
     

 

 

         Velitel 16. pohraniční roty ROLAVA 3. prapor Nejdek 3. Karl. brigády PS. 

 

Pokračování mého vyprávění, které navazuje na vyprávění o mém studiu ve Vojenském učilišti MV 

Bruntál, uveřejněném pod hlavičkou VU MV Bruntál. 

     

       Koncem léta 1960 přijel na PS rotu Boží Dar velitel 2. praporu kpt. Vévoda a kromě běžné 

kontroly roty provedl se mnou pohovor a sdělil mi, že jsem převelen ke 3. praporu PS - Nejdek, kde 

budu vykonávat funkci velitele 16. pohraniční roty, později 15. roty Rolava. Byl to pro mne šok, 

protože jsem si uvědomil, že mám velmi malé zkušenosti a že budu ve skutečnosti velet vojákům o 

4 roky mladším než jsem já. Veškerý můj nesouhlas a odpor byl zbytečný. Toto bylo již rozhodnuto 

velitelem brigády. Na 3. prapor do Nejdku jsem se dostavil v určený den a velitel praporu kpt. 

Sedlák Alois se mnou krátce pohovořil, víc času asi neměl a hned na to jsem já a velitel praporu 

odjížděli autem směr Rolava. Z Nejdku jsme jeli směr Vysoká Pec, Rudné, Přebuz, Rolava. Když 

jsme projeli osadou Rudné, tak cesta začala stále stoupat nahoru, z obou stran cesty, vysoký lesní 

porost. Samotná cesta byla neudržovaná, samý výmol, kamení, stružky od tekoucí vody, auto 

poskakovalo, motor doslova kvílel. Auto nemělo střechu, prostě staré vojenské vysloužilé auto. 

Během jízdy jsem přemýšlel o knize Král Šumavy od Rudolfa Kalčíka a cítil jsem se být jeden z 

hochů o kterých píše ve své knize. S Kalčíkem jsem se setkal na rotě Boží Dar, kde byl na besedě s 

vojáky. Po příjezdu na rotu velitel praporu převzal hlášení od velitele roty npor. Šajtara, krátce mě 

seznámil se střeženým úsekem státní hranice a to na plastické mapě a řekl, s ostatním si poraďte 

sám a odjel. 

Po několikadenním seznamováním npor. Šajtar odešel do civilu a já zůstal na rotě pouze se 

staršinou roty a provianťákem. Později na rotu byl přivelen por. Holub Pavel do funkce ZVP a 

por. Duda František do funkce ZVR. Krátce na rotě byl i por. Středa Karel, rovněž ZVR. 

   Po mém příchodu na obec Rolava, tato měla pět domů. Tři domy obývali občané něm. národnosti 

a dva neudržované domy byly pro VR a ZVP. Dům, do kterého jsem se měl nastěhovat, měl tři 

místnosti, okna - rámy shnilé, bez vody, bez WC, ani venkovní  WC nebylo, donáška vody byla 

možná ze studánky u silnice vzdálené od domu asi 80 m. Jednotlivé místnosti měly vlhké zdi, na 

kterých byla plíseň. Do tohoto prostředí jsem měl nastěhovat svoji manželku s kterou jsem byl 

oddán asi 5 měsíců. Po celou tuto dobu manželka bydlela v Bruntále a já na Božím Daru, což je 

vzdálenost asi 200 km. 

 V domě, ve kterém jsem měl bydlet jsem vybavil jednu místnost vojenským nábytkem tj. 

2x vojenská postel železná, 4x zelená deka, 2x podhlavník, 2x slamník, čtyři prostěradla, jedna šatní 

skříň, umyvadlo s podstavcem, nádoba na vodu, a jedny kamna Petry. Kuchyň byla vybavena 

sporákem na uhlí (pozůstatek po Němcích), stolem s dvěma židlemi. V třetí místnosti byl stolek s 

telefonem TP 24 na kliku. Žádný přepych... Svoje zařízení jsme neměli žádné. Finanční prostředky 

nula. Můj plat před nástupem do funkce VR byl 1200 Kčs, ve funkci VR 1650 Kčs měsíčně. Moje 

manželka pracovala jako zdravotní sestra v Bruntále, bydlela u svého ovdovělého otce, zemědělce a 

musela se starat o své mladší sourozence. Jednoho dne přijela. Viděl jsem její slzy, smutek a 

beznaděj. Přesto zůstala, bez přátel, bez zaměstnání, bez kulturního vyžití, kromě občas promítání 

filmu na rotě. Kdo to neprožil, nebude věřit... 

   Kriticky musím se vyjádřit vůči naším představeným, kteří věděli v jakých podmínkách žijeme, 

přesto se o tyto věci moc nezajímali. Pro kontrolní orgány bylo nejdůležitější zjistit zda jsou 

nástěnky, pořádek, ústrojová kázeň, zapnuté knoflíky, zdravení a zda jsou v termínech svazácké a 

stranické schůze a diskuse na nich a pestrost jídla. Na mé rotě byli dva nevyučení kuchaři, ale vařili 

dvě hlavní jídla denně. 

   Na pohraniční rotě jsem sloužil nejdéle ze všech funkcionářů a to po dobu 6 let. Z toho VR od 

1960- 1963 a 1964-1966 ZVR. Po zrušení praporu Nejdek na rotu byl přivelen na funkci VR kpt. 

Fabián Zdeněk a do funkce ZVP kpt. Kahoun. O podmínkách života na rotě píše Nakládal Milan 



VR v r. 1957-1958. 

Pohraniční rota byla v sestavě 3. praporu PS Nejdek 3. Karlovarské brigády PS. K rotě patřily dvě 

zděné budovy, mezi kterými procházela veřejná neudržovaná cesta z Přebuzu - Rolava - Nancy a 

dále Bublava, nebo Kraslice. V jedné budově byla kancelář VR - návštěvní místnost, místnost pro 

vysílání hlídek (DDR), místnost pro dozorčího roty, zbrojní sklad, sušárna a jedna obytná místnost. 

V druhé budově byla kuchyň, jídelna, umývárna, sklad potravin a další obytná místnost. V blízkosti 

budov probíhal obranný zákop pro případ  napadení roty. K rotě patřila stáj pro koně (čtyři koně), 

garáž pro auto GAZ a motocykl Pérák. 16. pohraniční rota měla za úkol střežit st. hranici zprava 

hraniční mezník 9/24 a zleva hraniční mezník 5/20. Celý úsek státní hranice, včetně probíhajícího 

drátěného zátarasu, byl v lesnatém terénu. Úsek byl zabezpečen drátěným jednostěnným zátarasem 

vysokým asi 2 m vybaveným signální stěnou v délce asi 12 km. Pravá část úseku tvořila 

neprůchodná bažina, kde bylo nutno vybudovat dřevěnou lávku a to zprava HM 9/24 a zleva cesta k 

HM 1. 

 Lesní cesty, které vedly ke státní hranici a to zprava k HM 9/24, dále k HM 1, k HM 2/11 a k HM 

3/6 byly přehrazeny tenkým drátem napojeným k přístroji na vystřelování světlic. Podél toho drátu 

přes cesty byla navezena zemina a upravena tak, aby na ni mohly zůstat stopy. Podél DZ byly 

vybudované tři pozorovací věže a to v úseku HM 3/6 a HM 5/20. Na levém styku byl vybudován 

tak zvaný Piket, do kterého byla velená PS hlídka na dobu 24 hodin. Dále se využíval signální 

přístroj zn. Matoušek a služební psi byli vycvičeni v útoku na volno. Více o PS rotě píše VR z roku 

1957-1958 Milan Nakládal. 

Na pohraniční rotě došlo k několika zadržení narušitelů jak ve směru do vnitrozemí tak i do 

zahraničí. 

   Např. 1/ voják PS vracející se z dovolené na PS rotu potkal v úseku Přebuz - Chaloupky 

neznámého muže s ruksakem na zádech a ač nebyl ve službě ani ozbrojen tohoto muže legitimoval. 

Neznámý muž pocházel ze vzdálenějšího kraje a byl velice nervózní. Tohoto muže předvedl na PS 

rotu, kde při výslechu a osobní prohlídce jsem zjistil, že se chtěl pokusit o přechod státní hranice. 

Tohoto muže jsem předal orgánům praporu. Vojín byl odměněn povýšením do hodnosti svobodníka. 

V tomto případě měl voják více štěstí než svobodník Soukup v Českých Hamrech, který při 

kontrole neznámé osoby přišel o život. Jednalo se  o agenta cizího státu. 

             2/ jednoho krásného dne, což bylo málo kdy, mě volala hlídka z terénu, že podél drátěného 

zátarasu z vnější strany jde 12 osob a jsou velmi hluční. Nařídil jsem hlídce skupinu zadržet. Nasedl 

jsem na koně a odjel na místo, protože jsem předpokládal, že se nebude jednat o nebezpečné 

pachatele. Na místě jsem zjistil, že se jedná o turisty z NDR, ale vzhledem k jejich chování a 

úmyslnému narušení státní hranice jsem se rozhodl, že je vytrestám. Dvěma mužům, kteří se 

chovali až příliš sebevědomě jsem nechal nasadit pouta a celou skupinu pěkně v zástupu jsem 

nechal šlapat za koňským zadkem až na pohraniční rotu vzdálenou asi 2,5 km. Případ jsem oznámil 

na prapor. Po příjezdu tlumočníka a zpravodajců se výslechem zjistilo, že ti dva v poutech jsou 

vysoce postavení funkcionáři KS Německa. Ještě téhož dne jsme celou skupinu předávali orgánům 

NDR. Při převzetí byl asi přítomen ještě vyšší funkcionář, protože ho bylo možné slyšet po celých 

Krušných Horách. 

   To jsou dva trochu úsměvné případy z mnoha dalších případů, při kterých nikomu do smíchu 

nebylo. Po celou dobu služby u PS jsem se s použitím zbraně proti pachatelům nesetkal, i když v 

některých případech použití zbraně by bylo ze zákona oprávněné. 

     Nyní jako 80letý důchodce chalupařím a hodně vzpomínám na vojnu a kamarády. 

 

 

 

 

                                                                         Kpt. v. v. Josef Poliščuk 

                                                                                        Nejdek 


