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Anotace
Tato práce pojednává o vzniku hraničářských pluků v Československu. Konkrétně se
zaměřuje na hraničářský pluk 19, který byl dislokován v Žamberku. Popisuje okolnosti
vzniku pluku, jeho historii, průběh výcviku i objekty opevnění v prostoru jeho
zodpovědnosti. Součástí práce jsou i okolnosti evakuace hraničářského pluku 19 ze
zabraného území a informace o následné morálce mužstva. Práce je založena na studiu
dosud nevyužitých archivních materiálů.
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Annotation
This paper deals with the origin of Border Regiments in Czechoslovakia. Specifically, it
focuses on the Border Regiment 19, which was located in Žamberk. It describes the
circumstances of origin of the regiment, course of training and fortification buildings,
which were under command of 19th Border Regiment. Part of the work is also devoted
to the evacuation of the border regiment from the occupied territory and the subsequent
morale of the border personnel. Paper is based on studies of not yet used archival
materials.
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Úvod
Během posledních deseti let nabralo téma první republiky, převážně pak třicátých let,
velké popularity. Vznikají nové filmy, seriály a píší se knihy zaměřující se na tuto
problematiku. S tím je spojeno i palčivé téma Mnichovské dohody. Otázka toho, zda
jsme se měli bránit a jak by to v takovém konfliktu dopadlo. Připomíná se tak často
i opevnění, které je s tématem obrany vlasti velmi úzce spojeno. Pokud se však
podíváme na knihy, články či dokumentární videa o osádkách těchto opevnění, zjistíme,
že se baví spíše o jednotlivých srubech nežli o celkové struktuře těchto útvarů.
Právě tomuto tématu se věnuje tato práce. Postupně rozebereme genezi hraničářských
pluků, jejich organizaci, výcvik důstojníků i mužstva těchto pluků. Podrobněji se
budeme věnovat hraničářskému pluku 19, který byl dislokován v Žamberku. Probereme
jeho historii od vzniku v lednu 1938 až po zánik pluku v důsledku odstoupení pohraničí.
I přesto, že obecné pojednání o hraničářských plucích je v knihách již dosti vysvětleno,
většina z nich se o hraničářském pluku 19 zmíní pouze okrajově. Svoji práci jsem se
však rozhodl zaměřit specificky na tento pluk.
Rozhodl jsem se tak z několika důvodů. Jeden z nich byl můj obdiv k vojákům
hraničářských útvarů i k opevnění, které bylo jedno z nejmodernějších ve své době.
Konkrétně tento pluk jsem si však vybral z rodinných důvodů. Část mé rodiny totiž
pochází ze Žamberka a k Pardubickému kraji mám velmi dobrý vztah. Dalším důvodem
bylo, že můj praděda sloužil v letech 1935 až 1937 ve čtvrté rotě hraničářského praporu
3. Ta byla dislokována v Žamberku do dubna 1938 a část své historie má tak spjatou
s hraničářským plukem 19.
Pro zpracování tématu jsem se rozhodl využít především archivní zdroje, a to Vojenský
ústřední archiv–Vojenský historický archiv v Praze. Ten jsem navštívil dvakrát, během
badatelského průzkumu se mi podařilo nasbírat veškerý materiál z fondu hraničářského
pluku 19 a příslušného pásma. Velkou pomocí byla hlášení, a to především z října 1938,
jelikož o evakuaci hraničářského pluku se mi jinak nepodařilo naleznout příliš
informací. Samotná hlášení též vypovídala o připravenosti hraničářských jednotek.
Částečně se z nich dalo rozpoznat i rostoucí napětí. Kromě samotných rozkazů, výnosů
a hlášení byly ve fondu k dispozici i mapy a jmenné záznamy, které, i když se nemusely
objevit v mé závěrečné práci, dopomohly mi v dalším bádání a částečně tak usnadnily
práci. To by však pro celou práci nestačilo, jelikož se jednalo o údaje specifické pro
tento hraničářský pluk, jako jsou hlášení velitele pluku či rozkazy pro jednotlivé roty.
Další informace jsem tak čerpal hlavně z publikací, týkajících se hraničářské historie,
případně československého opevnění. Mezi ty patří především tituly od E. Stehlíka,
jako publikace Zapomenutí hraničáři nebo článek Pevnostní útvary československé
armády 1937–1938. Ty byly již obecnějšího rázu, obsahovaly především informace
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o hraničářských plucích a jejich příslušnících. Narazil jsem však na problém při
dohledávání některých detailů. Rozhodl jsem se proto použít i tehdejší literaturu. To
zahrnovalo mimo jiné vojenské příručky pro tehdejší příslušníky branné moci či tisk
tehdejší doby. V tom mi velmi pomohla digitální studovna Ministerstva obrany ČR.
I když byly tyto zdroje často pouze o konkrétní věci, pomohly mi doplnit nějaké detaily.
Jedním z těchto zdrojů byl Brevíř pro důstojníky v záloze, který obsahoval informace
především o organizaci. Všechny tyto zdroje mi pomohly vytvořit si celkový obraz
o tehdejší situaci.
U každého tématu jsem se snažil dohledat jak zdroje knižní, tak i zdroje archivní a též
dobové záznamy, kupříkladu denní tisk. Především Lidové noviny a Národní listy.
Snažil jsem se tak dosáhnout reálného obrazu, který by čtenáři přiblížil hraničářský pluk
19. Jak již z dnešního pohledu, tak i z pohledu tehdejších hraničářů a občanů
Československé republiky.
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1 Hraničářské jednotky a útvary
Hraničářské útvary byly složkou branné moci určené k ochraně státu před vnějším
napadením. Pomáhaly též s udržením pořádku v dané oblasti. Později obsazovaly
pohraniční opevnění a chránily nedostavěné objekty při výstavbě.
Již za Rakouska-Uherska byly v armádě elitní jednotky. Tehdy to byly prapory polních
myslivců. Po konci první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska tyto jednotky
převzaly nástupnické státy. Prapory, které byly doplňovány z českomoravského
prostoru, byly zařazeny do československé armády. V roce 1920 byly tyto jednotky
přejmenovány na hraničářské prapory.1 Společně s novým názvem obdržely i nový
znak. Tím se stala hlava psa. Poukazovalo to na Chody, kteří již od 13. století střežili
hranice společně se svými psy.2 Jako symbol Chodů to však proslavil až Alois Jirásek ve
své knize Psohlavci s ilustracemi od Mikoláše Alše. 3
Stejně jako hraničářské prapory i hraničářské pluky byly označeny znakem hlavy
chodského psa. Barva výložky byla určena podle příslušnosti ke zbrani4. Kupříkladu
pěchota byla označena vínovou barvou, dělostřelectvo bylo označeno červenou barvou
a jezdectvo používalo barvu žlutou.5 Číslo pluku se uvádělo na límci, a to proti ramenní
pásce. V případě hraničářských pluků se číslo uvádělo v trojúhelníku.6 To však neplatilo
pro všechny vojáky pluku, jak stojí v tehdejším rozkazu z 5. ledna 1938: „Důstojníci,
rotmistři a délesloužící služeb hraničářského pluku nosí výložky předepsané pro jich
stavovské skupiny, límcový odznak a čísla na límci jim nenáleží.”7

1.1 Vznik
Jakmile se rozhodlo o výstavbě pevnostní linie, bylo důležité zajistit osádky
jednotlivých objektů. Objekty lehkého opevnění byly menší bunkry. Nejrozšířenější
byly vz. 36 a vz. 37. Starší typ dosahoval délky zhruba pěti metrů a šířky okolo tří
metrů. Mladší vzor byl robustnější. Na délku měřil sedm metrů a pět metrů na šířku.8
1

UHLÍŘ, Lubomír. Myslivci v c. (a) k. armádě [online]. [cit. 24. 1. 2022].Dostupný z URL:
<https://www.primaplana.cz/news/polni-myslivci-a-valka-roku-1866/>
2
Spolek vojenské historie Borová 2020. Elitní jednotky [online]. [cit. 24. 1. 2022]. Dostupný z URL:
<http://muzeum1938.cz/elitni-jednotky-.html>
3
Česko země příběhů. Hlavní chodské město [online]. [cit. 24. 1. 2022]. Dostupný z URL:
<https://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/263-hlavni-chodske-mesto>
4
Dřívější označení pro druh vojska
5
ŠIKA, Michal. České vojenské hodnosti používané v letech 1937 - 1939 [online]. [cit. 22. 1. 2022].
Dostupný z URL: <https://kutiluv-zapisnik.cz/ceske-vojenske-hodnosti-pouzivane-v-letech-1937-1939/>
6
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – rozkaz o označení příslušníků
hraničářského pluku z 5. ledna 1938
7
Tamtéž
8
Ropiky.net. Databáze [online]. [cit. 22. 1. 2022]. Dostupný z URL:
<http://www.ropiky.net/dbase_index.php>
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Objekty těžkého opevnění můžeme dělit na několik kategorií podle výzbroje. Pěchotní
sruby byly vyzbrojeny převážně těžkými kulomety. Do výzbroje patřily též protitankové
kanóny a u některých objektů i minomety. Dalším typem byly dělostřelecké sruby. Ty
měly být vybaveny houfnicemi nebo kanóny. Dále existovaly ještě vchodové objekty,
určené pro vstup do tvrze. Ty vznikaly spojením několika objektů těžkého opevnění
v jednu samostatnou soustavu.9
Původně bylo zamýšleno obsadit objekty pěšími jednotkami. Od tohoto plánu se však
z několika důvodů upustilo. Jedním z argumentů proti obsazování objektů pěchotními
útvary byla specializace a náročnost úkolů, které bylo třeba vykonávat, a to převážné
v objektech těžkého opevnění. Od údržby a provozu dieselagregátu, vzduchotechniky,
elektroinstalace až po obsluhu kanónů, děl, minometů a těžkých kulometů. Jednotka by
tak musela, kromě běžného výcviku prodělat ještě náročný kurz obsluhy pevnostního
objektu.
Další z důvodů byla ojedinělost opevnění, a to v otázce počtu osádky. Ten se totiž lišil
objekt od objektu. Na začátku výstavby se všechny objekty opevnění stavěly specificky
pro danou lokalitu. Později se sice objekty lehkého opevnění budovaly dle předem
daného plánu a výjimečně se měnil počet střílen, což určitým způsobem sjednotilo počet
osob v objektech lehkého opevnění. I tak bylo však náročné rozdělit je mezi čety
pěchotního praporu. Situace byla však jiná u objektů těžkého opevnění, kde se počty
osádky razantně měnily v závislosti na okolním terénu, úloze objektu a výzbroje.
Nevýhodou běžných útvarů bylo dále utajení. Pěchotní pluky spadaly do klasické
armádní struktury, tudíž tajné informace týkající se pevnostních objektů by prošly přes
velký počet osob a riziko úniku informací by se tak razantně zvýšilo. Proto bylo
rozhodnuto o zřízení speciálních útvarů, které budou obsazovat objekty pohraničního
opevnění a hlídat hranici republiky. Touto jednotkou se staly hraničářské pluky, které
byly školeny k obsluze objektů opevnění. I kvůli náročnosti výcviku byly tyto útvary
považovány za nejlepší v tehdejší československé armádě.
Kvůli důležitosti úkonů hraničářských pluků a jejich přístupu k tajným informacím bylo
rozhodnuto, že do těchto útvarů budou přijímáni výhradně vojáci české a slovenské
národnosti, které byly tehdy společně nazývány jako národnost československá.
Panovaly obavy, že by vojáci menšinových národností mohli utéct z boje, pokud by
nepřítelem byl stát jejich národnosti.
Z těchto důvodu bylo rozhodnuto o vzniku jednotek speciálně určených pro obsazení
objektů opevnění. Bylo však nutno vyřešit problém s počtem mužstva, proto se musela
prvně projednat organizace těchto útvarů. Těmito problémy se zabývalo Ředitelství
9

ČERMÁK, Ladislav. Tvrze [online]. [cit. 30. 1. 2022]. Dostupný z URL: <https://www.bunkry.cz/clan
ek/1208>
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opevňovacích prací (ŘOP)10 již od roku 1936. Podrobněji se k tomuto problému však
ŘOP dostalo až na podzim téhož roku výnosem MNO (Ministerstvo národní obrany)
čj. 17.774/Taj.hl.št. ŘOP 1936 „Organizace pevnostního pluku, praporu a roty“.
Konečnou organizaci však schválil prezident republiky až 20. května 1937. Pouhých
87 dnů před vznikem prvního hraničářského pluku 4 v Hlučíně.

1.2 Organizace
Hlavním z rozdílů hraničářských pluků oproti běžným plukům bylo postavení
ve struktuře armády, jelikož byla opevnění spadající pod hraničářské pluky první
obranou před případným útokem. Bylo proto z důvodů bezpečnosti rozhodnuto, že
budou tyto útvary spadat přímo pod velení daného sborového velitelství. Tak přeskočily
klasickou armádní strukturu zařazení pluku. Nebýt této výjimky, pluky by spadaly pod
divizní velitelství. Další důležitý rozdíl oproti jiným jednotkám byl počet příslušníků
u rot a čet (viz níže). Jelikož byl každý objekt těžkého opevnění přizpůsoben svému
terénu, měnila se i jeho úloha a jeho výzbroj, ergo i počet osob. Každý objekt totiž
obsazovala jedna četa, jejíž velikost byla určena dle potřeb daného objektu.
Hraničářský pluk se měl skládat z velitelství, pomocné roty s telegrafní četou, roty
velkých kulometů proti letadlům (VKPL), která zajišťovala protivzdušnou obranu, tří až
čtyř hraničářských praporů (viz níže) a náhradní roty. Na jaře roku 1938 bylo
rozhodnuto o vytvoření praporů středních tanků ZÚ (zvláštního účelu), prapory měly
být podřízené svému pluku, a až v případě poplachu by byly přemístěny na místo
velitelství daného hraničářského pluku, kde by se podřídily pod velení dané jednotky.
Tyto prapory měly být nasazeny v prostorách objektů těžkého opevnění, případně proti
nepřátelskému výsadku v týlu pevnostního pásma. Nakonec se však nestihly zřídit.
Velitelství pluku tvořil velitel v hodnosti plukovníka pěchoty či generálního štábu. Další
složkou velitelství byli zástupce velitele pluku, plukovník nebo podplukovník
dělostřelectva, ten byl též důstojníkem dělostřelectva pluku. Ten představoval důležitou
funkci vzhledem k tomu, že pod hraničářský pluk spadala zpravidla i dělostřelecká tvrz.
Další členové velitelství byli I. a II. pobočník velitele pluku, pobočník velitele pluku,
pobočník zástupce velitele pluku, důstojník ženijního a telegrafního vojska pluku,
zpravodajský důstojník, chemický důstojník, šéflékař pluku, důstojník technické zbrojní
služby a přidělení důstojníci hospodářské služby. Přímo pod velitelství spadala
i pomocná rota, tu vedl štábní kapitán pěchoty. Ta se skládala z velitelského
a hospodářského družstva a též z telegrafní čety. Velitelské družstvo bylo ve složení
výkonný rotmistr, rotmistr ženijního zbrojnictví, motocyklista, cyklista, pozorovatel,
10

Ředitelství opevňovacích prací vzniklo 20. března 1935. Jednalo se o výkonný orgán Rady pro
opevnění. ŘOP mělo zajišťovat veškerou činnost spojenou s výstavbou opevnění. Ve vedení ŘOP stál, již
od počátku, divizní generál Karel Husárek.
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zpravodajský a ordonanční poddůstojník, asanační hlídka a personál pro šéflékaře
pluku. Další jednotkou pomocné roty je hospodářské družstvo, které bylo podpůrnou
silou pomocné roty, hospodářské a technické správy, tedy kuchař a různí řemeslníci
a dělníci. Telegrafní četě pluku velel rotmistr telegrafního vojska, ona četa se skládala
z družstva pro obsluhu a opravu ústředen družstva pro udržování vedení a též obsluhu
telegrafních a radiotelefonních přístrojů. Pod velitelství spadala i náhradní rota.
Velitelem náhradní roty byl major pěchoty, jeho zástupcem byl kapitán pěchoty, ten byl
též mobilizačním důstojníkem pluku. Náhradní rota se dělila na pomocnou a náhradní
četu, ta se dále dělila na pomocné a náhradní družstvo.
Pod velení každého plně sestaveného hraničářského pluku spadaly tři nebo čtyři
hraničářské prapory. Zde záleželo na délce střeženého úseku a počtu objektů v tomto
prostoru. Prapory obsazovaly objekty lehkého opevnění umístěné v první linii, pěchotní
sruby a lehké objekty rozmístěné mezi objekty těžkého opevnění. Tyto jednotky byly
označeny římskými číslicemi I.–IV. Hraničářský prapor se skládal z velení, tří nebo čtyř
rot11, ženijní a telegrafní čety. Prapor však mohl disponovat i dalšími jednotkami, jako
například rotou doprovodných zbraní. Tyto roty mohly mít ve výzbroji protitankové
kanóny (dříve KPÚV, tedy kanón proti útočné vozbě) a minomety, to však záleželo na
úloze praporu.
Velitelem praporu byl důstojník v hodnosti podplukovník pěchoty nebo generálního
štábu. Společně s velitelem byly na velitelství praporu i pomocné orgány, tedy praporní
pobočník, lékař a proviantní důstojník. Pod velitelství spadala i pomocná četa
s velitelským a hospodářským družstvem, telegrafní četa a ženijní četa, ta měla kromě
tří ženijních i jedno strojní družstvo. To se staralo o vzduchotechniku v objektech
a elektrické zařízení. Samotné roty se nečlenily na čety, jak to bylo běžné u jiných
útvarů, ale dělily se na osádky. U jednotlivých objektů se mohl lišit počet mužstva
potřebný k obsluze. Takto jedna jednotka obsazovala jeden objekt. Velitelem roty byl
štábní kapitán pěchoty. Roty nesly arabské číslice, byly číslované postupně, a to
nezávisle na svém praporu, tedy 1.–14. rota. Pomocné družstvo tvořil velitelský
a hospodářský roj, roj pro obsluhu pojítek a roj pro obsluhu strojů, který zajišťoval chod
mimo jiné i životně důležitého generátoru umístěného v každém srubu. Osádka každého
srubu měla velitele, a to buď nižšího důstojníka, nebo četaře, zde záleželo na důležitosti
objektu, zástupce a personál pro obsluhu zbraní, pojítek a strojů.
Dále též pod daný hraničářský pluk spadaly i tzv. „zvláštní útvary”, které byly určené
k obsazování dělostřeleckých tvrzí. Tyto útvary byly později přeznačeny na prapory
a označeny římskými číslicemi, a to V. prapor a výš. Důvodem ke změně označení bylo
zajistit jejich utajení. Těmto objektům zpravidla velel důstojník v hodnosti
podplukovník pěchoty nebo podplukovník generálního štábu. Veliteli pluku přímo
11

Zde záleželo na potřebě daného praporu. Primárně šlo o počet a typ objektů patřící k onomu praporu.
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podléhaly osádky dělostřeleckých objektů, pěchotních srubů tvrze a pomocná četa
s velitelským, hospodářským a telegrafním družstvem. V případě, že se tvrz skládala
z více dělostřeleckých objektů, měl prapor ještě velitelství dělostřelectva tvrze, jehož
velitelem byl podplukovník dělostřelectva, který byl též zástupce velitele tvrze.
V březnu 1938 rozhodlo ŘOP o přidělení několika čet pěchoty k velitelství každé tvrze.
Tyto čety měly obsadit objekty lehkého opevnění v okolí tvrze a střežení prostoru mezi
pěchotními sruby.
Do struktury hraničářského pluku spadala i rota VKPL. Tato jednotka byla zřízena
u každého druhého hraničářského pluku, během válečného konfliktu se totiž jedna její
četa měla přesunout k sousednímu hraničářskému pluku a tím pokrýt vzdušný prostor
nad přidělenými hraničářskými útvary. Velitelem byl štábní kapitán pěchoty. Rotu
tvořilo pomocné družstvo s velitelským a hospodářským rojem, spojovací roj a dvě čety,
které obsahovaly dva kulometné roje. Výzbroj tvořily velkorážné kulomety vz. 36 ráže
20 mm.12 Rota měla též k dispozici několik vozidel, asi nejdůležitější byla však
šestikolová nákladní auta. Ta se používala k přepravě kulometů vz. 36, přičemž byla
možná i střelba z korby auta (obr. 1).13

1.3 Výcvik hraničářských pluků
Důstojníci hraničářských pluků museli být speciálně vycvičeni pro velení objektům
opevnění. Proto byl již v únoru 1937 zřízen KPZÚ (Kurs pro zvláštní účely) ve
Výcvikovém táboře v Jincích. Kurz trval prvně čtyři týdny, později byl prodloužen na
šest týdnů. Absolventi kurzu se učili základy taktiky pevnostních jednotek, seznamovali
se s pevnostními zbraněmi a se zařízením v objektech. Pro potřeby výcviku bylo
postaveno dvanáct objektů lehkého opevnění.14 V těch probíhala praktická část výuky.
To však nestačilo pro výcvik důstojníků dělostřelectva, kteří měli nastoupit
k hraničářským plukům. V listopadu 1938 tak měl vzniknout DKPZÚ (Dělostřelecký
kurs důstojníků pro zvláštní účely) ve Výcvikovém táboře Plavecké Podhradie na
Slovensku. Tam byly též vystavěny dva zkušební objekty, které měly sloužit k praktické
výuce. V těch se i testovaly houfnice vz. 38, které však nebyly dokončeny až do
podzimu 1938.15

12

STEHLÍK, Eduard. Pevnostní útvary československé armády 1937–38, Historie a vojenství 1/1997
FOLPRECHT, Radek. Na obranu ČSR: Tatra 82 a 20mm protiletadlový kanon patřily k tomu
lepšímu [online]. [cit. 20. 10. 2021]. Dostupný z URL:
<https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/tatra-82-a-velky-kulomet-proti-letadlum-vzor-36.A210423_1603
33_vojenstvi_erp>
14
Osm objektů lehkého opevnění postavených v Jincích bylo vz. 36, konkrétně varianty A a C. Další čtyři
postavené objekty lehkého opevnění byly vz. 37. Typově to byly A, B a K. (http://www.ropiky.net/)
15
STEHLÍK, Eduard. Pevnostní útvary československé armády 1937–38, Historie a vojenství 1/1997,
s. 28–31.
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Stejně jako další útvary Československé branné moci i k hraničářským plukům
nastupovalo mužstvo dvakrát ročně, a to 1. dubna a 1. října. Bylo proto stanoveno, aby
se jednotlivé prapory zřizovaly postupně v období mezi těmito daty. Tak bylo dost času
vyškolit nové rekruty dříve, než nastoupí k praporům. Kromě řádného výcviku probíhal
u hraničářských pluků výcvik v objektech opevnění. Výcvik probíhal pouze
v objektech, pro které bylo mužstvo školeno. Důvodem bylo zajistit co nejvyšší míru
utajení. Celkem strávilo mužstvo přes 820 hodin výcvikem. Nejdéle trval bojový a polní
výcvik, a sice 310 hodin. Zhruba polovinu tohoto času bylo pak věnováno výcviku ve
střelbě.16 Každý hraničář se musel školit ve střelbě a být dobrým střelcem. K tomu
musel každý druhý absolvovat výcvik v obsluze protitankového kanonu a čtvrtina
mužstva byla proškolena v obsluze minometu.
Výcvik byl rozdělen na několik období. První období trvalo měsíc a půl. Jednalo se
o základní výcvik společný pro všechny složky pěchoty.17 Po 15 dnech od nástupu
nováčků se pak účastnili některých směn. To u hraničářských pluků znamenalo týdenní
směnu v objektech, kde se nováčci seznamovali s pomocnými pracemi. Mohli by tak
v případě nouze vypomáhat již vycvičenému mužstvu. V tomto období byli instruktoři
vojáci v posledním pololetí prezenční služby. Druhé období trvalo též měsíc a půl. Zde
se již konal výcvik odděleně podle zbraní.18 Vojáci se učili základy ve svých oborech,
proto se tato část konala mimo objekty opevnění: „Cílem výcviku v tomto období jest
dáti vojínům základy odborného výcviku v takové míře, aby podle svých schopností
a sklonů při tomto výcviku prokázaných mohli býti co nejvhodněji roztříděni k dalšímu
speciálnímu výcviku.”19 Též se prováděl výcvik ve strážní službě.
Třetí období bylo dvakrát delší než předešlé. Mužstvo začínalo provádět výcvik
v objektech. Střídalo se zde týden v objektu a týden v kasárnách. Zde bylo úkolem
vycvičit mužstvo natolik, aby bylo schopno plně nahradit již zkušenou osádku. Čtvrté
období trvalo půl roku, během kterého se vojáci pouze zdokonalovali ve své základní
funkci. Bylo též možné během tohoto období začít s výcvikem i dalších činností. Páté
období pokrývalo celý druhý rok prezenční služby. V této fázi se mužstvo více
seznamovalo s obsluhou zbraní a zařízení v objektech, aby byl zajištěn bezchybný chod
objektu.20

16

Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – Prozatímní směrnice pro výcvik
hraničářských pluků.
17
Výjimkou bylo telegrafní vojsko, které k tomu cvičilo i Morseovu abecedu.
18
V případě hraničářských pluků se tak mužstvo rozdělilo na pěchotu, dělostřelectvo, ženijní a telegrafní
vojsko.
19
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – Prozatímní směrnice pro výcvik
hraničářských pluků.
20
Tamtéž
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1.4 Výstavba hraničářských útvarů
Hraničářské pluky vznikaly výhradně na tehdejší severní hranici s Německem, v oblasti
Ostravska, Orlických hor až po oblast Krkonošska. Zde bylo i soustředěné i téměř
veškeré, do té doby postavené, těžké opevnění.21
Vůbec první hraničářský pluk nesl číslo čtyři, zřízen byl 15. srpna 1937. Velitelství
pluku bylo dislokováno v Hlučíně a velitelem pluku se stal plk. pěch. Jan Satorie. Za
úkol měl tento pluk obranu pěchotních srubů a dělostřelecké tvrze Smolkov, a to
v úseku od Bohumína po Milovice. Pluk měl dosahovat počtu 1793 důstojníků
a poddůstojníků a 5378 vojínů. V květnu 1938 byl pluk naposledy rozšířen, a to
o zvláštní útvar „Sm”, později přejmenován na V. prapor.22 Tím se pluk rozšířil na
konečný počet pěti praporů.
Druhým ustanoveným plukem byl hraničářský pluk 6, který byl ustanoven 1. ledna
1938 s velitelstvím v Červené vodě. Velitelem pluku byl plk. pěch. Bohumil Borecký.
Útvar měl za úkol chránit pásmo od města Kolštejn (dnes název Branná) až po tvrz
Bouda (poblíž města Králíky), která již nespadala pod tento pluk. Válečný stav pluku
měl být 536 důstojníků a poddůstojníků a 1607 vojínů. Poslední zřízenou jednotkou
hraničářského pluku 19 byl strážní prapor L a strážní prapor LI. S tímto praporem
obsahoval hraničářský pluk 6 celkem pět praporů.23
Hraničářský pluk 17 byl zřízen 1. srpna 1938. Pluk byl dislokován v Trutnově, a stal se
tak nejzápadnějším hraničářským plukem v Československu. Velitelem byl plk. pěch.
František Kouřil. Pluk bránil objekty opevnění od Zbečníka u Hronova až po Dolní
Úpu. Během válečného stavu by měl pluk 577 důstojníků a poddůstojníků a 1701
vojínů. Celkem měl pluk obsahovat sedm praporů, z toho tři zvláštní. V době zániku
pluku měl však jen čtyři prapory. Tři z nich byly strážní prapory, ze kterých měl později
vzniknout I., II. a IV. prapor.
Společně s hraničářským plukem 17 byl ustaven i hraničářský pluk 18, který byl zřízen
1. srpna 1938. Velitelství pluku sídlilo v Novém Městě nad Metují. Pluku velel pluk.
pěch. Mikuláš Josef Janovský. Pluk bránil území od Velké Deštné až po Pavlišov nad
Náchodem. Podle plánu tak měl působit mezi hraničářským plukem 17 a hraničářským

21

ČERMÁK, Ladislav. Opevňovací programy v letech 1935 až 1938 [online]. [cit. 25. 1. 2022].
Dostupný z URL: <http://www.bunkry.cz/clanek/1266>
22
Jednalo se o útvar, který obsadil dělostřeleckou tvrz Smolkov. Byl zřízen 10. května 1938. Z důvodů
utajení byl 1. června téhož roku přejmenován na V. prapor hraničářského pluku 4.
23
Ze strážních praporů XII, L a LI měly vzniknout I., II. a III. prapory hraničářského pluku 6. Tak by
doplnily již existující IV. prapor a zvláštní útvar „Bg”, obsazující dělostřeleckou tvrz Hůrka, později
přejmenovaný na V. prapor tohoto pluku.
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plukem 19.24 Během válečného stavu měl pluk obsahovat 1004 důstojníků
a poddůstojníků a 3029 vojínů. V říjnu 1938 disponoval pluk třemi pluky, z toho byl
jeden strážní. Následující rok měly být vytvořeny dva zvláštní útvary, které by nesly
jméno V. a VI. prapor hraničářského pluku 18. 25
Hraničářský pluk, který byl označen nejvyšším číslem, byl hraničářský pluk 19. Tomu
se budeme podrobněji věnovat v další části této práce. Celkem tak vzniklo pět
hraničářských pluků.26
V září 1938 ještě nebyly sestavené veškeré hraničářské pluky, které bylo v plánu zřídit.
Příčinou byla skutečnost, že v období první republiky byla výstavba pevnostního pásma,
jmenovitě těžkých objektů, daleko od dokončení. Hraničářské pluky se tak přednostně
zřizovaly u úsecích s větším počtem objektů těžkého opevnění. Kvůli předpokladu, že
Rakousko zůstane v případě konfliktu neutrální,27 se tak počítalo s výstavbou těžkého
opevnění v tomto úseku až v pozdějších fázích výstavby.28
Anšlusem Rakouska bylo nutné rychle zvýšit počet pevnostních objektů na jižní hranici.
Na poradě 12. března 1938 tak ŘOP rozhodlo o maximálním urychlení prací. Bylo proto
potřeba zajistit i obsazení objektů opevnění. Konečné rozhodnutí padlo v dubnu téhož
roku, měly být postaveny dva nové pluky. Poblíž Znojma tak měl vzniknout hraničářský
pluk 3. Hraničářský pluk 11 měl být ustaven v Lednici. Jednalo se také o vzniku dalších
tří hraničářských pluků, které měly vyplnit zbylý prostor. Tak by byla vytvořena
souvislá linie od Českých Budějovic až po Bratislavu, čímž by byla zajištěna obrana
proti dřívější rakouské hranici.29
Na severu Moravy, konkrétně v Bruntále, měl být ustaven hraničářské pluk 5, společně
s hraničářským plukem 7, který měl být zřízen v Jeseníku. Tak se měla uzavřít mezera
mezi hraničářským plukem 6 a 4. Severní hranice by tak byla zajištěná od Ostravy až po
Trutnov. Na to měly navazovat dva pluky, zamýšlené v Jizerských horách a Krkonoších.
První z nich měl na východě sousedit s hraničářským plukem 17. Obsazovat měl
objekty od Horního Maršova až po obec Polubný.30

24

Západní část úseku hraničářského pluku 19 dočasně strážil pěší pluk 30. Hraničářský pluk 18 tak
de facto sousedil na východě s tímto pěším plukem.
25
STEHLÍK, Eduard. Pevnostní útvary československé armády 1937–38, Historie a vojenství 1/1997
26
Tedy hraničářský pluk 4, 6, 17, 18 a 19
27
Jedním z bodů Saint-Germainské smlouvy byl zákaz připojení Rakouska k Německé říši.
28
ČERMÁK, Ladislav. Opevňovací programy v letech 1935 až 1938 [online]. [cit. 25. 1. 2022].
Dostupný z URL: <http://www.bunkry.cz/clanek/1266>
29
STEHLÍK, Eduard. Pevnostní útvary československé armády 1937–38, Historie a vojenství 1/1997,
s. 42.
30
Tamtéž
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2 Hraničářský pluk 19
Nyní se budeme zabývat přímo hraničářským plukem 19. V této kapitole probereme
hraničářský prapor 3, který byl dislokován na stejném území jako hraničářský pluk 19.
Dá se tak částečně považovat za předchůdce tohoto pluku. Dále probereme vznik pluku,
jeho organizaci, činnost a převzetí objektů opevnění.

2.1 Činnost
V lednu 1938 vydalo ŘOP výnos MNO čj. 46.550/Taj.hl.št. ŘOP 1937, který popisoval
mírovou činnost hraničářských pluků. Ta se dělila do tří hlavních částí. První částí byl
výcvik a příprava pro boj, který probíhal podobně jako u jiných útvarů. Vzhledem
k možnosti předvídat postup boje v pevnostním pásu byla tato část podrobnější než
u dalších jednotek. Příprava probíhala jak v objektech opevnění, tak i v kasárnách.
Hraničáři tak byli školeni prakticky celou dobu své služby.
Další povinnost hraničářských útvarů byla služba v objektech, a to jak služba uvnitř
objektu, tak i jejich střežení. I v době míru totiž nebyly vyloučeny nepřátelské aktivity.
Mimo aktivit nepřátelských armád se museli příslušníci československé armády
vypořádat i s polovojenskými organizacemi. Jako příklad mohou posloužit boje ve
městě Vejprty. Během září tam proběhly dva útoky na celní úřad.31 Takovéto události
však nebyly ojedinělé.32 Je tak zřejmé, že ochrana pevnostního pásma byla brána velmi
vážně. Kromě již postavených objektů se musela zajistit i ochrana stavenišť, to
zajišťovali převážně příslušníci strážních praporů. V mírové době byla služba
u hraničářských pluků rozdělena na dva sledy. Jeden sled podstupoval školení
v kasárnách, druhý byl umístěn v pevnostních objektech, kde byli příslušníci školeni
v obsluze objektu. Oba sledy se střídaly po jednom týdnu, a to u celého pluku naráz.33
Mužstvo v objektu též střežilo i jeho okolí, kromě objektů těžkého opevnění i objekty
opevnění lehkého, překážky a průchody v pevnostní linii, někdy dokonce i státní
hranici.
Mimoto jednotky uskutečňovaly takzvané „práce pro zdokonalování postavení”. To
znamenalo budování zákopů mezi objekty, zastřených úkrytů pro kulomety, spojovacích
zákopů pro možnost spojení s týlem obrany. Práce zahrnovaly i úpravu terénu, budování
překážek a vylepšování objektů, například kamufláží.
V případě napadení či vysokého rizika napadení měla být vyhlášena plná bojová
pohotovost. Tu mohl vyhlásit buď velitel praporu či velitel pluku. V takovém případě to
31

Kromě příslušníků Sudetoněmeckých Freikorps na druhém útoku spolupracovaly jednotky SA a SS.
BENEŠ, Jaroslav a SUCHÁNEK, Jiří: Mobilizace ve fotografii. Brno, 2018
33
V případě nějaké mimořádné události mohly být v objektech oba sledy naráz.
32
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museli ihned oznámit hlavnímu štábu a informovat sousední úseky. Pohotovost mohlo
vyhlásit také MNO, velitelství sboru či měla automaticky vstoupit v platnost
s vyhlášením ostrahy hranic. Veškeré mužstvo by tak nastoupilo do služby v objektech
či by bylo použito při plnění jiných úkonů.34 Tím mohlo být obsazení střeleckých
zákopů či kulometných hnízd.
Osádky těžkého opevnění měly v případě nepřátelského útoku několik úkolů. Pomocí
kanónů měly bránit v postupu nepřátelským tankům. Tak by byl útok pouze na pěchotě
protivníka, která by již mohla být odražena pomocí objektů lehkého opevnění
a pěchotních srubů. Dále zajišťovaly tvrze dělostřeleckou palbu. Tím by podpořily
obranu hranic, primárně pak pěchotní sruby. U hraničářského pluku 19 tento úkol měly
plnit dělostřelecké baterie Veverka a Jabůrek, které se nacházely u tvrze Adam, dále
ještě za pomocí dělostřeleckých baterií umístěných u tvrze Hanička.35 Dělostřelectvo
mělo zajišťovat především přehradnou palbu, a to od Bartošovic v Orlických horách až
po Lichkov. Mimoto měly baterie Hanička a Jabůrek za úkol dělostřeleckou palbou na
nepřátelském území zničit strategické cíle. Pod palbu se tak měly dostat vesnice v okolí
města Mittelwalde (dnes Międzylesie) a především klíčová železnice procházející přes
toto město (obr. 2).36

2.2 Hraničářský prapor 3
Již před vytvořením hraničářského pluku 19 existoval v Žamberku jiný hraničářský
útvar. Tím byl hraničářský prapor 3. Nespadal však pod žádný hraničářský pluk, jednalo
se o samostatnou jednotku s delší tradicí.
Hraničářské prapory vznikaly v dvacátých letech často z mysliveckých útvarů. Původně
byly tyto jednotky jako celek označeny jako „Hraničářská pěchota”. Ta se v mírové
organizaci skládala z deseti praporů. Označení se změnilo 17. března 1933, kdy byla
provedena změna termínů v pěším vojsku. Od té doby se začalo používat označení
„hraničářské prapory”.37 Jejich úkolem byl „kryt hranic”, tedy chránit hranice státu do
doby, než bude provedena mobilizace.
Stejně jako jejich pozdější nástupci i hraničářské prapory nebyly organizované
v tradiční armádní struktuře. Operovaly totiž jako samostatné prapory a tak spadaly
přímo pod velitelství divize. Samotný prapor se skládal z velitelství, technické roty,
34

STEHLÍK, Eduard. Pevnostní útvary československé armády 1937–38, Historie a vojenství 1/1997,
s. 32.
35
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – rozvrh pro palebnou činnost
dělostřeleckých tvrzí.
36
Tamtéž
37
Autor neznámý. Věcní věstník Ministerstva národní obrany: Pěší vojsko, změna názvu, 25. března
1933, č. 13, s. 57.
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náhradní roty, dvou pěších rot, jedné kulometné roty a jedné roty cyklistické.38 Výjimku
tvořil hraničářský prapor 1, ten navíc disponoval i školou pro výcvik vojenských psů.39
Hraničářský prapor 3 vznikl roku 1920 v Břeclavi. Již 29. ledna 1921 byl však přesunut
do Fryštátu (dnes Karviná). Velitelem praporu byl pplk. Hubert Mach. V roce 1926,
nebo 1927 byl prozatímním velitelem jmenován pplk. Antonín Ingr. Po něm převzal
velení plk. gšt. Josef Buben.40
Dne 30. listopadu roku 1931 byl hraničářský prapor 3 přeložen do Žamberku. Tam měl
být ubytován v Orlických kasárnách: „Již v roce 1920 přišel do města 1.polní prapor
pěšího pluku 30 Mistra Aloise Jiráska, který byl později vystřídán hraničářským
praporem 3, pro který bylo nutno vybudovat důstojné zázemí.”41 Práce na kasárnách
začaly na přelomu 20. a 30. let 20. století. Při příjezdu 3. praporu tak byly práce téměř
hotovy. Toto napsal deník „Československá republika” 17. prosince téhož roku o stavu
kasáren a příjezdu hraničářského praporu: „Stavba Orlických kasáren v městě Žamberku
pro Hraničářský prapor 3 byla na vnější úpravu terénem dokončena. (...) V těchto dnech
přijela do Žamberka ve dvou vlacích nová posádka. Hraničářský prapor 3 z Fryštátu.”42
Se začátkem výstavby opevnění bylo nutné zajistit i jeho ochranu, jak již hotových
objektů, tak ještě stavenišť, která byla dosti zranitelná. Pro tento úkol byly, i kvůli jejich
dislokaci v pohraničí, vybrány hraničářské prapory. Třetí prapor střežil objekty
v Orlických horách, tedy pozdějším úseku hraničářského pluku 19. Později byly pro
ochranu stavenišť vytvořeny strážní prapory. Ostrahu již postavených objektů
zajišťovaly přímo jednotky osádek.
Poslední přesun celého hraničářského praporu 3 se odehrál 15. dubna 1938. Na
uvolněné v Žamberku se přemístilo velitelství hraničářského pluku 19. Hraničářský
prapor 3 se přesunul do Moravských Budějovic, kde byl určen k vybudování velitelství
a I. praporu hraničářského pluku 3. Ten měl bránit hranici na jihu Moravy.43 Po přijetí
podmínek Mnichovské dohody a následném odstoupení území bylo velitelství praporu
nuceno stáhnout se 13. listopadu do Rosic u Brna (obr. 3 a 4).44

38

Hraničářské roty nesly označení 1–4. Rota číslo 3 byla cyklistická a rota 4 kulometná.
KAUTSKÝ Miroslav a TSCHORN Rudolf, Předpisy pro pěší vojsko, Brevíř pro důstojníky v záloze,
1925, s. 35–36.
40
Od roku 1915 do 1920 československý legionář v Rusku.
41
FABIÁN, Vladimír. Žamberské proměny: Orlická kasárna v Žamberku, Žamberské listy, 14. října 2005,
č. 17, s. 1.
42
Autor neznámý. Československá republika: Denní zprávy, 17. prosince 1931, č.293, s. 4.
43
STEHLÍK, Eduard. Pevnostní útvary československé armády 1937–38, Historie a vojenství 1/1997,
s. 24.
44
SLUKA, Václav. Československá armáda v datech III (1935–1939), Historie a vojenství 1/1996, s. 106.
39
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2.3 Vznik
Hraničářský pluk 19 zajišťoval prostor od dělostřelecké tvrze Bouda až po Velkou
Zdobnici. Velitelem pluku se stal plk. pěch. František Podhrázký. Ve válečném stavu
měl být pluk tvořen 1337 důstojníků a poddůstojníky a 4363 vojíny. Pluk měl v době
svého zániku sedm praporů. Pouze jeden z nich byl strážní, konkrétně strážní prapor
VII. Z něj měl vzniknout IV. prapor pluku. Byl tak velmi blízko k dokončení celkové
organizace. Pluk sousedil s hraničářským plukem 6 a hraničářským plukem 18.
Hraničářský pluk 19 vznikl 1. ledna roku 1938, avšak pouze s jedním hraničářským
praporem. Rozkaz o vzniku hraničářského pluku vydal 22. listopadu 1937 div. gen.
K. Husárek: „Podle výnosu čj.39390/taj.hl.št.ŘOP.1937 bude zřízen hraničářský pluk 19
dnem 1. ledna 1938 v kádrech a dnem 15. ledna bude téměř doplněn na předepsané
mírové počty podle tohoto výnosu.”45 Dále se určila prozatímní podoba pluku.
Velitelství mělo být společně s náhradní rotou postaveno v Kyšperku, dnes nese město
název Letohrad. Mimo to měl být postaven I. prapor o třech rotách, a to v Těchoníně.
Další změna byla podřízení strážního praporu I pod hraničářský pluk. Tento prapor se
pak měl rozšířit o čtvrtou rotu. 46
Jako i jiné hraničářské pluky i hraničářský pluk 19 spadal z důvodů utajení přímo pod
velitelství sboru. Tím se hraničářský pluk 19 ocitl pod velením II. sboru. Během
mobilizace vznikl útvar „hraniční pásmo XII”. Pod ten spadala „hraniční oblast 35” do
které patřil i hraničářský pluk 19.47
Mužstvo se k pluku přidělilo z různých útvarů, převážně pak ze strážního praporu I, III
a pěších pluků. Definitivně přemístěni a zařazeni byli 31. ledna 1938. Od velitelství
II. sboru obdržel hraničářský pluk jako výzbroj přes 750 pušek, 34 lehkých kulometů
a 8 těžkých kulometů.48

2.4 Organizace
Hraničářský pluk 19 se dělil na sedm praporů. Pluk měl tři hraničářské prapory,
označeny I.–III., k tomu tři zvláštní útvary, označeny jako V.–VII. prapor. Poslední
prapor byl strážní prapor VII., ze kterého měl vzniknout VI. prapor pluku.

45

Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – výnos o zřízení hraničářského pluku
19 z 22. listopadu 1937.
46
Tamtéž
47
Hraniční pásma odpovídaly sborovému stupni. Hraniční oblasti pak stupni diviznímu.
48
Tamtéž
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Jak již bylo dříve řečeno, hraničářský pluk měl tři až čtyři hraničářské prapory. Ani
hraničářský pluk 19 nebyl výjimkou. Rozkaz na zřízení II. a III. praporu vydalo MNO
dne 24. března 1938. Datum zřízení bylo stanoveno na 15. dubna 1938 a mírových
počtů měl prapor dosáhnout 1. října 1938. Oba prapory byly postaveny o čtyřech
rotách.49 Velitelství II. hraničářského praporu bylo zřízeno v Žamberku. Pod tímto
praporem se zformovaly 4. rota v Českých Petrovicích, 5. rota v Žamberku, 6. a 7. rota
v Kunvaldě. Tento prapor se vytvořil z 3. a 4. strážní roty I. strážního praporu.
Velitelství III. hraničářského praporu bylo vytvořeno z velitelství I. strážního praporu
a sídlilo v Rokytnici v Orlických horách. Onen prapor se skládal z 8. a 9. roty
v Rokytnici v Orlických horách, 10. a 11. roty v Říčkách. Stejně jako II. prapor i tento
se zformoval z I. strážního praporu, tentokrát z 1. a 2. roty. Zbytek mužstva byl
k praporům přidělen z hraničářských praporů, pěších pluků a jednoho ženijního pluku.50
Dne 4. dubna 1938 bylo dle výnosu MNO rozhodnuto: „Hran. pluk 19 podřizuje se v
případě zajištění hranic jakož i v přípravných pracech pro účely plánu ZH,51 veliteli
4. divise.”52 To narušilo původně plánované schéma struktury velení, kdy pluk náležel
přímo pod velitelství sboru.
Každý hraničářský pluk měl mít k dispozici i vlastní rotu VKLP pro zajištění vzdušného
prostoru nad plukem. Tato rota se u hraničářského pluku 19 zřídila 1. června 1938.53
Neměla být však postavena v plném počtu podle mírových norem z roku 1937. Tak se
mělo stát až 1. října téhož roku, kdy mělo posádku doplnit mužstvo hraničářského
praporu 3. Posádkou byla jednotka postavena v Žamberku a jejím velitelem se stal
kpt. pěch. Vít Boublík z pěšího pluku 6. 54
Další změna v organizaci pluku se odehrála 15. září 1938. Tímto dnem se zrušila strážní
rota 5/XI a místo ní vznikl strážní prapor VII s velitelstvím ve Velké Zdobnici. Prapor
měl tři pěší roty a jednu rotu kulometnou. Prapor byl zařazen pod velení hraničářského
pluku 19.55

49

Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – rozkaz k zřízení II. a II. praporu z 24.
března 1938.
50
Mužstvo bylo přiděleno z hraničářských praporů 4, 5, 6, pěších pluků 3, 24, 33 a žen. pluku 6
51
Zkratka ZH je “Zajištění hranic”
52
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – rozkaz k úpravě sestavy ZH ze 4.
dubna 1938.
53
Na rozkaz náčelníka hl. štábu ze dne 14. květen 1938
54
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – rozkaz k zřízení roty VKPL ze 14.
května 1938.
55
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – rozkaz ke zřízení strážního praporu
VII z 12. září 1938.
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Prapory
I. hraničářský prapor
Sídlo: Těchonín
Velitel praporu: pplk. pěch. Bohuslav Navara
Vznik: 1. ledna 1938
Objekty: 14 srubů (K–S 25 až 38)
II. hraničářský prapor
Sídlo: Klášterec nad Orlicí
Velitel praporu: škpt. pěch. František Cerman
Vznik: 15. dubna 1938
Objekty: 22 srubů (K–S 46 až 53b, R–S 54 až 66)
III. hraničářský prapor
Sídlo: Rokytnice v Orlických horách
Velitel praporu: mjr. pěch. Jan Prágr
Vznik: 15. dubna 1938
Objekty: 20 srubů (R–S 67 až 90/II)

Strážní prapory
VII. strážní prapor
Sídlo: Velká Zdobnice
Velitel praporu: mjr. pěch. Antonín Kučera
Vznik: 15. září 1938
Objekty: 23 srubů (N–S 1 až 22) avšak první objekt byl postaven až 23. 9.

Prapory obsazující tvrze
V. hraničářský prapor
Původně název „zvláštní útvar Ba”
Sídlo: tvrz Bouda
Velitel praporu: mjr. pěch. Jan Špale
Vznik: 10. května 1938
Objekty: 5 srubů (K–Ba–S 21 až 24)

VI. hraničářský prapor
Původně název „zvláštní útvar Am”
Sídlo: tvrz Adam
Velitel praporu: mjr. děl. Bedřich Pustějovský
Vznik: 10. května 1938
Objekty: 8 srubů (K–Am–S 39 až 45)
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VII. hraničářský prapor
Původně název „zvláštní útvar H”
Sídlo: tvrz Hanička
Velitel praporu: mjr. pěch. Jaroslav Mikuláš Novák
Vznik: 10. května 1938
Objekty: 7 srubů (R–H–S 76 až 80 a 91)

2.5 Převzetí objektů
Objekty těžkého opevnění převzal hraničářský pluk 19 od strážního praporu I ve dnech
25. až 27. března 1938. Jednalo se o významný krok, což dokládá i přítomnost velitele
4. divize brig. gen. Karla Kutlvašra56 a zástupce hlavního štábu ŘOP. Další rozšíření se
odehrálo 15. března téhož roku, a to převzetím úseku od hraničářského praporu 3. Tím
se severní hranice hraničářského pluk 19 posunula až po vrch Mückenberg (dnes
Komáří vrch) a hranici pluku tak tvořily objekty R–S 90 I a R–S 90 II.57 Dokud
hraničářský pluk 19 nepřevzal všechny objekty, byl veliteli pěšího pluku 30 podřízen
III. prapor a dvě roty II. praporu. Tím se též rozšířil i úkol pro pěší pluk 30 o obranu
oněch objektů těžkého opevnění. Po ukončení převzetí všech objektů těžkého opevnění,
které mělo nastat nejpozději 15. července 1938, přešly hraničářský prapor 3 a pěší pluk
30 do zálohy. Převzetí se netýkalo jen objektů, ale též pracovních sil. Dnem 15. dubna
1938 tak pod pravomoc hraničářského pluku 19 přešly civilní pracovní jednotky
hraničářského praporu 3.58
Ne všechny objekty, které hraničářský pluk 19 převzal, byly plně vybaveny. Z toho
důvodu vydal hl. št. ŘOP výnos o obraně nově vybudovaných a nevybavených objektů.
V něm stojí, že mají osádky opevnění vybavit prostor střílen stoly pro těžké nebo lehké
kulomety. Zvony mají být osazeny nouzovou podlážkou a upraveny ke střelbě z lehkého
kulometu. Úpravy měly být zhotoveny za co možná nejmenší cenu a za použití
zbytkového materiálu.59
O dalším rozšíření úseku hraničářského pluku 19 rozhodlo velitelství II. sboru 1. srpna
1938. Ten se tak měl rozšířit na západě až po Velkou Deštnou, tedy původně úsek
strážního praporu VII. Toto rozšíření mělo být přidáno do plánu sestavy ZH 15. února
1939. Do té doby se mělo velitelství hraničářského pluku 19 obeznámit s poměry na
56

Karel Kutlvašr byl v roce 1928 povýšen na brigádního generála. V roce 1934 převzal velení 4. divize.
Na konci války šlo o jednu z hlavních postav Pražského povstání. V roce 1946 dosáhl hodnosti divizní
generál. Po smrti mu byla udělena hodnost armádní generál in memoriam.
57
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – obranný plán hraničářského pluku 19
z 22. března 1938.
58
Tamtéž
59
Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – výnos o obraně vybudovaných objektů
ze 14. dubna 1938.
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území nového úseku, zejména se situací těžkého a lehkého opevnění. Strážní prapor VII
se tak dostal pod velení hraničářského pluku 19.60 Ten měl tak kontrolu nad více jak
třiceti kilometry pevnostního pásma. Hranici pluku tvořil na východě pěchotní srub
K-Ba-S 21 „Kazi” poblíž Dolních Boříkovic. Na západní straně byl poslední pěchotní
srub R-S 91 „Vrchol”, další objekty plánované více na západ již nebyly postaveny.61 To
komplikovalo situaci strážní prapor VII, který toto deset kilometrů dlouhé pásmo hlídal.
Celkem měl mít hraničářský pluk 19 devětadevadesát objektů těžkého opevnění z nichž
bylo šestasedmdesát dokončeno. 62

2.5.1 Opevnění
K hraničářským plukům neodmyslitelně patří opevnění,a to jak objekty lehkého
opevnění, tak opevnění těžkého. To se v Československu začalo budovat s pomocí
francouzských poradců63 od roku 1935. První objekty se začaly stavět na Ostravsku.
Prvním postaveným objektem opevňovacího programu se stal 22. prosince 1935
pěchotní srub MO-S 8 „Dvůr Paseky”.64
V každém úseku se prvně zřídilo ženijní skupinové velitelství (ŽSV). Velitelství mělo za
úkol řídit jak práce vyměřovací, tak i pozdější budování objektů. Po přidělení se úseky
rozdělily na několik podúseků. V nich působil jeden až dva vyměřovací týmy. Po
provedení pečlivých měření bylo vždy rozhodnuto o počtu srubů pro daný úsek.
Rozhodovalo se též o odolnosti, druhu, výzbroji a palebných vějířích objektů. Poté
nastal čas na přípravu výkresů a dokumentace. Dalším krokem byla betonáž
a následovné osazení objektu.65 I přesto, že stavební práce dosahovaly neuvěřitelného
tempa, do podzimu roku 1938 zůstala více jak polovina srubů nedokončených a tvrzí
bylo dokončeno pouze pět z původního plánovaného počtu sedmnácti.66

Lehké opevnění „řopíky”
Jedním z typů opevnění byly objekty lehkého opevnění. V Československu převažovaly
dva vzory, a to vzor 36 a vzor 37.67 Objektů vzor 36 bylo postaveno okolo osmi set
60

Vojenský ústřední archiv, fond hraničářského pluku 19, kart. 1 – informace o sestavě ZH z 1. srpna
1938.
61
Jednalo se o sruby N–S 1 až N–S 22.
62
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kusů. Avšak modernějšího vzoru 37 bylo díky masivní výrobě dokončeno přes devět
tisíc kusů, i proto se stal symbolem pohraničního opevnění v Československu. Věnoval
bych se tak nyní převážně této novější verzi, tedy vzoru 37.
Jeho známý název „řopík” pochází ze zkratky ŘOP, tedy Ředitelství opevňovacích
prací. Výzbroj objektu tvořil jeden až dva kulomety. Byl to buď lehký kulomet vz. 26
nebo těžký kulomet vz. 37. Podle počtu zbraní se lišil i počet mužstva v osádce, od čtyř
až po sedm lidí. Revoluční však byl způsob boje. Zbraně byly umístěny na boku
objektu, na rozdíl od jeho předchůdců, které měly zbraně umístěny pro čelní palbu.
Společně se sousedními objekty tak tvořily linii, kde se navzájem kryly.

Izolované pěchotní sruby
Dalším druhem objektů byly izolované pevnostní sruby. Celkem bylo do října 1938
postaveno přes dvě stě srubů. Podle odolnosti, na niž byly stavěny, se dělily na sruby
velkého typu, ty by označeny římskou číslicí I.–IV., z čehož vychází pojmenování
„římany“, a objekty malého typu. Objekty se stavěly většinou ve variantě se dvěma
patry, pokud to podmínky v terénu neumožňovaly, byly stavěny i jednopatrové
varianty.68 Tam, kde nehrozil útok nepřátelských tanků, byly vybudovány objekty
malého typu, označené dle odolnosti číslem 1. a 2. tzv. „araby”.69

Dělostřelecké tvrze
K posílení obrany v takticky nejdůležitějších místech stavěla československá armáda
tzv. „dělostřelecké tvrze”. Šlo o několik objektů různého typu, které byly propojeny
systémem podzemních chodeb. Samotné objekty se dělily dle funkce na dělostřelecké,
pěchotní, minometné, pozorovací a vchodové. Každý z těchto objektů byl stavěn
v nejvyšší třídě odolnosti. V podzemí tvrze bylo potřebné zázemí nutné pro vedení
dlouhodobého obranného boje, jako byla kuchyně, kasárna, ošetřovna či muniční sklad.
Tvrz byla též vybavena vlastním elektrickým generátorem a systémem pro filtraci
vzduchu. Jednalo se tak do značné míry o soběstačný celek.70
Pod velení hraničářského pluku 19 spadaly tři tvrze Adam, Bouda a Hanička. Všechny
tři byly do září roku 1938 postaveny, avšak ani jedna nebyla plně vybavena. Nejblíže
k dokončení byla tvrz Adam. Tam chyběla pouze houfnice vz. 38, která však nebyla do
října 1938 dokončena. Osádka ji tak provizorně nahradila horským kanónen vz. 15.
Pokud by však byly všechny tři tvrze plně dokončeny, mohly by svojí dělostřeleckou
palbou pokrýt celé území hraničářského pluku 19 a ostřelovat i cíle vzdálené více jak
devět kilometrů od hranic.
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3 Hraničářský pluk 19 za československé krize
V roce 1938 dosáhla krize v Československu dvou vrcholů, a to v květnu a v září.
Kromě té nejznámější, tedy mobilizace v září 1938, se odehrála i jedna menší, přesto
významná krize. V květnu byla na základě informací československé zpravodajské
služby vyhlášena částečná mobilizace a posílení obrany hranic. Vláda vyhlásila toto
opatření po obdržení informace o zvýšené koncentraci německých jednotek na společné
hranici. Dodnes není zcela jasné, zda byla tato akce plně opodstatněná a nejednalo se
pouze o důsledek napětí v československo-německých vztazích.71
Z napětí je vidět, že bylo velmi důležité, aby byla činnost hraničářských pluků
utajovaná. Rostoucí hrozba Třetí říše pouze podporovala toto rozhodnutí. Proto již
17. prosince 1937 vydalo MNO výnos o vstupu do objektů těžkého opevnění. Vstup do
všech objektů daného pluku měl pouze velitel pluku či zástupce velitele v jeho
nepřítomnosti. Ostatní orgány velení pluku pouze za účelem příprav pro obranu,
kontroly výcviku a stavu objektu, a to pouze s pověřením velitele. Stejná pravidla platila
pro všechny objekty praporů a roty s jejich orgány velení. Vstup do jednotlivých
objektů mělo pouze přidělené mužstvo. Zde byl kladen důraz na to, že mužstvo objektů
se navzájem zná. Pokud bylo třeba povolat do objektu záložní mužstvo, byla příslušná
směna jmenovitě zmíněna v rozkaze. Jiná situace nastala, pokud se do objektu dostalo
mužstvo nepatřící do objektu kvůli výcviku nebo opravě, například ženijní, telegrafní či
dělostřelecké mužstvo. V takovém případě jim byly vystaveny průkazky (obr. 5), které
vydával velitel praporu. Průkazky obdrželi zároveň s úkolem v objektu a po skončení je
museli opět odevzdat.72
Přesto, že patřili hraničáři mezi jedny z nejlepších, ne vždy probíhal výcvik a jejich
další činnost podle plánu. Kontrola z května 1938 odhalila závažný problém ve
vyškolení velitelů srubů. Ti často neznali postup v případě náhlého přepadu.
U některých srubů se též stávalo, že je mužstvo zamaskovalo natolik nešťastně, že sice
byly dobře skryté, ale zabraňovalo to v efektivním výhledu ze střílen.
I druhá inspekce odhalila některé nedostatky. Tu v případě pevností hraničářského pluku
4, 6, 19 provedl divizní generál Karel Husárek, tehdy ředitel OP (opevňovacích prací).73
Jedním z problémů, které v červnu 1938 odhalil, byl nedostatečný výcvik osádky:
„Ředitel OP. viděl v jednom úseku případ, že obsluha těžkého kulometu nedovedla
71
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vyměnit hlaveň těžkého kulometu, třebas že zbraň byla na místě již přes týden.”74
Znalost zbraní a správný výcvik byly pro vývoj potenciálního střetnutí klíčové. Z tohoto
důvodu vydal div. gen. K. Husárek rozkaz k proškolování osádek srubů: „Okamžikem
dodání zbraní musí velitelé srubů, střeleckých místností a obsluha zbraní se co
nejrychleji hodnotně se zbraněmi seznámit (…) Veškeré přípravy osádky, zbraní, map,
palebných vějířů musí býti neustále zdokonalovány, prohlubovány a kontrolovány.”75
Další odhalené nedostatky již nebyly tak markantní a týkaly se především technických
závad, které by zásadně neovlivnily výsledek případného boje.
Vážná situace nastala v září roku 1938. Situace eskalovala až ve všeobecnou mobilizaci.
Tehdejší branná moc se obávala i možnosti vojenského konfliktu a útoku ze severní
hranice: „Podle různých náznaků není vyloučeno, že nepřítel se připravuje k útočné akci
ve směru přes Orlické hory. Je pravděpodobné, že zná, že v prostoru 1114 V.Deštná jsou
naše opevnění dosud nedodělána. (...) Je naprosto třeba, aby jednotky byly tak
uspořádány, aby jednak nikdo nemohl nepozorovaně projíti a palba byla souvislá.“76
Kromě vyhlášení poplachu byla přijata i další opatření, která se týkala i hraničářského
pluku 19. Ten musel vyčlenit dvě osádky druhého sledu lehkého opevnění k vytvoření
pohyblivé zálohy.77

4 Hraničářský pluk 19 po Mnichovské dohodě
Po přijetí podmínek Mnichovské dohody se Třetí říše zmocnila velkého území
československého pohraničí. Bylo tak třeba přesunout vojsko ze zabraného území.
V průběhu října tak nastala velká vojenská i civilní evakuace, která se odehrávala
v několika etapách. Ta se týkala i hraničářského pluku 19.

4.1 Odsun jednotek hraničářského pluku 19
Pro odsun vojsk či civilního obyvatelstva bylo zapotřebí mít vypracovaný plán
evakuace. Naposledy se tento plán změnil v březnu roku 1938, kdy vydalo velitelství
II. sboru novou podobu evakuačního plánu. Druhy evakuace dělil plán na evakuaci
vojenskou či civilní78 a uvádí, že jsou dvě možnosti provedení, a to buď nenápadným
odsunem, nebo evakuací vlastní.
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Nyní bychom se zaměřili na vysvětlení nenápadného odsunu a evakuace vlastní podle
evakuačního plánu II. sboru. V něm je uvedeno, že nenápadný odsun se vztahuje hlavně
na odvezení hotových výrobků a surovin. Další prioritou jsou potom stroje a zařízení
závodů s válečným průmyslem poblíž nepřítelem ohrožených hranic. Důležité však je,
aby byly podniky ještě nějakou dobu po odsunu provozuschopné. Nenápadný odsun se
však může týkat i některých vojenských útvarů, převážně pak velitelství. Poté jsou na
řadě cenné předměty a důležité spisy a listiny státních úřadů, které však nejsou nezbytné
k chodu daného úřadu. Nenápadný odsun měl být nařízen většinou současně
s vyhlášením mobilizace, ve výjimečných případech již před mobilizací. Samo
pojmenování „nenápadný odsun” naznačuje úmysl odsunu bez vědomí nepřítele. Proto
bylo nařízeno provádět tuto operaci s co možná nejmenší pozorností.79
Dalším typem odsunu je „evakuace vlastní”. Ta měla nastat zpravidla po mobilizaci.
Ihned po vyhlášení měl být veškerý nepotřebný materiál shromážděn u náhradních těles,
vojenských úřadů a ústavů, aby bylo možné ho co nejrychleji odsunout. Evakuace
vojenských útvarů, úřadů a ústavů se měla provádět z míst náhradního útvaru do místa,
které mělo určit MNO nebo velitelství II. sboru.80
Již necelých sedm měsíců po vydání poslední verze plánu evakuace bylo třeba ho
využít. Stalo se tak po přijetí podmínek Mnichovské dohody, kdy bylo třeba stáhnout
vojenské útvary z odstoupených oblastí. To se týkalo i prostoru hraničářského pluku 19.
Rozkaz k vojenské evakuaci byl vydán ráno 2. října 1938. Nařizoval k odsunu polovinu
množství munice a proviantu do Žamberka, který se nacházel na nezabraném území.
Písemné nařízení evakuace došlo večer téhož dne. Pro evakuaci bylo určeno veškeré
mužstvo, které neplnilo strážní službu. Za první den evakuace se odvezlo čtyři sta beden
materiálu i přesto, že byla k dispozici jen dvě nákladní auta. Následující den ráno bylo
rozhodnuto o ponechání pouze zamontovaných zbraní a k tomu desetina všeho střeliva.
K dispozici se uvolnilo dalších sedm aut. I proto bylo odvezeno velké množství
materiálu.81 V následujících dnech, 4. a 5. října, se pouze odvážel další materiál.
Dne 6. října začala demontáž všech zbraní těžkého opevnění. S demontáží asistovala
družstva osádky tvrze Adam. Další den se již odváželo veškeré zařízení srubů jako
vnitřní dveře, postele, vedení. Ve večerních hodinách vydal velitel praporu rozkaz
k přesunu osádky Adam. Tak se stalo následující den, kdy se příslušníci 2. pěší čety
stáhli do Chocně, dělostřelecké jednotky do Žamberka. Zbytek osádky se přesunul
o dva dny později (obr. 6).
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4.2 Morálka vojáků hraničářských pluků
I přes některé nedostatky, patřili příslušníci hraničářských pluků k nejlepším
a nejprestižním vojákům tehdejší československé branné moci. Jakožto Čechoslováci
cítili silné pouto k republice a byli velkými vlastenci. Podobný byl i přístup armády, ta
se snažila u každého vojáka, i mimo hraničářské útvary, podpořit jeho vlastenecké
cítění. Je tak pochopitelné, že pro ně byla ztráta území, bez boje, bolestná. Právě oni
měli být v první linii případného konfliktu. Byli cvičeni pro boj v pevnostním pásu,
který po odstoupení připadl téměř celý Třetí říši. Pokleslá morálka a beznaděj nad
vývojem událostí je patrná i z výpovědi hraničářů. Toto je výpověď poručíka pěchoty
Břetislava Hrubého, který sloužil v objektu R-S 75 „U Křížku”: „Přijetí mnichovského
diktátu by přijato s rozhořčením. Všeobecně jsme očekávali, že vedení armády převezme
moc ve státě a kapitulaci nedopustí, ale kupodivu přicházely jiné rozkazy. Když nám
bylo nařízeno vydat opevnění bez boje a v objektech dokonce ponechat všechno na
místě, a to včetně zbraní, byli jsme na rozpacích. (...) Zrada našich spojenců a následné
nesmyslné rozkazy o „vybudování obrany” v prostoru Potštejna působily na morálku
mužstva zdrcujícím dojmem.”82 Podobná svědectví nejsou ojedinělá.
To si uvědomovalo i nejvyšší velení československé branné moci. Proto dne 7. října
1938 vydalo pro mužstvo proslov armádního generála Jana Syrového „Vojáci! Dolehly
na náš národ dny hlubokého smutku. Ztrácíme části našeho státu. Vláda byla donucena
přijmout podmínky, jejichž krutost nemá obdoby v dějinách. Vláda je nucena je dodržet,
abychom mohli zachránit alespoň zbytek území a v něm vytvořit podmínky nového
života. Dnes není vhodná doba k tomu, abychom své síly vybíjeli ve vyhledávání
a svalování viny na toho neb onoho. Dnešek žádá, abychom všemi sílami zajistili si
bezpečnost nových hranic, klid a pořádek země.”83

4.3 Zánik hraničářského pluku 19
S odstoupením území ztratila československá armáda i kontrolu nad velkou částí již
postavených objektů pohraničního opevnění. V případě hraničářského pluku 19 se to
týkalo takřka všech objektů, a to jak lehkého, tak těžkého opevnění. Byla proto na místě
otázka, jak s tímto útvarem naložit. Odpověď přišla měsíc po nařízení evakuace. Dne
4. listopadu 1938 bylo výnosem MNO nařízeno zrušení hraničářského pluku 19.
Plánovaná likvidace měla trvat od vydání rozkazu do 30. listopadu.
Zrušeny měly být všechny složky pluku až na rotu VKLP, která byla převedena
k pěšímu pluku 30. Dále též nařídil velitel pluku: „Podle čj.16.711/38 vel.4.div spalte
82
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dále též veškeré tajné, mob., dův. a zprav spisy, jež pozbyly platnosti v důsledku
odstoupení území (...) Spisy vyšších velitelství / 4. div., II. sbor, ZVV, MNO / vraťte
velitelství pluku.” 84 Zrušeny byly postupně všechny hraničářské pluky. Posledním
zrušeným plukem se stal hraničářský pluk 4, který byl zrušen 15. prosince 1938.85
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Závěr
Na začátku práce jsem si zvolil za cíl popsat celou, i když docela krátkou, historii
hraničářského pluku 19 a obecně přiblížit poslání hraničářských pluků v období první
republiky. V obecném tématu jsem se spoléhal spíše na zdroje z novodobé literatury,
kde jsou popsány hraničářské pluky jako jeden celek. I přesto byly však v tomto oboru
archivní zdroje užitečné. Řada rozkazů, které byly uchovány ve fondu hraničářského
pluku 19, byly obecného charakteru, a tedy určeny pro všechny hraničářské pluky. Což
mi umožnilo použít i informace, které by jinak nebyly v knihách k nalezení. I přesto
však byly knihy dobrým zdrojem pro tuto práci. A i když vždy neobsahovaly konkrétní
informace, dokázal jsem díky nim tyto informace dohledat.
Pro téma samotného hraničářského pluku 19 jsem využíval primárně zdroje z archivu.
Tam byly uchovány převážně rozkazy II. sboru a velitelství pluku. Ty mi pomohly
v určení aktivit hraničářů během mírové doby. Domnívám se proto, že archivní zdroje
byly pro tuto práci zásadní.
Myslím, že práce má mnoho potenciálu k rozvíjení. Ovšem většina z těchto témat již
byla dosti kvalitně zpracována v jiných publikacích. Kupříkladu se nabízelo rozšíření
o více výpovědí hraničářů tohoto pluku, to již však bylo zpracováno v několika
publikacích a dokumentárních filmech. Další rozšíření by se mohlo zaobírat odbojem
v Orlických horách. To však bylo též již několikrát publikováno. Myslím si tak, že
i když práce lze rozšířit o další vskutku zajímavá témata, nebylo by toto rozšíření nějak
objevné, či originální. Nebylo by též ale ani potřebné k získání obecného obrazu
o hraničářském pluku.
Díky využití archivních zdrojů a dobových publikací jsem mohl psát o ještě
nepopsaných tématech či popsaná témata rozepsat do větších detailů. Tím jest
kupříkladu míra připravenosti u hraničářských pluků, samotný hraničářský pluk 19 či
téma hraničářského praporu 3. Nepodařilo se mi nalézt žádnou práci či publikaci, která
by se nějak více zaobírala těmito tématy. I když se o nich občas pojednává, nejedná se o
text zaměřený přímo na onu problematiku, tomu též odpovídá i délka a množství detailů
v takových textech. Ve většině případů nepřesáhl rozsah jednu stranu A4. Myslím si tak,
že moje práce je do jisté míry objevná a mohla by být v určitém ohledu i prospěšná.
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