
                                                                   

  Sloužím své milované vlasti-jednou pohraničník, navždy pohraničník                                      
 

                             Č E S K É   V E L E N I C E                                                                     
         Vážení přátelé, vlastenci, veteráni Pohraniční stráže. Chtěl bych pro 
vzpomínku na složitou a nezapomenutelnou službu vlasti u pohraniční 
jednotky České Velenice, napsat pár řádek jako vzpomínku na město, kde 
služba vlasti byla nejsložitější, jak pro pohraničníky, tak i pro občany 
Českých Velenic.   Dovolte mi poohlédnout se do minulosti a připomenout 
vám, jak toto město vzniklo a jak složitým obdobím procházelo. 
              Za datum vzniku města České Velenice se pokládá 1. prosinec 
1922, kdy na základě výnosu MV ČSR došlo ke spojení tří obcí, připadlých 
ČSR „České Cejle, Dolních Velenic a Josefska“. Historie města je tak do roku 
1920 spjata především s městem Gmünd, kterému budoucí české město 
sloužilo jako předměstí. Nutno poznamenat, že do roku 1920 rakouské 
území kolonizoval rod Kuenringů. Ti za hlavní sídlo zdejší oblasti zvolili 
hrad Weitru, který sami založili a odtud se později věnovali další kolonizaci 
kraje. Ve 13. století založili na soutoku Lužnice a  
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Skřemelice (Braunau) strážný hrad Gmünd při kterém rovněž vzniklo 
stejnojmenné město. Na levém břehu Lužnice vznikla ves Velenice, která 
se v písemnostech z roku 1369 objevuje jako Wielants , později členěna 
jako Horní a Dolní Ves, Česká Cejle se objevuje dokonce v roce 128O. 
Rozvoj začíná však až v roce 1869 výstavbou železnice. Důležitým obdobím 
byla výstavba opravárenských dílen. Během tří let byla postavena 
železnice z Vídně, která se zde dělila na budějovicko-plzeňskou a pražskou 
větev a nádraží, které od počátku představovalo velmi důležitý železniční 
uzel.  V letech 1901-1902   před budovou nádraží vznikly dvě úzkokolejné 
tratě, které vedly kaštanovou alejí do rakouského Gmündu. Rozšíření 
města se týkalo i železničních dílen, kdy celý komplex byl s městem spojen 
trolejbusovou tratí, která byla v provozu v letech 1907 -1916. V okolí 
nádraží vznikala nová dělnická zástavba, která vyrůstala při cestě do 
Dolních Velenic. Mezi lety 188O-1910 došlo k výrazné výstavbě domů a 
zdvojnásobení počtu obyvatel na 5 713 osob. Další růst byl rušivě zasažen 
první světovou válkou. Již v roce 1914 se započalo s výstavbou 
utečeneckého tábora pro případné uprchlíky z oblastí postižených 
válečnými událostmi. Do Gmündu, kde se tábor stavěl, přijížděli uprchlíci -
rakouští Němci z Haliče. Po ruské ofenzivě v roce 1916 musel být tábor 
rozšířen, aby mohl přijmout až 50. tisíc utečenců. Ani poválečné události 
nebyly bezproblémové. Vyhlášení samostatného Československého státu 
bylo přijato s nadšením pouze u české části obyvatelstva pozdějšího města 
Českých Velenic. Před přijetím Saingermainské dohody v období (1918-
1919) a jejím vstoupením v platnost 1920, muselo české obyvatelstvo 
projít mnohou perzekucí ze strany rakouských úřadů a nacionalistů. Byli 
propuštěni všichni železniční zaměstnanci české národnosti, obchodníkům 
bylo zakázáno prodávat zboží, majitelé domů byli nuceni dát českým 
nájemníkům čtrnáctidenní výpovědní lhůtu. Vše musela řešit stížnost ČSR 
u rakouských kolegů. Čeští dělníci se pak mohli vrátit do zaměstnání. 
      Saingermainská smlouva z roku 1919 vstoupila v platnost 16. 7. 1920. 
Touto dohodou Rakousko uznalo nezávislost a územní celistvost ČSR 
a zároveň postoupilo ČSR 13 vitorazských obcí. Městem s názvem České 
Velenice se staly až 1. prosince 1922, kdy byly ve městě zřízeny nezbytné 
úřady státní moci, četnictvo, československá pohraniční a finanční stráž 
a do roku 1923 také vojenská posádka. Nově vzniklému státu bylo ze stra- 
tegických důvodů přiřčeno nádraží a také železniční dílny.  
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      Přes administrativní rozdělení a počáteční napjatou atmosféru, zůstaly 
velmi úzké vztahy mezi Gmündem a nově vzniklým městem. Díky 
železniční trati a opravárenským dílnám došlo ke značnému rozvoji města. 
Ve třicátých letech v době světové hospodářské krize bylo ve městě 
vybudováno koupaliště, které sloužilo až do devadesátých let dvacátého 
století, kdy se o jeho provoz postarali pohraničníci společně s hasiči.  
O další provoz ze strany města nebyl zájem, nyní je zde základna Svazu 
rybářů.  Zdejší hřbitov, který dobře znáte, byl postaven mezi roky 1921-22. 
První pohřby se konaly na jaře 1922. Bezprostředně za hřbitovní zdí je již 
Rakouské území. Na cestě vedoucí na hřbitov můžeme v pravé části 
pozorovat rostoucí lípy a po levé duby. Je to proto, že cesta v letech 
1920-21 tvořila provizorní československo-rakouskou hranici. Češi 
vysazovali národní strom lípu a Rakušané duby. Již v roce 1922 se však 
hranice změnila, kdy česká strana získala větší část a tím přístupová cesta 
se stromy připadla na území ČSR. Druhá polovina třicátých let je 
poznamenána nástupem fašismu v Německu. Tato situace měla 
bezprostřední vliv na aktivizaci nacionalistických a pravicových sil v celém 
prohraničí. Během pár měsíců se celá řada rakouských občanů, žijících 
v ČSR, včetně celé řady rakousko-českých rodin začaly hlásit, hlavně po 
anšlusu Rakouska k německé národnosti. Rozvoj celého Vitorazska byl 
přerušen v roce 1938 německou nacistickou okupací a připojením Českých 
Velenic k Říši. Celá řada českých občanů opustila své domovy a vystěhovali 
se do vnitrozemí. Dne 8. října 1938 byly České Velenice obsazeny 
německým vojskem jako celé někdejší České pohraničí.  Už za velmi krátký 
čas se sousedé necítili být doma. Kdysi české město téměř přes noc začalo 
mluvit německy. Němci se zde stěhovali z různých částí rakouského území, 
především za prací do opravárenských dílen. Začátkem prosince byli ve 
městě poslední dva čeští živnostníci. Na Velenických budovách vlály vlajky 
s hákovým křížem a dnešní Revoluční třída se jmenovala Adolfa Hitlera a 
tak tomu bylo až do dubna 1945. 
    V průběhu války byl v Českých Velenicích narychlo vybudován z osmi 
železničních vagonů zajatecký tábor, kde byli internování Italští zajatci. 
Směrem na Novou Ves byl na lesní mýtině asi 2 km od Velenic zajatecký 
tábor, který byl určen francouzským zajatcům. Bylo jich tam na tři sta a 
tradovalo se, že mezi nimi byl i švagr generála de Gaulla. Od podzimu byl 
nedaleko u Gmünského nádraží vybudován koncentrační tábor, kde 
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byli výhradně Maďarští židé, kteří pocházeli většinou z Budapešti. 
Tento vyhlazovací tábor byl zřízen vzhledem k postupující frontě, kdy 
nebylo možné přesunout tyto lidi do jiných koncentračních táborů. Život 
vězňů byl neuvěřitelně krutý. Umírali hlady a zimou po desítkách. Mrtvé 
převáželi na kárách do prostoru hřbitova v Českých Velenicích, kde byly 
vykopány dvě velké jámy, tam mrtvoly byly naházeny a jen částečně 
zaházeny zeminou. Poslední mrtví židé zde byli dovezeni asi 16. února 
1945. V průběhu roku 1943 přicházely stovky uprchlíků převážně z 
průmyslových center v Porýní bombardovaných anglo-americkými 
leteckými svazy. Vesměs se jednalo o kvalifikované dělníky, kteří tady 
okamžitě nastoupili pracovat do dílen. Společně s nimi zde pracovali 
dělníci z Protektorátu Čechy a Morava denně jich do Velenic dojíždělo 
zhruba tisíc. Přišel však 23. březen 1945, který se změnil v peklo. Zničující 
nálet byl součástí plánu Clarion, který vojenští stratégové vypracovali již 
koncem roku 1944 pod názvem (pekař), který předpokládal mj. útok 
 na České Velenice s důrazem na vyřazení zdejšího železničního uzlu a za-
bránění nacistickým vojskům v přesunu německých sil do protektorátu 
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Čechy a Morava a usnadnění tak postupu 2. Ukrajinského frontu Rudé 
armády. Pětadvacet až třicet bombardérů přiletělo z Rakouska směrem od 
hřbitova, kdy celý smrtonosný náklad se snesl na železniční uzel, opravá- 
renské  dílny a střed města. Po čtvrthodině americká letadla odletěla, ná- 
sledky byly katastrofální, kdy také ve chvíli náletu na nádraží stál lazaretní 
vlak. Celé město hořelo, bylo vybombardováno více jak 125 domů. Jak 
bylo později zjištěno, zahynulo téměř 150 občanů Českých Velenic, stovky 
dělníků z dílen, francouzští a italští zajatci a stovky ustupujících německých 
vojáků. Uvádí se, že zahynulo více jak 1300 lidí. Od amerického leteckého 
útoku uplynul měsíc. Ke Gmündu se blížila Rudá armáda. Dne 29. dubna 
1945 se zhroutila nacistická správa města. Kontrolu nad městem 30. 
dubna převzal strážní a bezpečnostní oddíl, který tvořilo několik totálně 
nasazených Čechů pod velením Jiřího Poláka a dalších 15 členů oddílu. 
Těchto několik dnů bylo nazváno nemírem a neválkou. Rudá armáda 
dosáhla 4. května 1945 města Gmündu, kde upevnila své pozice. České 
Velenice byly osvobozeny 8. května. Pro občany skončila válka. Už 10. 
května se vrátila exilová vláda 16. května prezident republiky Edvard 
Beneš. Bylo ustaveno Prozatímní národní shromáždění a byly přijaty tzv. 
Benešovy dekrety. Teprve 20. května 1945 se objevila jednotka 
československé armády, které velel poručík Zavadil. Koncem května 
vlakem přijížděli první navrátilci, české rodiny, které v říjnových dnech 
roku 1938 prchaly z města. Byli zděšeni, vstoupili mezi rozvaliny. Nastalo 
období obnovy města a vyrovnání se s realitou. Nebylo to lehké. 
    Nutno připomenout osudy Maďarských židů, kteří téměř všichni 
zahynuli a byli ponecháni sami sobě bez jídla, bez přikrývek a na 
hromadách slámy. Jámy, kde byli naházeni zemřelí židé, byly v říjnu 1945 
otevřeny, mrtví lidé exhumování a důstojně pochováni do společného 
hrobu vedle hřbitova. Je zde uloženo 485 zemřelých, byl jim postaven 
prozatímní pomník v roce 1946 a ten byl 18. listopadu1955  doplněn o 
žulovou deskou s nápisem. O dalších dvacet let později 2. května 1975 jej 
nahradil nový pomník s nápisem „Hromadný hrob 512 maďarských 
občanů umučených nacisty v době II. světové války“.Při této příležitosti u 
pomníku stál syn jedné z obětí, Sandora Hermana, který písemně požádal 
Mě MV v Českých Velenicích!“ Prosím vás, věnujte hrobu dále mnoho 
lásky, aby nová generace vědělaco znamenaly pro lidstvo hrůzy války a aby 
současně dokázala, že nad hrůzami války zvítězila dobrá vůle a láska, která  
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nezapomněla ani po desetiletích na mučedníky, kteří leží tak daleko od 
svých domovů „! Nejsem si jist, jak je prosba syna Sandora Hermana 
naplňována, doufám, že se nad současným stavem pomníku představitelé 
města zamyslí a postarají se o důstojné udržování. 
   KČP  projevil zájem o důstojnou údržbu pomníku. Představitelé klubu 
prostřednictvím Františka Kovacze vešel ve styk s velvyslanectvím 
Maďarska a usilujeme o setkání u pomníku. Jen pro zajímavost, máme 
jmenný seznam umučených občanů. 
   Společně s Mě U České Velenice se budeme podílet jak na údržbě, tak i 
na přípravě setkání. 

 
Pohraničníci 2. 5. 1975 postavili čestnou stráž u nového pomníku a zúčast- 
nili se obnovení pomníku společně s občany města. Na snímku je tehdejší 
velitel pohraniční jednotky mjr. Stanislav ŠMÍD se svými pohraničníky.   
   Vraťme se na konec války. Co zůstalo, ulice zavalené troskami, zničené 
nádraží a dílny, zcela rozvrácena správa města a všude přítomný nedo- 
statek všeho, včetně potravin. 
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   Občany města čekala dlouhá práce, nastal čas obnovy! Do města se 
vrátila značná část občanů, kteří v roce 1938 museli narychlo opustit 
město. Ne každý se rozhodl zůstat, navíc přišli občané, kteří měli zcela jiné 
zájmy – rabovat. Občané Rakouska, kteří odešli nebo byli odsunuti, se 
smiřovali se situací. Došlo k celé řadě provokací a napadání příslušníků 
Finanční stráže, určené k ochraně hranic. Nebylo vyjímkou použití zbraně, 
jako výstrahy. Finanční stráž neměla šanci ochranu hranic sama zvládnout. 
Státní orgány musely situaci co nejrychleji řešit. V roce 1946 bylo 
rozhodnuto k ochraně SH ustanovit útvar SNB 9600. 
  Příslušníci SNB byli povoláni v prvé řadě na Bavorskou hranici, kde byla 
situace nejsložitější. Společně s příslušníky Finanční stráže byla započata 
ochrana i na jihu Čech.  
             Na snímku jsou příslušnici finanční stráže při OSH. 
   

 
Útvar SNB musel nejdříve řešit společně s ČSLA situaci na Slovensku, kde 
bezpečnostní orgány řešily přechod Banderovských band, které se  
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probíjely přes Slovensko z Polska, kde páchaly obrovské škody, 
vypalovaly vesnice a zabily tisíce lidí. Jejich snaha byla co nejrychleji se 
probít na západ. Úkol bezpečnostní orgány splnily na výtečnou a mohly se 
vrátit k plnění úkolů ochrany státních hranic. V této době na Vitorazsku -v 
Českých Velenicích, Nové Vsi n/Lužnicí , Krabonoši, Halámkách a v dalších 
obcích musela Finanční stráž a SNB čelit pašování, nedovolené 
překračování SH a hlavně převádění agentů cizích rozvědek, především 
CIC, která plně využívala bývalé příslušníky SS a Wermachtu z obcí 
Halámek, Dvorů n/L, kteří se nesmířili s poválečnou situací a zaprodali se 
do služeb západních rozvědek. Přes veškerou snahu a nízké počty 
příslušníku FS a SNB, bylo rozhodnuto o sloučení těchto složek a příslušníci 

Finanční stráže byli začlenění do SNB. Na fotce jsou příslušníci SNB, kteří 
nastoupili na SH.  Klid na hranicích nenastal. Po brutálních vraždách 
příslušníků SNB a FS v letech 1945-1951 byl vládou a Národním 
shromážděním, dne11.července1951 přijat zákon na ochranu hranic 
Československé republiky. 
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Že přijetí zákona se potvrdilo jako nejvýše důležité, byla vražda vojína 
Adama RUSO 30. září 1951 agenty CIC Grubrem a Bednářem v úseku 
sousední, nově vzniklé pohraniční jednotky Krabonoš. V této době byla 
mezinárodní situace velmi složitá - hrozba III. světové války vyplývala z 
probíhajícího válečného konfliktu v Koreji a vměšování USA. Americká 
administrativa se nechtěla smířit s poválečným uspořádáním v Evropě. 
Směřování zemí střední Evropy směrem k socialistickému zřízení jim bylo 
trnem v oku. Dělali vše pro zničení. Bylo nutné provést taková opatření, 
která západu v tomto plánu zabrání. To je hlavní příčina výstavby 
drátěného zátarasu se západní Evropu. Přišla doba, ze které jsme neměli 
radost ani my na hranici.    Představím vám, jak vypadal plán úseků roty, 
který se v průběhu let částečně měnil. Základní úsek od HM V/26 – V/41  v 
podstatě zůstává. České Velenice byly obehnány ze tří stran drátěným 
zátarasem, co bylo pro občany frustrující a velmi složité pro běžný život 
občanů. Úkolem pohraničníků bylo nejen střežit tyto složité hranice, ale 
udělat vše, aby občané mohli celkem normálně žít.               

                    Představuji vám plán úseku roty v padesátých letech : 
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   Délka úseku po SH 7.977m, po signální stěně 6.66O m. V úseku roty 
byly tři hraniční přechody z toho HP s Wielans byl zrušen a obnoven až v 
roce 1992. Pěší přechod u HM V/31-32 bývalá trasa úzkokolejky -  byl 
zrušen obnoven v roce1992. Hlavní přechod u HM V/39 s městem 
Gmündem byla v podstatě v provozu i když někdy omezeně. České 
Velenice se staly, jak pro život občanů, tak pro plnění úkolů ochrany hranic 
Československé republiky. Důležité je připomenout, že město bylo od roku 
1951 až do roku 1959 v hraničním pásmu. Vlakové cesty směrem do Č. 
Budějovic a Veselí n/L byly kontrolovány KH vlak a silniční hlavní cesta do 
Č. Velenic byla zabezpečena  KH, kdy byly kontrolovány všechny vozidla a 
osoby, které do města šly pěšky nebo jely vozidly.                                             
Průběh ŽTZ - EZOH vám přiblížím prostřednictvím dobových fotografií: 

Celní úřad, hraniční přechod do Gmündu, foceno z Rakouské strany. 
Pozorovatelna Po H, která měla za úkol střežit SH v denní době, směrem 
podél ŽTZ na V/43 a směrem do města po stanoviště Zubárna. Později byla 
pozorovatelna přemístěna do prostoru Zubárny. Průběžně byl hraniční 
přechod zkvalitňován a DZ odstraňován. 
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      Výrazným bezpečnostním prvkem byla nová těžká závora, schopná 
odolat i nárazu těžkých vozidel. Za CÚ byl postaven piket, kde bylo 
základní stanoviště KH, zabezpečující přechod 1 čl. hlídkou na lehké závoře 
a dvoučlennou hlídkou na těžké závoře. Pro výkon služby 12 hodin byla 
velena 5 členná hlídka se služebním psem. V prostoru přechodu byla celá 
řada úspěšných zadržení narušitelů SH, ale také hodně neúspěchů.        
Dne 13. 8.1967 došlo v prostoru HP ke skupinovému narušení SH 
do Rakouska 7 osobami s použitím zbraně hlídkou OPK.  
    Hlídka použila zbraně na základě rozkazu dozorčího silničního přechodu 
nrtm. Beka k zabránění přechodu rodiny Šindlerovy. Při kontrole řidiče, 
který vystoupil z vozidla, nečekaně vyběhlo7 osob a běžely směrem ke SH, 
vpravo od závory. Pohraničník se u závory přemístil do středu vozovky zády 
ke SH a vystřelil varovný výstřel do vzduchu 
 a vzápětí, vzhledem k malé vzdálenosti osob od SH, zahájil palbu ze 
samopalu. Snažil se vést palbu do spodní části osob. 
   Vystřílel 20 nábojů ke zranění došlo asi jen u jednoho narušitele, který 
krvácel na kotníku. Starší osoba mu pomohla doběhnout na území 
Rakouska.  
    
     Podle šetření komise a rekonstrukci přechodu, prokurátor shledal 
použití zbraně jako oprávněné dle předpisu PS-1-1 hlava 5,čl. 198/a. 
Rekonstrukce případu vzbudila pozornost rakouské televize, kdy za účasti 
rakouského četnictva vše filmovala. Závěrem bylo zhodnoceno, že přes 
použití zbraně dle zákona, pohraničník šetřil životy prchajících osob, kdy 
jednal velmi rozvážně. 
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Stanoviště Výkolejka - vlakový přejezd do Rakouského Gmündu v 
padesátých letech za mimořádného režimu. Celá souprava byla důsledně 
kontrolována v prostoru nádraží pracovníky OPK, kdy kontrolu zajišťovali 
pohraničníci jednotky. 

 
 
 
V průběhu let se způsob kontroly měnil. Vzhledem k časovým prodlevám 
na nádraží bylo později rozhodnuto, že vlakové KH příslušníků OPK, osob z 
povolání a pohraničníků k zajištění kontroly, budou veleny již v průběhu 
jízdy z Tábora na SH. 
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   Od roku 1957 byl zaveden mezinárodní rychlík VINDOBONA z Berlína 
do Vídně. Tento spoj byl kontrolován pracovníky OPK a příslušníky 
pohraniční roty až do druhé poloviny osmdesátých let, kdy byl rychlík 
zrušen. 
    U roty byla velena četa OPK k zajištění přechodu a rychlíku Vindobona. 
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Propustka do hraničního pásma, vydávána příslušným státním úřadem. 
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  Na předešlém snímku je budova bývalého celního úřadu na hraničním 
přechodu do obce Wielands u HM V/30-lom, vlevo směr ke hřbitovu. 
Budova dále používána jako byt funkcionářů pohraniční jednotky. Stejným 
směrem byla malorážková střelnice. ŽTZ bylo téměř za domy obyvatel. 
    Pohraniční jednotka, vzdálená asi 200m, střežena trvale strážným roty s 
úkolem střežit přístupovou cestu směrem ke státní hranici. 
   Směrem po ulici Jungmannova jsme téměř 40 let měli PZH kde jsme měli 
ustájené koně, používané na úpravu kontrolního pásu. Dále jednotka 
nepřetržitě pěstovala prasata, které krmila zbytky z jídelny ale hlavně 
zbytky z jídelny Železničních opraven a strojíren, kde pracovalo více jak 
1000 pracovníků. Pohraniční jednotka měla s tímto podnikem velmi dobré 
vztahy, kdy pohraničníci chodili na brigády, když to závod potřeboval. Vždy 
na vánoce jednotka darovala podniku vykrmeného vepříka. 
     Spolupráci jsme měli s městskou i závodní jednotkou hasičů. Společně 
jsme každý rok čistili koupaliště, které bylo v HP za ŽTZ. V letních měsících 
za příznivého počasí jednotka zabezpečila provoz koupaliště pro občany 
města. Spolupráce s Městským úřadem byla na velmi dobré úrovni. 
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Na předešlých dvou fotografiích je pohled na město České Velenice a 
Železniční opravny ze stanoviště Hřbitov. Toto stanoviště bylo přímo u HM 
V/28 kde se SH lomila a šla dále po okrajích lesa až k mezníku V/26. Vstup 
na hřbitov byl stanoven nařízením Mě NV, které bylo v souladu se zájmy 
ochrany státní hranice. V blízkosti  byl vybudován piket, kde střežili 
pohraničníci ve 12 hodinových službách. Hlídka byla tříčlenná, stanovena 
velitelem piketu, psovodem se služebním psem a vozidlem  UAZ. Hlídka 
vedle plnění hlavního úkolu střežení přístupu ke SH směr hřbitov, dále s 
pozorovacími sektory směrem k osadě Wielands-bývalý hraniční přechod 
a se zásahem na signál signalizace v 7 úsecích  U-6O. Nutno připomenout 
zásah pohraniční hlídky na signál EZOH , kde hlídka přímo v drátěném 
zátarase nalezla usmrcenou neznámou osobu, která postupovala z 
Rakouska obce Wielands podél hřbitovní zdi k HM V/28 , kde překonávala 
EZOH, přičemž došlo k usmrcení. Muž asi ve věku 25-30 let neměl u sebe 
žádné doklad Při kontrole osoby bylo zjištěno: propisovací tužka 
švédského původu, kleštičky na nehty, igelitový sáček, kapesník a ponožky. 
Byl oblečen v šedých pracovních kalhotách, modré bundě a na nohou měl 
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gumové holínky. Vzhledem k vážnosti situace byly kontaktovány Rakouské 
policejní orgány, které podobnou osobu nehledaly ani nepohřešovaly. Z 
příkazu prokurátora byla osoba převezena do nemocnice Č. Budějovice k 
provedení pitvy. 
     Hlídkami z tohoto stanoviště byla zadržena celá řada narušitelů. 
Mimořádného úspěchu zaznamenala PoH, kdy s použitím zbraně jako 
výstrahy zadržela osobu, která při zadržení vlakovou hlídkou byla 
předváděna na OPK v prostoru nádraží, využila situace a proběhla za 
projíždějícím vlakem, směrem do závodu ŽOS, proběhla areálem závodu, 
překonala oplocení a pokračovala ŽTZ, kdy při dosažení DZ bez zaváhání 
začala překonávat signalizaci, přičemž byla zjištěna hlídkou, vzdálenou asi 
70 m, která okamžitě osobu vyzvala k zastavení a použila zbraně jako 
výstrahy. Osoba se okamžitě zastavila a byla hlídkou zadržena. Jednalo se 
o vojenského zběha. 
     Pozorovací hlídka na stanovišti Hřbitov, zjistila, jak neznámá osoba 
přechází lesní cestu ve směru od SH. Situaci hlásila DDR, který vydal rozkaz 
k zásahu. Hlídka se služebním psem bez problémů vyhledala místo 
přechodu lesní cesty, psovod vy- hledal stopu a po několika stech metrech 
zjistila staršího muže. Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o rakouského 
občana z nedaleké obce Wielans. Vzhledem k tomu, že muž byl viditelně 
starší a mluvil německy, nebylo nutné jej důsledně zajišťovat. Hlídka jej 
vyzvala k následování. Přivolaný DDR odvezl osobu na oddělení pasové 
kontroly, kde za využití tlumočníka bylo zjištěno, že rakouský občan 
zabloudil při hledání hub. Stálý operační po konzultaci s nadřízenými vydal 
pokyn k navázání kontaktu s rakouskou policií, kterou informovali o 
předvedení občana z obce Wielans. Policií bylo potvrzeno, že je to 
opravdu místní občan. Se souhlasem SOD byl předán Rakouským 
orgánům. Sedmdesátiletý občan si však stěžoval, že byl předveden 
neoprávněně. Oprávněnost zásahu řešila přeshraniční komise v zastoupení 
velení PS a Rakouské policie. Byla potvrzena oprávněnost předvedení 
občana. Hlídka za profesionální zásah byla VB odměněna. 
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     Brána hřbitova a část hřbitovní zdi, která západně tvoří státní hranici 

 
      Hromadný hrob Maďarských židů, vybudován v květnu 1945, 
umučených v koncentračním táboře v Gmündu II. Mrtvá těla byla 
převážena na káře ke hřbitovu, do vyhloubené jámy, až později těla 
exhumována a řádně pochována. 
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                Budova pohraniční jednotky s přístavbou v roce 1984. 

 
                                                                  

 
 
                   Hlavní hraniční mezník V/29 nedaleko stanoviště Hřbitov. 
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          Hraniční přechod do Rakouského Gmündu s tzv. těžkou závorou.              
 

                          Informační tabule, vyznačující průběh SH.                      
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             Nový hraniční přechod, vybudovaný v devadesátých letech. 

 
                            Hraniční přechod v Rakouském Gmündu . 
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                               Střídání hlídek na stanovišti Hřbitov                                                    
 
 

    
                     vojín Stanislav Zelenka se služebním psem Laso 
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            Pohraničník se služebním psem, na čepici bílý návlek - byl používán 
                             kontrolní hlídkou Josefsko, před Č. Velenicemi.     

Kontrolní hlídka se služebním psem, vracející se z průzkumu okrajů lesa. 
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  Pohraničníci při výkonu služby dosáhli celé řady pozitivních výsledků a 
příkladných zadržení: 
    Dne 18. 2. 1968 ve 14.45 v prostoru rybníka „Cihelna“, proti HM V/28 v 
HP, byli zadrženi pro přechod SH z Rakouska do ČSR občané italské 
národnosti PONDRELLI Lucia  1941  Bogota t.b. Marka Polo Itálie, dělník 
karosář, CORTICELLI  Renzo  1946 Bogota  Karacrali 11 Itálie. 
Zadržení postupovali ke SH od obce Wielans a tuto překročili v prostoru 
HM V/28. ŽTZ překonali přelezením a postupovali do vnitrozemí. Byli 
zjištěni pozorovací hlídkou, která byla velmi vzdálená a nestačila 
adekvátně reagovat, proto situaci nahlásila DDR-byla organizována 
pohraniční operace s využitím sil 14-16. rPS. Zadržení provedla SkH  voj. 
Revay ,voj. Molnár v prostoru Cihelny, bez použití sl. psa a zbraně. 
Výslechem bylo zjištěno, že osoby chtěly pracovat v ČSR. Byly 
předány KSMV. Dne 28.10.1980 ve 14,oo hodin v prostoru města  České 
Velenice, byla zadržena tříčlenná  skupina narušitelů ve složení: 
   Blovský Martin nar. 28. 1. 1961, bytem Praha Vinohrady 
   Vrbová Vilma nar. 14. 1. 1964, bytem Praha- Modřany 
   Vrbová Josefa nar. 7. 7.1963, bytem Praha -Modřany. 
Tohoto dne, ve vlaku na směru Veselí n/Lužnicí – České Velenice vykonával 
službu KH voj. Ječmínek Ladislav. Ve vlaku zjistil skupinu mladých lidí, kteří 
se mezi sebou bavili o možnosti odchodu do Rakouska a posléze do Říma. 
Začal jim věnovat zvýšenou pozornost. Při kontrole osobních dokladů se 
chovali nejistě, při dotazu na důvod cesty do Českých Velenic Blovský 
uvedl, že jedou navštívit vedoucího Kosulu jistého pána Švába. Vzhledem k 
tomu, že doklady měli v pořádku a neprocházeli CP, nechal je pokračovat. 
Po vystoupení z vlaku v Českých Velenicích upozornil na skupinu KH -
pátrač voj. Machovec, voj. Vrba z jednotky z místní pohraniční jednotky. 
Hlídka osoby sledovala, kdy zjistila kontakt s panem Švábem, který v této 
době byl vedoucím domácích potřeb. Dotazem VH voj. Machovcem, zjistil, 
že projevili zájem o zakoupení vozidla Mercedes, ale ještě že čekají na 
kamaráda, který přijede dalším vlakem. Osoby byly předvedeny a po 
krátkém výslechu se přiznaly k přechodu SH do Rakouska. Na základě 
dalších poznatků a informace KH ve vlaku a na SPPN byl zadržen občan 
Kaňok  asi 1 km před hraničním přechodem Halámky. Ke svému úmyslu 
překročit SH se doznal. 
Prokázala se velmi dobrá spolupráce a součinnost pohraničních jednotek,  
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především výtečný výkon služby voj. Ječmínka, předání poznatku KH voj. 
Machovci, správné vyhodnocení situace DDR  9. a 10. rPS  a došlo k 
příkladnému zadržení. 
   Potvrdila se správná propracovanost systému OSH na hlavním směru 
Třeboň-Schrems. 
                                                                      
    V průběhu 40-ti let ochrany státní hranice Československé republiky, 
vykonávalo službu na hranicích více jak půl milionu vojáků základní služby, 
poddůstojníků, praporčíků a důstojníků, kteří v nehostinných podmínkách, 
za mrazu a deště, neochvějně stáli na hranicích. Zabezpečili na více jak půl 
století mír a klidné budování naší společnosti a mír v celé Evropě. 
   Zaslouží si úctu a obdiv, kdy celá řada pohraničníků položila svůj mladý 
život při ochraně své vlasti. Probděla tisíce hodin, ve dne a v noci, 
nedávala šanci narušitelům a nepřátelům naší vlasti. Ne všichni zvládali 
náročnou službu, došlo i k několika sebevraždám nebo i usmrcení z 
nedbalosti. Myslím si, že je nutné vzpomenout na tyto chlapce a uctít 
jejich památku. Chtěl bych zveřejnit některé mimořádné události, které se 
staly u pohraniční jednotky České Velenice. 
 
     Dne 27.10.1967 v 11,oo hodin  došlo u jednotky k sebevraždě 
výstřelem ze samopalu jednoho náboje do pravého spánku vojína zákl. 
služby K. Pavela, narozeného 15.2.1948, z Volyně, povoláním  strojní 
technik. Přivolaný lékař na místo činu konstatoval okamžitou smrt. 
Šetřením komise byla zjištěna duševní labilita, kdy těžce snášel stresové 
situace. Jmenovaný byl uzavřené samotářské povahy. Neměl zájem na 
kolektivním způsobu života, volný čas věnoval četbě a spánku. Chyba 
velitelů- pohraničník měl být převelen do vnitrozemí. 
    Dne 7. 11. 1968 v 04,55 hod. došlo na stanovišti Zubárna k usmrcení 
pohraničníka výstřelem ze samopalu voj. zákl. služby  D. Vilém  t. b. Nové 
Vilémovice, okr. Opava. Jmenovaný společně s členem hlídky L. 
Františkem, nastoupili výkon služby v 03,30 hod. na stanoviště Zubárna, 
mezi HM V/36-37. Po příchodu se hlídka rozdělila, dle rozkazu asi 80m od 
sebe. Asi po 30. minutách přišel na kontrolu výkonu služby prap. 
Gradmüler, který po vyhodnocení služby odešel k členu hlídky. 
Asi po 15.minutách  kolem hlídky procházela hlídka voj. Kolára, vracející se 
z výkonu služby na Hasičárně, asi po 60 m hlídka uslyšela výstřel a  
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okamžitě zaujala polohu k boji. Když střelba nepokračovala, rozběhli se ke 
stanovišti vojína D. zde uviděli ležet na zemi ve skrčené poloze, obličejem 
k zemi, samopal pod sebou. Hlídka zjistila, že  pravděpodobně spáchal 
sebevraždu. Výstřel slyšel i prap. Gradmüler, který se okamžitě vrátil na 
stanoviště. Případ hlásili VR. Na místo se dostavil lékař, který konstatoval 
smrt střelou, proniknuvší do srdeční krajiny. Komisi se nepodařilo zjistit 
motiv činu. Jde možná o sebevraždu a není vyloučena i možnost nešťastné 
náhody, spočívající v tom že voj. D. měl nabitou zbraň a při nesprávné 
manipulaci došlo k náhodnému výstřelu a smrtelnému zranění. Zemřelý 
pohraničník patřil mezi nejlepší pohraničníky a velitele hlídky. Dalším 
šetřením nebyly zjištěny žádné soukromé ani jiné důvody. 
   Tyto dvě tragické události uvádím proto, že všichni kdo padli na 
hranicích, jakýmkoliv způsobem a motivem, si zaslouží vzpomínku a naši 
věčnou úctu. 
                                   „ ČEST JEJICH PAMÁTCE „ 
 
 

   
     Služební psi, nepostradatelní pomocníci pohraničníků a kamarádi na celý život. 
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   Vzhledem k náročnosti úseku, blízkosti ŽTZ a velmi malým operačním 
prostorem pro pronásledování narušitelů od DZ ke státní hranici, 
docházelo poměrně často k beztrestným narušením. Blízkost města 
Českých Velenic a sousedního rakouského Gmündu, kdy se jednalo 
mnohdy jen o pár metrů, bylo téměř vyloučené použití zbraně. 
    Dne 1. 1. 1965 byl s konečnou platností vypnut elektrický proud z EZOH- 
bylo to velmi dobré rozhodnutí i když je celá řada pohraničníků nevítala s 
nadšením, především proto, že se nemohli spolehnout na EZOH a museli 
věnovat službě podstatně větší úsilí. Muselo dojít ke změně systému 
ochrany a hlavně přehodnocení odpovědnosti, myšlení a přístupu k plnění 
úkolů ochrany hranic. V úsecích jako tomu bylo v Českých Velenicích, 
muselo dojít k radikálním změnám. Hlavním úkolem bylo vybudovat 
signalizaci, která bude spolehlivá a ŽTZ, které podstatně ztíží postup 
narušitelů.  S mimořádným nasazením pohraničníků a příslušníků ženijní 
roty se podařilo postavit signalizaci U-6O s krátkými úseky, které byla 
hlídka schopna rychle prověřit a zadržet narušitele.  
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Vzhledem k velmi malému operačnímu prostoru od DZ na státní 
hranici, kdy více jak u 60 % úseku byla vzdálenost jen několik metrů, bylo 
nutné zvýšit důraz na přístupy do města. Hlavní pozornost věnována KH -
vlak na směru od Českých Budějovic a rychlíku Vindobona z Berlína, přes 
České Velenice do Vídně - zabezpečeno vlastními silami a hlídkou 
příslušníků OPK. Osobní vlak z Veselí nad/Lužnicí - České Velenice, hlídkou 
sousední roty Krabonoš. Mimořádný význam měla hlídka na křižovatce 
Josefsko, která kontrolovala všechny vozidla a osoby, jedoucí 
do města – což se rozhodně nelíbilo občanům bydlícím v Českých 
Velenicích. Službu ve vlakových a kontrolních hlídkách vykonávali kvalitně 
připraveni a vysoce odpovědní velitelé hlídek. 
     Zcela nový přístup si vyžadovalo využití služebních psů a to jak k 
provádění průzkumů na hranici hraničního pásma, okrajích lesa a 
vyhodnocených přístupech ke SH. Došlo ke zvýšení počtů služebních psů, 
hlídkových i pátracích. Psovodi ve Sk H a Po H byli připravováni na vysílání 
psů k samostatnému zásahu z vysokou ovladatelností. Došlo k využívání 
zcela nového prvku využití služebních psů t.z.v. SUP, 
kdy byli psi vypouštěni při signálu SiS z automatického kotce. Psi byli 
schopni prověřit daný úsek během několika minut. Vyžadovalo to však 
mimořádnou přípravu schopných služebních psů, ale především vysoce 
odpovědných psovodů. 
    Do poloviny sedmdesátých let byli přípravou služebních psů psovodů 
pověřeni vojáci z povolání, v dalším období přípravu převzali 
poddůstojníci, absolventi Poddůstojnické školy psovodů v Libějovicích. 
Tento útvar dokázal pod velením nejschopnějších velitelů, kynologů, 
Kuchaře, Klímy, Matiše, Tománka a dalších, připravit velmi kvalitní 
kynology. Děkujeme vám velitelé ! 
    Kvalita výkonu služby s využitím všech těchto prvků v ochraně státních 
hranic se služba výrazně zlepšila. Psovodi vždy patřili k elitě Pohraniční 
stráže, bylo tomu i v Českých Velenicích. Nejsem schopen vyjmenovat 
všechny kvalitní a odpovědné psovody, proto mi promiňte, že je nutné a 
důležité poděkovat všem za službu a jejich péči a lásku o psy, kterou 
denně prokazovali a když šli do civilu těžko se loučili.  To pochopí jen 
psovodi  - mít takového oddaného a spolehlivého kamaráda. 
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         Psovodi při provádění průzkumu na čáře hraničního pásma              

      
            Psovodi se svými psy jdou na nácvik a do výkonu služby.  
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        Kynolog roty při návratu z výkonu služby a výcviku služebních psů 
 

                                 Kamarádi na které se nezapomíná. 
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   Chtěl bych vzpomenout a představit vám důstojníky a praporčíky, kteří 
se rozhodli věnovat podstatnou část svého života „ Službě vlasti“. Stali se 
veliteli pohraničních jednotek a útvarů PS. 
   Město České Velenice s pohnutou historií a tragickými událostmi si po 
letech zasloužilo klid k normálnímu životu a budování nové společnosti. 
K zajištění klidu na hranicích byly dislokovány pohraniční jednotky, kterým 
od roku 1951 veleli důstojníci, rozhodnuti ve složitých podmínkách úkoly 
plnit. Těmi v Českých Velenicích byli: 
 
+   npor. Kandl                               r.1953 
+   npor. Strnad                             r.1954  - 1956    +  ZV  por. Kusý 
+   npor. Koclíř                               r.1957  - 1958 
+   npor. Neckář                             r.1958  - 1959    +  ZV  npor. Stuchlík 
+   kpt.   Moša                                r.1959 - 1960    + ZV  npor. Podroužek 
+   kpt.   Trněný                             r.1960 - 1961     + ZV   por.   Novotný 
+   kpt.   Emr                                  r.1961 – 1962    + ZV    npor. Hřebačka 
+   kpt.   Šafraný                            r.1962 - 1966     + ZVP   kpt. Šmid 
+   kpt.  Jokl                                   r.1967 - 1968     + ZVP  por. Záhora 
+   mjr.   Šmíd                                r.1969 - 1975     +  ZV   kpt. Brůček 
+   mjr.   Pipek                               r.1975- 1976      + ZVP  mjr. Brabec 
+   mjr.   Sklenář                            r.1975- 1978      + ZV   kpt. Hlinka 
+   mjr.   Michalík                          r.1978 -1980      + ZVP    npor. Hvězda 
mjr. Rolinc Jindřich                       r.1980 – 1991    + ZVP  kpt. Volf, Filip 
                                                                                              npor. Mlčák 
                                             ZVR  kpt. JUDr. Haš, mjr. Šmol, mjr. Mrázek, 
                                                              kpt. JUDr. Vurba 
  mjr. JUDr. Spáčil Josef                r. 1991                     ZVR por. Městka 
  mjr.  Mrázek  Zdeněk                   r.1992 
  mjr.  Dvořáček František              r.1992 -1993   - konec PS 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Nutno vzpomenout  funkcionáře roty : 
       Velitelé čet               : +  npor. Kysela,  +rtm. Ranftl, rtm. Zelený, rtm. 
Pexa a další 
       Výkonní praporčíci  : + prap. Gradmüler, pprap. Městka. +nrtm. Filip, 
rtm. Raušic 
       Technik roty             : + rtm. Kupka 
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 Prosím, předem se omlouvám, že jména, hodnosti a termíny služby 
nemusí odpovídat, vzhledem k tomu, že nebylo možné po letech zjistit 
podrobnosti, jak v archívu, tak při vzpomínání žijících funkcionářů. 
       Nutno poděkovat mjr.v.v.  Antonínu Novotnému, mjr.v.v. JUDr. Císařovi, 
kteří mi jména funkcionářů pomohli získat. 
   Většina výše uvedených funkcionářů již zemřela a chtěl bych jim 
poděkovat za službu vlasti. 
      -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 „ ČEST JEJICH  PAMÁTCE   „ 
    
   
 
 
      Služba na pohraniční jednotce České Velenice byla velmi náročná, jak 
pro pohraničníky, tak pro jejich velitele. Docházelo k častým narušením 
SH, ale i k mimořádným událostem, jak ve službě, tak v přístupu 
pohraničníků k plnění řádů, režimových opatření, mnohdy častému 
nadměrnému požívání alkoholu ze strany některých pohraničníků, ale i 
funkcionářů. Problémem bylo časté měnění velitelů roty -  zde se 
rozhodně kariéra dělat nedala. Stačí se podívat, jak dlouho někteří velitelé 
vydrželi. Nadřízení byli mnohdy nespokojeni z výsledky roty a tím 
docházelo k častým změnám. To rozhodně na rotě neprospívalo vztahům, 
jak mezi pohraničníky, tak mezi funkcionáři. Když si začínali zvykat na 
režim a náročnost jednotlivých velitelů, tak odešli na vlastní žádost nebo 
byli odvoláni pro nedostatky v řízení a velení. Velitelé, kteří byli úspěšní ve 
velení rotě a začali dosahovat dobrých výsledků, zpravidla byli odveleni na 
vyšší funkce nebo odcházeli do škol. 
     Mezi náročné velitele patřil rozhodně mjr. Jiří Sklenář, který po krátkém 
působení u roty pro nemoc, byl zařazen jak starší důstojník pohraničního 
praporu v Suchdole n/L. Při prověrce výkonu služby zemřel na infarkt 
přímo na hranicích u roty Hajnice. 
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                                     „   Čest  jeho památce   „ 
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   Příkladnému zadržení narušitele, s využitím SUP a PchH, došlo u 
jednotky dne 10. 6. 1985 ve 22,14 hod. Při pokusu o přechod státní 
hranice občana ČSSR do Rakouska. BUCEK Jaroslav 17.12.1069 v Příbrami 
t.b. Příbram. Zadržený se dne 10. 6. 1985 rozhodl, že se pokusí o přechod 
SH v prostoru Českých Velenic. Jmenovaný přijel do Českých Velenic 
vlakem za účelem návštěvy kamaráda, učitele, pana Bráchy.  Po sdělení, že 
tento zde již neučí, odešel do města, které prošel až k čističce odpadních 
vod a dále až k budově státních statků, kde se ukryl v seníku. Zde vyčkal až 
do setmění. Ve 21,oo hodin zahájil postup, došel až k čističce, kde přišel až 
ke drátěnému zátarasu k úseku č. 20 proti HM V/38. Plížením překonával 
DZ a při tom se zapletl do drátů a způsobil zkrat na signální stěně. Byli 
vypuštěni 
SUP ze stanoviště Hasičárna, kteří narušitele blokovali a nedovolili mu 
překonat DZ. Zadržení provedla 3 čl. Pch H ve složení velitel hlídky svob. 
LIGAS, člen hlídky vojín MAŠEK a psovod SUP voj. GLAGOLIČ, za využití 
služebních psů Arana a Astora, kategorie H-3 bez použití zbraně. 
Jmenovaný se doznal k pokusu o přechod SH. Jako důvod odchodu uvedl, 
že chtěl za příbuznými do Kanady, kteří tam emigrovali v roce 1980. 
      Dne 25. 7. 1987 v 19,45 došlo k zadržení narušitele 2 čl. KH –vlak, ve 
složení, velitel hlídky voj. PRIELOŽNÝ  Miroslav, člen hlídky voj. DĚRDA 
Petr, vykonávající službu ve vlaku na směru České Budějovice – České 
Velenice. 
     Prokázala se výtečná spolupráce s PH -pátrač 15.bPS, vykonávající 
službu v nádražní budově v Českých Budějovicích. Vojín  BALNER  předal  
KH poznatek o výskytu neznámé osoby mluvící německy, která nastoupila 
do vlaku směrem na České Velenice. Hlídka osobu sledovala po celou 
dobu jízdy a ta se ukrývala na WC. Při příjezdu do konečné stanice se 
hlídka rozhodla osobu kontrolovat. Hlídka zjistila, že se jedná o občana 
NDR  KOUSNETZOFF  Rainer Michael, narozen 30. 1. 1963 v Berlíně, 
zaměstnán u státních drah NDR v Berlíně, jako čistič vagonů. Před 14 dny 
se nepohodl se svými rodiči a rozhodl se přes Československo překročit SH 
do Rakouska, kde chtěl požádat o politický azyl. Jmenovaný se k pokusu 
překročit SH doznal, nikdo mu nebyl nápomocen. Dne 26.7.1987 byl 
předán KS SNB. 
     Pohraničníci byli za příkladný výkon služby odměněni. 
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        Zradit vlast a podrazit kamarády, to je nejhorší, co se může stát. 

   Dne 8. 1. 1978, v 01,03 hod. uskutečnili 3 narušitelé, v úseku jednotky 
České Velenice proryv státní hranice z ČSSR do Rakouska. SH překročili 
mezi HM V/44-V/45. Příznaky narušení zjistila PchH, vyslaná DDR k zásahu 
na signál RSP U-70, podaný v úseku L-1 signální stěny. Pch H ve složení: 

– velitel  PchH  voj.Sedmík Jaroslav  psovod sl.pes ELK 
– člen      PchH  voj .Frank  Martin     střelec 
– člen      PchH  voj.  Falát  Milan       řidič   

provedla zásah za použití služebního vozidla a s využitím služebního psa 
v časové normě. Nedostatky se však projevily v činnosti členů PchH. Řidič 
zůstal ve vozidle a člen hlídky, z obavy, že by zabloudil, nezajišťoval 
psovoda při pronásledování. Psovod se svým psem pronásledoval sám až 
na SH, ale pes, uvolněný z vodítka pokračoval v pronásledování na 
protilehlém území. Vojín Sedmík uviděl na okraji lesa dvě osoby 
a rozhodl se vystřelit dva varovné výstřely v domnění, že se osoby  
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vrátí. Nestalo se tak. Na stopě byla nalezena bunda s indexem VUT Brno 
na jméno Krč Emil, železniční průkazka na jméno Toman L. a dva snímky ve 
stejnokroji PS s dvojicí sl. psů.  Šetřením bylo zjištěno, že narušení SH 
provedla tříčlenná skupina narušitelů, o kterých byly získány tyto údaje: 
   Toman Lubomír, bývalý příslušník 15. roty Č. Velenice, který do března 
1977 vykonával funkci psovoda a který ke konci vojenské služby byl 
odvelen z důvodu podezření z krádeží peněz u roty. Oller Libor t.b. 
Znojmo, Krč Emil bývalý student – vyhýbání nástupu vojenské základní 
služby. Zároveň měli nastoupit výkon trestu. Bývalý pohraničník byl pro 
přechod SH získán jako převaděč. Dne 7.1.1978  převzal DDR celostátní 
pátrání po občanech Oller a Krč, při přebírání fonogramu došlo ke 
zkomolení především spz vozidla, které narušitelé používali, místo 
PDA bylo uvedeno PDE, barva a typ vozidla odpovídaly. Nesprávným 
postupem při předání popisu KH byla vyslána hlídka do prostoru 
křižovatky Josefsko. Asi v 15,oo hod. přijeli narušitelé na stanoviště 
Josefsko, z vozidla vystoupil pouze Toman, který hovořil s velitelem hlídky 
a dotazoval se na kamaráda voj. Mičudu. Ten mu potvrdil, že jmenovaný u 
jednotky sloužil, rovněž se potvrdilo, že hlídka Tomana znala. Dále již 
osoby nekontrolovala a poznatek na jednotku nehlásila. Osoby přijely s 
vozidlem až k jednotce a u SR se Toman dotazoval na voj. Mičudu. Vzápětí 
strážný prostřednictvím DR jmenovaného pohraničníka přivolal. SR vozidlo 
nekontroloval, ani DDR nehlásil. Vojín Mičuda požádal DDR o vycházku z 
důvodu, že mu přijeli příbuzní. DDR žádosti vyhověl a udělil mu vycházku 
do 24,oo hodin. Jmenovaný pohraničník s uvedenými osobami setrval v 
restauraci Konsul až do 23,oo hod. Potom odešel na jednotku s tím, že 
kamarádi mu sdělili, že jedou zpět mimo Č. Velenice. Osoby odstavily 
vozidlo před nádražím a vydaly se přes osadu Josefsko na okraj lesa a dále 
postupovali směrem ke SH. Při dosažení ŽTZ  úseku č.L-1, strhli 12 vodičů a 
rychle běželi ke SH. Při sněhové pokrývce asi 10 cm zanechali stopy po 3 
osobách. Šetřením bylo zjištěno porušení téměř všeho, co se porušit dalo. 
Nebylo však vyšetřujícími orgány zjištěno podílnictví ani napomáhání při 
překročení státní hranice. Musel být přehodnocen systém OSH v úseku 
jednotky a upřesněna spolupráce se sousedními jednotkami. Velitelem 
praporu nebyla věnována náležitá pozornost součinnosti při zabezpečení 
styku mezi rotami. 
   Rovněž komise vyhodnotila činnost roty jako nevyhovující a vyvodila  
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personální odpovědnost za narušení, ale i řízení pohraniční jednotky. 
Pohraničníci se sami poučili, jak někdy můžou být kamarádi zrádní. Velení 
pohraniční jednotky převzal mjr. Michalík a mjr. Šmíd byl převelen na 
funkci ZVP jednotky Krabonoš. Tím také došlo na mé zařazení do funkce 
velitele pohraniční roty Artoleč. Bylo to pro mne velké překvapení, ale jak 
se říká, k rozkazu se nediskutuje. Byl jsem zařazen na funkci, kterou jsem 
nikdy nevykonával. Pouze jsem, asi půl roku, zastupoval kpt. Brůčka, když 
byl v kurzu velitelů pohraničních rot. Rota Artoleč byla téměř na konci 
15.bPS a ubytování bylo na konci obce Artoleč u roty. Byl jsem ale mile 
překvapen sestavou velení roty. Byli to fukcionáři, kteří byli velmi přátelští, 
se zájmem, dosáhnout těch nejlepších výsledků. 

  
  Odznak velitele hlídky1.třídy, udělován nejlepším VH-vojákům základní 
služby. 
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Krajina byla úžasná, úsek roty dlouhý téměř 22 km. Státní hranice 
probíhala po okrajích lesa, byla velmi členitá a málo dostupná. Demarkaci 
jsme šli celý den. Nezvyklá, oproti Krabonoši byla hloubka operačního 
prostoru.V levé části od HP-ŽTZ bylo na demarkací místy až 5km, ale přímo 
u roty a OPK jen několik desítek metrů. Civilní obyvatelstvo v Artolči, Nové 
Bystřici, Albeři a Hurkách bylo velmi přátelské. Dobrá spolupráce byla s 
velením OPK  mjr. Peterkou, kterého jsem poznal na Krabonoši - byl nějaký 
čas vedoucím OPK Halámky. I když to s Č. Velenicemi nesouvisí, musím 
jmenovat mé spolupracovníky na rotě Artoleč. Mým ZVP byl kpt. Bouda - 
velmi svědomitý a odpovědný.  Zástupcem byl npor. Baka a další VČ por. 
Lajda a por. Fryšták. Na funkci výkonného praporčíka jsme získali rtm. 
Sotonu a TR byl rtn. Panoch. Neměl jsem s nimi téměř žádné problémy, 
byl to dobrý a odpovědný kolektiv. Přes všechny tyto kladné stránky jsem 
nebyl spokojený, ani moje rodina a proto jsem požádal VB abychom se 
mohl vrátit na Krabonoš. Téměř rok jsem nedostal žádnou odpověď, 
požádal jsem o možnost odejít studovat VŠ do Holešova. To mi 
nedoporučili! Později jsem se dověděl, že místo na studiu jsem musel 
uvolnit kpt. Hruškovi z POB. Byl jsem zklamán. V polovině července 1980 
jsem byl pozván k Vel.Brig., který nebyl moc přátelský a když chci stále 
zpět, tak mi bylo oznámeno, že dne 1.8.1980 jsem jmenován do funkce 
velitele roty České Velenice. To byl pro mne šok, protože jsem věděl, jak je 
rota problémová a žádný velitel tam dlouho nevydržel. Byla to pro mne ale 
velká výzva. Úsek roty jsem celkem dobře znal, ale na velení jsem se moc 
necítil - neměl jsem dost zkušeností na tak složitou rotu. Neměl jsem ale 
na vybranou a tak jsem souhlasil. Tím začala moje téměř 11-ti letá služba 
na rotě České Velenice.  Při příjezdu na rotu jsem v Podlesí potkal nrtm. 
Oldřicha Filipa, kterého jsem dobře znal - byl to můj kamarád od roku 
1967, kdy jsem ho přemluvil, aby šel sloužit k PS. Byl rád a já také že 
budeme spolu sloužit, hned jsem věděl, že se na něj můžu spolehnout. 
Funkcionáři, ale i pohraničníci mě přijali s rozpaky. Nedávali mi velkou 
šanci situaci zvládnout. Znal jsem poměry na rotě, kde bylo trpěno 
staromazáctví , nadměrné požívání alkoholu a nekázeň některých 
pohraničníků. Tehdy jsem si uvědomil, že problém v kázni a přístupu k 
plnění úkolů byl v minulosti především v tom, že většina funkcionářů 
včetně velitele po vyhlášení DR v 16,oo hod. Odjeli domů ke svým 
rodinám a řízení roty zůstalo na DDR, v mnoha případech řízena  
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poddůstojníky ve funkcích DDR. Měl jsem výhodu v tom, že téměř všichni 
funkcionáři dostali byty na novém sídlišti. Začal jsem velet v hodnosti 
poručíka, kdy moji zástupci byli vysokoškoláci ve vyšších hodnostech. Bylo 
nutné najít společný zájem na chodu roty. Měl jsem výhodu, že důstojníci i 
praporčíci pochopili, že to můžeme zvládnout jedině společně. Podstatně 
se zvýšil zájem o organizování volného času pohraničníků, odbourání  
staromazáctví a podstatně se snížilo i požívání alkoholu na vycházkách a 
téměř jsme zamezili donášku a konzumaci alkoholu na rotě. Kvalitní BPP,  
zvýšenou kontrolní činností se podařilo zlepšit výkon služby. Pohraničníci 
byli častěji na vycházkách, nešetřilo se odměnami a tím se podařilo získat 
pohraničníky pro zlepšení celkových výsledků roty a zlepšení její pověsti.  
      Proběhla úprava ŽTZ ve středu města, narovnáním DZ a získáním 
přehlednosti ze stanoviště Výkolejka od hraničního přechodu, Hasičárny, 
Zubárny, Koupaliště, až na konec zahrádkářské kolonie. PoH z Výkolejky 
měla v denní době přehled o polovině úseku. Pro noční dobu byli plně 
využiti SUP především ze stanoviště Zubárna a Koupaliště. Tímto byla 
podstatně zvýšena úspěšnost na tomto směru. 
    Pravá část úseku zabezpečena 3 člennou hlídkou s vozidlem a sl. psem 
ze stanoviště Hřbitov, vysílána z piketu. Přístupy do města zabezpečovala 
KH vlak na směru České Budějovice – České Velenice. KH na stanovišti 
Josefsko kontrolovala všechny osoby a vozidla, KH pátrač v prostoru města 
a nádraží a v neposlední řadě KH ke kontrole KPDZ a průzkumu okrajů 
lesa. Pohraničníci byli na tato stanoviště náročně připravováni a důsledně 
kontrolováni. Pohraniční rotě, díky funkcionářům a pohraničníkům se 
začalo dařit, měli jsme všichni radost. 
    Podstatně se zkvalitnila spolupráce s civilním obyvatelstvem. Podařilo se 
nám navázat úzký kontakt s Mě NV, vedením závodu ŽOS, hospodářstvím 
ČSSS a vedením lesní správy. Měli jsme zájem, aby práce v hraničním 
pásmu probíhaly bez problémů, v souladu s potřebami občanů města. 
Mimořádnou pozornost jsme věnovali kolektivu PPS, které jsme nutně 
potřebovali k soustavnému zkvalitňování OSH. Vedení PPS bylo v dobrých 
rukou. Vedoucí, pan Zimell, Macháček, Kupec a další, 
pomáhali především na křižovatce Josefsko kontrolovat osoby a tím 
zabezpečit rychlý provoz. Měsíce ubíhaly a společně jsme slavili první 
vánoce. Byly úžasné. Pohraničníci byli velmi spokojeni. Společně jsme 
přivítali nový rok 1981. 
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V průběhu roku 1981 jsme nadále usilovali o trvale dobré až výtečné 
výsledky. Měli jsme pro to všechny předpoklady. ZVP roty npor. Volf a ZVR 
npor. Šmol, společně s VČ, této oblasti věnovali maximální pozornost. V 
letních měsících jsme byli požádáni vedoucím státních statků o pomoc při 
sušení sena v prostoru mezi signální stěnou a státní hranicí - pohraničníci s 
ochotou souhlasili a během pár dní bylo seno připraveno ke sklizni. S 
předsedou Mě NV p. Hofbauerem jsme se dohodli na přípravě otevření 
koupaliště v letní sezoně. Společně s dílenskými a městskými hasiči jsme 
se pustili do čištění a během týdne bylo vše připraveno. Společně s Mě 
úřadem jsme se dohodli na režimových opatřeních a provozu koupaliště. 
Město pověřilo pana Petrouška 
plavčíkem a odpovědnou osobou za provoz. Útvar zabezpečil KH, která 
společně s PPS zabezpečila střežení a kontrolní činnost.  Sezona se 
povedla, otevřeno bylo dle povětrnostních podmínek, nebyl zaznamenán 
žádný problém, který by rota musela řešit. 
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 Rota v průběhu roku nadále usilovala o zkvalitňování OSH a úspěšnosti 
v zadržení osob, které by se pokoušely překročit SH. V tomto směru jsme v 
pravé části úseku vyznačili jednotlivá stanoviště na demarkaci SH a 
nacvičili překrytí na SH od HM V/28-V/26, v případě podání signálu v pravé 
části úseku roty. Rok utekl jako voda. Došlo ke změnám, na jednotku přišel 
npor. JUDr. Haš jako V1.Č a npor. Šmol odešel na 
velitelství brigády. Rota nesoutěžila o titul Vzorná rota, i když v celé řadě 
ukazatelů by asi uspěla. Pro nás to zatím nebylo důležité. Na podzim 
odcházeli pohraničníci, kteří se významně podíleli na dosažených 
výsledcích ve všech oblastech činnosti roty. Dohodl jsem se předsedou Mě 
NV, že se důstojně rozloučíme s pohraničníky, kteří odcházejí do civilu. 
Předseda, pan Hofbauer pozval pohraničníky na městský úřad, kde se za 
přítomnosti funkcionářů roty a představitelů města důstojně rozloučil. 
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SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ODCHÁZEJÍCÍHO ROČNÍKU PŘED BUDOVOU 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU.            

          

   
        Pan Hofbauer předává pohraničníkům pamětní listy a knižní odměny. 
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    Na základě dosažených výsledků v průběhu roku 1981 – 1982, Prezident 
Československé Socialistické Republiky, propůjčil Pohraniční jednotce 
České Velenice medaili: 
                              „ Za upevňování přátelství ve zbrani „ 
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   Bylo to mimořádné ocenění práce kolektivu funkcionářů a pohraničníků 
roty. Ocenění se dočkalo i město - získalo titul „Vzorné pohraniční město 
ČR„ Titul udělil za MV České republiky ing. Jung na setkání představitelů 
měst a obcí v roce 1983. Udělení ocenění na MV ČR jsme se zúčastnili 
společně s předsedou Mě NV i my, VR npor. Jindřich Rolinc a ZVP npor. Jiří 
Volf. Byli jsme opravdu pyšní na společně dosažené výsledky. 

             
  Chtěl bych zde vzpomenout na mimořádný čin záchrany života. U 
jednotky sloužili zpravidla odvedenci z východního, jižního Slovenska a 
severní Moravy. Byli mezi námi Slováci, Maďaři , Moravané a samozřejmě i 
Češi. Vyjímečné bylo, že u roty sloužili bratři VASILI, maďarské národnosti, 
již si nepamatuji jména. Měli jsme problém je rozeznat, ale o tom to není. 
Jeden z bratrů měl zdravotní problémy, tak jsem ho poslal na praporní 
ošetřovnu v domnění, že mu poskytnou patřičnou pomoc. Byl jsem nemile 
překvapen, že Vasili při úklidu na koupališti se viditelně necítil dobře. Na 
dotaz, jak je léčen odpověděl, že dostal živočišné uhlí od lapiducha. Bolesti 
měl v pravé části podbříška a to vše ukazovalo na slepé střevo. Okamžitě 
jsem volal na ošetřovnu, ale tam jsem lékaře nedostihnul. Bylo nutné jej 
okamžitě převézt do nemocnice. Poslal jsem řidiče voj. Besermený aby 
okamžitě s vozidlem odjel. Volal jsem SOD brigády, aby uvědomili 
vojenskou nemocnici v Českých Budějovicích, že posílám  
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vojáka na ošetření s podezřením na akutní zánět slepého střeva. Již v 
průběhu převozu se zdravotní stav podstatně zhoršil. Řidič se zachoval 
vysoce odpovědně, dovezl jej do nemocnice v poslední chvíli a zabezpečil, 
aby mu byla poskytnuta okamžitá pomoc. Dotazoval jsem se telefonicky 
na zdravotní stav pohraničníka, bylo mi sděleno, že přijeli na poslední 
chvíli. Řidič voj. BESERMENÝ zachránil voj.Vasilimu život. Byla mu za tento 
čin udělena mimořádná dovolená. 
   Titul „Vzorný pohraničník“ byl udělován za výtečné výsledky v BPP  a 
především VH, kteří odpovědně a svědomitě plnili úkoly ochrany hranic 
ČSSR.                                                      
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     Rakouské orgány ZW, společně s vojenským zpravodajstvím, 
organizované příslušníky rakouského Bundeshéru dne 14.11.1984 ve  
14,15 hod. v prostoru HM V/3O -  bývalý hraniční přechod, přijeli dvěma 
vozidly, ze kterých vystoupili 3 příslušníci ZW a 4 občané v civilním oděvu, 
z nichž jeden měl kameru a druhý nahrávací soupravu. Natáčeli si prostor 
malorážkové střelnice, dále prostor směrem ke hřbitovu, dále se přesunuli 
do prostoru Výkolejky, hlavního hraničního přechodu a v neposlední řadě 
došlo k filmování ŽTZ od HM V/43. Vysoký zájem o činnost pohraničních 
hlídek byl i v dalších měsících.                                                                           

   Na fotografii  je rozloučení s dalším ročníkem, odcházejícím do 
zálohy.Vpravo nahoře je náčelník OPK České Velenice  npor. Václav Jícha, 
který byl na OPK Halámky. Působil na této funkci až do roku 1990. Vpravo 
dole voj. Kapusta. V průběhu pár let dochází k častým změnám v kolektivu 
velení roty. Odešel po dvouleté praxi kpt. JUDr. Haš na operační oddělení 
15.bPS, kpt. Volf odešel na vlastní žádost na velitelství HS PS OSH k 
zabezpečovací jednotce. Na jeho místo nastoupil por. Filip a zástupcem 
velitele roty se stal npor. JUDr. Vurbal - bylo mi předem jasné že se u něj 
jedná o získání zkušeností ze služby na prvním sledu. Naše rota se stala 
jakousi praxí pro absolventy VŠ, se kterými se počítá na vyšší funkce. 
Později na funkce VČ byli jmenováni rotmistři Zelený, Ranftl a Pexa - šlo o 
mladé, perspektivní  
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velitele. Výhodou bylo, že vzhledem ke svému věku měli velmi blízko k 
pohraničníkům základní služby. Chyběla jim v některých případech 
odpovědnost a hlavně zkušenost ze služby na pohraniční rotě. Byli velmi 
dobře teoreticky připraveni a ochotni se podřídit náročné službě na 
pohraniční rotě. Mohu odpovědně říci, že jsem byl s jejich přístupem 
spokojen. Na funkci výk. prap. nastoupil rtm. Raušic. Dále na funkci TR 
přišel od ČSLA  nrtm. Novák, který pocházel z Českých Velenic a bydlel 
přímo před rotou. Došlo ke změnám VČ OPK se stal ppor. Městka. Četa 
OPK byla specifickou jednotkou, která byla určena k zabezpečení 
železničního přejezdu, silničnímu přejezdu a rychlíkům, kdy plnili úkoly dle 
požadavků OPK. 
 
 

        Další pohraničníci, kteří úspěšně ukončil vojenskou základní službu 
odchází do zálohy. Vlevo dole svob. Vornaj - ISSM roty. 
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Dne 18. března 1987, ve 23,15 došlo k beztrestnému narušení SH v 
prostoru mezi HM V/32- V/33 jednou osobou. Narušení uskutečnil 
Indrášek Jaroslav t.b. České Budějovice, několikrát soudně trestán a v 
současné době měl opět nastoupit výkon trestu – 6. měsíců vězení. 
Narušitel v uvedený den, kolem 17,oo hodin přicestoval do Českých 
Velenic. Cestou byl kontrolován KH vlak voj. Slámkou, kterému uváděl, že 
jede na návštěvu do Mánesovy ulice, kde také z hlavní cesty odbočil. Vojín 
Slámka situaci hlásil DDR  Dalším šetřením bylo zjištěno, že  Indrášek v 
době od 20,oo-22,oo hodin se zdržoval ve vinárně Beseda, ve společnosti 
3 neznámých dívek, které byly zaměstnány a ubytovány v ŽOS České 
Velenice. V operačním dnu z 18./19.3.1987 byla v prostoru stanovišť  
Hasičárna -Zubárna-Koupaliště, velena stráž hranice, zesílena služebním 
psem. Asi ve 23,oo hodin hlídka zjistila před záchytnou stěnou stopy ve 
sněhu po jedné osobě, které se od této stěny vracely do vnitrozemí. Velitel 
hlídky hlásil situaci DDR čet. Bůčkovi, který nařídil hlídce provést 
důslednou kontrolu kontrolního pásu a drátěného zátarasu v úseku č.13. 
Hlídka narušení nezjistila. DDR nařídil prověřit stopy do vnitrozemí, pes 
zachytil stopu a došel až na dvůr rodinného domu občana, pana Řepy, ve 
vzdálenosti od SiS asi 50 m.Ve 23,14 hod. v době, kdy hlídka byla na dvoře 
pana Řepy, došlo ke zkratu na úseku SiS č.13, DDR okamžitě vyslal hlídku k 
prověření úseku, ta zjistila po 100 m stopy po  
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jedné osobě, vedoucí ke SH. Překonání ŽTZ provedl plížením a stržením 8 a 
9 vodiče na signalizaci. Narušitel pokračoval ke státní, která byla vzdálena 
necelých 5O m, došel k řece Lužnici, kde zanechal v křoví bílý rolák a pár 
kožených rukavic. Překonal řeku, hlubokou v tomto místě asi   1 m. 
Zasahující hlídka splnila úkol ve stanovených časových možnostech, 
pronásledovala narušitele až k břehu Lužnice, kde zjistila jasné stopy ve 
sněhu na druhé straně řeky. Dále stopy vedly na rakouské území. Hlídka 
neměla šanci zasáhnout vzhledem k malé vzdálenosti SH od ŽTZ.     
Neúspěch to rozhodně byl především proto, že při částečném sledování 
osoby nebyla provedena další opatření k případnému prověření pohybu 
narušitele. Opětovně se prokázalo, že když se narušitel dostane do těsné 
blízkosti ŽTZ, nemá rota šanci narušitele zadržet, jak v noční tak i denní 
době. Překonání prostoru ženijních zabezpečení trvalo jen několik vteřin. 
Nebylo v silách hlídky se rozhodnout ani k použití zbraně, což je v 
podmínkách města v těsné blízkosti obytných domů téměř vyloučené.    
Neúspěch byl podrobně s funkcionáři a především DDR podrobně 
rozebrán, kdy bylo poukázáno na chyby, jak v systému řízení OSH, tak v 
činnosti jednotlivých pohraničních hlídek. Co k případu narušení SH dodat. 
Nikdy nesmíme narušitele podcenit a být vždy, jak se říká ve střehu.  K 
jednotce přichází k získání zkušeností důstojníci VŠ - por. Nosál, kpt. Hasík 
a mjr. Dvořáček, kteří po měsíci odešli na různé funkce, stanovené novým 
velitelem brigády. 
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               Ročník 1987- 1989 splnil úkoly a odchází do civilu. 
 
   
      
       Ročník 1988  - 1990 - odešel poslední ročník za mého velení. 
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  Nastoupená pohraniční jednotka při příležitosti oslav Dne Pohraniční stráže. 

Na fotografii  velitel praporu pplk. Zápotočný a VR npor. Rolinc, při předávání ocenění 
PPS  p. Tkačovi, Horvátovi, Žaludovi a dalším, včetně ocenení pohraničníků roty . 
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       Příslušník LM závodu ŽOS p. Musil s dětmi ZŠ České Velenice    

pprap. Filip výkonný praporčík roty, ZVP  npor. Záruba, vedoucí Besedy 
p.Babický,  PPS pán Šicha a náčelník OPK npor. Jícha na oslavách dne PS.                          
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   Velitel roty mjr. Jindřich Rolinc, ZN OPK mjr.Kubiček a N OPK mjr.   Václav 
Jicha                          
                                                     

 Zástupci městského úřadu - předseda p. Hofbauer, ředitel ŽOS pan 
Veiskráb, PPS  p.Šicha, N SNB kpt. Kubín, p.Petroušek- předseda NF p. 
Babický a npor. Kubiček 
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         Nejvyšší vyznamenání PS „ZA OCHRANU HRANIC ČSSR“                       
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                            BRIGADÝRKA POHRANIČNÍ STRÁŽE 
 

 

         Pprap. Jiří Městka - VČ OPK a npor. Jiří Volf – ZVP roty 
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Německý ovčák, plemeno, které nejčastěji používala Pohraniční stráž ve 
službě. 
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     Velmi rád bych uvedl celou řadu úspěšných zadržení narušitelů, ale je to 
více jak 30 let a nechci uvádět nepřesnosti. Za 40-ti letou službu u 
Pohraniční stráže sloužili v Českých Velenicích stovky vojáků základní 
služby, kteří si zaslouží poděkování a velké ocenění za příkladné plnění 
úkolů ochrany státní hranice a zachování míru v Evropě a na celém světě. 
Pohraniční stráž byla uznávanou vojenskou složkou, kde byla záruka 
ochrany a obrany své milované vlasti. Přišel rok 1989, který rozhodujícím 
způsobem zasáhl do činnosti PS. V podzimních měsících byl značný neklid 
a nespokojenost značné části našich občanů. 17. listopadu došlo k zásahu 
proti studentské demonstraci v Praze. Zásah bezpečnosti byl velmi 
nešťastný a nepřijatelný. Kladnou stránkou bylo, že PS se konečně zbavila 
drátěného zátarasu, radost měli společně s námi i občané Českých Velenic. 
Během pár týdnů bylo, jak se říká, uklizeno. Tlak na hranici nenechal na 
sebe dlouho čekat. Řada závadových osob, vědoma si odkryté hranice se 
vydala na vysněný západ. Vyžadovalo to okamžitou změnu způsobu OSH a 
navázání kontaktů s příslušníky ZW a policie v sousedním Gmündu. Bylo v 
zájmu obou stran zabránit trestné činnosti na hranicích. Z iniciativy naší 
jednotky, se souhlasem velení bPS, došlo k prvotním kontaktům a 
spolupráci na SH. Společně s mjr. Jíchou, vrchním inspektorem ZW  
Romanem Plodkem,  vedoucím hraničního přechodu v Neu Nagelberku 
jsme připravili jednání na pohraniční rotě  České Velenice, na úrovni  
zástupce velení brigády  pplk. Průšou, mjr. Vogničem, velitelem praporu 
Suchdol n/L N OPK  mjr. Jíchou  a VR  mjr. Rolincem. Za Rakouskou stranu 
pplk. Altman vedoucí okresního velitelství ZW v Gmündu, vrchním 
inspektorem  Plodkem a zástupcem ZOOL. Schůzka začátkem roku 199O  
byla mimořádnou událostí. Vše jsme připravili s maximální pečlivostí. 
Prostředí při jednání bylo přátelské a vzájemně vstřícné. Bylo dohodnuta 
vzájemná informovanost o situaci na SH, možné předávání poznatků o 
závadových osobách a osobách, které se dopouštěly trestné činnosti a 
chtěly se útěkem přes zelenou hranici vyhnout stíhání a nastoupení 
výkonu trestu. Přímý kontakt zabezpečovaly hraniční přechody obou zemí. 
Rakouští hosté byli překvapeni pohostinností, zajímali se život 
pohraničníků, ale i funkcionářů jednotky. Na závěr jednání jsem předal 
drobné dárky, které nám věnovaly sklárny z Chlumu u Třeboně. Pplk. 
Altman nás pozval na přátelskou návštěvu Gmündu 
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   V květnu 1990 v celém Rakousku probíhaly oslavy. Pplk. Altman pozval 
delegaci pohraničníků a příslušníků OPK na náměstí do Gmündu, kde m.j.  
proběhla i přehlídka Horských myslivců z nedalekého vojenského útvaru v 
Hornu. Po kulturní části jsme byli pozváni do hotelu v Gmündu II. Po 
příjemném občerstvení došlo k vyhodnocení půlroční spolupráce při 
řešení situací na státní hranici. Obě strany se shodly na prospěšnosti 
spolupráce a po upřesnění některých problematických otázek, bylo 
dohodnuto pokračovat ve vzájemné informovanosti. Ve druhé polovině 
roku došlo k významným změnám ve velení - od hlavní správy PS OSH, až 
po úroveň pohraničních rot. Do funkcí byli jmenování reaktivovaní 
důstojníci, kteří byli určitým způsobem poškozeni v 70-tých letech. Vznikly 
nové funkce, ředitelem pohraniční brigády se stal plk. Pinc, který v roce 
1968 vykonával funkci náčelníka operačního oddělení. Bylo zrušeno 
politické oddělení na všech úrovních. Do funkce vedoucího sociálního 
oddělení byl ustanoven plk. Pelc - oběma bylo kolem sedmdesáti let. V 
této době byla odvolána většina důstojníků z velitelských funkcí, včetně 
velitelů rot. Rota České Velenice se stala středem pozornosti, především 
podáním stížnosti na moji osobu FMV p. Sachrovi, kde jako poškození 
vystupovali občané Z. K., kteří byli v minulosti řešeni pokutou. Jmenovaní 
uvedli, že jsme zastřelili několik osob, které údajně se pokoušeli překročit 
SH. FMV  poslal vyšetřovací komise, která vyslechla celou řadu občanů, 
představitelů Mě úřadu, závodu ŽOS  a členů OF. Komise nezjistila žádné 
porušování zákonů. O pohraniční rotu projevil mimořádnou pozornost i 
nový ředitel plk. Pinc, který několikrát přijel na kontrolu. Při prvotním 
setkání konstatoval, že si mne pamatuje jako kynologa roty  Krabonoš. 
Doložil jsem mu celou moji desetiletou činnost jako velitele roty a 
konstatoval, že jsem to rozhodně neměl lehké a obdivoval mě, že jsem to 
vydržel tak dlouho. Potvrdil, že stížnosti se nepotvrdily, ale abych počítal s 
tím, že jsem na funkci neudržitelný. Byl jsem si toho vědom a počítal jsem 
s tím. Stále se nic nedělo, dokonce na Štědrý den se plk. Pinc objevil na 
rotě a zúčastnil se společné večeře s pohraničníky. Byl velmi překvapen  
pohodou, jaká na rotě panovala a velmi se mu večer líbil. Začal rok 1991, 
tlak na na SH nepolevoval, byla celá řada úspěšných zadržení především 
hledaných osob v CP, ale došlo i k řadě neúspěchů. Byl jsem již téměř 
poslední starší velitel na funkci. Na konci dubna došlo k mému odvolání a  
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novému zařazení na funkci velitele velitelské roty brigády. Novým 
velitelem roty v Českých Velenicích se stal mjr. JUDr. Spáčil, dosud velitel 
sousední roty. Na jednotce dosluhoval poslední ročník vojáků základní 
služby - konec nastal v roce 1992. „Pohraniční stráž byla definitivně 
zrušena“. Kolega Spáčil byl velitelem jen krátce, kdy jej vystřídal 
reaktivovaný důstojník mjr. Mrázek Zdeněk. V dalším období bylo jen 
oddělení pohraniční policie, kterému velel mjr. Dvořáček. To je již jiná 
situace. Nastalo období nenávistné kampaně k Pohraniční stráži, byla 
žalována celá řada pohraničníků, kteří v minulých letech dle tehdejších 
platných zákonů plnili úkoly OSH. Nový  t.z.v. demokratický režim je 
především za použití zbraně odsoudil i k nepodmíněným trestům. Jen pro 
zajímavost. Já jsem sloužil až do l. dubna 1992, kdy mi bylo nabídnuto 
místo kynologa brigády- staršího důstojníka operačního oddělení. Tato 
funkce se uvolnila po náhlém úmrtí mladého, perspektivního kynologa na 
srdeční infarkt. Tohoto 1. dubna od rána jsem přebíral funkci za účasti 
důstojníka HS PS OSH  asi ve 12,00  hodin jsem převzal veškerou agendu a 
mělo dojít nástupu do funkce. K mému překvapení jsem byl povolán k 
novému řediteli pplk. Petrovi, který mi oznámil, že jsem byl s okamžitou 
platností propuštěn ze služeb MV ze zdravotních důvodů. Abych této 
skutečnosti věřil, nechal mi důvodné propuštění potvrdit náčelníkem 
zdravotní služby brigády pplk. MUDr. Toufarem, ten bez sebemenšího 
zaváhání mi telefonicky sdělil, že jsem nezpůsobilý další služby pro 
zdravotní potíže ze zrakem, narušenou nosní přepážkou a revmatizmem. 
Byl to šok, znali jsme se téměř třicet let, nikdy jsem nebyl nemocný. 
Odvolání nařídil plk. Pelc, kterého jsem neznal.  Promiňte mi, že jsem vás s 
mým problémem zatěžoval. Chtěl jsem jen poukázat na poměry, které 
nastaly, když byl nějaký funkcionář nepohodlný. Nikdo z lékařů brigádní 
ošetřovny nepochopil, co se stalo. Já ano  - šlo o funkce, které si chtěli 
zachovat a hlavně plukovnické hodnosti, kterými se honosili, když na konci 
roku 1992 s velmi tučným odstupným odcházeli ze služeb, protože věděli, 
že Pohraniční stráž definitivně končí a není pro ně dalšího uplatnění. Naši 
vlastní lidé se stali nástrojem nového režimu. Vážení přátelé tyto řádky 
nejsou žádnou mimořádnou slohovou prací a možná najdete i nějaké 
chyby. Je to ale svědectví o službě stovek pohraničníků, poddůstojníků, 
praporčíků a důstojníků, kteří sloužili v Českých Velenicích od roku 1951 až  
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1992. Možná jste i někteří v průběhu služby pochybili, ale nikdy se 
nestyďte za to, že jste sloužili své milované vlasti. Zůstaňte hrdi na to, co 
jste vykonali. 

 
                                       P O H R A N I Č N Í K 
                      do posledního dechu, úderu srdce a kapky krve! 
                                                             
    Drtivá většina bývalých pohraničníků nezapomněla na těžkou službu v 
Českých Velenicích. Pravidelně, hlavně v letních měsících přijížděli do 
města a ukazovali svým potomkům, kde trávili desítky hodin na státní 
hranici. 
    V roce 2018 z iniciativy bývalých pohraničníků, Standy Zelenky a Oldy 
Filipa se uskutečnil první sraz Veteránů PS, sloužících v Českých Velenicích, 
bez rozdílu ročníků. Byla pro mne čest, že jsem byl pozván, bylo to 
nezapomenutelné. 



                                                                   

                                                         61. 

              Setkání v roce 2018 před nádražím v Českých Velenicích    
               
 
 
 
             Setkání u drátěného zátarasu na pěším přechodu do Rakouska                                                      
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       Při setkání nikdy nezapomenou uctít památku padlého pohraničníka,                                 
     vojína Adama RUSO, kterého zákeřně zastřelili 30. 9. 1951 agenti CIC                                            
                                      v úseku sousední roty Krabonoš 

 
             Měl jsem tu čest předat Standovi Zelenkovi pamětní medaili KČP 
                             za organizaci srazu veteránů Pohraniční stráže                                                 
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 Prsten  se znakem psa si veteráni  PS nechali zhotovit v místním zlatnictví  
v Č.V. 
 Bývalí pohraničníci, hrdí na službu vlasti, se rozhodli, že se budou setkávat 
každý rok v měsíci červnu a zároveň zvou všechny Veterány Pohraniční 
stráže. 
           Pro všechny vlastence a Veterány Pohraniční stráže, sepsal  
        mjr.v.v. Jindřich Rolinc v roce 2022. 



                                                                   

                                                          64. 



                                                                   

                                                        65. 
 
 
 
 

   
 
 Uniforma pana mjr.v.v. Jinřicha Rolince, nejdéle sloužícího velitele rPS 
České Velenice v její historii. 
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Vysvětlivky pohraničních a vojenských zkratek v textu: 
 
15.bPS - 15. brigáda Pohraniční stráže České Budějovice 
BPP      - bojová a politická příprava 
CIC       - zpravodajská služba armády USA  
ČSLA    - československá lidová armáda 
DDR     - dozorčí důstojník roty- tzv. „operák“, „operační důstojník“ 
DR        - dozorčí roty 
DSH     - demarkace Státní hranice 
DZ        - drátěný zátaras 
EZOH   - elektrifikovaný drátěný zátaras 
FS         -  Finanční stráž 
HM       -  hraniční mezník ( např. V/28) 
HP         -  hraniční přechod 
HS PS OSH – Hlavní správa PS a ochrany hranic 
KH        -  kontrolní hlídka 
KH vlak-  kontrolní hlídka vlak- tzv. „vlakovka“ 
KP DZ  -  kontrolní průzkum drátěného zátarasu- tzv. „kápíčko“ 
KS MV -  Krajská správa Ministerstva vnitra 
PchH     - poplachová hlídka 
Piket      - odloučené stanoviště PS, obvykle obsazené 24 hod. denně 
PPS       - pomocník Pohraniční stráže 
PsK       -  pátrací skupina 
POB      -  politické oddělení brigády 
PoH       - pozorovací hlídka 
PZH      -  přidružené zemědělské hospodářství 
rPS        - rota Pohraniční stráže 
SH         - státní hranice 
SkH       - skrytá hlídka 
SiS         - signální stěna 
StH        - stráž hranice 
SNB       - Sbor národní bezpečnosti 
SR         - stráž roty 
STB       - Státní tajná bezpečnost 
SUP       - samostatně útočící pes(psi) 
TH         - technická hlídka 
TR          - technik roty 
U-60      - signální stěna, zpravidla první stěna 
UAZ       - UAZ 469, terénní vozidlo, nástupce legendárního GAZu 69 
UPA       - Ukrajinská povstalecká armáda (představitelé: Stefan Bandera, gen. Vlasov) 
VB         - Veřejná bezpečnost 
VČ         - velitel čety Vel.brig.- velitel brigády 
VR         - velitel roty 
ZVP       - zástupce velitele pro věci politické 
ZVR       - zástupce velitele roty 
ŽTZ        - ženijně technické zabezpečení 
 



                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

 
 
 
                                                                                                              


