
  

Kamarádi, přátelé a příznivci pohraniční roty Dyleň
  

Je tomu právě rok, kdy nám naše rota předala své poselství. 

Její poslední slova, byla vlastně prosba. Prosba, abychom 
nezapomněli na dva roky života strávené v jejich prostorách, kde 
nám chtěla vytvořit druhý domov. Vyzývala nás, abychom 
nezatracovali dobu prožitou při ostraze státní hranice a abychom 
zůstali i nadále hrdými strážci pohraničních hor své vlasti. Přála si, 
aby slušnost vítězila a jiný názor nebyl důvodem k rozkolu. Život 
nám rychle utíká. Stejnou rychlostí, jako do tváře štípající vichřice, 
kterou jsme na dyleňském kopci tolikrát proklínali. Čas si s sebou 
bohužel postupně odnáší i naše vzpomínky, prožitky a mladá léta 
strávená na vojně. Čára života uvrhla v zapomnění i některá 

  přátelství dvacetiletých kluků a jejich psů, kteří byli povoláni do 
      služby k Pohraniční stráži. Mnozí již nejsou mezi námi. Přejme si, 

aby zůstali i nadále v srdcích všech členů velké rodiny pohraničníků a jejich nepostradatelných 
čtyřnohých kamarádů. Duše nás služebních psů již po čtyři desetiletí odpočívají v psím nebi. Je nás tady 
mnoho. Někteří, se jen tak povalují, jiní stále hledají své psovody a ti mladší si pro radost neustále 
trénují to, co se naučili na svých rotách. 

Zapomněl jsem se vám ale představit. Na tom rozmazaném snímku, mě asi poznává málo kluků. Ale 

jeden člověk, se kterým jsem měl tu čest 20 měsíců strávit stovky hodin, zcela určitě ví, že jsem Hrom.  



Od doby, kdy mě v kotci opustil, naposledy se za ním zavřela vstupní vrata do 
areálu roty  a on odešel do civilu, používá totiž mé jméno, jako svojí přezdívku.  

Na rotu jsem přišel v roce 1971, jako mladý hlídkový pes. S prvními dvěma 

psovody jsem sloužil do dubna 1975. Pak jsem onemocněl. Diagnostikovali mně 
cystu v oblasti dolní čelisti. Dlouho jsem marodil. Rotní kynolog rozhodl, že budu 
nějakou dobu odpočívat. Když nastoupili nováčci, přidělili mi nového psovoda. 
Vlastně si mě u velitele roty vyprosil. Podmínkou ale bylo, že musíme prokázat, 
jak moc si budeme rozumět, abych mohl být znovu nasazován do služeb. Trávili 
jsme proto spolu čas i mimo výcvik. Já si svého psovoda oblíbil natolik, že když 
přišly po půl roce brigádní kynologické prověrky, byl jsem hodnocen ze všech 

disciplín za „5“, jako jeden z nejlepších. Dostali jsme pochvalu a velitel roty povýšil mého pána do 
hodnosti svobodníka, jako staršího psovoda. Předstoupil před nás  a řekl: „nevěřil jsem, že to dokážete, 
gratuluji“. Od té chvíle jsem byl mezi ostatními psy hrdina. Hlavním úkolem nám byla stanovena 
hlídková a průzkumná činnost. Třeba i dvakrát denně jsme prováděli rekognoskaci terénu na levé, či 
pravé straně úseku roty. Ještě dneska dokáži jejich trasy popsat. Naše hlídka byla povětšinou tvořena 
pouze mým pánem a mnou, coby hlídkovým psem. Pokud se jednalo o pravý průzkum, vycházeli jsme 
z roty po Oldřichovské asfaltce až na Alexu. Dále pak po Bílé cestě k hlásce, dolů lesem na Nový svět k 
Dudovi. Tady jsme měli za úkol zkontrolovat seníky, salaše a sklípek. Další postup hlídky směřoval na 
styk se sousední rotou Mýtina, přes stanoviště Kyselák, Slaměnou, Šestku a po električáku zpět na rotu. 
Musím se přiznat, že jsem byl často rád, když jsme dorazili do kotců oba v pořádku.  

Stojí vedle mě Colt. Polohlasně si poštěkává průběh levého průzkumu. To, aby dal najevo, že i on jej se 
svým psovodem chodil. „Takže Colte, štěkej, kudy jste šlapali“?  



„Z roty přes vechtr na stanoviště Hluchý, Matyáš, Věra, směr Spálený les, podél 
úseku sousední roty Mohelno na Alexu, Liškárnu a zpátky na základnu“. Psovod 
Colta už několik let nežije. Často po něm smutní. Lehne si, položí si hlavu na 
přední tlapy, oči se mu začnou lesknout a jenom obočí zvedá smutně vzhůru. 
Ale to asi všichni psi mají někoho, po kom se jim stýská ……… 

„Do zbraněéé, pohraniční poplach“, ozývalo se častokrát ze shora od budovy 

roty. My psi jsme věděli, že si nás poté naši psovodi přiběhnou vyzvednout. 
Všechno mělo svá pravidla, rozhodující byla rychlost limitovaná časem. Byla 
hluboká noc, někdy okolo jedné hodiny ranní. Prudký déšť smáčel uniformy, 
voda pronikala přes spodní prádlo až na kůži. Ozývaly se strašidelné rány a to i 

kousek od nás. Vítr, prudký slejvák a k zemi se ohýbající kmeny vzrostlých smrků, jenom umocňovaly 
atmosféru drsné panenské přírody dyleňských hvozdů. Do toho blesky, které vždy na pár sekund 
osvítily celou krajinu. To už jsme byli zalehlí na překrytí. Strašně jsem se bál ohlušujících úderů. Můj 
psovod mě však k sobě přitáhl, rozepnul vojenskou khaki pláštěnku a schoval mě pod ní tak blízko, že 
jsme oba cítili, jak dýcháme. Položil přes moji šíji svoji levou ruku. K pravému boku schoval samopal a 
tiše špitl: „klid, Hrome“.  

Tenkrát jsem si uvědomil, jak velké přátelství může mezi člověkem a psem existovat. Chtěl jsem ho 
chránit, zaútočil bych na každého, kdo by mu chtěl ublížit a snad bych za něj položil i život. Pomalu 
začalo svítat, déšť i vítr pomalu ustával. Signální stěna začala znovu fungovat a my se mohli stáhnout 
zpět na rotu. Pomalu projíždějící V3S sbírala všechny, kteří několik hodin v nepřízni počasí, promočení, 
nevyspalí a unavení hlídali státní hranici své vlasti, aby ostatní mohli v klidu spát. Na odpočinek se těšili 
nejenom pohraničníci, ale i my, psi.  



Život služebního psa byl naplněn spoustou příjemných chvil, ale bohužel i 

omylů, které se neměly nikdy stát. Pamatuji, jak jsme se do sebe pustili s černým 
Koranem. Tenkrát byla hluboká noc. Těžko proniknutelná tma nám ztěžovala 
chůzi. Zatažené nebe, žádná hvězda, všude okolo nás jenom černo. Nebylo vidět 
na krok. V místech, kde se měly potkat dvě hlídky, bylo cítit ve vzduchu napětí z 
neznáma. Někdo se k nám blížil. Nečekal jsem na povel a rozběhl se do míst, 
odkud nám mohlo hrozit nebezpečí. Strach mně zatemnil všechny smysly a 
přehlušil i křičení mého psovoda: „Hrome, Hrome“……. Zuřivý štěkot, útok proti 
domnělému narušiteli. Ale byl to opravdu narušitel?  
Ostrá bolest pronikajících zubů mi nedávala možnost přestat se rvát a kousat 
protivníka. Stál proti mně stejně silný a nebojácný bojovník. Zakouslí do svých těl 

jsme nevnímali okolí. Prali jsme se kdo z koho. Naštěstí nás od sebe zavčasu odtrhli naši psovodi. A 
vůbec jsem nechápal, proč mě můj pán nechválí, proč není rád, že jsem ho chtěl chránit. Až když 
přijíždějící UAZ osvítil krajinu a místo činu, poznal jsem Korana z naší roty, mého kamaráda z vedlejšího 
kotce. Koukali jsme po sobě a nechápali, co se vlastně stalo. Tekla nám krev. Oba jsme si lízali své bolavé 
rány. Dokonce nás tenkrát odvezli do Chebu na veterinu. Doktoři měli hodně práce. Šití ran hóódně 
bolelo, trochu jsem vrčel, ale přísný pohled psovoda mi nedovolil více. I to byl život na hranici, bdělost 
na jedné straně a strach na straně druhé ……. 

Často vzpomínám na společně strávené chvíle a to nejenom ve službě s tímto psovodem. Škoda, 

že už mu nikdy nebudu moci dát najevo, jak moc jsem ho měl rád. Mnohokrát jsme si hleděli zblízka 
do očí. Miloval jsem ty chvíle, kdy jsem si prostrčil hlavu pod jeho pravou rukou, přiblížil se k jeho 
obličeji a olízl ho. On se na mě podíval, usmál se a jen hlesnul: „…tiše Hrome, dej pozor“. Oba jsme 
věděli, že bez ostražitosti by mohlo být za chvíli všechno jinak.  



Možná nás ovlivňoval strach, možná obavy z nepředvídatelných situací. Přesto    
jsme byli skálopevně přesvědčeni, že služba u Pohraniční stráže má svůj smysl. 
Stáli jsme totiž na státní hranici s Německou spolkovou republikou. Na hranici 
dvou rozdělených světů, dvou ideologií, dvou politických systémů. Nikdo 
tenkrát nevěděl, co může napjatá mezinárodní situace přinést, jak málo 
možná chybělo k ozbrojenému konfliktu. Bylo období tzv. studené války. Roky 
prožité v hlubokých lesích, uprostřed přírody plné ticha. Přesto na toto období 
psího života rád vzpomínám a věřím, že i mnozí vojáci, kteří na Dyleni působili. 
Dnešní mladá generace nedokáže a ani vlastně nemůže chápat pocity a hrdost 
20 ti letých kluků, kteří se svými psy střežili svoji zemi. Každá doba má své 
hrdiny a ty zatracované.  

Nejtěžší chvíle ve službě byly o Vánocích. Někteří kluci dostali opušťák, jiní museli zůstat a plnit 

úkoly související s ochranou státních hranic. Byl štědrý den. Můj psovod si pro mě přišel pozdě 
odpoledne do kotců. Oblečen do bílých maskáčů, zasmušilý a posmutnělý. Obloha byla zabarvena do 
šeda. Lehce poletovaly třpytící se bílé vločky a pod nohami křupal čerstvě napadlý sníh. My vyrazili do 
služby. Jako obvykle na průzkum ve dvou. Na počátku naší trasy jsem běhal sem tam, větřil a prověřoval 
každou houštinu. Bylo mi divné, že mě můj psovod nevolá zpátky, ani mě dnes ještě nepohladil. 
Odevzdaně se brodil ve sněhu, přes rameno samopal a na opasku sumky a vše ostatní, čím byla hlídka 
vybavena. V ruce držel vodítko a občas si utřel rukávem mokrý obličej. Cítil jsem, že musím něco udělat, 
abych ho rozveselil. Najednou jsem však zavětřil lidský pach. Nejsme tu sami. Čekal jsem na povel, 
abych mohl celý prostor proběhnout, ale místo toho slyším: „ssst Hrome ke mně“. Otočím se a vidím, 
jak psovod zalehá pod smrček. Přiběhl jsem a lehl si vedle. Tyto chvíle nás vždy naplňovaly obavou, co 
bude následovat. Najednou se v dáli na lesní cestě objevila silueta člověka. „Tiše Hrome“.  

 



Postava se přibližovala, psovod zachovával pořád klid, trpělivě čekal. Já byl 
připraven, abych v případě potřeby zasáhl a ochránil naší bezpečnost. Když 
už nás člověk skoro míjel, můj pán se postavil a razantně zvolal: „Stůjte, 
pohraniční hlídka“. Rozsvítil baterku a pomalu se přibližoval k dotyčnému. 
Přitom mu svítil pořád do obličeje, aby nezpozoroval, že já stojím kousek za 
ním, připraven chránit psovoda. „Vaše doklady a povolenku ke vstupu do 
hraničního pásma“. Viděli jsme, že má na sobě lesáckou uniformu, „Fuj to 
jsem se lekl, chodíte jako duchové, já vás do poslední chvíle neviděl“. Myslivec 
z Paliče. Byl na Štědrý den zakrmovat zvěři. Zkontrolovali jsme doklady, 
zapsali si jeho iniciály a vyrazili dál.  

Chodil jsem vždy několik metrů před psovodem, abych stačil prověřovat 
okolí. Když už jsem byl moc vepředu, zastavil jsem se, otočil se na pána a 

čekal, až mě dojde. Tentokrát jsem se k němu vracel a vždy se otřel o jeho nohu, abych mu dal najevo, 
jak ho mám rád a že vím, jak mu je. Museli jsme jít dál a dokončit průzkum. Dozorčí důstojník roty vydal 
psovodovi jasně stanovené úkoly. Byl to rozkaz, který musel být splněn. Každá služba byla ostrá akce. 
Žádné hrané cvičení, ale reálné nebezpečí ohrožení života pohraničníka. Každá chyba mohla mít za 
následek ztrátu toho nejcennějšího. Strach musel každý kluk potlačit a snažit se zachovat si chladnou 
hlavu ……  
Krásně se dýchalo. Svěží vzduch, šum lesa a křupající sníh dokresloval sváteční atmosféru Vánoc. Tušil 
jsem, že můj pán je myšlenkami doma u své rodiny. Vzpomínal na prožité Štědré dny v civilu, na mámin 
skvělý bramborový salát a na tátu, jak lamentoval, kam se zase poděl stojan na stromek. Často od něj 
slýchával:, „oni Tě na vojně naučí pořádku a disciplíně“. Ještě nedávno kluk a teď tu stojí dospělý chlap 
střežící státní hranici své země.  

 



Přišli jsme na Nový svět, psovod se zastavil na kraji lesa a snažil 
se na sněhově bílém podkladu pozorovat pohyb. Byl ostražitý a 
měl tu svůj zažitý rituál. Přestávka na kouření. Klekl si ke 
stromu, do dlaně si zapálil cigaretu, aby její svit nebyl vidět a 
přivolal mě. Položil mi ruku okolo krku a špitl: „Co s tebou bude, 
kamaráde, až odejdu“. Byl prosinec a nám zbývaly poslední tři 
měsíce společného soužití. Dokouřil a my vyrazili dál sloužit své 
vlasti …….  
Sami uprostřed rozlehlých lesů, ve vzduchu vůně Vánoc. Trochu 

smutná chvíle, protože můj pán byl naměkko. I on chtěl být doma v kruhu své rodiny i on toužil skončit 
v náručí své holky. Věděl jsem, že se mu stýská a tak jsem se pokusil ho alespoň trošku rozveselit tím, 
že jsem poskakoval u jeho nohy a dožadoval se pohlazení. Celý národ seděl u štědrovečerního stolu, 
lidé si rozdávali dárky, objímali se a přáli si samé krásné věci. A my? My se vraceli na rotu s pocitem, že 
jsme odvedli dobrou práci. Hlídali jsme, aby se tisíce rodin mohlo v teple domova radovat. Psovoda 
čekala ještě společná večeře s velitelem. A i já dostal nášup. Vzal moji hlavu do dlaní, přitáhl si jí tak 
blízko, že jsme si hleděli jen pár centimetrů zblízka do očí ……….. „Přeju Ti hezké Vánoce, Ty můj 
ochránče“. Ten pohled mi navždy utkvěl v paměti. 

Najednou přišla změna chování mého pána. Byl jsem zmatený a moc nechápal co se děje. Do 

služby s námi začal chodit další psovod a nutil mě, abych ho poslouchal. Vydával povely a snažil se mi 
podbízet různými pamlsky. Chtěl být ten první a můj psovod ho v tom ještě podporoval. Co se to vlastně 
děje, jsem pochopil až po čase. Ano, blížil se odchod do civilu dalšího ročníku pohraničníků. Kýžený 
den se dostavil. „Za 24“, volali kluci. Všichni už odpočítávali posledních 24 hodin na vojně, pak svléknou 
uniformy a oblečou si civilní oděv. Ale co bude dál s námi, snad nechceš také odjet? 

  



Vyznání psovoda: Úplně poslední naše společná služba. Druhý den touhle 

dobou budu někde daleko od Tebe, už jako civilista. Bojoval jsem se 
smíšenými pocity. Radost se přetlačovala s bolestí. Měl jsem opustit tuhle 
nic netušící němou tvář. Copak mu to můžu udělat? Hlavou mi běžel film, 
jehož scénář napsal sám život. Příběh dvou společně strávených let. Ach, 
Hrome, opakoval jsem jeho jméno v duchu. Když jsme se před dvěma lety 
potkali, netušil jsem, jak moc budu trpět, až se s Tebou budu loučit. Celou 
noc jsem měl, Hroma, u sebe a nespustil z něj oči. Tisknul jsem ho k sobě. 
Myšlenky na to, co s ním bude, mě ubíjely. Střídaly se u mě chvilky úzkosti a 
chvilky, kdy jsem se smiřoval s realitou. Po tvářích mi stékaly slzy, na prsou 
jsem cítil slabost. Byl jsem sám ze sebe zmatený, vždyť  je to jenom zvíře, 
říkal jsem si. Nebyla to pravda. Hlasitě jsem se rozbrečel a nedalo se to 
potlačit. Přede mnou stála bytost s duší a srdcem člověka, vděčnýma očima, 

které dokázaly dávat najevo svoji lásku. Přede mnou stála němá tvář, jejíž výraz byl projevem oddanosti 
a věrnosti. A já ho teď zradím, tím že ho navždy opustím. Jaký já jsem vlastně člověk? On na mě smutně 
koukal, olizoval moji tvář a jako by říkal: „neodcházej, prosím“. Ještě nikdy v životě jsem necítil takovou 
bolest v duši, jako tenkrát. Noc začala pomalu předávat žezlo světlu. Svítalo. Blížilo se ráno a my se 
museli vrátit z Hariku na rotu.  
Odvedl jsem, Hroma, do kotce a znovu ho obejmul a rozbrečel se, jako dítě. Věděl jsem, že přicházím 
o velkého kamaráda, nenahraditelného osobního ochránce, se kterým jsem se nebál sloužit. Dodával 
mi odvahy a já ho za to miloval. Opustil jsem kotec ani nevím jak, a šel na rotu. Kluci už po chodbách 
chodili v civilu, hýřili úsměvy a mně bylo do breku. Musel jsem ještě Čendovi odevzdat zbytek výstroje, 
osprchovat se a obléci věci, které už postrádaly nádech khaki zabarvení. 

  



Ani nevím, jak jsem to všechno zvládnul. „Odjezd do civilu“, rozlehlo se 
najednou po chodbě. Zvláštní pocit. Je konec, na který jsme se tolik těšili. 
Ale opravdu tomu tak bylo? Až s odstupem času člověk pochopil, že ne. 
Naposledy jsem vyběhl ven a koukal ke kotcům. Hrom stál u vrátek, hleděl 
na mě. Čekal, že si pro něj přijdu a vyrazíme. Už nikdy se tak nestalo. 
Poslední pohled na mého kamaráda. Kluci už nastupovali na korbu V3S, 
jejíž lavice byly potaženy bílými prostěradly.  

Všichni už seděli a křičeli: „civil“. Smáli se, hlasitě dávali najevo svoji radost, 
loučili se s ostatními a svojí rotou. A já pořád stál, abych co nejdéle mohl, 
Hroma vidět. Chtělo se mi umřít. Najednou mě někdo vzal za rameno a 
vytáhl nahoru mezi kluky. Rozjeli jsme se a já naposledy zahlédl svého 
čtyřnohého kamaráda. Sbohem, Hrome. Nikdy už jsem nepohlédl do jeho 
psích očí, nikdy už jsem se s ním nepomazlil, nikdy se s ním nesetkal. Pro 
někoho možná krátká doba, ale za dva roky mi přirostl k srdci natolik, že po 
více jak 40 ti letech cítím stejnou bolest, kterou si s sebou nesu dodnes. 

„Odpusť mi, Hrome, jestli můžeš“. Mám oči zalité slzami, i po takové době je mi těžko, jako by mně 
odešel někdo hodně blízký. Hrom byl pro mě vším, byl mým kamarádem, ochráncem i láskou. Není 
snad dne, abych si nevzpomněl. V hloubi své mysli se mi stále vrací chvíle, které jsme spolu prožili. 
Nemusel jsem ani mluvit, často stačilo lousknout prsty a on věděl, co má udělat. Sehraní parťáci, 
propojení zvláštní aurou. Dorozumívali jsme se pohledy. Koukal mi do očí, jako by uměl číst mé prosby. 
Chránil mě a vždy, když se mi stýskalo po domově, vyplnil smutná místa mých myšlenek. Třeba, když 
mi nebylo úplně nejlíp, sedl jsem jednou v lese na pařez. Hrom přišel zezadu, cítil jsem, nebo to alespoň 
tak vypadalo, jakoby si položil hlavu na moje rameno.  



Ani jeden jsme se nehnuli. Funěl mi do ucha a občas mě olíznul. Společně 
jsme hleděli do zelené krajiny. Ani nevím, na co jsem tenkrát myslel. Bylo to 
jako pohlazení od mámy. A takových chvil bylo nesčetně. Souznění dvou 
duší, psa a člověka. 

Vyznání Hroma: Nechápal jsem co se to vlastně děje. Můj psovod už na mě 

nebyl tak přísný. Dalo by se říct, že mě až rozmazloval. Netušil jsem, že to 
jsou naše poslední společné chvíle. Pořád mě hladil. A když mě k sobě 
tisknul, cítil jsem, jak mu po tváři stékají slzy. Obdarovával mě různými 
dobrotami a neustále se se mnou mazlil.  
Nastal den „D“. Zrovna jsme se spolu vraceli z Harika. Byly to naše poslední 
kroky vedle sebe. Se slzami v očích mě dovedl do kotce, zavřel jej a 
naposledy prostrčil ruku dovnitř a pohladil mě. Otočil se a pomalu odcházel 

po schodech vzhůru k rotě. Už se však neohlédl. Naposledy jsem ho viděl u nastartované veésky 
nahoře před kotci. Koukal na mě. Byl k nepoznání, nechápal jsem, proč na sobě nemá uniformu. I pes 
může mít tušení, že se něco děje. A já pochopil, že nastal čas se rozloučit. Tomu pohledu jsme rozuměli 
jenom my dva. Jenom my dva jsme věděli, jak moc si budeme chybět. I v té mé psí hlavičce mi proběhly 
celé dva roky našeho společného bytí na rotě. Bylo mi stejně smutno, jako asi jemu. Stál jsem a čekal, 
že mi přijde dát poslední sbohem, že naposledy ucítím jeho ruku na svém těle. Nestalo se tak. Bylo mi 
hrozně, chtěl jsem za ním. On ale vyskočil na auto, které se vzápětí rozjelo. Stačil už jenom mávnout 
směrem ke kotcům. Následoval ohromný řev těch, co odjížděli i těch co museli zůstat ………… 

Děkuju Ti za lásku, kterou si mě zahrnoval, za péči, kterou si mně věnoval a za krásné chvíle, které jsme 
měli možnost spolu zažít. Děkuji Ti, že jsi tu byl, můj pane. Tak skončilo jedno obyčejné přátelství 
člověka a psa. 



Můj vzkaz pro vás lidi,  

chtěl bych vás, jako jeden ze služebních psů, kteří s vámi sloužili při 
ochraně státních hranic, vyzvat, abyste se pokusili do společnosti lidí 
vrátit hodnoty, které jsme společně na vojně vyznávali. Vlastenectví, 
kamarádství, přátelství, lásku, úctu jeden k druhému, či pochopení. 
Odpusťte si chyby, které už nejdou napravit. Pokuste se spolu více 
mluvit, ovlivňovat se, ale vše s pokorou, respektem a slušností. Trápí 
mě, jak se dnes k sobě vy lidé chováte. Je mně líto, že se vytratila slova, 
jako dobrý den, děkuji, prosím, odpusť a mnohá další, kultivující naše 
chování. Snažte se respektovat názor toho druhého, diskutovat o něm, 

hledat argumenty a kompromisy. Vzájemná nevraživost a rozpolcená společnost rozděluje už i ty 
nejbližší, celé rodiny, kamarády, přátele a známe. Mrzí mne, že jsou některá historická fakta 
zpochybňována, překrucována, či dokonce účelově měněna. My, služební psi sledujeme dění na zemi 
z nadhledu a to doslova. Nesouhlasíme s mnohými tvrzeními, která se objevují v souvislosti s činností 
pohraničníků. Nechceme vůbec polemizovat o věcech, které jsme sami nezažili. Ale dobu, kterou si 
pamatujeme my, budeme hájit. Chovali jsme se podle tehdy platných zákonů. Každý věděl, že státní 
hranice je střežena a že přístup do její blízkosti byl zakázán, respektive umožněn jen na povolení. Pokud 
někdo tento zákaz porušil, byl příslušníky Pohraniční stráže zadržen. Zadržení mělo přesně stanovený 
průběh, provádělo se podle stejně humánních a zákonných pravidel a pokynů, které používají policejní 
orgány i dnes. A nezáleželo, jestli se jednalo o narušitele z vnitrozemí, či zahraničí. Náš úkol hlídat státní 
hranici, historicky vycházel z poválečného uspořádání a z tehdejší situace v pohraničních oblastech 
Československé republiky. Taková byla prostě doba. 



Všechny, kteří nebudou s těmito slovy souhlasit, prosíme, 
aby respektovali naše pocity, názory, vzpomínky a 
popsané prožitky. Nechceme a ani nemůžeme vymazat 
část svého života jenom proto, že jsme ho žili v době, která 
je dnes tolik kritizovaná a zatracovaná. Ne všechno bylo 
tak špatné, jak se hlásá. Je na každém z vás, abyste si 
v hloubi své duše obhájili smysl a krásu svého života. Já 
jsem šťastný, že jsem ho mohl prožít s vámi, vojáky 
Pohraniční stráže.  

 

Každoročně se od Aše až po Bratislavu konají srazy pohraničníků. Setkávají se chlapi, kteří kdysi 

sloužili v uniformách označených na klopech hlavou psa. Jsou to možná stovky lidí, kteří dávají najevo, 
co pro ně služba při ostraze státních hranic země, ve které se narodili a posléze žili, znamenala. 
Vzpomínají na svoje mládí prožité s kamarády, často na opuštěných místech, v tvrdých klimatických 
podmínkách, které prověřili osobnost a odvahu každého jednotlivce. Srazy organizují i bývalí 
pohraničníci 13 (14) roty PS Dyleň. Ozvěte se všichni, kteří máte obdobné pocity, jako já služební pes 
Hrom. Víte, můj psovod byl skvělý člověk, vzorný pohraničník, hrdý vlastenec. Když mně bylo nejhůř, 
byl to on, kdo pečoval o mé tlapy, pořezané o ostrý sníh, byl to on, kdo mně dával najevo svoji lásku, 
když jsem marodil. Byli jsme víc než kamarádi. Jeden za druhého bychom dali život. Mnoho času jsme 
spolu strávili sami v hlubokých lesích, tichu a netknuté přírodě, závislí jenom jeden na druhém. 
Rozuměli jsme si tak, jako si rozumí jenom ti nejbližší. Pokuste se, prosím, nás napodobit a ukažte, že 
vy bývalí pohraničníci máte srdce otevřená všem dobrým lidem.  



Vánoční svátky mohou být vhodnou příležitostí. Kamarádi, každý máme vymezený svůj čas na zemi. 
Prožijte ho tak, aby bylo na co vzpomínat. Pevně věříme, že se na dyleňský vrch, alespoň občas ve svých 
myšlenkách rádi vracíte.   

 

Chceme vás tímto pozdravit a popřát všem krásné a šťastné Vánoce, pohodové dny naplněné úsměvy 
a příjemnými pocity a do nového roku 2020 pevné zdraví, svěží mysl a spoustu radosti. 

 

 

  

             HROM Z DYLENĚ,   
                                                    (Vánoce 2019) 
 

 
 
K přání se připojují  také Žarik s Jerrym, Mlok, Narcis, černý a hnědý Koran, Colt, Olf, Cyklon, Eron, Ir se 
Zenem, Princ a Ink, Radan a mnozí další (mladší), kteří vzpomínají na své pány a službu na státní hranici. 
 
     
 

     



   

    


