 – 1952] 
1. 1. 1949 byla vytvořena Pohraniční stráž SNB a z varnsdorfské 3. čety se stává Pohraniční 
stanice VB SNB, podřízena velitelství SNB Varnsdorf, OV SNB Rumburk, KV SNB Libe-
rec. Nadále sídlí v ul. Kollárova 311. 
V této podobě trvala až do vytvoření 19. děčínské pohraniční brigády v říjnu 1952, kdy byla 
začleněna do 5. roty PS Varnsdorf.

POMOCNÉ TECHNICKÉ PRAPORY MNO [1951 – 1957] 
1. 12. 1951 byl do Varnsdorfu dislokován 64. lehký PTP (Útvar 8039) a ubytován v objektu 
Severka v ul. Čelakovická 749 a v ul. Pohraniční stráže 215. Prošel několika reorganizacemi 
až 1. 10. 1957 jako 1. technický pluk odchází do Jemnice.

19. POHRANIČNÍ BRIGÁDA MNB DĚČÍN (PS – ÚTVAR 5242) [1952 – 1966] 
15. 10. 1952 je do Varnsdorfu k ochraně státní hranice umístěna 5. rota 1. praporu v Jab-
lonném v Podještědí (od poloviny roku 1959 jako 4. rota). Nejprve je ubytována v ul. Po-
hraniční stráže 211, v roce 1954 se přestěhovala do ul. Myslivecká 2410, kde byla až do 
zrušení brigády v roce 1966.

DOČASNÁ ŠKOLA NA DŮSTOJNÍKY VS MNB [1953 – 1954] 
Zřízena byla ve Varnsdorfu v budově pozdějšího OU n.p. Elite od 15. 2. 1953 do 15. 1. 
1954 pro 430 posluchačů. 
 
PODDŮST. ŠKOLA VNITŘNÍ STRÁŽE MNB (ÚTVAR 8245) [1954 – 1964] 
Od 1. 7. 1954 do března 1964 fungovala v objektech bývalé varnsdorfské nemocnice v ul. 
Nemocniční. Autopark měla v areálu bývalé továrny v ul. Mikoláše Alše. 
 
POHRANIČNÍ ODD. OCHRANY STÁTNÍ HRANICE VB SNB [1966 – 2007] 
Fungovalo ve Varnsdorfu od 1. 4. 1966 (od roku 1991 PČR a skončilo vstupem ČR do 
schengenského prostoru 21. 12. 2007) a sídlilo v ul.Myslivecká 2410. Podle tabulek mělo 
mít 23 příslušníků. 
 
PODDŮSTOJNICKÁ ŠKOLA CO (ÚTVAR 1859) [1966 – 1994] 
Byla redislokována do Varnsdorfu z Ústí nad Labem v září 1966 do kasáren po PŠ VS. Její 
součástí byla od 1. 9. 1971 do 30. 6. 1976 také ROČNÍ DŮSTOJNICKÁ ŠKOLA CO MV. 
Útvar byl několikrát reorganizován, až jako 11. VOJENSKÝ ZÁCHRANNÝ PLUK CO 
MO odchází v červnu 1994 do Rakovníka.

Plzeňská, Bratislavská a Žižkova (č.p. domů jsem nezjistil). Obvodní oddělení VB SNB 
bylo až do jejího zrušení 15. 7. 1991 v Melantrichově ul. 1272. 
 
FINANČNÍ STRÁŽ ČSR (FS) [1945 – 1949] 
Inspektorát Varnsdorf a VII. oddělení FS byly obnoveny v ul. Kovářská 2012 (celnice zů-
staly stejné), II. oddělení FS bylo obnoveno v ul. 5. května 137. Dům celníků již obnoven 
nebyl. Celnice na Starém nádraží pro nedostatek personálu nebyla zřízena. V únoru 1949 
byly silniční celní úřady zrušeny. Hraniční přechod ve Varnsdorfu II. byl zrušen již dříve 
a OFS se přestěhovalo do ul. Turnovská 2277. 
 
RUDÁ ARMÁDA SSSR [květen 1945 – červenec 1945] 
Jednotky 28. armády 1. ukrajinského frontu byly umístěny do objektu dnešní nemocnice 
v ul. Karlova 2280, velitelství a štáb do vily v ul. Čsl. letců 1939.

REVOLUČNÍ GARDA, PĚŠÍ PLUK 28 ČSL. ARMÁDY, ODDÍL 1. ČSL. AR-
MÁDNÍHO SBORU, PARTYZÁNI A JINÉ OZBROJENÉ POLOVOJENSKÉ 
JEDNOTKY, ODDÍLY A SKUPINY [jaro až podzim 1945] 
Působily ve Varnsdorfu od května do léta až podzimu 1945, kdy byly rozpuštěny, zrušeny 
a nebo odsunuty. Jako kasárna jim sloužil bývalý okresní „chorobinec“ a některé jiné objekty 
ve městě. Jejich úkoly převzaly stanice SNB, FS a 2. rota PP1NB.

POHOTOVOSTNÍ PLUK 1 NB (ÚTVAR 9600 PRAHA) [1945 – 1946] 
2. rota PP1NB byla ve Varnsdorfu dislokována od 17. 7. 1945 do 1. 7. 1946 a byla nejdříve 
ubytována v ul. Kollárova 311 a ul. Melantrichova 1272. Část roty z Melantrichovy ul. mu-
sela na podzim 1945 vilu uvolnit pro SNB a byla jí k ubytování určena výletní restaurace 
Hrádek. V lednu 1946 se celá rota sestěhovala do uvolněného okresního „chorobince“. 
 
POHOTOVOSTNÍ ÚTVARY SNB (ÚTVAR 9600 PRAHA) [1946] 
Po zrušení PP1NB byly vytvořeny tři pohotovostní pluky. Do Varnsdorfu byla 1. 7. 1946 
umístěna 3. četa 5. roty v Rumburku 1. praporu v Litoměřicích (PÚ SNB 8185 Litoměři-
ce) 1. pohotovostního pluku SNB v Liberci (PÚ SNB 9165 Liberec). Ubytována byla v ul. 
Kollárova 311, v uvolněné vile po 2. rotě PP1NB. 
4. 9. 1946 byly přejmenovány na Pohraniční pluky SNB. 
 
POHRANIČNÍ PLUKY SNB (ÚTVAR 9600 PRAHA) [1946 – 1948] 
15. 10. 1947 došlo k reorganizaci útvaru 9600 a varnsdorfská 3. četa byla nadále podřízena 2. 
rotě v Rumburku a nově 2. praporu v Liberci 2. pluku v Liberci. 20. 3. 1948 byly jako nadby-
tečné zrušeny velitelství pluků. 
3. četa zůstává na stejné adrese. 
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Zdroje: veřejně dostupné webové stránky zabývající se bezpečnostní a vojenskou tématikou:

Wikipedia.cz; vojensko.cz; abscr.cz; vojenstvi.cz; valka.cz; csla.cz; mapy.cz; archivnimapy.cuzk.cz;  muzeumvarnsdorf.cz; politicti-

vezni.cz a další.

Orientierungs-Plan der Stadt Warnsdorf 1: 9000, Anton Möller, 1936;

M. Pulec: Organizace a  činnost ozbrojených pohraničních složek - Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–

1989,ÚDV 2006, sešit č. 13;

J. Dvořáková: Státní bezpečnost v letech 1945 - 1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), ÚDV 

2007, sešit č. 16;

I. Kvapilová: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejně bezpečnostní složku. Sborník Archivu MV 2/2004;

I. Kvapilová: Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 . Sborník Archivu MV 1/2003;

J. Beneš: Návrat na staré hranice… , Bezděz 2006;

J. Beneš: Finanční stráž československá 1918-1938, 2005;

J. Rybánský: Hrádecká „Varta“ aneb... (Almanach k 150. výročí města Varnsdorf );

K. Richter: Kronika Varnsdorfu, Sborník Mandava 2012;

J. Marek: Hraničáři pod Luží ´38, 2003;J. Marek: Jednotky SOS v Šluknovském výběžku v roce 1938, 2003;

J. Bílek: Pomocné technické prapory, ÚDV 2002;

Publikace ke 115. výročí městské dominanty „Hrádek Varnsdorf“, str. 22-23;

Varnsdorf – město průmyslu a zahrad, TOS a.s.;

Vzpomínky Jarmily Kořenářové, České národní listy, Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vy-

hnaných v r. 1938 z pohraničí jako svou 199. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací.Praha, únor 2007.

Historické fotografie na https://www.facebook.com/Varnsdorfstarefoto, s laskavým svolením pana Marcela Žítka.

Čsl. státní úřad statistický „Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. 12. 1930“ díl I. Praha 1934 (Národní knihovna ČR, sig. 54D199392)

                                                                                                                                                                     

ODDĚLENÍ PASOVÉ KONTROLY [1967 – 2007] 
Otevřeno 28. 4. 1967 na hraničním přechodu do Seifhennersdorfu v budově č.p. 137 spo-
lečně s celnicí a uzavřeno 21. 12. 2007 v důsledku vstupu ČR do schengenského prostoru.   
 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (PČR) [od 1991] 
Zřízena zákonem č. 283 / 21. června 1991. Obvodní oddělení PČR Varnsdorf, Havlíčko-
va 2040. V roce 1927 byla budova postavena pro Městský chudobinec, později v ní byla I. 
základní devítiletá škola. Oddělení hlídkové služby PČR sídlí v ul. Myslivecká 2410 od 
února 2008. 
 
MĚSTSKÁ POLICIE (MěP) [od 1992] 
Byla ve Varnsdorfu zřízena 19. 3. 1992 a sídlí v ul. Národní 2939. 
 
SLUŽBA CIZINECKÉ A POHRANIČNÍ POLICIE PČR [1993 - 2007] 
Zřízena 1. ledna 1993 a službu ve Varnsdorfu ukončila v prosinci 2007. Referát CPP sídlil 
v ul. 5. května 137.                                                                         

 
ZÁVĚR

 Delší či kratší dobu, ve větším či menším množství byli dislokováni a plnili své povinnosti ve 
Varnsdorfu od vzniku republiky v roce 1918 (mimo dobu německé okupace) příslušníci několika 
bezpečnostních a vojenských jednotek a útvarů. Jejich pobyt ve Varnsdorfu jsem se pokusil zmapo-
vat. Moje práce není uzavřena, protože věřím, že mnoho informací je stále ještě ukryto v archivech. 
Přivítal bych, kdyby se moje práce stala základem dalšího výzkumu tohoto tématu především ně-
kterým z varnsdorfských badatelů.                                                                                                                                        

https://mapy.cz/
https://www.facebook.com/Varnsdorfstarefoto
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 Za poskytnutí informací děkuji historikovi a spisovateli Ing. Jaroslavu Benešovi, pracov-
níkům MěMu Varnsdorf Mgr. Renatě Procházkové, Mgr. Josefu Rybánskému, 1. místosta-
rostovi MěÚ Varnsdorf Jiřímu Suchardovi, ředitelce KÚ Rumburk Ing. Bc. Jiřině Heroutové 
Bajerové a Pavlu Nossbergerovi, PhDr. Ivě Kvapilové a Mgr. Pavlu Vaňkovi z ABS Brno-
-Kanice, badateli Ivo Vondrovskému a ppor. Tomáši Sklenářovi z OHS PČR Varnsdorf.

Za metodickou pomoc, odborné rady a cenné připomínky zvlášť děkuji panu Michalu Pro-
vazníkovi

a marketingové společnosti QUENYA – technologie s.r.o. Karlštejn za velkorysý sponzorský 
dar – vytisknutí a vydání mé práce.

© Oldřich Olin Slováček 2021 
(o-lin@seznam.cz)

     

Dům č.p. 216 v  ul. Pohraniční stráže, kde byl do roku 
1899 celní úřad (Zollamt) na tehdejším hraničním pře-
chodu do Seifhennersdorfu. Zbourán v roce 2003.

Situační plánek domů v ul. Pohraniční stráže (podle starých map a leteckých snímků).

Možná podoba domu č.p. 216 v ul. Pohraniční stráže. Po 
zrušení celnice v  roce 1899 byl využíván do roku 1949 
jako „dům celníků“ (Zollhaus) – služební byty příslušníků 
FS a jejich rodin.
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Dům č.p. 139 v  ul. 5. května, kde byl v  letech 1899 – 
1938 celní úřad a II. OFS, v zadní části bývalo řeznic-
tví. V polovině 60. let byl v souvislosti se znovuotevřením 
hraničního přechodu přestavěn na restauraci (foto po roce 
1945).

Příslušníci II. OFS před domem č.p. 139 v ul. 5. května 
(foto před rokem 1939).

Původní Schützův hostinec (Schützenschänke) č.p. 137 
v ul. 5. května v roce 1894 před vybudováním nové sil-
nice a hraničního přechodu do Seifhennersdorfu.

Již přestavěný a zmodernizovaný Schüztův hostinec.

Mandava a Schützenschänke. Do roku 1967 uzavřený hraniční přechod do Seifhenner-
sdorfu – státní hranice probíhá mezi domy.

Dům č.p. 1247 v Žitavské ul. - do roku 1938 celní úřad 
a VII. OFS na hraničním přechodu do Großschönau, po 
osvobození již neobnovené. Dnes prostor městské ČOV.Odznak Stráže obrany státu (SOS).

Dům č.p. 1247 v Žitavské ul. - pohled z německé strany. Hraniční přechod do Großschönau v Žitavské ul. s domem 
č.p. 1247 (foto asi v roce 1938).

Část 76. družstva SOS u celnice na hraničním přechodu 
do Großschönau v roce 1938.

Čsl. vojáci 25. září 1938 na ul. Legií při potlačení hen-
leinovského puče.
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2. říjen 1938 – Wehrmacht překračuje státní hranici Sei-
fhennersdorf – Varnsdorf.

2. říjen 1938 – Wehrmacht překračuje státní hranici Sei-
fhennersdorf – Varnsdorf a  obsazuje území odevzdané 
Německu na základě Mnichovské dohody.

2. říjen 1938 – Wehrmacht na varnsdorfském náměstí.

1. května 1938 bylo ve Varnsdorfu poprvé po-
voleno vyvěšovat říšsko-německé vlajky.

Výzdoba varnsdorfského náměstí k návštěvě K. Henleina 
26. srpna 1938.

V  domě č.p. 420 v  Poštovní ul. bývala četnická stanice, 
možná okresní velitelství a kriminální úřadovna a podle 
staré mapy také celnice.

V domě č.p. 1985 v Pletařské ul. bývala IV. četnická sta-
nice.

Ordneři u hraničního přechodu do Seifhennersdorfu
– září 1938.

Domy č.p. 137 a 139 v ul. 5. května na hraničním pře-
chodu.

Ve vilce č.p. 2277 v ul. Turnovská bývalo poválečné sídlo 
II. OFS.

Vila č.p. 2410 v Myslivecké ul. - zadní trakt.
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Čepicový odznak SNB v 50. letech.V roce 1945 ve vile č.p. 1939 v ul. Čsl. letců sídlil štáb 
Rudé armády.

Čepicový odznak Finanční stráže.

Hraniční přechod do Seifhennersdorfu.V ul. Kovářská č.p. 2012 bylo v letech 1945 – 1949 sídlo 
varnsdorfského Inspektorátu FS a VII. OFS (foto Miro-
slav Malič).

Hraniční přechod do Seifhennersdorfu.

Poslední výletní restaurace Bouda na Špičáku v  letech 
1933 – 1949.

Odznak PP1NB.

Příjezd 2. roty PP1NB do Varnsdorfu 17. července 1945.

Vila továrníka E. Strache na náměstí v ul. Melantricho-
va č.p. 1272, kde byla v roce 1945 ubytována část 2. roty 
PP1NB, potom tam bylo okresní velitelství SNB a okresní 
kriminální úřadovna a nakonec dlouhá léta Obvodní od-
dělení SNB.

V domě č.p. 1273 v Dragounské ul. bývala VI. četnická 
stanice.

Nevíme čemu sloužila strážnice (Wachlokal II.) v domě 
č.p. 855 v Mladoboleslavské ul.
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V domě č.p. 311 v Kollárově ul. byla v roce 1945 ubytová-
na část 2. roty PP1NB, potom zde až do roku 1952 sídlila 
pohraniční jednotka SNB.

Čepicový odznak SNB po roce 1945.

Čepicový odznak Československého četnictva.

Možná podoba domu č.p. 211 v tehdy Budyšínské ul. V le-
tech 1952 – 1954 zde byly kasárna 5. roty PS. Zbourán 
byl v roce 1956.

Výletní restaurace Hrádek a spodní restaurace Na Krásné 
vyhlídce.

Stav výletní restaurace Hrádek po privatizaci (foto kolem 
roku 1995).

Jednostěnný drátěný zátaras používaný na státní hranici 
s NDR.

Stav výletní restaurace Hrádek po privatizaci (foto kolem 
roku 1995).

Úsek státní hranice střežený varnsdorfskou rotou PS v letech 1952 – 1966.
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Ul. Myslivecká č.p. 2410 – zadní část vily. Ul. Myslivecká č.p. 2410 – zadní část vily.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – boční část vily.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – místnost č. 7 v 1. podlaží, jí-
delna.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – přední část vily.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – místnost č. 7 v 1. podlaží, krb 
v jídelně.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – vnitřní uspořádání 1. nadzemního podlaží v letech 1960 – 1961.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – vnitřní uspořádání 2. nadzemního podlaží v letech 1960 – 1961.
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Schéma kasáren roty PS Varnsdorf v ul. Myslivecká č.p. 2410.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – schodiště B ve 2. podlaží.

Ul. Myslivecká č.p. 6410 – strop ve 2. podlaží nad scho-
dištěm B.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – schodiště B v 1. podlaží.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – strop chodby v 1. podlaží.

Plánek dislokace praporů a rot 19. děčínské brigády PS v letech 1952 – 1954.
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Plánek dislokace praporů a rot 19. děčínské brigády PS v letech 1954 – 1959.

Plánek dislokace praporů a rot 19. děčínské brigády PS v letech 1959 – 1966.

Klopový odznak Pohraniční stráže.

Ul. Myslivecká č.p. 2410 – nádvoří a hlavní vchod.

Klopový odznak Pomocných technických praporů.

Objekt Severka před demolicí v  roce 2000 (foto HZS 
Varnsdorf ).

Objekt Severka před demolicí v  roce 2000 (foto HZS 
Varnsdorf ).

Klopový odznak Pohraniční stráže.
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Schéma kasáren VÚ CO 1859 – 70. léta.

Špitál sv. Josefa a do roku 1952 stará nemocnice v Ne-
mocniční ul.

Historické foto okresního chorobince, po rekonstrukci v le-
tech 1948 – 1952 nová městská nemocnice Varnsdorf.

Klopový odznak vojsk MV – Vnitřní stráže a  Civilní 
obrany.

Tzv. „druhá“ budova n.p. ELITE Varnsdorf v ul. Bra-
tislavská č.p. 2166, ve které bylo dlouhá léta OU s inter-
nátem. V letech 1953 – 1954 zde byla Dočasná škola na 
důstojníky VS.
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