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PŘEDMLUVA
Vážení přátelé, dostává se vám k ruce turistická příručka s netradičním zaměřením.
Turistika má v naší krásné vlasti mimo bohatých historických kořenů zcela jistě mnoho
podob – od skupinového poznávání horských oblastí po rodinné výlety na hrady a
zámky. Naší republikou je propletena rozmanitá sít turistických stezek pro pěší i cyklo
s pestrým výběrem poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a v neposlední řadě
lidí.
Nabízím vám pohraniční turistiku prostřednictvím které lze poznávat rozmanitosti
spjaté se státní hranicí České republiky a sousedících států. I když se k definici
pohraniční turistiky dostanu později, jen pro pořádek připomenu, že obnáší poznávání
prostředí a krajiny v níž je vedena státní hranice České republiky se sousedními státy,
poznávání památek spjatých s historickými událostmi v pohraničích oblastech a
v neposlední řadě poznávání obyčejů a zvyků z dob dávných, které lze vyčíst
z informačních tabulí jež jsou součástí turistických cest. Někdo poznání pojme jako
celek. Jiného zaujme jen některý z cílů.
K sepsání publikace mě iniciovalo hnedle několik důvodů. Již při studiích na
Právnické fakultě v Olomouci mě zaujal předmět ústavní právo a z něj problematika
státních hranic. Na cestách jsem začal poznávat vedení státních hranic. Zpočátku mě
zajímaly jen obyčejné hraniční mezníky. Zajímavého hraničního značení a dalších
krásných věcí v pohraničních oblastech však přibývalo. Nedávno jsem se rozhodl
každou výpravu systémově zdokumentovat. K čemu ale takové snímky, když nebylo
možno se s nimi podělit. Toužil jsem poznat místa, kam ještě před několika lety byl
vstup zakázán (dokonce i pod hrozbou zastřelením). Toužil jsem navštívit lokality, ve kterých i dnes platí pro návštěvníka zvláštní
režim – tím jest mít u sebe cestovní doklad. Každý pohraniční turista je svým způsobem i vědátor – může si ve virtuální mapě nebo
přímo v terénu vyměřovat různé délky spjaté s vedením státní hranice a tyto porovnávat. I já okusil tuto roli. Výsledky jsem zanesl
do této publikace.
Vězte, že to není jen o hraničních kamenech a hraničních přechodech. V této publikaci si přijde na své každý z vás! Někdo bude
chtít dobývat hraniční tisícovky, jiný dobývat trojmezní místa nebo si dělat dokumentaci historických hraničních kamenů.
Vysloužilé pohraničníky a historické nadšence zase zaujme železná opona a československé pevnostní opevnění.
Publikace je členěna do třech částí. Aby vaše poznávání a dokumentace byla co nejzajímavější, je třeba se nejprve vzdělat – tj.
dozvědět se o teorii státní hranice a vývojových událostech s ní spjatých. Dále je třeba připomenout vývoj režimu pohybu osob na
státních hranicích. O tomto pojednává část A a B publikace. Teorie publikace se, kromě vlastních získaných poznatků a informací,
opírá o knihu Státní hranice Československa a České republiky, kterou sepsal vysokoškolský pedagog, můj bývalý učitel a
pohraniční turista Dr. Jaroslav Sovinský. Tato kniha je jedinou svého druhu. Dále jsem se inspiroval Příručkou pro pohraničníky
(1. vydání z roku 1963). V neposlední řadě se jedná o informace získané z různých webů, které spravují historikové nebo nadšenci
dané oblasti. Část C již nabízí kompletního průvodce pohraniční turistikou, kdy jsem jednotlivé turistické cíle zařadil do deseti částí.
Tato část publikace je již plně v mé režii krom odborných komentářů získaných z turistických informačních tabulí nebo webu.
V této publikaci nehledejte žádné obrázky z webu. Veškeré obrazové materiály, krom snímků z hraničního archivu Ministerstva
vnitra, jsou originální dokumentací z jednotlivých výprav. V publikaci je obsažena fotodokumentace ze všech třiadvaceti výprav,
které jsem absolvoval v letech 2011 a zejména 2012.
Publikace je určena vám – široké veřejnosti a je volně šiřitelná. Příručka odráží stav ke dni 26. listopadu 2012.
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TROCHA TEORIE O STÁTNÍCH HRANICÍCH
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1. STÁTNÍ ÚZEMÍ JAKO POJEM, KTERÝ PŘEDCHÁZÍ PROBLEMATICE STÁTNÍCH
HRANIC
Ještě než přejdu k problematice státních hranic, je třeba vyzdvihnout pojem tzv. státního území. Po prostudování tohoto pojmu
nám bude zřetelné, proč jsou státní hranice nejen České republiky důležitou a citlivou záležitostí.
Nejprve se podívejme na obrázek mapky České republiky. Černá čára označuje průběh státních hranic. Je patrné, že průběh
státních hranic je uzavřený okruh (na obrázku černá čára nikde nezačíná a nikde nekončí). Státní vlajka pak vyznačuje prostor
státního území. Nelze ale na státní území nahlížet jen jako na plochu na níž žijeme, jsou postaveny stavby, rostou zde krásy přírody
apod. Státní území má i rozměr vyznačený hranicemi jak směrem dolů (k zemskému jádru), tak směrem nahoru (vzdušný prostor).
Státní území tak tvoří jednotný a nedílný celek ohraničený státní hranicí.
Na státním území vykonává Česká republika suverenitu, tedy právo výkonu státní moci. V prostoru státního území stát realizuje
svoji činnost. V jasně daných případech může Česká republika vykonávat svoji suverenitu i mimo státní území, i když jen
omezeným způsobem. V tomto případě k tomu musí Českou republiku zmocňovat mezinárodní smlouva nebo souhlas příslušného
státu jakožto suveréna. Typickým příkladem je pronásledování pachatele po dálnici, která dále pokračuje do Německa.
I my se mějme na pozoru. Pokud se dostaneme mimo státní území, tj. překročíme čáru státní hranice, nacházíme se na odlišném
státním území s odlišnou suverenitou a tudíž s odlišným právním řádem. Chovejme se zde pokud možno přirozeně a mějme u sebe
cestovní doklad.

Článek první a jedenáctý Ústavy České republiky....
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká
republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního
práva. Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice
mohou být měněny jen ústavním zákonem.
2. OD POZEMKU K ČÁŘE
Povaha státní hranice se postupem času vyvíjela. Těžko si představit, že v dávných dobách existovaly hraniční kameny, takové
jak je známe dnes, které vyznačovaly průběh státní hranice. Nejprve vznikala hranice jako činitel rozdělující suchozemský povrch.
Podzemní a nadzemní část státního území nebyla známa. Hranice byla dána určitým územím, tradiční roli zde sehrával vliv
vlastníků (uživatelů) pozemků. Nemuselo ale jít jen o pozemky. Hranici mohla tvořit například nějaká přírodní překážka – pásmo
těžko přístupných hor, pásmo lesů apod. Takovýto přírodní útvar plnil současně i významnou roli ochrannou a strategickou jelikož
bránil cizím nájezdníkům vpádu do země. Nepochybně existovaly jednoduché celnice (hraniční přechody) a v klíčových oblastech
hranice i hraniční mezníky symbolizující důležité místo (například hranice mezi třemi panstvími).
Základním vývojovým stupněm byl však postupný přechod od státní hranice územní (pozemkové) ke státní hranici čárové
(lineární). Ke konečnému prosazení lineární hranice dochází nejprve v Evropě (zde již ve vrcholném středověku) a poté v celém
světě zhruba v druhé polovině 17. století, kdy postupně vznikaly národní státy a rostla koloniální soustava.
Dalším klíčovým milníkem ve vývoji státních hranic byla myšlenka přesvědčení, že hranice neodděluje jen zemský povrch, nýbrž
i zemské nitro pod ním a vzduchový sloupec nad ním. Domnívám se, že se tato myšlenka objevila zejména v souvislosti s rozvojem
nadzemní dopravy.
Dnes tedy máme kolem České republiky hranici čárovou. Avšak lze i v dnešní době spatřovat některé historické výdobytky –
přírodní překážky ve kterých jsou hranice vedeny. Např. vedení česko-polské hranice v Rychlebských horách, hranice v mokřadech
(Šumava) a v neposlední řadě vedení hranice skrz řeku.

3. DEFINICE STÁTNÍ HRANICE
Pokud jste při čtení došli až sem, nepochybně dokážete vlastními slovy vyjádřit, co to státní hranice je. Autoři odborných
publikací rádi při vymezování pojmů filozofují a předhánějí se v tom, který je nejvýraznější. Tady pro takové filozofování není
místo. Vlastními slovy tedy konstatuji:
a) státní hranicí rozumím myšlenou čáru na zemi, pod i nad ní, která ohraničuje území České republiky,
b) přičemž tato myšlená čára na zemi je zanesena již nemyšleně do příslušné dokumentace, která je součástí mezinárodního
ujednání smluvních států.
Jak se později dozvíme, Česká republika má s každým sousedním státem uzavřenou mezinárodní dohodu ve které se mj.
definují státní hranice. Je zřejmé, že každá dohoda bude mít svoji definici, ovšem princip, který výše vyjadřuje, zůstane stejný. On
princip musí zůstat stejný, jelikož pak by nešlo o státní hranici. Nelze tedy např. konstatovat, že státní hranice je myšlená čára, která
až na výjimky ohraničuje území dvou států. Pominu-li tedy mezinárodní definice, připomenu ještě tu, která je zakotvena v zákoně č.
312/2001 Sb., o státních hranicích. Podle tohoto zákona státní hranice oddělují výsostné území České republiky od území
sousedních států jak na zemském povrchu, tak svislým směrem ve vzdušném prostoru i pod zemským povrchem, v nadzemních i
podzemních stavbách a zařízeních. Státní hranice jsou stanoveny mezinárodní smlouvou nebo ústavním zákonem. Polohu státních
hranic lze určit z hraničního dokumentárního díla nebo z vyznačení průběhu státních hranic v terénu.
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Ve vlastní definici státní hranice konstatuji, že myšlená čára (např. v terénu mezi dvěma hraničními mezníky) je zanesena již
nemyšleně do příslušné dokumentace. Touto dokumentací je hraniční dokumentární dílo. I když zákon pracuje s tímto označením,
může se dokument nazývat i jinak (např. soubor hraniční dokumentace, mapové hraniční podklady apod.). Hraniční dokumentární
dílo je podle zákona soubor geodetických a popisných údajů o státních hranicích. Obsah a forma hraničního dokumentárního díla
je stanovena mezinárodní smlouvou. Je zřejmé, že Česká republika disponuje čtyřmi samostatnými hraničními dokumentárními díly.
Jedná se o česko-německé, česko-rakouské, česko-polské a česko-slovenské dílo. Například česko-německé hraniční dokumentární
dílo čítá přes 3 300 stran. Po shlédnutí několika stran musím konstatovat, že se jedná o velice precizně zpracované dílo. Jak by ne.
Nejde o dílo řadového domu nebo přehrady, jde o dílo vytyčení státní hranice, tedy dílo nad díly. Pokud budete trpěliví, podíváme
se později společně na několik zajímavých nákresů z hraničního dokumentárního díla.
Zákon o státních hranicích říká, že polohu státních hranic lze dále určit z vyznačení průběhu státních hranic v terénu. Tento
argument musíme brát my jako turisté s rezervou. U hraničních kamenů jež jsou pevně zapuštěny do země a disponují tzv. černým
křížkem snad nebude problém. Na toku řeky Dyje, kde jsou břehy od sebe vzdáleny 30 metrů, těžko zjistíme onu pomyslnou čáru
ze středu toku řeky. Co když někdo z legrace vyrve dřevěný kolík (který označuje trojstykový bod) z vodního toku na Trojstátí
Česko-Bavorsko-Sasko a pak ho zasune o pár centimetrů zpátky? Na svých cestách jsem se setkal s hraničními kameny, které byly
vyrvány ze země a držely z ní doslova jako zub na poslední části kůžičky. Těžko bez geodetického zaměření někdo dokáže takový
hraniční mezník dát zpět na místo, i když hraniční kámen je tvořen tzv. podzemní stabilizací – i ta může být ale poškozena. I to je
jeden z důvodů, proč jsou hraniční znaky v terénu po několika letech (zpravidla po deseti) geodeticky přezkušovány.

4. DRUHY STÁTNÍCH HRANIC
Klasifikace státních hranic je velmi rozmanitá. Jak z pohledu teorie státních hranic, tak z pohledu například turistiky. Podívejme
se tedy na některá kritéria.
Dělení státních hranic vychází z určení, zda se průběh státní hranice opírá o určitý přírodní základ, tj. přírodní útvar, nebo zda
byl plně vytvořen člověkem (uměle vnesen do přírody konkrétním vyznačením). Podle této skutečnosti dělíme hranice na:
a) orografickou (přírodní/přirozenou) – hranice jsou vedeny po přírodním útvaru, který je jedinečný svojí jednoznačností a
průběhu státní hranice se tak nabízí – hranice vedená řekou, přirozenou cestou, příkopem, okrajem lesa apod.,
b) geometrickou (umělou) – je vyměřena člověkem v přímých liniích od jednoho bodu ke druhému bez použití přírodních
útvarů, používá se tam, kde není možno se přírodního útvaru držet – prakticky v rovné krajině, v obci, byla tak stanovena
nehledě na existenci přírodních útvarů, může se ovšem jednat i o uměle vytvořené cesty v lese,
c) a kombinovanou, tj. kombinace přírodní a umělé hranice – jako příklad bych uvedl skutečnost, že státní hranice prochází
řekou, ale v úseku jsou významné instituty (označení trojmezního bodu, památník) nebo přírodní scenérie (vrcholek hory,
skála) a průběh státní hranice odbíhá k nim a posléze se vrací do toku řeky.
Diskutabilní situací jsou například turisty velmi oblíbené hraniční stezky na hřebenech hor. Turista neví, zda-li tu jsou
odpradávna nebo byly vyšlapány člověkem. Z mého pohledu se domnívám, že se jedná spíše o uměle vytvořený průběh státní
hranice.

orografická hranice, tok řeky Moravy ze slovenského břehu
u Trojmezí Česko-Slovensko-Rakousko (01.08.2012)

geometrická hranice, západní hraniční přechod Bílá Voda
(okres Jeseník), hranice prochází silnicí a míří do rozmanitého
terénu (08.09.2012)

Dalším kritériem dělení bude hranice suchá a mokrá (kapalná). Myslím, že tohle členění nepotřebuje nikterak komentář. Jako
příklad nám poslouží opět výše vyobrazené obrázky.
Dalším členěním státních hranic je jejich rozdělení na nepohyblivé (pevné) a pohyblivé. Pevné státní hranice probíhají po
zemském povrchu. Prakticky jde o hraniční mezníky a myšlené čáry mezi nimi. Dále se jedná o středové linie hraničních cest a
příkopů. Specifické jsou vodní toky, kde státní hranice probíhají zpravidla jeho středem. Státní hranice zde mohou probíhat jako
hranice pevné nebo pohyblivé. Konkrétní charakter státní hranice je zakotven v mezinárodní smlouvě mezi zúčastněnými státy.
Ptáte se proč je tato specifikace o vodních toků zapotřebí? Pevné státní hranice na vodních tocích nemění svoji polohu ani
v případě, kdy z různých důvodů dojde ke změně vodního toku a jeho koryta. Prakticky se tak státní hranice odchýlí od
pozměněného středu vodního toku. Oproti tomu pohyblivé státní hranice se na vodních tocích sledují střednicí vodního toku popř.
na splavných řekách střednicí plavebního koryta včetně přirozených pozvolných změn toku. Tento princip byl přijat v minulosti
proto, aby oběma státům, ležícím na březích vodního toku, byl umožněn přístup k vodě. Je třeba ale dodat, že změny vodního toku
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musejí být přirozené (tj. bez zásahu člověka) a nesmí k nim dojít náhle (např. v důsledku povodně). Praktický příklad bude uveden u
mezinárodní smlouvy, kterou jsou upraveny česko-německé státní hranice probíhající na vodních tocích.
Další členění bych ani nezmiňoval, ale máme tu čest, že se týká České republiky. Kritériem může být, zda jde o hranici mezi
unitárními (jednotnými) státy nebo mezi subjekty federativního (složeného) státu. V případě federace je řeč o Německu a Rakousku.
Jde o to, že ve federacích může platit odlišný systém schvalování změn státních hranic nebo v každé zemi federace může být právo
státních hranic vykládáno v některých případech odlišně. Samozřejmě základní principy problematiky státních hranic i tak zůstávají
zachovávány. Jako příklad lze uvést skutečnost, že formální podoba (obsah s drobnými odchylkami nikoliv) hraničního
dokumentárního díla německé země Sasko je trochu odlišná od bavorského díla.
Z turistického hlediska bych dále uvedl následující členění:
a) státní hranice, která probíhá zastavěnou oblastí (Český Těšín a Polský Těšín) a nezastavěnou oblastí,
b) státní hranice, která probíhá v nížinách a v horách (Rychlebské hory, Šumava, Krkonoše),
c) státní hranice, která probíhá pozemní komunikací, železnicí či jinou hojně veřejnosti využívanou konstrukcí anebo je vedena
prostředím, které není pravidelně využíváno veřejností nebo není využíváno vůbec (těžko přístupné cesty, lesní potoky,
příkopy, meze aj.),
d) státní hranice, při které je současně vedena turistická značka či cyklostezka anebo je bez turistického potenciálu.

hraniční horská pěšina na vrcholu Polské hory (Rychlebské hory) (09.09.2012)

hraniční mezník na turistické stezce poblíž
Biskupské hory (Jeseníky), umisťování
turistických značek na hraniční mezníky je
ojedinělou záležitostí (03.09.2012)

Posledním kritériem, které zmiňuji, je to, zda je státní hranice vedena přímo v zakázaném pásmu (nebo okolo něj) či se jedná o
pásmo bez jakéhokoliv omezení. V případě zákazů či omezení jsem se na svých cestách setkal se dvěma případy. Poprvé to bylo
umístění oploceného vodojemu, který se nacházel v myšlené čáře státní hranice. Plot se dal obejít, ale pohraničního turistu zajímal
historický hraniční mezník na pozemku.

historický kámen u vodojemu, Mohelenská
pláně (západně od Mariánských Lázní) (17.08.2012)

hraniční horská pěšina a pohled na vrchol Malé Mokrůvky (Šumava) (18.10.2012)
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Druhým případem jsou státní hranice na šumavských Modravských slatích. Je zřejmé, že hraniční stezka neprobíhá čárou podle
hraničního dokumentárního díla, ale střídavě zasahuje do českého a německého území. Z pohledu českého území se jedná o 1.
ochranné pásmo Národního parku Šumava kam je vstup zakázán s výjimkou turistických tras. Národní park v současné době
zřejmě nepovažuje za turistickou stezku tu, která vede státní hranicí z úbočí Špičníku přes turistický hraniční přechod Modrý kámen
a Pod Luzným a dále na Velkou a Malou Mokrůvku. Z pohledu německého území se jedná o národní park Bavorský les. Na stezku,
kterou jsem uvedl, je z německé strany vstup možný jen od poloviny července do poloviny listopadu. Správně by tedy vstup měl být
zakázán jelikož česká strana žádné omezení zákazu nepřijala. V praxi to ale vypadá tak, že Národní park Šumava vstup toleruje, ale
v pouze vymezeném časovém údobí, které stanovila německá strana. Je tedy evidentní, že výstup na hory Špičník nebo Velkou a
Malou Mokrůvku, které se nacházejí v 1. ochranném pásmu šumavského parku desítky metrů od státní hranice, je zakázán úplně.

5. VYZNAČOVÁNÍ A DOKUMENTOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC
5.1 OBECNÉ POZNÁMKY
S vyznačováním a dokumentováním státních hranic jsou spjaty náročné a odborné práce. Samotné vyznačování a
dokumentování probíhá ve dvou fázích. Prvním krokem je tzv. delimitace. Nové státní hranice jsou určeny v konkrétních místech.
Toto určení je písemně popsáno a k popisu je připojen detailní mapový zákres. Tyto dokumenty nejsou součástí hraničního
dokumentárního díla, tudíž nejsou závazné a lze v nich provádět dodatečné úpravy.
Po delimitační fázi následuje demarkace. Nepleťme si tento pojem s historií. Tehdy platilo, že tzv. demarkační linie (demarkační
čára, demarkace) oddělovala dva soupeřící (bojové) subjekty. Někde se tento institut dochoval dodnes. Důkazem budiž demarkační
čára podél 38. rovnoběžky, která rozděluje Korejský poloostrov na komunistický sever (Severní Korea) a prozápadní jih (Jižní
Korea). Zpět tedy k demarkaci v souvislostí s vyznačováním státní hranice. Demarkace představuje již přesné vytyčení státní hranice
v terénu hraničními znaky. Součástí demarkace je rovněž vyhotovení hraničního dokumentárního díla.
Možná si položíte otázku. Je nejprve vyznačena hranice v terénu nebo je nejprve vyhotoveno hraničního dokumentární dílo?
Názory mohou být protichůdné. Já se domnívám, že vše záleží na domluvě konkrétních orgánů obou států. Nevylučuji možnost,
aby terénní i psané vyznačování státních hranic probíhalo zároveň. Tímto krokem se oba postupy navzájem tzv. slaďují.
5.2 DOKUMENTOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC U STOLU (HRANIČNÍ DOKUMENTÁRNÍ DÍLO)
Hraniční dokumentární dílo (v praxi se tento institut může nazývat i jinak) je mozkem dokumentace státních hranic. Je to velmi
obsáhlé a podrobné odborně-technické dílo. Již dříve jsem vyzdvihnul preciznost zpracování tohoto díla, jelikož se jedná o vytyčení
státní hranice, nikoliv tedy vytyčení obchodního centra nebo úseku dálnice. Nyní zmíním poznámky k česko-německému dílu.
Nebudu tu zdlouhavě popisovat z čeho se dílo skládá. Určitě to budou nějaké úvodní poznámky a pak kvanta nárysů a mapek a
vysvětlivky k nim. Radši se podíváme na samotnou dokumentaci. Je třeba dodat, že každá spolková země (Bavorsko a Sasko) má
trochu odlišný systém dokumentace s Českou republikou. Pro zajímavost tedy zveřejním úvodní vysvětlivky k hraniční
dokumentaci obou spolkových zemí a dále čtyři nákresy (mapy) značení státních hranic – trojmezí s Polskem, trojmezí
s Rakouskem, trojstátí obou spolkových zemí s Českou republikou z pohledu bavorské dokumentace i saské dokumentace.
5.2.1 Všeobecné poznámky k dokumentaci česko-bavorské státní hranice
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5.2.2 Všeobecné poznámky k dokumentaci česko-saské státní hranice
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5.2.3 Zobrazení trojmezí Česko-Německo-Polsko (Hraniční nárys, hraniční úsek I)

5.2.4 Zobrazení trojmezí Česko-Německo-Rakousko (Hraniční nárys, hraniční úsek XII)
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5.2.5 Zobrazení trojstátí Česko-Bavorsko-Sasko z česko-bavorského díla (Hraniční mapa, hraniční úsek I)

5.2.6 Zobrazení totožného trojstátí z česko-saského díla (Hraniční mapa, hraniční úsek XXIII)
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5.3 VYTYČOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC V TERÉNU
Vyznačování státních hranic (a údržba hraničního značení) je prováděno odborníky z oboru zeměměřictví a geodézie v úzké
spolupráci s odborníky z oboru práva. Náročnost prací nepochybně souvisí s konkrétní lokalitou. Jestliže prochází hranice velmi
těžko prostupným terénem, budou práce nepochybně náročnější. Základem pro vyznačení nových státních hranic jsou
trigonometrické sítě zúčastněných států, které jsou tvořeny body s přesně určenými souřadnicemi. Koho tato problematika zajímá
podrobněji, tak ho odkazuji na nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla
závazná na celém území státu a zásady jejich používání. V souvislosti s problematikou vyznačování státních hranic je v souladu s § 1
písm. c) nařízení používán tzv. souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). K trigonometrické síti jsou
připojeny tzv. polygonové pořady tvořené polygonovými body. Vztah mezi hraničním znakem a polygonovými body může být
dvojí. Hraniční znak může být totožný s polygonovým bodem – pak je polygonový bod zároveň hraničním znakem. Druhou
možností je případ, kdy hraniční znak s polygonovým bodem totožný není – v důsledku toho byla v těsné blízkosti hraniční čáry
vytvořena soustava polygonových pořadů. Od těchto polygonových pořadů, které jsou součástí trigonometrické sítě, se pak přesně
polohuje čára státní hranice s hraničními znaky – tj. mezi polygonovými pořady a hraniční čárou může být vzdálenost např. 1 metr.
Státní hranice se v terénu vyznačují hraničními znaky. Hraniční znak je tvořen povrchovou stabilizací (tj. hraniční kámen na
povrchu), ale také zpravidla podzemní stabilizací. Podzemní stabilizace (kamenná nebo keramická hmota na níž je taktéž vytesán
hraniční křížek) je centrickou součástí povrchové stabilizace. Oba hraniční křížky (na hraničním mezníku a v jeho podzemní části)
jsou umístěny tak, že se (centricky) shodují. Soudím ale, že podzemní hraniční křížek je záchranou pro opětovné umístění
hraničního kamene jen v některých případech – povětrnostní a přirozené vlivy, které na kámen působí (podemletí, eroze aj.), ale
také vlivy mechanické (poškození od nárazu dopravního prostředku). Jinou situací bude úmyslné protiprávní jednání člověka
spočívající v povalení nebo odcizení hraničního kamene. Existují mezi námi bohužel jedinci, kteří si jimi dekorují svoje pozemky. A
nemusí jít jen o klasické mezníky, oblíbené mezi zloději jsou historické kameny. Zde už podzemní centrická značka asi nepomůže.
Hraniční znaky mají podobu hraničních kamenů různých tvarů. Nejčastějším tvarem je pravidelný kvádr. V terénu se však
můžeme setkat i s jinými tělesy a různými délky kamenů. Některé jsou celé natřeny na bílo, některé mají vrcholovou část červenou.
Dalšími hraničními kameny jsou ty historické nebo trojmezní či jinak významné (např. na vrcholcích hor). Zde už fantazie jejich
autorů nezná mezí. Dalším typem hraničního znaku je ten, který je vytesán do skály nebo kamene. Poslední kategorií hraničních
znaků budou ty, které bych označil za ostatní. Je na dohodě smluvních států, které hraniční znaky dále použijí. Může se jednat
například o železné trubky, které se používají v zamokřených lokalitách. Podívejme se nyní na některá zajímavá provedení
hraničních znaků se kterými jsem se setkal na cestách. Historické, trojmezní a jinak významné mezníky budou vyobrazeny později.

na trase Hraniční hora – Kladské sedlo
(Masív Králického Sněžníku)(29.08.2012)

na trase Biskupská hora – pod Zlatými
Horami (Jeseníky) (03.09.2012)

na trase Smrčina – Rakouská
cesta (Šumava) (14.07.2012)

u hraničního přechodu Biskupská
hora (Jeseníky) (03.09.2012)
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na trase Severní Lobendava – nejsevernější místo ČR
(Šluknovský výběžek) (10.08.2012)

na trase Králický Sněžník – Chata Schronisko
(Masív Králického Sněžníku) (24.07.2012)

u hraničního přechodu Fleky
(okres Klatovy) (17.10.2012)

na trase Ovčí vrch – Hlinitá cesta (Český les)
(16.10.2012)

u historických mezníků u Nového
Žďáru (místní část Aše)(15.08.2012)

na trase Severní Lobendava –
nejsevernější místo ČR (Šluknovský
výběžek) (10.08.2012)

na trase Pod Dylení – Mohelenská pláně
(západně od Mariánských lázní) (17.08.2012)

u hraničního přechodu Folmava
(okres Domažlice), znak zanesen
do hraničního mostu (16.10.2012)

Hraniční znak počítá se dvojím označením státní hranice. První varianta označuje čáru státní hranice, která hraničním znakem
rovně probíhá od sousedních hraničních znaků. V praxi je zpravidla takový hraniční znak osazen černým křížkem, který může být
doplněn o dvě sobě protilehlé rysky, které tak vyznačují průběh státní hranice ve 180 stupních. Druhým případem je skutečnost,
kdy se ve hraničním znaku čára státní hranice lomí. Rysky u křížku si v důsledku toho nejsou protilehlé. Ukazují směr, kterým se
čára státní hranice ubírá k sousednímu hraničnímu znaku. Domnívám se, že u lomových hraničních znaků by zanesení lomových
bodů do nich mělo být povinností. Znovu ale konstatuji, že veškeré záležitosti s tímto spojené záleží na domluvě smluvních států.
Lomové čáry můžeme spatřit i na historických a trojmezních hraničních znacích.
Pro zajímavost jsem si dal tu práci a zdokumentoval hraniční mezníky, které vyznačují lom čáry státní hranice kromě prvního
z nich. Vám turistům doporučuji, aby jste sem tam tyto lomové čáry na meznících sledovali. Proč? To se dozvíte dále.

směry vedení hranice na hraničních kamenech,
na trase Růženec – Špičák (Rychlebské hory) (08.09.2012)
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Terén kolem státních hranic je někdy nevyzpytatelný. Může se stát, že pěšina pokračuje pořád rovným směrem, ale čára státní
hranice se lomí o 90 stupňů a vaše naplánovaná cesta vede podél státní hranice. Je třeba dodat, že hraniční znaky jsou mezi sebou
vzdáleny cca 50 až 150 metrů a pokud je terén nepřehledný, mohou se skrývat například v houští, vysoké trávě či být skryty za
stromy. Nestojí to pak za to jít velmi těžkým terénem 150 metrů do slepé uličky a pak 150 metrů zase zpátky. Stalo se mi to.
Výše vyobrazené hraniční znaky označují státní hranici přímo – hraničním znakem prochází čára státní hranice. Podle obecného
principu by čára státní hranice měla procházet oním křížkem (s ryskami). Hraniční znaky označují průběh státní hranice i nepřímo.
Děje se tak v případě, že nelze hraniční znak osadit přímo do čáry státních hranic což je typické pro hraniční cesty, hraniční příkopy
a zejména pro hraniční vodní toky. U nepřímého vyznačení státní hranice se hraniční znaky osazují mimo průběh státní hranice, tj.
u hraniční cesty nebo na břehu hraniční řeky, a to souvztažně nebo střídavě. U nepřímého značení jsem se na cestách setkal i se
situací, kdy zpravidla na lesních pěšinách je průběh státní hranice označen i přímo – u cesty jsou naproti sobě hraniční mezníky se
stejným číslem a uprostřed cesty čouhá ze země kamenná deska s křížkem. Důvodem může být skutečnost, že když se taková
pěšina táhne několik kilometrů, je vcelku praktické místy označit průběh státní hranice přímo. Přímé označení však musí být těsně
nad zemí, aby nebránilo užívání hraniční cesty. Toto označení považuji za výjimku. Mělo by se jednat o lesní pěšiny kam by se
například auto nebo dětský kočárek nedostal. Těžko si představit situaci, že by byla přímo označena zpevněná cesta po níž jezdí
auta nebo cyklisté. Jak je tomu u vodních toků? Pokud jde o menší řeky a potoky, zde by bylo umisťování železných trubek do
středu toku poněkud nevhodné až nevkusné. U větších zpravidla splavných řek se průběh státní hranice vyznačuje bójemi. Další
kombinaci přímého a nepřímého označení lze vypozorovat např. u hraničního vodního toku jehož břehy spojuje most do kterého je
zapuštěn přímý hraniční znak. Jeden takovýto zapuštěný znak jste mohli již shlédnout dříve.
Ještě bych rád poukázal na tzv. pomocné značení státních hranic. V praxi jsem se setkal například s plastovými bílými kůly
s modrým pruhem ve vrchní části, které lemují česko-německé státní hranice. Vyznačují okraje hraničních cest. Určitě nelze
pochybovat o tom, že se jedná o velmi praktické značení, které je někdy pro turistu nepostradatelné. Toto pomocné značení můžete
vidět na následujícím obrázku.

hraniční zpevněná cesta, u historických
mezníků u Nového Žďáru (místní
část Aše) 15.08.2012)

hraniční potok Chodská Úhlava,
nedaleko Svaté Kateřiny (okres
Klatovy), historické mezníky
z roku 1761 (17.10.2012)
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přímé vyznačení státní hranice na hraniční cestě, na trase
Pod Dylení – Mohelenská pláně (západně od
Mariánských lázní) (17.08.2012)

přímé vyznačení státní hranice na hraniční cestě, na trase
Ovčí vrch – Hlinitá cesta (Český les) (16.10.2012)

Na závěr pár slov k očíslování hraničních znaků. Každý hraniční znak je zpravidla označen iniciály států jimiž státní hranice
vede (C – Česko, D – Německo, Ö – Rakousko, S – Slovensko) a pořadovým číslem. Je-li hraniční znak osazen z jedné strany např.
písmenem C, znamená to, že tato strana je přivrácená České republice. V případě nepřímého vyznačení, kdy se hraniční znak
nachází na území jednoho státu, je doplněn jen jednou iniciálou, a to tohoto státu, dále pořadovým číslem. Státní hranice s každým
sousedním státem jsou zvlášť rozděleny na hraniční úseky označované římskými čísly, které se dále dělí na subčásti, které jsou
číslovány arabskými čísly. Rád bych konstatoval, že v číslování hraničních znaků je sice utříděný systém, ale je složitý. Pro naše
potřeby postačí výše uvedené. Navíc, každé smluvní státy mají svůj systém číslování.
Na cestách po hraniční čáře jsem měl přání. Chtěl jsem narazit na mezník s mým datem narození (18/5) nebo alespoň ročníkem
narození (19/84). Ale nenašel jsem. A když už jsem byl blízko, tak zřejmě začala nová subčást hraničního úseku nebo nový úsek
samotný a číslování se vyvíjelo zase jinak. Snad trpělivost někdy přinese tížené ovoce.
6. MALÝ HRANIČNÍ SLOVNÍČEK
Nyní dávám prostor k prezentaci základních pojmů, se kterými se můžeme u problematiky státních hranic setkat. Některé
pojmy jsou více odborné, některé směřují přímo do terénu a k turistice.
Delimitace – určení nové státní hranice v místech, kudy dosud nevedla. Nový průběh státní hranice je slovně popsán a
k tomu je připojen detailní mapový zákres. Je zřejmé, že v případě vymezení orografické hranice, která povede tokem řeky,
není potřeba složitějších jednání na rozdíl od situace, kdy nová hranice povede zastavěným územím a bude se často lomit.
Demarkace – následuje po delimitaci, představuje přesné vytyčení státní hranice v terénu hraničními znaky. Je třeba
poznamenat, že celou takovou činnosti řídí a monitoruje příslušná rozhraničovací komise složená ze zástupců států. Součástí
demarkace je již vyhotovení podrobné dokumentace, kterou není nic jiného než hraniční dokumentární dílo. Např. u řeky
nelze opomenout určení zda jde o pevnou nebo pohyblivou hranici.
Hraniční dokumentární dílo – soubor geodetických a popisných údajů o státních hranicích a jejím průběhu. Je třeba dodat,
že takováto díla jsou velmi rozsáhlá. Obsahy díla jsou stanoveny mezinárodní smlouvou zúčastněných států.
Hraniční cesty – společné silnice, pěšiny a další zpevněné nebo nezpevněné cesty (např. hraniční stezky na hřebenech hor),
kterými probíhají podélně státní hranice.
Hraniční vody – společné úseky vodních toků, kterými probíhají podélně státní hranice. Hraniční znaky bývají osazeny na
každém z břehu státu.
Hraniční znak – měřická značka tvořená povrchovou stabilizací anebo povrchovou a zároveň podzemní stabilizací. V terénu
jsou to hraniční kameny (mezníky) různých tvarů (pravidelný kvádr, komolý jehlan nebo jiné těleso, historické a trojmezní
mezníky), dále znaky vytesané do kamene či skály. Součástí hraničního znaku je zpravidla křížek jímž prochází hraniční čára.
Lomový bod – jeden bod ze souvislé myšlené množiny, v němž čára státní hranice mění směr a jeho přesnou nemyšlenou
polohu lze určit z hraničního dokumentárního díla.
Signálka – v době železné opony se jednalo o obslužné komunikace pro provoz tzv. signální stěny ve které byly umístěny
signální dráty. Pokud byla signální stěna narušena člověkem, který chtěl nedovoleně překročit státní hranici, byl vyslán signál
Pohraniční stráži. Mezi obslužné komunikace patřily zejména ty přístupové, spojovací, zásahové a překrývací. Mohlo se jednat
i o tu, na které se nacházela signální stěna. Ne všechny byly asfaltovány, pak se jednalo o polní nebo lesní cesty. Dnes po
obslužných cestách zbyly zpevněné i nezpevněné (i zarostlé) úseky, které se táhnou podél státní hranice v různých
vzdálenostech od čáry státní hranice. Říkáme jim signálky. Signálky dávají příležitost (cyklo)turistům k poznání pohraničních
oblastí. Signálkami mohou být i dnes již zarostlé průseky, které jsou tak bez užitku.
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Trojmezí, trojstátí, trojzemí – styk hranic třech států (nebo jiných oblastí). Česká republika má 4 trojstykové body se státy,
tj. Německo-Rakousko, Rakousko-Slovensko, Slovensko-Polsko a Polsko-Německo. Specifickým trojmezním bodem je styk
našeho státu s německými spolkovými zeměmi (Bavorsko a Sasko). Další trojmezní styky mají již historický význam, označují
dřívější rozhraničení zemí nebo panství (např. kámen Wappenstein u Božího daru nebo Třípanský kámen v Javořích horách).
Zařízení upozorňující na průběh státních hranic – jsou to oválné nebo obdélníkové tabule se kterými se běžně setkáváme
zpravidla na hraničních přechodech (silničních i turistických). Česká republika ve srovnání se sousedními státy je výjimečná
resp. jedinečná tím, že obdélníkové tabule s červeným nápisem „Pozor! Státní hranice“ rozmisťuje prakticky po celém území
státní hranice. Okřídlený turista se s ní může setkat prakticky kdekoliv včetně těžkého a nepřístupného terénu.
Železná opona – označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem Evropy v druhé polovině 20.
století. Neprostupná hranice se nacházela mj. na západní hranici Německé demokratické republiky a na jihozápadní a z části
jižní hranici Československa. Mnozí lidé z Československa v době komunistické éry toužili po lepším životě na západě, začali
proto směřovat na západ. Železná opona byla reakcí na neustávající útěky lidí přes hranici. O železné oponě bude podrobněji
pojednáno ještě později.
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B.
TROCHA VÝVOJOVÝCH UDÁLOSTÍ O STÁTNÍCH HRANICÍCH
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1. OSUDY ČESKOSLOVENSKÝCH HRANIC A POHRANIČÍ (1918 – 1992)
1.1 VÝVOJ PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V roce 1918 skončila 1. světová válka, která předtím čtyři roky pustošila celou Evropu. Jejím výsledkem byl mj. i rozpad
Rakouska-Uherska na nástupnické státy. Jedním z nich byla i Československá republika. Vznik tohoto státu byl dán nejen přímým
vývojem válečných událostí, nýbrž i velkým úsilím domácího a zahraničního československého odboje v boji za československou
samostatnost.
Krátce po 28. říjnu 1918 se podařilo nové československé státní moci opanovat většinu historických českých zemí. S novou
československou nezávislostí se však nehodlali smířit zejména čeští Němci, vzhledem k tomu, že Němci hráli v tzv. předlitavské
části Rakouska-Uherska rozhodující roli, a Němci žijící v českých zemích o tuto roli měli přijít. Reakce nenechala na sebe dlouho
čekat. Krátce po vzniku státu byly vytvořeny 4 provincie – Deutschböhmen v severních Čechách, Sudetenland na severní Moravě a
ve Slezsku, Böhmerwaldgau v oblasti Šumavy a Deutschsüdmahren na jižní Moravě, to vše s vlastními vládami. Tyto provincie měly
být posléze připojeny k Německu. Československo na situaci vojensky zareagovalo a všechny provincie vojensky obsadilo a plně
nad nimi získalo svou územní výsost. Stejná politika byla ze strany ČSR uplatněna brzy i vůči Těšínsku a Slovensku. Je třeba
připomenout, že tuto politiku bylo nutné opřít o souhlas alespoň jedné dohodové mocnosti, v tomto případě to byla Francie. Další
německá jednání o navrácení provincií byla na mezinárodním poli marná.
Jak jsem již výše předeslal, stejná politika byla uplatněna i vůči Těšínsku a Slovensku. Těšínsko si Československá republika
nárokovala jako historické území zemí Koruny české. Byly zde i další důvody, převážně ekonomické a dopravní. O Těšínsko
Československá republika vedla s Polskem spory a dokonce i ozbrojené boje téměř 2 roky. Nakonec bylo území Těšínska, Oravy a
Spiše rozděleno mezi oba státy zhruba v poměru 2/3 ve prospěch ČSR a 1/3 ve prospěch Polska. Na slovenská území si zase dělalo
nárok Maďarsko. I zde spory trvající téměř rok přerostly v ozbrojené konflikty. Až po vojenských akcích v důsledku utváření
bolševického státu na československém území připadlo slovenské území Československé republice.
Pro svoje bytí v československém státě se vyslovili v letech 1918-1919 i představitelé podkarpatských Rusínů. V rusínské otázce
v první fázi rozhodl plebiscit (pro autonomní soužití s Československem se vyslovilo 67 % hlasů). V dalších obdobích i zde
probíhaly konflikty, které přerůstaly v boje. Nezávislý stát Rusínů v Československu byl prohlášen v květnu 1919.
Výše uvedené spory a schvalovací režimy byly často řešeny na tzv. Mírových konferencích, kde hlavní a rozhodující slovo měly
jen hlavní vítězné mocnosti 1. světové války, tj. Francie, Velká Británie, USA, Itálie a Japonsko. Konference probíhaly až do
poloviny roku 1920. Na konferencích se taktéž řešila otázka československých státních hranic. Československé územní požadavky
se zakládaly na různých kritériích. Základem měla být kontinuita s dosavadními hranicemi státními (mezi někdejším RakouskemUherskem a jeho sousedy) či administrativními (mezi zeměmi Rakouska-Uherska), tj. princip hranic historických, který se měl
uplatnit především u hranic zemí Koruny české, případně u Slovenska a Podkarpatské Rusi, pokud zde již hranice existovala.
Změny hranic byly často odůvodněny kritérii národnostními, dále ekonomickými, strategickými nebo dopravními. Vůči Německu
byly vzneseny některé územní požadavky (v některých případech za územní kompenzaci) – např. nárok na Kladsko.
Československá strana jako protihodnotu nabízela např. část ašského a frýdlantského výběžku. Vůči Rakousku se jednalo o návrhy
změn v oblasti jihovýchodních Čech a Valticka a jemu přilehlému okolí (mj. území soutoku Moravy a Dyje). Dále bylo žádáno o
připojení Slovenska a území Podkarpatské Rusi. Požadavky se také týkaly oblastí mezi Rakouskem a Maďarskem.
Československá teritoriální komise po projednání požadavků vyhověla většině z nich. Rada čtyř (zástupci Francie, Velké
Británie, USA a Itálie) však zamítla navrhované změny historických hranic. Rada čtyř viděla jako nejjednodušší řešení rozdělení
podle historických hranic (kdežto Československo požadovalo změny těchto hranic). Během dalších jednání však Rada čtyř
připustila některé korekce v otázkách historických hranic. Hranice s Německem byla definitivně určena Radou deseti (zástupci
vítězných mocností 1. světové války), s tím, že hranice bude plně historická, s výjimkou dvou menších změn ve prospěch ČSR (mj.
připojení Hlučínska). Rada čtyř dále rozhodla otázky rakouských a maďarských hranic. Československu byla dána část Vitorazska a
pravého břehu Moravy, dále předmostí u Bratislavy na pravém břehu Dunaje. Dále velmoci jednaly o hranici maďarské. Řešila se
otázka, zda má Slovensko sahat až k Dunaji. Odpověď na otázku vyzněla ve prospěch Československé republiky. Pokud jde o
hranici s Polskem, tak tato měla probíhat (mimo sporné oblasti Těšínska, Oravy a Spiše) v linii staré hranice uhersko-slezské a
uhersko-haličské. Stalo se tak. Později byla určena hranice ve zmíněných třech sporných oblastech. Nově byla velmocemi určena
hranice mezi Československem a Rumunskem. Dohody o hranicích s Polskem a Rumunskem odkazovaly na někdejší státní či
administrativní hranici, vedení hranice rozvodím či vodním tokem a mj. hřebenem hor.
Pro vytyčení hranic přímo v terénu byly zřízeny tzv. delimitační komise. Komise měly za úkol mj. vyznačit hranice hraničními
znaky, určit povahu mokrých hranic a vyhotovit příslušná hraniční dokumentární díla. Je zřejmé, že se jednalo o velmi zdlouhavé a
náročné práce, které se i zde neobešly bez drobných sporů. Veškeré delimitační práce byly úspěšně dokončeny v průběhu 30. let
minulého století (výjimkou byly československo-německé hranice mimo hlučínského úseku, které byly v mírové smlouvě
definovány odkazem na státní hranice z roku 1914).
1.2 VÝVOJ V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (1918 – 1937)
Státní hranice ČSR s Německem stanovená v roce 1919 byla vtělena do Versailleské mírové smlouvy. Jak jsem již výše
podotknul, delimitační komise pro československo-německé hranice existovala jen pro hlučínský úsek (ostatní části hranice podle
těch z roku 1914). Práce delimitační komise však i u ostatních úseků hranic byla nezbytná, jelikož bylo třeba provést kontrolu,
opravy a např. doplnění hraničních znaků. Klíčovým úkolem komise bylo však pořídit hraniční dokumentární dílo. Komise do roku
1937 splnila veškeré úkoly a její práce byla završena právě vyhotovením hraničního dokumentárního díla československoněmeckých státních hranic. Byly vyhotoveny tzv. Zápisy o skončení hraničních dokumentárních děl. Dalším výsledkem prací byla
Berlínská smlouva o pruském díle československo-německé hranice z roku 1930. Je zřejmé, že smlouva se týkala pruské části hranic.
Jelikož smlouva obsahovala změny státní hranice, byl přijat ústavní zákon č. 102/1930 Sb. z. a n., o úpravě státních hranic
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s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Další ovoce přinesla Badelsterská smlouva, která se týkala saského a bavorského dílu
státních hranic. Byla jakýmsi shrnutím výsledků z proběhnutého přezkoušení hranic. I v důsledku přijetí této smlouvy byl přijat
ústavní zákon, a to pod č. 205/1936 Sb. z. a n., o úpravě státních hranic s Německem.
Základním dokumentem pro věc československo-rakouské hranice se stala tzv. Velká Saint-Germainská smlouva z roku 1919.
Dalším krokem bylo přijetí Smlouvy o vedení rakousko-československé hranice. Dokument zahrnoval zejména statusové a
režimové otázky. V roce 1920 byla ustanovena delimitační komise. Její práce vyvrcholila v roce 1923, kdy byl sepsán o výsledku
činnosti příslušný protokol. Součástí výsledků bylo rovněž vyhotovení hraničního dokumentárního díla. Po vyhotovení hraničního
díla byla podepsána Smlouva o úpravě právních poměrů na státní hranici. Vzhledem k tomu, že tato smlouva stanovovala
pohyblivost mokrých hranic, musel být ze strany ČSR schválen ústavní zákon již dříve zmíněný (č. 102/1930 Sb. z. a n.).
Československo-polské hranice byly pojaty do Sévreské smlouvy hraniční. Polská strana však smlouvu nepodepsala a smlouva
tak nenabyla platnosti. Důvodem bylo zamítnutí nárokování území východního Haliče. Delimitační komise byla ustanovena v roce
1920 a pověřena rozhraničením československo-polského území. Během rozhraničování vedlo Polsko s Československem spory
v souvislosti s rozdělováním území. Spory řešily mezinárodní orgány a zpravidla dávaly za pravdu československé straně. Práce
delimitační komise byly skončeny v roce 1927 podepsáním hraničního dokumentárního díla. Je např. zajímavé, že všechny mokré
hranice byly určeny jako pevné.
1.3 VÝVOJ V OBDOBÍ DRUHÉ REPUBLIKY A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY (1938 – 1945)
Poměrně hladký průběh vývoje československých hranic byl přerušen událostmi souvisejícími s podepsáním tzv. Mnichovské
dohody (dohoda o nás bez nás ze září 1938) a pod nátlakem jejím přijetím ze strany ČSR. Mnichovská dohoda měla vyřešit otázku
německé národnostní menšiny v ČSR jejím připojením k Německu. Důsledkem dohody byly události a akty, které způsobily tzv.
diskontinuitu (nesouvislé přerušení) československých státních hranic. Je třeba dodat, že Mnichovská dohoda byla v rozporu
s československým i mezinárodním právem – byla tudíž neplatná od samého počátku a diskontinuita byla tedy jen faktická, nikoliv
právní. Státní hranice, které měla ČSR k září 1938 jsou tedy tytéž od května 1945 po osvobození.
V důsledku Mnichovské dohody tedy byla ČSR fakticky připravena o rozsáhlé oblasti svého pohraničí Čech, Moravy a Slezska a
v důsledku tzv. Vídeňské arbitráže a dalších aktů i o další území mající pro republiku strategický význam. Ztráta těchto území vedla
ke vzniku tzv. druhé (okleštěné) republiky. Mnichovská dohoda stanovovala na československém území čtyři pásma, která měla být
posléze obsazena německými oddíly (oblast Šumavy, oblast šluknovského a frýdlantského výběžku, oblast západních Čech –
zejména Chebsko a Tachovsko a oblast bělovodského a osoblažského výběžku. Další páté pásmo mělo být určeno mezinárodním
výborem. Konečné stanovení hranice mezi Německem a Československem měl provést tentýž mezinárodní výbor složený ze
zástupců Německa, Velké Británie, Francie, Itálie a Československa. Závěry Mnichovské dohody byly fakticky v praxi naplněny.
Československo v důsledku této dohody a souvisejících aktů přišlo ve prospěch Německa o území o rozloze 28 690 km2 s více než
3 500 000 obyvateli, z nichž více jak 738 tisíc bylo Čechů a Slováků.
Dále nutno říci, že Československo přišlo o další část území v důsledku dalších německých požadavků. Mezinárodní orgány
schválily tzv. Protokol o stanovení státních hranic mezi Československou republikou a Německou říší. Bylo dohodnuto, že přesné
vytyčení hraniční čáry na místě samém provede česko-slovensko-německá hraniční komise. Rozhraničení se protáhlo i do období
po okupaci zbytku Čech, Moravy a Slezska. V březnu 1939 byl vyhlášen na okleštěním česko-slovenském územím Protektorát
Čechy a Morava a Slovenský štát. Zbytek Podkarpatské Rusi byl okupován Maďarskem. Z hranic státních se staly hranice
vnitrostátní jelikož Protektorát a Slovenský štát byly součástí Německé říše. Tak tomu bylo po zbytek války.
Při této příležitosti bych rád vám čtenářům doporučil shlédnout dvoudílný československý film Dny zrady (1973, režie Otakar
Vávra). Film rekonstruuje děje z roku 1938 a popisuje události probíhající v období podpisu Mnichovské dohody. Ve filmu lze
shlédnout i roztržky mezi henleinovci (příznivci Sudetoněmecké strany) a československými vojáky na hranicích. Ano, ve
skutečnosti docházelo k ozbrojeným konfliktům. Henleinovci (jádro jednotek tvořili ordneři a turneři) přepadávali a ničili
československé celnice a policejní stanice. A nejen to, v této době na československé území vstoupily i říšskoněmecké oddíly –
obsazovaly území a střílely do příslušníků ozbrojených složek a civilního obyvatelstva.
Na počátku roku 1938 bylo území Rakouska připojeno k Německu. Tato okupace Rakouska se neprojevila na průběhu
československo-rakouských hranic. Poté faktický vývoj hranic, stejně jako v případě vývoje hranic s Německem, od září 1938
souvisel s pomnichovskými událostmi, kde jižní část Československa na úseku rakouských hranic (taktéž byly osídleny německou
menšinou) byla na většině délky hranic (opět fakticky, ne právně) posunuta do vnitrozemí v neprospěch Československa. Opět
platilo, že válečné události, stejně jako v případě hranic s Německem, neměly právní vliv na československo-rakouské hranice, které
byly plně fakticky obnoveny po 2. světové válce v jejich průběhu z roku 1938.
I československo-polské hranice byly postiženy důsledky vyplývající z Mnichovské dohody a dalších aktů. Krátce po
mnichovských událostech Polsko předneslo svoje územní požadavky vůči okleštěnému Československu. Československo bylo
nucené o nich jednat. Výsledkem byla dohoda z podzimu 1938 na základě které Československo postoupilo Polsku některá svá
území. V terénu působila rozhraničovací komise, ta ještě provedla oproti dohodě některé změny. Práce komise skončila podpisem
protokolů o delimitaci v listopadu 1938. Do konce téhož roku byly provedeny ještě menší změny hranic. Vůči Polsku přišlo
Československo o 1 086 km2 s více než 230 tisíci obyvateli (z toho více jak 134 tisíc Čechů a Slováků). Ke změně hranice došlo na
Těšínsku, u Čadce, na Oravě, Spiši, na Dunajci a Pieninách, na řece Poprad, u Cigelky a Udavy.
1.4 ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ V POHRANIČÍ
Když se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler, který se netajil svými úmysly na podmanění si Evropy, reagovala na
tuto skutečnost většina zemí vy(budováním) stálých pohraničních opevnění. V Československu byla nastolena otázka jak se úspěšně
bránit případné invazi. Československo mohlo mobilizovat přibližně stejně početnou armádu jakou mělo Německo ve stálém
stavu, nicméně s nižším vojenském potenciálem. Přesto bylo nutné v případě konfliktu uhájit co největší část našeho území a
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zachovat silnou armádu nejméně po dobu, než se spojenecká (zejména francouzská) vojska stačí mobilizovat a zahájit ofenzívu na
západě Německa. Dalším důležitým faktorem, který rozhodl o výstavbě opevnění byl nevýhodný protáhlý tvar republiky a značná
délka hranice s nepřátelskými státy (tj. s Německem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem). Československo nemělo v podstatě
bezpečné vnitrozemí. Pohraniční opevnění bylo řešením, které mělo podstatně ušetřit živou sílu, vázat na sebe značnou část sil
nepřítele a umožňovalo mobilní armádě zasahovat na nejohroženějších směrech. Pohraniční opevnění mělo invazi zbrzdit, umožnit
mobilizaci spojenců, vleklými boji nepřítele vyčerpat a případně umožnit ústup. Inspirována francouzskou Maginotovou linií a
s pomocí francouzských vojenských poradců přistoupila tedy republika k výstavbě opevnění.
Byly vypracovány 3 programy opevnění:
a) první z nich byl schválen v prosinci 1935 a zahrnoval těžké opevnění ve dvou sledech od Odry po Labi na severu hranice,
délka opevnění byla přibližně dvojnásobkem Maginotovy linie a bylo by při stavu naší ekonomiky jen těžce finančně únosné
toto zrealizovat,
b) druhý program byl schválen v červnu 1936 a byl ryze zbožným přáním politiků, opevnění celé hranice státu nebylo únosné a
armáda by nemohla disponovat žádnými mobilními jednotkami, protože veškeré svoje síly by spotřebovala v opevnění,
c) třetí program schválený v listopadu 1937 byl kompromisem mezi vládou a armádou, velitel Ředitelství opevňovacích prací
(ŘOP) generál Husárek prosadil plán, který počítal s výstavbou dvou sledů moderních lehkých objektů (řopíků) po celé
délce hranice a na ústupových příčkách s tím, že v nejohroženějších směrech budou posíleny těžkým opevněním, tento
program počítal s 1 276 těžkými a s 15 463 lehkými objekty, je třeba dodat, že z doby prvních dvou programů zůstalo po
republice rozeseto několik set pevnůstek kopírujících lehké opevnění francouzského vzoru, které střežily důležité silnice a
očekávané prostory útoku.
Pro vlastní řízení výstavby byla zřízena ženijní skupinová velitelství, kterým byl svěřen dozor nad výstavbou opevnění
v konkrétních stavebních úsecích. První pevnosti stavěné v roce 1936 ještě vycházejí z francouzského vzoru a vznikaly za aktivní
pomoci francouzských poradců. Postoupně však byla vyvinuta dokonalejší koncepce opevnění, která odstranila nedostatky a
finanční náročnost francouzského opevnění. Tuto koncepci později převzala samotná Francie. Československé opevnění (tzv.
Benešova linie) v tehdejší Evropě stálo na samém vrcholu co se týče opevňovací výstavby. Pro Německo bylo opevnění v podstatě
nepřekonatelné. Na rozdíl od Francie, kde hlavní základ opevnění tvořily dělostřelecké tvrze, které byly občas proloženy linií
izolovaných srubů, byla u nás zvolena varianta, při které byl důraz položen především na konzistentní linii těžkého opevnění
tvořeného izolovanými pěchotními sruby. Dělostřelecké tvrze se měly stavět řídce tak, aby se dotýkaly jejich tzv. palebného vějíře.
Byly určeny zejména k posílení obrany linie izolovaných pěchotních srubů a k palbě do předpokládaných nástupových prostorů
nepřítele. Toto řešení bylo také finančně nejúnosnější.
Plán výstavby opevnění byl rozpracován na 10 let, tj. opevňovací práce měly být v podstatě ukončeny v roce 1945. Výstavba
opevnění se rozběhla horečným tempem, o čemž svědčí skutečnost, že za 3 roky výstavby se podařilo vybudovat přes 10 tisíc
lehkých objektů, 226 těžkých objektů a rozestavěno bylo 13 dělostřeleckých tvrzí. Současně byly vybudovány dlouhé kilometry
protitankových a protipěchotních překážek, které tvořily nedílnou součást opevnění. Stavělo se nejen na hranicích resp.
v pohraničních oblastech, nýbrž i ve vnitrozemí, kde byly budovány druhosledové příčky lehkého opevnění, které měly brzdit
postup nepřítele v případě proražení první linie. Současně s výstavbou byly vyvíjeny speciální pevnostní zbraně, které neměly
v tehdejším světě obdoby. Linie těžkých objektů na některých úsecích byla téměř dokončená. Během všeobecné mobilizace v září
1938 byly všechny hotové úseky opevnění připraveny k obraně.
Události ovšem předstihly všechno. Na nepřátelský vpád naši vojáci v opevnění čekali marně. Přišel Mnichovský diktát a s ním
odstoupení pohraničních oblastí Německu. Dále je třeba dodat, že Německo po záboru Rakouska mělo k útoku v podstatě celou
jižní hranici, na které opevnění zoufale chybělo a horečně se dobudovávalo. Jelikož se většina pevnostních objektů nacházela na
území odstoupeném podle Mnichovské dohody, padly tyto stavby do rukou nepříteli proti kterému byly původní postaveny, bez
jediného výstřelu. I tyto události jsou součástí velkofilmu Dny zrady. Zbytek objektů Němci získali o něco později při obsazení
zbytku ČSR. Německá armáda nezaváhala a na obsazených objektech začala ihned zkoušet účinky různých druhů zbraní a munice.
Německá armáda rovněž provedla cvičnou výsadkovou operaci za linii lehkého opevnění a snažila se o její proražení. Akce skončila
fiaskem. Po zhodnocení se němečtí velitelé vyslovili, že dobývat toto opevnění bojem bez jeho předběžné znalosti by znamenalo
veliké ztráty. Těžké opevnění se posléze Němci učili dobývat u Opavy a tyto zkušenosti pak používali při dobývání belgických a
francouzských pevností v roce 1940, které však nedosahovaly takových kvalit.
Další medvědí službou, kterou ex-československé objekty prokázaly Třetí říši, byl kvalitní materiál použitý při jejich stavbě. Na
počátku války byly z řady objektů těžkého opevnění vytrhány stovky ocelolitinových zvonů, kopulí a střílen. Tento velmi cenný
materiál našel uplatnění při stavbě německých opevnění a nebo byl využit jako vítaná surovina v rozrůstajícím se zbrojním
průmyslu. Poté bylo opevnění na čas zapomenuto. Ke slovu se dostalo až ke konci vláky, kdy Němci zdevastované opevnění
zbavené pancéřových zvonů a střílen narychlo opravovali proti postupující Rudé armádě.
Po skončení války nebyl pohled na pevnostní objekty nijak zvlášť optimistický – řada objektů těžkého opevnění byla poškozena
německými zkouškami či trháním vybavenostních částí. I přesto se krátce uvažovalo o opětovném začlenění pevnostních objektů
do obranných plánů Československé republiky. Reaktivace se nakonec dočkaly pouze pevnostní úseky na západní a jižní hranici.
Některé, především dělostřelecké tvrze byly využívány jako muniční skladiště. V polovině 50. let a na začátku 60. let pokračovala
devastace těžkého opevnění v důsledku poválečného hladu po surovinách. Probíhalo mj. rabování stavebního materiálu
obyvatelstvem z blízkého okolí. Sruby a řopíky postupně mizely v lesích nebo zarůstaly na polích.
Koncem 60. let začala vznikat první muzea československého opevnění. Opravdový rozmach zažilo pevnostní muzejnictví až
v 90. letech minulého století. Po listopadových událostech v roce 1989 již nic nebránilo vzniku různých klubů a spolků, které se
začaly starat o objekty po celé republice. Postupně vznikla celá řada muzeí. Armáda České republiky postupně předala objekty do
soukromého a obecního vlastnictví. Z některých pevností jsou muzea, některé jsou v udržovaném stavu, z některých se stala
rekreační zařízení a některé zůstaly zapomenuty.
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průběh pohraničního opevnění podle studie generála Husárka z listopadu 1937,
z informační tabule Naučné stezky Pasák mezi Brannou a Ostružnou (Jeseníky) (29.08.2012)
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vysvětlivky k průběhu pohraničního opevnění podle studie generála Husárka z listopadu 1937,
z informační tabule Naučné stezky Pasák mezi Brannou a Ostružnou (Jeseníky) (29.08.2012)

Problematika československého opevnění je nepochybně spjata s pohraniční turistikou. Československé opevnění zůstalo
památníkem našich lidí ubránit se, proto na svých toulkách některé objekty navštěvujeme a vstřebáváme informace z tabulí, které
stojí opodál. I já tuto věc považuji v souvislosti s pohraniční turistikou za tolik důležitou, že se jí budu ještě později věnovat.
1.5 VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÝCH HRANIC V LETECH 1945 AŽ 1992
1.5.1 Obecné poznámky
Po válce zcela přirozeně propukly mezi lidem oslavy osvobození. Národní hrdost a vlastenectví byly znát na každém kroku.
Důkazem budiž látkový kapesník k oslavě konce 2. světové války, který mi před několika lety daroval děda jež události jako klučina
pamatuje. Středem pozornosti historické cennosti je mapa Československa na které je žlutou barvou vyznačeno území, které bylo
Německu postoupeno v rámci Mnichovské dohody. Území bylo označováno jako Sudety.
Jak jsem již dříve poukázal, po skočení 2. světové války a osvobození Československa došlo v úsecích československých hranic
k plnému obnovení stavu z roku 1937. Na obnovení nutno nahlížet ze dvou pohledů:
a) právní stav – jelikož Mnichovská dohoda byla od počátku neplatná, na problematiku státních hranic se vztahovaly
mezinárodní smlouvy a další akty z období předmnichovských událostí,
b) faktický (fyzický) stav – státní hranice vedly opět podle hraničních dokumentárních děl platných z období
předmnichovských událostí, nutno ale dodat, že hraniční značení (nejen na německém úseku státní hranice) bylo poničené,
v důsledku toho se v následujících letech musely provést nové demarkace a vyhotovit nová hraniční dokumentární díla resp.
jejich aktualizace.
Nyní se tedy podívejme na rehabilitace jednotlivých úseků československých hranic a jejich postupný vývoj. V jednom čase byly
československé hranice poznamenány politováníhodnou skutečností – vybudováním tzv. železné opony. Při této příležitosti bych
tuto problematiku uvedl samostatně až nakonec vývojových událostí. Termín železné opony byl již definován ve slovníčku, jakož i
pojem tzv. signálky.
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látkový kapesník k oslavě konce 2. světové války (rodinný dar), žlutě je vyznačeno území postoupené na základě Mnichovské dohody

1.5.2 Státní hranice s Německem
U německé problematiky Československo předpokládalo, že jako člen vítězné koalice bude moci nejen potvrdit své dosavadní
(tj. předválečné) hranice, ale nad jejich rámec vůči poraženému Německu vznést i územní požadavky. Po osvobození se prosadila
zásada, že všechny územní změny mají být činěny jen ve prospěch ČSR a jen nad rámec předmnichovských hranic, tj. že nemá být
oddělováno nic ze současného československého území. Výměna území tudíž nepřicházela v úvahu. Požadavky se týkaly
bavorského i saského úseku hranice, dále úseku polské hranice. Polsko však naše územní požadavky odmítalo a tyto nakonec nebyly
realizovány. Změny vůči Německu byly zamýšleny především tak, aby hraniční čára, běží-li po hřebeni hor, byla svedena
v neprospěch Německa pod hřeben. Důvodem bylo případné vybudování opěrných bodů. Dále se změny týkaly odstranění tzv.
zářezů do československého území, tj. mělo dojít k napřímení hraniční linie. V důsledku vývoje politické situace se však tyto územní
změny nemohly uplatnit. Německo bylo po válce obsazeno vítěznými mocnostmi (Sovětský svaz, USA, Velká Británie a Francie) a
rozděleno do 4 okupačních zón. Mocnosti převzaly do svých rukou veškerou moc Německa a jen postupně ji pak později předávaly
nově se tvořícím německým orgánům. Vývoj pak vedl ke vzniku dvou bloků – dvou států – Spolkové republiky Německo (SRN) a
Německé demokratické republiky (NDR). I za existence dvou republik však některé kompetence pro německé otázky vykonávaly
uvedené mocnosti. Tento stav skončil až v roce 1990 podepsáním smlouvy, která vedla ke vzniku sjednoceného Německa. Zpět ale
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ke státním hranicím. Kromě zachování československo-německé hranice byla tato zkrácena posunem mezi Německem a Polskem
na linii Odry a Nisy. V důsledku toho zanikl celý pruský díl československo-německé hranice a na východě se zkrátil úsek saský,
který nově začínal na místě, kde řeka Nisa opouští československé státní území a dále tvoří hranici mezi Německem a Polskem.
Jelikož před válkou a v průběhu války byly československo-německé hranice narušeny v důsledku odstraňování a poškozování
hraničních znaků, musela být provedena nová demarkace (přesné vytyčení hranice v terénu hraničními znaky). Podkladem pro
demarkaci na saském úseku hranic (úsek NDR) bylo hraniční dokumentární dílo z roku 1937. Práce proběhly od května do září
roku 1948. Kontroly československo-saského průběhu hranic a hraničního značení se pravidelně opakovaly na základě Hraniční
smlouvy mezi Československem a Německou demokratickou republikou o státních hranicích z roku 1980. Uzavření této smlouvy
předcházely měřičské práce v terénu provedené v druhé polovině 70. let, které vedly k vyhotovení nového hraničního
dokumentárního díla saského dílu hranic. Dílo se stalo přílohou uvedené smlouvy, která byla u nás publikovaná pod č. 112/1982
Sb. Vzhledem k tomu, že dotčená smlouva přinášela změny státní hranice, musela být schválena v Československu příslušnými
ústavními zákony. Tehdy již bylo Československo federací, proto musely být změny jejího státního území schváleny nejen federací,
ale i členským státem, tj. Českou socialistickou republikou. Ze strany ČSR to byl ústavní zákon č. 121/1981 Sb., o souhlasu ke
změnám hranic České socialistické republiky a ze strany federace pak ústavní zákon č. 37/1982 Sb., o změnách státních hranic
s Německou demokratickou republikou.
U bavorského úseku (SRN) byla situace složitější. Bavorská strana tvrdila, že k řešení problematiky je kompetentní jen
sjednocené a plně svrchované Německo. Nakonec byla provedena jen nezbytná oprava hraničního značení, a to na konci 50. let a
v druhé polovině 60. let minulého století. Opět se vycházelo z hraničního dokumentárního díla z roku 1937. Po těchto pracích
nastala opět mnohaletá odmlka, což vedlo k novému hromadění závad. Výrazně se to projevovalo na hraničních tocích, kde vlivem
eroze docházelo k častým změnám k poloze koryt toků, jímž byl veden průběh státních hranic. I když byla zřízena Společná
československo-bavorská komise pro hraniční vodní toky a bavorská strana byla ochotna na začátku 70. let k obnově přistoupit,
nakonec iniciativa pro nezájem Spolkové republiky Německo ztroskotala. K pozitivnímu vývoji došlo na bavorském úseku po
uzavření Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo.
Postupně se oba státy dohodly na měřickém přezkoušení hranic. Podkladem pro měřické práce se opět stalo hraniční dokumentární
dílo z roku 1937. Provedené měřické práce se staly základem pro vypracování nové hraniční dokumentace pro bavorský úsek, která
byla společně s hraniční dokumentací saského dílu vtělena do Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic (publikováno pod č. 37/2002 Sb. m. s.).
1.5.3 Státní hranice s Rakouskem
Události související s Mnichovským diktátem a 2. světovou válkou neměly ani v případě Rakouska právní vliv na hranice.
Československo uvažovalo o poválečném provedení některých výhodných korekcí na obnovených hranicích. Návrhy se týkaly
zejména povodí Moravy a Dyje z vodohospodářských důvodů. Navrhovány byly změny i na Novobystřicku a Jindřichohradecku,
dále v prostoru západně od Dolní Vltavice. Je třeba dodat, že Rakousko bylo považováno za oběť německé agrese a
nepředpokládalo se tak uplatnění stejného režimu jako v případě Německa. Jednání o územních změnách nakonec nevedla
k výsledku a na hranici tak byl zachován předmnichovský stav. Československo-rakouská hranice se však mírně prodloužila
v oblasti Petržalky.
V roce 1955 byla podepsána Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska, a to mezi mocnostmi a
Rakouskem. Čl. 5 smlouvy dodával, že hranicemi Rakouska budou ty hranice, které existovaly dne 1. ledna 1938. Československorakouských hranic se úzce týká i Dohoda mezi spolkovou vládou Rakouské republiky a vládou Československé republiky o
vyznačení hranic v souvislosti s provozem vltavské elektrárny u Lipna z roku 1958. V tomto roce finišovala výstavba vodní nádrže
Lipno, jejíž zátopová oblast na jižní straně sahala (a sahá dodnes) až na rakouské území. ČSR a Rakousko se v uvedené dohodě
dohodly na tom, že zatopením rakouského státního území v souvislosti s provozem vltavské elektrárny u Lipna, ke kterému dal
soukromý vlastník svůj souhlas, a proti kterému rakouský vodoprávní úřad nevznesl námitky..., nebude dotčen průběh
československo-rakouské státní hranice. V souladu s touto dohodou byla tato hranice v zátopové oblasti specifickým způsobem
vyznačena. Vyznačení bylo v bažinatém terénu provedeno pomoci dubových sloupů zaražených do země tak, aby jejich nadzemní
část převyšovala předpokládanou výšku vodní hladiny, pokud sem v případě vysokého stavu vody v nádrži voda dosáhne. Horní
části sloupů (cca 1/3 nadzemní výšky sloupu) byly opracovány tak, aby měly tvar hranolu stejného tvaru, jaký má jinak standardní
kamenný hraniční mezník. Takto získaný tvar byl natřen bílou barvou, v horní části červenou, a po stranách opatřen příslušnými
iniciálami natřenými na černo. Pokud tedy voda stoupne až sem, vyčnívají nad hladinu jen natřené části sloupů. Lokalita se nachází
cca 3 km na jihozápad od osady Dolní Vltavice, která se nachází na protějším břehu nádrže. Musím dodat, že z pohledu pohraniční
turistiky se jedná o velmi zajímavé místo, které snad někdy později rád osobně prozkoumám.
V roce 1956 bylo obnoveno vyznačení trojmezí západně od šumavské hory Plechý (trojmezí s Německem) jež bylo za války
zcela zničeno. V místě styku hranic byl osazen jako podstavec hraniční mezník, který vyčníval 20 cm nad povrchem terénu. Na jeho
vrchní části byl postaven válec ze žuly, na němž byly vyznačeny iniciály států a směrové značky. V červenci roku 1993 byl tento
hraniční znak nahrazen novým znakem, v nadzemní části tvořeným trojhranným podstavcem s na něm spočívajícím trojbokým
hranolem a na hranolu spočívající trojhrannou střechou. Celek je vysoký 205 cm a je opatřen směrovými značkami, slovním
označením všech tří států (u Německa a Rakouska též názvy spolkových zemí) a jejich státními znaky. Mohu potvrdit, že tento
hraniční znak zde stojí dodnes.
Poválečný vývoj hraniční problematiky se završil v roce 1975, kdy vstoupila v platnost Smlouva mezi ČSSR a Rakouskem o
společných státních hranicích (podepsána v roce 1973). Jelikož smlouva, byť s novelizacemi, platí dodnes, bude o ní podrobná
zmínka později. Jen pro pořádek, jelikož se dotýká změn státních hranic, je třeba připomenout přijetí ústavních zákonů č. 30/1974
Sb., o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky a č. 66/1974 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou
republikou.
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1.5.4 Státní hranice s Polskem
I československo-polské hranice byly po válce plně rehabilitovány. Prodloužila se však o úsek trojmezí Odra-Lužická Nisa a
naopak se zkrátila v souvislosti s odstoupením Podkarpatské Rusi ve prospěch Sovětského svazu. Československo-polská hranice
vyžadovala po válce nutně novou demarkaci, jelikož předmnichovské vyznačení bylo i zde značně poničeno. Demarkace provedená
v 50. letech byla završena Smlouvou mezi ČSR a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic. Nová
demarkace přinesla nové hraniční dokumentární dílo a celkem 85 změn hraniční čáry. Změny byly dány výměnami území.
V důsledku změn hranic byl přijat ústavní zákon č. 62/1958 Sb., o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou.
Na konci roku 1967 byla podepsána Smlouva mezi oběma státy o právních vztazích na československo-polských státních
hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách. Smlouva upravovala statusové a režimové otázky, mj. i
pohyblivost mokrých hranic. K úpravě podmínek provádění vybraných ustanovení byla v roce 1974 podepsána dohoda. Všechny tři
uvedené smlouvy byly později nahrazeny novými. Jednalo se o Smlouvu mezi dotčenými státy o společných státních hranicích
z roku 1995 a Smlouvu mezi dotčenými státy o spolupráci v hraničních otázkách z roku 1999.
Zpět ale k historickému vývoji. V roce 1975 byla podepsána Smlouva o změně průběhu státních hranic a o některých dalších
otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci. Její podepsání souviselo s přáním Polska vybudovat na
Dunajci přehradu, jejíž přirozenou stěnou měl být svah na slovenském území. Polsko požadovalo v této oblasti změnu státní
hranice. Změny byly nakonec provedeny a za odstoupené území Polsko poskytlo stejně velkou územní protihodnotu. V důsledku
změn byly přijaty ústavní zákony č. 74/1975 Sb., o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky a č. 143/1975 Sb., o
změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou.
Samostatnou kapitolou bylo přezkušování hranic na hraničních vodních tocích. Poslední celoplošné zaměření československopolských hranic bylo provedeno k roku 1957. V terénu se hromadily závady, které neodpovídaly stavu v hraničních dokumentech.
Závady se týkaly hraničních vodních toků. Teprve v letech 1976 až 1982 bylo provedeno přezkoušení hranic na vodních tocích.
Výsledkem prací bylo vyhotovení hraničních dokumentů, které se staly doplňkem k hraniční dokumentaci z roku 1958.
V souvislosti s těmito pracemi byly odděleny od obou států menší plochy státních území (v souvislosti s opravami v oblastech, kde
došlo k přirozeným změnám státních hranic). Pro zajímavost, z porovnání součtů ploch byl zjištěn rozdíl o výměře 0.54 hektarů
v neprospěch Polska. Přezkoušení završila až Smlouva mezi dotčenými státy o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky
prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích z roku 1986.
Nové hraniční dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Závěrečnou fází postupů bylo přijetí ústavních zákonů č. 43/1988
Sb., o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou, č.
49/1988 Sb., o souhlasu ke změnám hranic Slovenské socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou
republikou a konečně č. 169/1988 Sb., o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou
republikou.
1.6 UDÁLOSTI SPJATÉ S TZV. ŽELEZNOU OPONOU
Již v malém hraničním slovníčku byla, byť v malém odstavci, prezentována základní fakta o železné oponě. Železná opona je
politickým výrazem označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem Evropy v době tzv. studené války. I
studená válka je ryze politickým institutem. Pojmem se označuje stav politických sporů, vojenských napětí, hospodářské
konkurence apod., který vypukl po 2. světové válce mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem a jeho spojenci na
straně jedné a západními státy (mimo Evropu zejména USA) na straně druhé. Konkrétními příklady byly např. špionáže, sabotáže,
propaganda, rivalita při sportovních kláních, předhánění se v technické vyspělosti (typické pro kosmické závody). Jak jsem již uvedl,
konflikty začaly v poválečných letech a přetrvaly až do zániku Sovětského svazu na počátku 90. let minulého století.
I když Sovětský svaz i USA patřily v 2. světové válce mezi Spojence, velmoci se neshodly v politické filozofii a v názorech na
uspořádání poválečného světa. Sovětský svaz vytvořil východní blok ze států východní a střední Evropy (včetně Československa a
Německé demokratické republiky-tzv. Východní Německo), které okupoval a později si v nich upevnil moc. Přestože země, které
do východního bloku patřily, byly formálně nezávislé, fakticky byly z velké části závislé na politice Sovětského svazu. To se
prokázalo mj. i tím, když sovětská vojska potlačila občanské nepokoje v Československu (1968) i v Německé demokratické
republice. Spojené státy americké naopak vytvořily západní blok ze států západní Evropy (včetně Spolkové republiky Německo a
Rakouska).
Je zřejmé, že mnozí lidé z východního komunistického bloku toužili po lepším resp. demokratičtějším životě na západě. Tito
lidé tedy směřovali na západ. Nikoliv legální cestou na základě byrokratického povolení, ale nelegálním fyzickým úprkem přes čáru
státní hranice. Právě tato skutečnost směřovala k tomu, že byla vybudována tzv. železná opona. Byla reakcí na neustávající útěky lidí
přes hranici. Železná opona se nacházela na západní hranici Německé demokratické republiky, dále na hranici Československa,
Maďarska a dalších států. Dále se zaměříme na železnou oponu na jihozápadní a z části jižní hranici Československa.
Železná opona byla tvořena několika zábranami proti tzv. narušitelům (neoprávněný přechod státních hranic se nazývá
narušením). Jednotlivé typy (a pásma) zábran se vyvíjely se sledem času. Obecně se uplatňovala tři pásma ochrany státní hranice.
Pásma se klasifikovala co do hloubky státní hranice (tj. co do vzdálenosti k čáře státní hranice).
Prvním pásmem bylo tzv. pásmo přístupů nebo též hraniční pásmo. Pásmo mohlo být až několik kilometrů vzdáleno od čáry
státní hranice. Jednalo se o pásmo se zvláštním režimem do nějž byl povolen vstup jen na speciální propustku. Pásmo bylo
přístupné jen osobám povolaným k ochraně státních hranic (příslušníci Pohraničí stráže). Je zajímavé, že hraniční pásmo tvořilo cca
1.5 % rozlohy celého státu. Většina vesnic v hraničním pásmu byla postupně vysídlena, jejich zbytky byly postupně zničeny, aby
stojící opuštěná stavení nemohla uprchlíkům přes hranici poskytnout úkryt.
Druhým pásmem bylo tzv. pásmo signálů nebo též pásmo plotů. Jednalo se o soustavu tzv. plotů nebo překážek, které
zabraňovaly narušiteli fyzickému útěku. Druhé pásmo končilo na tzv. čáře překrytí. Systém plotů (překážek) byl v jednotlivých
místech uzpůsoben tlaku, terénu a blízkosti hranic – někde byla jen signální stěna, jinde ochranné ploty proti zvěři a různá
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překážková zařízení (nástražná osvětlovací zařízení, světlice, fotobuňky, zpomalovací překážky, dokonce i miny apod.). Tradiční
překážkou v letech 1953 až 1965 byl plot nabitý vysokým napětím 3 až 6 tisíc voltů. Později tato překážka byla odstraněna na
základě mezinárodních stížností. V praxi tedy mohlo mít druhé pásmo nespočetně variant. Pro zajímavost zmíním tu, která je
použita níže na obrázku, který jsem pořídil z informační tabule v šumavské pohraniční oblasti. V druhém pásmu se nacházela
v letech 1953 až 1965 (uvedený rok 1948 je nesmysl) plotová stěna nabitá několika tisíci volty. Ochranné ploty proti zvěři, aby
nemohla proniknout k nabitému plotu, lze předpokládat. Po roce 1965 z důvodu jež jsem uvedl výše, byla vybudována plotová
stěna se signálním zařízením. Signál se spustil při narušení této signální stěny. Signální stěna byla zpravidla oboustranně oplocena,
aby bylo zabráněno kontaktu zvěře se zařízením signalizace a následného vyvolání planého poplachu. Často se pod ploty nacházelo
zorané pásmo o určité šířce, z čehož bylo možné snadno najít stopy a tedy i místo, kde narušitel plot překonal. Jak jsem již výše
konstatoval, druhé pásmo končilo v tzv. čáře překrytí. Šlo o pomyslnou osu, na kterou se rozmístili členové Pohraniční stráže
v případě narušení. Je zřejmé, že území u čáry překrytí bylo velmi přísně hlídáno (slovy bývalého příslušníka Pohraniční stráže bylo
ve zostřeném režimu).
Třetí pásmo začínalo od čáry překrytí a končilo na čáře státní hranice. Vzdálenost mezi těmito čárami musela být dostatečná pro
případné chycení narušitele dříve, než se dostane za čáru státní hranice. Za hranicí už totiž případný zásah nebyl možný, jelikož by
se jednalo o narušení území cizího státu. Neoficiálně zde ovšem často zásahy probíhaly, jelikož členové Pohraniční stráže byli
motivováni tím, že pokud narušitele dopadnou, mohou být odměněni (povýšení, dovolená, udělení řádu). Naopak, pokud jej
nedopadli, mohlo to mít pro jejich další službu osudné následky.

schéma průběhu železné opony v oblasti kolem Kvildy,
z informační tabule Naučné stezky Nelesní krajina mezi Kvildou a Pramenem Vltavy (Šumava) (16.07.2012)
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Mezinárodní problémy vyplývající z incidentů spojených se zásahy mimo státní území Československa vedly k jejich
postupnému zákazu. Jedním takovým incidentem byl případ Johanna Dicka. Johann Dick byl obyčejným bavorským občanem,
který měl v důchodu zálibu svého druhu – pohraniční turistiku. V září 1986 cca 200 metrů od čáry státní hranice, avšak na území
Bavorska, byl zastřelen československými příslušníky Pohraniční stráže. Pohraničníci se domnívali, že byl jedním ze dvou Poláků,
kteří se ve stejný okamžik pokusili překročit československo-bavorské hranice. Pohraničníci odvlekli smrtelně zraněného Dicka na
československé území, kde zemřel. Událost přerostla v mezinárodní incident. Československá strana nejprve tvrdila, že Dick přešel
hranice. Úřady německé straně nevydaly zpět celé tělo (další pozůstatky až později). Německá strana vyslovila podezření, že se
československá strana snaží zahladit důkazy. Ukázalo se také, že Dickova mrtvola byla okradena o peníze a další drobnosti.
Postupem času se ukázalo, že zapírání viny bylo marné. Pohraničníci po sobě zanechali na místě činu spoustu stop (objevení výbavy
pohraničníků, nábojnice ze samopalů ve stromech aj.). Československo nakonec svoji vinu přiznalo, oficiálně se omluvilo a vyplatilo
vdově po Dickovi odškodné. Viníci však byli potrestáni mírnými tresty – několikadenní vězení za neopatrné překročení státní
hranice. V roce 2001 stanuli pohraničníci před soudem znovu, byli nakonec ale osvobozeni, neboť žádnému z nich nebylo
prokázáno, že smrtící výstřely vypálil právě on.
I vodní toky byly zabezpečeny. Byly na nich vybudovány tzv. vodoteče. Voda byla vpuštěna korytem do velkých betonových
rour, přičemž z každé strany se roura uzavřela mříží, aby přes ní nebylo průniku. Mříže byly zhotoveny z ocelových trubek a uvnitř
byl signální drát. Při narušení mříže (např. přepilování) byl tak vyvolán signál. Nad zakrytým vodním tokem vedla standardní
signální stěna. V zátopových oblastech (zejména kolem Dyje) se při povodních musely některé dráty ze signální stěny vypínat. Na
větších vodních tocích členové Pohraniční stráže používali loďky a motorové čluny.
Železná opona se na československé hranici začala vytvářet prakticky již od roku 1948, ovšem skutečně neprostupnou se stala
až od roku 1952. V roce 1968, kdy byla provedena vojenská intervence vojsk Varšavské smlouvy (v čele se Sovětským svazem),
došlo krátce k odklonu od tvrdé linie komunismu. V důsledku toho došlo i k uvolnění hranic. Prakticky otevřené hranice krátce na
to umožnily druhou vlnu poválečné emigrace (přes 74 tisíc uprchlíků). Uvolnění hranic bylo krátké. Na samém začátku 70. let byl
opět navrácen tvrdý komunistický směr v jehož důsledku byla železná opona obnovena respektive doplněna o další technické
prvky. Značně zesílené bylo provedení hraničních závor (po incidentu, kdy řidič autojeřábu přerazil celní závoru v Českých
Velenicích a dostal se tak do Rakouska). Pád železné opony, umožněný pokračujícím rozpadem Sovětského svazu, byl zahájen
uvolněním hranic v Maďarsku v létě roku 1989. Československá železná opona padla během prosince téhož roku. Do dnešní doby
se z železné opony dochovaly ony signálky a průseky, zbytky kůlů a drátů z plotových stěn. Dále to jsou chátrající nebo
zrekonstruované objekty rot Pohraniční stráže a ojedinělé pomníčky padlých pohraničníků. Nesmíme opomenout ani památníky
zaniklých obcí a osad, které se nacházely v pohraničních oblastech. Například na šumavské Bučině ale můžeme shlédnout část
zrekonstruované železné opony. Jelikož problematika železné opony je dnes pohraniční zajímavostí, bude zmíněna ještě později.

můj děda při ZVS (1954-1957) u roty Dolní Silnice (Strážný) na Šumavě

narušitelé, z informační tabule u Bučiny (Šumava) (16.07.2012)
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Ještě pár slov k příslušníkům Pohraniční stráže. Pohraniční stráž jako celek byla zřízena v roce 1951. Příslušníky byli vojáci
základní služby s prodloužením služby na 27 měsíců. Asi jednu desetinu tvořili vojáci z povolání. Odvedenci byli vybíráni z řad
prověřených vojáků, případně z členů komunistické strany a svazáckých funkcionářů. Služba se však dostala i běžným odvedencům.
Jedním z běžných odvedenců byl i můj děda, který absolvoval základní vojenskou službu (ZVS) v 50. letech minulého století u roty
Dolní Silnice (Strážný) na Šumavě (viz obrázek výše). Odvedenci absolvovali nejprve tříměsíční základní výcvik se zaměřením na
ostrahu státních hranic. Vybraní příslušníci byli následně posláni na několik měsíců do poddůstojnické školy.
Příslušníci Pohraniční stráže disponovali tzv. příručkou pro pohraničníky. Příručka byla určena pro vojíny a poddůstojníky
Pohraniční stráže, jakož i pro jejich pomocníky. Dále příručka sloužila jako studijní pomůcka pro žáky poddůstojnických škol.
Příručka se pochopitelně vyvíjela. První vydání jež vyšlo v nákladu 15 tisíc výtisků je datováno k roku 1963. Mám tu čest i já mít
tuto příručku. Hlavním úkolem Pohraniční stráže bylo garantovat uzavřenost (neprostupnost) hranic – železná opona bránila
průchodu státní hranicí nejen z republiky, ale i do ní. Většina narušitelů hranic byla Pohraniční stráží v úseku státní hranice
zadržena. Někteří lidé však byli zabiti. Nu a nelze opomenout ani ty, kdož čárou přešli bez úhony.
Na závěr se zkusme zamyslet nad tím, jak na výkon služby u Pohraniční stráže máme nahlížet. Na jedné straně činnost
příslušníků Pohraniční stráže byla povinnou službou vůči vlasti. Na druhé straně umožnil komunistický stát jednoduše řečeno
mladým klukům pronásledovat a dokonce střílet do těch, kteří se ničeho nedopustili. Narušitelům-občanům žijícím v tehdejším
Československu byla upřena jedna ze základních lidských svobod, na hranicích byli zatýkáni a umírali lidé, kteří se snažili své
svobody naplnit. Při pravidelných setkáních a oslavách bývalých příslušníků Pohraniční stráže jsou vedeny rozpravy k výkonu
služby, tehdejšímu režimu a k zážitkům z plnění služby. To je zcela přirozené. Oslavná by však nebyla tvrzení o hrdinství a o
zabývání se kdo kolik dopadl (zastřelil) narušitelů. Samozřejmě jsou zde konkrétní specifika, kdy lze oslavovat. Například v situaci,
kdy byla stržena mezi pohraničníky a narušiteli přestřelka a oběti byly zaznamenány na obou stranách. Příslušník byl rád za to, když
přežil a (možná) zastřelil narušitele se zbraní v ruce, který měl mnohem horší úmysly nežli utéci na západ za lepším životem.

2. STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY (1993 – DOSUD)
2.1 OBECNÉ POZNÁMKY
V roce 1992 skončila více než sedmdesátiletá existence československého státu. Na tento vývoj musely zareagovat ústavní
orgány obou samostatných států. Zejména Česká národní rada se musela postarat o nepřerušenou souvislost moci na území České
republiky a převedení československého právního řádu do právního řádu České republiky. Stalo se tak především ústavním
zákonem č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské federativní republiky.
Již před rozpadem československé federace byly státní hranice upraveny celou řadou ústavních zákonů a mezinárodních smluv.
Výše uvedený ústavní zákon č. 4/1993 Sb. přebral ústavní zákony a mezinárodní smlouvy upravující státní hranice a další právní
předpisy československého státu do právního řádu nově vzniklé České republiky.
Je zřejmé, že při rozpadu československé federace se hranice s Německem, Rakouskem a Polskem nezměnily. Určité změny
však musely být provedeny u státních hranic s nově vzniklým Slovenskem. Nové smlouvy ale se všemi čtyřmi státy přijaty být
musely, jelikož vznikly dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika.
Nyní se podívejme na jednotlivé sousední státy a provedené změny. Než-li se tak stane, v řeči čísel česko-německá státní hranice
měří po zaokrouhlení na celé kilometry celkem 811 km, česko-rakouská státní hranice 466 km, česko-polská státní hranice 796 km
(téměř 11 500 hraničních znaků) a česko-slovenská státní hranice 252 km. Celková délka státní hranice České republiky je 2 325 km.
2.2 STÁTNÍ HRANICE S NĚMECKEM
Jak jsem již výše podotkl, nezávislá Česká republika přebrala závazky československé federace v souvislosti s úpravou státních
hranic, a to i s Německem. Až do roku 1990, kdy se ke Spolkové republice Německo připojila Německá demokratická republika,
platily dvě úpravy o státních hranicích. Obě německé republiky sousedily s československým státem a střetávaly se v tzv. Trojstátí (u
osady Trojmezí). Dnes se zde střetávají s Českou republikou dvě spolkové země – Bavorsko a Sasko.
Dvoukolejná úprava byla odstraněna až Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných
státních hranicích (publikovaná pod č. 266/1997 Sb.). V praxi je tento dokument znám pod označením Bonnská smlouva.
Z čl. 1 Bonnské smlouvy je zřejmé, že státní hranice s Německem probíhají od styku se státními hranicemi Polské republiky až
po styk se státními hranicemi Rakouské republiky. Smlouva uvádí, kde se nacházejí stykové body tří států. I když o tom bude řeč
později, pro pořádek uvedu, že tzv. trojmezní bod s Polskem je v hraničním vodním toku Lužická Nisa (nepřímo vyznačen třemi
monolity ve tvaru trojbokých komolých jehlanů). Trojmezní bod s Rakouskem se nachází pod šumavským vrcholem Plechý
(trojstátní hraniční znak).
Podle čl. 2 odst. 1 jsou hranice tvořeny z části se spolkovou zemí Bavorsko (hraniční úseky I až XII) a z části se spolkovou zemí
Sasko (hraniční úseky I až XXIII). Průběh hranic s Bavorskem určuje Hraniční dokumentární dílo z roku 1937 podle Zápisu o
skončení hraničního dokumentárního díla v bavorském dílu hranic československo-německých. Průběh hranic se Saskem je určen
Hraniční dokumentací o průběhu a vyznačení společných státních hranic, která je přílohou Smlouvy mezi Československou
socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích z roku 1980, a to podle stavu
k roku 1988. Pro pohyblivé státní hranice a změny, které nastaly od doby přijetí výše uvedených dokumentů, platí Smlouva mezi
republikou Československou a Německou říší o hraničních tocích na saském a bavorském úseku hranic a o výměně části území na
hranicích z roku 1935, jakož i zásady, na něž se tato smlouva odvolává. Přijetím Bonnské úmluvy však došlo k pozbytí platnosti
některých smluv, které řeší státní hranice. Ony zrušené smlouvy vyjmenovává čl. 33.
Čl. 2 odst. 2 nabádá státy k tomu, aby co v nejkratší době po přijetí Bonnské smlouvy aktualizovaly hraniční dokumentární dílo.
To se stalo v roce 1999 podepsáním Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním
dokumentárním díle společných státních hranic (publikováno pod č. 37/2002 Sb. m. s.). Smlouva vstoupila v platnost v roce 2001.
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Hraniční dokumentární dílo v části hranic se Saskem vychází z výše uvedené Dokumentace z roku 1980. Hraniční dokumentární
dílo v části hranic s Bavorskem bylo vypracováno na základě nových měření a vyznačení státních hranic v letech 1983 až 1989. Ono
hraniční dokumentární dílo je přílohou Smlouvy č. 37/2002 Sb. Už jsme měli tu čest se s ním seznámit.
Ale zpět k Bonnskému dokumentu. Ten dále konkretizuje průběh a určování státních hranic. Hraniční silnice, cesty a příkopy
jsou popsány v hraničním dokumentárním díle. Je třeba dodat, že jakékoliv změny těchto zpevněných zemí nemají vliv na průběh
státních hranic do doby, pokud se státy na tom nedohodnou jinak. Nepohyblivé státní hranice jsou ty, které nejsou v terénu
označeny. Jsou to myšlené čáry od jednoho hraničního bodu k nejbližšímu druhému (hraniční body jsou doloženy v hraničním
dokumentárním díle měřickými hodnotami). Dále jsou to středy hraničních silnic, cest a příkopů, které vyplývají z hraničního
dokumentárního díla.
Tradičním institutem průběhu státních hranic jsou vodní toky (čl. 5 až čl. 9). V hraničních vodních tocích (s výjimkou Labe a
Ohře) je státní hranice v tzv. střednici těchto toků nebo v hlavním rameni toku. Je definována jako pohyblivá státní hranice.
Střednicí nebo hlavním ramenem toku je vyrovnaná plynulá čára, která je od obou břehových linií vodního toku stejně vzdálena. U
Labe jsou státní hranice určeny střednicí plavební dráhy. Státní hranice u Ohře jsou nepohyblivé – vyplývají z hraničního
dokumentárního díla.
Důležitým prvkem je zaměřování, vyznačování a péče o státních hranice. Je zajímavé, že o náklady na potřebné pracovní síly,
výbavu a vozidla se nedělí státy napolovic, nýbrž způsobem uvedeným zejména v čl. 11 odst. 2. Podle onoho způsobu jsou
každému ze států svěřeny hraniční úseky. Tento způsob se však nepoužije, pokud by to odporovalo principu účelnosti a
hospodárnosti. Státy přezkušují každých 10 let společně hraniční znaky a zajišťují případné nedostatky. Jako citlivé se jeví
ustanovení čl. 14 odst. 2, které říká, že pokud prohlásí jeden stát, že byl hraniční znak přemístěn, musí smluvní stát novou polohu
znaku společně přezkoušet. Pokud se úpravy týkají hraničního styku tří států, mohou být úpravy provedeny jen po souhlasu všech
zúčastněných států.
Je obvyklé, že státní hranice prochází soukromými pozemky, stavbami a dalšími zařízeními. V tomto případě jsou vlastníci
povinni strpět práce a opatření vedoucí k vyznačování a zaměřování státních hranic. Je důležité podotknout, že podle čl. 20 nesmí
vlastníci do „čáry“ státní hranice umisťovat označení hranic jejich vlastnictví. Pro tyto účely je vymezeno třímetrové pásmo od
„čáry“ státní hranice.
K plnění úkolů zaměřování a vyznačování státních hranic, aktualizace hraničního dokumentárního díla, ochrany hranic aj., je
zřízena Stálá česko-německá hraniční komise. Spory týkající se výkladu a provedení Bonnské smlouvy budou urovnány vládami
obou států. Pokud vlády nenaleznou řešení, je spor postoupen rozhodčímu soudu.
Do budoucna nelze samozřejmě vyloučit změny státních hranic. Pokud k tomu dojde, je třeba schválit smluvními státy
konkrétní smlouvu a pak ji zanést do právního řádu. Česká republika dosud registruje jedinou změnu provedenou ústavním
zákonem č. 633/2004 Sb., o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo. V Praze v roce 2003 byla podepsána
Smlouva České republiky a Spolkové republiky Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu
na hraničním přechodu Rozvadov-Waidhaus. Důvodem byla výstavba hraničního mostu. Most měl stát na místě, kde by příčně
protínal státní hranici. Bylo tomu naopak, na dotčeném místě hranice probíhala tak, že by most protínala značně nepravidelně.
Snahou obou státu zde bylo, aby hranice procházela mostem pravidelně a protínala jeho střed. Opatření mělo umožnit
neproblematickou údržbu mostu včetně hrazení nákladů. Průběh nové hranice je zakreslen v příslušné hraniční dokumentaci, která
je přílohou této smlouvy.
2.3 STÁTNÍ HRANICE S RAKOUSKEM
I zde převzala Česká republika plně mezinárodněprávní závazky vyplývající z vedení česko-rakouské státní hranice. Základním
smluvním dokumentem mezi oběma státy je především Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o společných státních
hranicích (Vídeňská smlouva, publikována pod č. 95/1975 Sb.) z roku 1973. Vzhledem k tomu, že smlouva upravovala od svého
počátku i slovensko-rakouskou část hranic, bylo nutné na situaci reagovat. Česká republika s Rakouskem podepsala v roce 2001
smlouvu (publikována pod č. 83/2004 Sb. m. s.), která se stala novelizací Vídeňské smlouvy.
Je třeba dodat, že novela nepřináší žádné změny průběhu státních hranic (v důsledku toho proto nebylo zapotřebí přijmout
ústavní zákon). Úkolem novely je jen aktualizace Vídeňské smlouvy, primární úpravy zde směřovaly k tomu, aby byla zrušena
ustanovení týkající se slovensko-rakouské hranice. Novelizace si dále klade za cíl zjednodušit dosavadní stav a přiblížit se
standardům úpravy, která je obvyklá pro státy Evropské unie.
Nyní se podívejme na výklad některých ustanovení Vídeňské smlouvy a novelizační smlouvy k ní. Státní hranice jsou rozděleny
na hraniční úseky I až XI, které se shodují s hraničními úseky stanovenými Rozhraničovací komisí. Státní hranice mezi Českou
republikou a Rakouskem začínají trojbokým hraničním bodem smluvních států a Spolkové republiky Německo (tj. pod šumavskou
horou Plechý) a končí hraničními znaky nepřímého vyznačení na trojstátním hraničním bodu smluvních států a Slovenské republiky
na soutoku řek Dyje a Moravy. Státní hranice jsou hraničními znaky vyznačeny přímo v hraniční čáře. Tam kde to situace
nedovoluje (řeka, pěšina), se použijí hraniční znaky osazené zpravidla zdvojeně nebo střídavě mimo hraniční čáru.
Dokumenty dále upravují podobné otázky, jako v případě česko-německé státní hranice. Tj. vyměřování a vyznačování státních
hranic, jejich péče a zřízení stálé hraniční komise. Dokonce některá ustanovení jsou si totožná s těmi, které jsem uvedl v případě
česko-německé problematiky o státních hranicích. Z mého pohledu je to správné, jelikož je v zájmu zúčastněných států sjednocovat
(slaďovat) ona pravidla. Rozdílné názory u česko-rakouské problematiky se řeší příslušnými místy smluvních států, posléze
rozhodčím soudem.
V den podpisu novely Vídeňskou smlouvy byla rovněž podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o
změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích II, III, IV, VI a X. Jelikož touto smlouvou došlo ke změnám
státních hranic, byl přijat ústavní zákon č. 76/2004 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou. Smlouvou se provádí
deset menších změn na česko-rakouské hranici. Změny byly zdůvodněny následovně: realizace správy společných státních hranic
zejména na vodních tocích. Jeden důvod byl ale velmi zajímavý. Vlastník hospodářské usedlosti u obce Přední Výtoň (z rakouské
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strany leží u obce Schönegg) svojí stavbou podle měřického přezkoušení zasahoval do československého státního území. Věc byla
projednávána v hraniční komisi na přelomu 70. a 80. let minulého století (v této době došlo taktéž k přezkoušení). Závěrem bylo to,
že československá strana byla k případu maximálně vstřícná, a i přes narušení výsostného území nevyužila svého práva požadovat
demolici hospodářského objektu. Naopak souhlasila s posunutím hranic proti rovnocenné územní náhradě. Tento případ poukazuje
na skutečnost, jak je problematika vedení státních hranic citlivá. Domnívám se, že přáním zúčastněných států je vždy se dohodnout
na rozumném respektive kompromisním řešení, které je uspokojivé pro obě strany. Tento případ byl vyřešen správně.
Je třeba dodat, že i zde lze do budoucna očekávat další revize v otázkách úprav česko-rakouské státní hranice. Teprve nedávno
v roce 2011 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních
hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy o společných státních hranicích z roku 1971, ve znění Smlouvy
z roku 2001. Změny hranic se týkají řeky Dyje. Prakticky bude změna průběhu státních hranic znamenat výměnu tzv. oddělených
ploch území s tím, že si smluvní státy vymění dotčené lokality ve smyslu územní suverenity a z hlediska vlastnictví. Změny jsou
zpravidla důsledkem vodohospodářských opatření, výstavby a údržby komunikací, obslužnosti staveb. V důsledku změny státních
hranic byl přijat ústavní zákon č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou.
2.4 STÁTNÍ HRANICE S POLSKEM
I zde Česká republika převzala závazky týkající se státních hranic. V roce 1995 byla zúčastněnými státy uzavřena Smlouva mezi
Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích. I když její platnost byla stanovena na 15 let, je
automaticky prodlužována vždy o 5 let do doby, kdy ji jedna ze stran vypoví. V našem právním řádu byla publikovaná pod č.
181/1996 Sb. Smlouva upravuje jen statusové otázky. Změny státních hranic nepřináší.
Státní česko-polské hranice jsou rozděleny na hraniční úseky I až IV. Smlouva definuje česko-polské hranice jako plochu, která
prochází svisle hraniční čárou po zemském povrchu, oddělující území obou států, jejich vzdušný prostor a podzemní část. Českopolské státní hranice jsou stanoveny Smlouvou z roku 1958 mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o
konečném vytyčení státních hranic. Průběh státních hranic je znázorněn v hraniční dokumentaci o průběhu a vyznačení společných
státních hranic. Průběh státních hranic je dále stanoven Protokolem mezi vládou Československé republiky, vládou Polské lidové
republiky a vládou Německé demokratické republiky o vytyčení československo-polsko-německého trojmezí státních hranic a o
udržování hraničního znaku, jímž je toto trojmezí vyznačeno a Protokolárním popisem československo-polsko-německého trojmezí
státních hranic z roku 1957 a dále Smlouvou z roku 1986 mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou
republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských
státních hranic na hraničních vodních tocích. Jen pro pořádek dodávám, že trojstykový bod s Německem se nachází na toku
Lužické Nisy a trojstykový bod se Slovenskem v katastru obce Hrčava.
I zde jsou práva a povinnosti zúčastněných států co do udržování a vyměřování státních hranic podobná těm, která jsem již
zmínil u Německa a Rakouska. I zde je zřízena Stálá česko-polská hraniční komise. Podle čl. 27 Smlouvy o společných státních
hranicích se spory týkající se výkladu nebo provádění smlouvy řeší diplomatickou cestou.
Z uvedeného je patrné, že dosud nebyly provedeny žádné změny česko-polských státních hranic. Ovšem nelze nepřipomenout
spor, který se táhne z výše uvedeného období druhé poloviny 60. let minulého století. Spor se týká vypořádání územního dluhu,
který má Česká republika vůči Polsku. Polsko při vyměřování hranice v 60. letech minulého století přišlo o kus území, jedná se o
územní části Jesenického výběžku (především Vidnavsko a Javornicko). Poslední iniciativní pokusy z polské strany byly učiněny na
jaře roku 2011, avšak neúspěšně. Domnívám se, že tato velice citlivá záležitost bude viset ve vzduchu ještě několik desítek let. Je
rozdíl, když se cizí stát přihlásí o pozemky na kterých se nachází lesy (nebo půda) a rozdíl, když jde o zastavěné pozemky.
2.5 STÁTNÍ HRANICE SE SLOVENSKEM
Jak jsem již dříve uvedl, v roce 1992 učinily Česká a Slovenská republika mezi sebou příslušné smluvní opatření, kterým upravily
své státní hranice, které mezi nimi měly platit po zániku federace. Oním opatřením se stala Smlouva mezi Českou republikou a
Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic z roku 1992. Dokument byl publikován pod č. 229/1993
Sb. Smlouva upravuje jen statusové otázky, hranice nepozměňuje.
Čl. 1 Smlouvy stanovuje, že státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou jsou totožné se současnými
administrativními hranicemi republik. Z tohoto výkladu je zřejmé, že administrativní hranice republik platí do 31. prosince 1992 a
státní hranice od 1. ledna 1993. Čl. 2 dodává, že státní hranice dle čl. 1 jsou generelně stanoveny v připojené mapě, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Je patrné, že v následujících letech muselo dojít k fyzickému zaměření a vytyčení státních hranic hraničními
znaky. Dále bylo zapotřebí vyhotovit hraniční dokumentární dílo, vypracovat návrh nové smlouvy aj. Ostatní články č. 3 až 11 tak
pojednávají o úkolech a postavení Společné česko-slovenské rozhraničovací komise, která byla za tímto účelem zřízena. Čl. 13
doslova hovoří o tom, že smluvní státy se zavazují k tomu, že vytyčovacími, vyměřovacími a vyznačovacími pracemi završí smlouvu
o společných státních hranicích, jejíž součástí bude hraniční dokumentární dílo.
Ono završení spočinulo v podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
z roku 1996 (publikována pod č. 246/1997 Sb.). Jelikož dokument se dotýká změn česko-slovenských hranic, byl v důsledku toho
přijat i ústavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikou. Smlouva z roku 1992 pozbyla platnosti.
Čl. 1 definuje státní hranice jako plochu, která vertikálně prochází hraniční čarou po zemském povrchu a odděluje území obou
států, jejich vzdušný prostor, prostor pod zemským povrchem, nadzemní a podzemní stavby a zařízení všeho druhu. Podle čl. 2
státní hranice probíhají od bodu styku hranic smluvních stran a Polské republiky až k bodu styku hranic smluvních stran a
Rakouské republiky. Prakticky tedy od Hrčavského trojmezí po soutok řeky Dyje s Moravou.
Čl. 3 se věnuje změnovým otázkám státních hranic. Odkazuje na dokumentaci Změn průběhu česko-slovenských státních
hranic, která je přílohou smlouvy. Celou dokumentaci tvoří: seznam změn průběhu státních hranic, technické podklady (situační
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plán, seznam ploch, seznam souřadnic) a závěrečný list. Smlouva dále dodává, že státní hranice jsou rozděleny na hraniční úseky I
až IX, přičemž vyznačení těchto úseků a jejich délku určuje hraniční dokumentární dílo.
Smlouva upravuje dále údržbu hraničního značení a přezkoušení hranic, systém značení státních hranic, zakotvuje Stálou československou hraniční komisi, jejímž úkolem je zejména zabezpečit údržbu hraničního značení a provádět přezkoušení hranic.
Případné spory řeší ministři vnitra, pokud se nedohodnou, tak vlády smluvních stran. Poslední instancí je tradičně rozhodčí soud.
Na závěr ke problematice česko-slovenských hranic nelze nezmínit spor o rekreační oblast Kasárna, která je součástí pohoří
Javorníky a významným lyžařským střediskem. Rekreační oblast Kasárna je součástí slovenské obce Makov, ačkoliv nemovitosti na
ní patří především Moravanům. V letech 1993 až 2001 byla tato oblast předmětem mezinárodního sporu, kdy se Česká republika
neúspěšně snažila toto území získat výměnou za jiné území. Slovensko svoji podporu vyjádřilo tím, že v lokalitě postavilo novou
silnici. Vlastníci nemovitostí z České republiky obdrželi od slovenských orgánů povolenky k přístupu vozidly z české strany. Spor se
dále vyostřoval, mj. vlastníkům nemovitostí byla uzavřena doposud užívaná hlavní přístupová cesta z české strany. Na objížďce byly
zavedeny hraniční kontroly. V roce 2001 obecní úřad v Makově zaregistroval pozemky (na nichž stály dotčené nemovitosti
Moravanů) na katastrálním úřadě jako pozemky v majetku této slovenské obce a vzápětí je obec Makov prodala slovenským
občanům. Je zřejmé, že situace zašla již příliš daleko. V důsledku toho se v květnu 2001 sešli premiéři obou států (Miloš Zeman a
Mikuláš Dzurinda). Prohlásili, že do konfliktu nebudou vstupovat dříve, než se strany (zlínské a otrokovické sportovní kluby
s chataři a soukromými firmami jimž obec Makov prodala své pozemky) pokusí vyřešit problém samy. Jednání se uskutečnilo ještě
tentýž měsíc. Starosta obce Makov zásadně odmítl změnu státní hranice. Účastníci sporu vydali prohlášení, podle něhož se obrátí na
premiéry obou států. Dnes se zdá, že léta trvající majetkové spory jsou již vyřešeny, lokalita Kasárna opět funguje tak jako dříve pro
převážně moravskou klientelu. Spory definitivně utichly až s otevřením hranic uvnitř schengenského prostoru. Na závěr
připomínám, že o území mezi hřebenem Javorníků a Vsetínskou Bečvou se přela Morava s Uhrami už od 16. století. Nakonec byla
v roce 1734 vytyčena hranice, která lokalitu Kasárna odřízla od Moravy. A tak je tomu dodnes.

3. POHYB OSOB PŘES STÁTNÍ HRANICE A PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
3.1 OBECNÉ POZNÁMKY
Vstupem do Schengenského prostoru má prakticky pohraniční turista neomezené možnosti co do pohybu po pohraničních
oblastech a státních hranicích samotných. Jsou však skutečnosti, které se Schengenským prostorem nezměnily. Dále mohou nastat
události v důsledku nichž mohou být schengenské svobody omezeny. Mnozí (někteří) z nás pamatují doby, kdy byly (přísné)
hraniční kontroly nebo dokonce stála železná opona. Nějaká turistika v pohraničních oblastech tak byla utopií. Podívejme se nyní,
již v poslední teoretické kapitole, na vybrané etapy režimu pohybu osob přes státní hranice. Bude se jednat o tři časové etapy –
období komunistického režimu (tedy železné opony), období po sametové revoluci do přistoupení České republiky k Evropské unii
a Schengenskému prostoru a naposledy období po přistoupení k těmto dvěma mezinárodním institutům. Je důležité, abychom my,
pohraniční turisté, brali třetí aktuální časový úsek na zřetel. Respektive práva a povinnosti, které z něj vyplývají.
Pro zajímavost zmíním i vybraná ustanovení z trestněprávních předpisů, která směřují k protiprávnímu jednání osob na úseku
státních hranic. Nejde jen o nelegální přechod státní hranice, nýbrž například i o poškozování či dokonce odcizování hraničních
znaků.
3.2 OBDOBÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A ŽELEZNÉ OPONY
3.2.1 Překračování státních hranic
Československé státní hranice mohly být československými občany překračovány jen na základě platných cestovních dokladů.
Byly jimi cestovní pas, služební pas, zvláštní pas nebo diplomatický pas. Cestovní doklad musel být ovšem opatřen tzv. výjezdní
doložkou (nebyla třeba do států východního bloku) a vízem příslušného státu (pokud se nejednalo o tzv. bezvízový styk). Pokud šlo
o občany jiných států, zde byl zapotřebí příslušný pas konkrétního státu, který byl opatřen československým vízem vyjma případů
států bezvízového styku. Cestovními doklady dále byly cestovní příloha k občanskému průkazu, cestovní průkaz nebo cestovní
soupiska a pohraniční (popřípadě i turistická) propustka. Občané Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky mohli
cestovat do Československa též na osobní průkazy svých států. Překročení státních hranic na tyto průkazy muselo být uskutečněno
na příslušných hraničních přechodech. Pokud šlo o občany kapitalistických států, rozvojových a dalších zemí, mohly československé
státní hranice překračovat pouze na konkrétně určených přechodech. Mimo uvedené hraniční přechody existovaly též takové
přechody, které byly určeny jen pro dopravu zboží a osoby zde směly překračovat hranice jen v souvislosti s touto činností. Mimo
hraniční přechod mohly překračovat státní hranice jen osoby, u nichž to tak stanovila mezinárodní smlouva nebo jiný akt. Prakticky
šlo o plnění pracovních a služebních povinností u členů hraničních komisí. Oprávnění se prokazovalo zvláštními hraničními
průkazy a muselo být předem oznámeno pohraničním orgánům. Jen ve výjimečných případech, obvykle spojených se záchranou
života nebo zdraví (např. velký požár, povodeň), bylo možné překročit státní hranice do Československa bez potřebných dokladů.
Tyto osoby byly však povinny se neprodleně ohlásit československým úřadům nebo orgánům Pohraniční stráže.
Je třeba dodat, že řešení událostí na státních hranicích, bez ohledu na jejich charakter, bylo a i nyní je vždy složitou záležitostí ve
srovnání s obdobnými událostmi, ke kterým dochází uvnitř státu (ohrožení životů nebo zdraví osob, způsobení škody). Některé
události se pochopitelně dějí jen na státních hranicích, a i ty nejsou ubrány na složitosti (narušení státních hranic příslušníky
ozbrojených sil, narušování vzdušného prostoru). Obvyklou cestou řešení je buď náhrada újmy na základě rozhodnutí soudu nebo
jiného orgánu anebo dohoda učiněná diplomatickou cestou. Ve snaze udržovat dobré sousedské vztahy mezi státy a neprohlubovat
znevýhodnění osob, které žijí v blízkosti státních hranic, vyvinulo Československo značné úsilí zjednodušit řešení událostí na
státních hranicích se sousedními státy. Proto na státních hranicích se socialistickými státy byly společně zřízeni hraniční zmocněnci,
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kteří tyto otázky projednávají a zabezpečují jejich účinné a rychlé řešení. Hraniční zmocněnci rovněž současně zabezpečovali se
svými partnery též úzkou spolupráci při ochraně společných státních hranic a režimu na nich.
Zpět ale k pohybu běžných osob přes státní hranice. Je zřejmé, že oním klíčovým dokladem o vycestování na toužený západ se
stala, kromě platného cestovního pasu, tzv. výjezdní doložka. Tato doložka byla dokumentem zvláštního povolení, bez kterého
nebylo v době komunistické vlády možné překročit československé státní hranice s výjimkou zemí východního bloku. Výjezdní
doložka obsahovala údaje o tom, pro které státy, k jakému účelu, na kolik cest a na jakou dobu platí. Dále obsahovala zakódované
údaje o cestující osobě a zejména o tom, jakému režimu kontroly má být podrobena u hraničního přechodu. Obvyklý postup byl
ten, že na hranicích převzala policie pas a výjezdní doložku. Po prověření dokladů byly rozkódovány údaje na doložce a teprve
potom následovala celní kontrola, která mohla vyústit i v osobní prohlídku a demontáž auta. Vydání výjezdní doložky byl složitý
byrokratický proces, který mohl kdykoliv zabránit vycestovat nepohodlné osobě za hranice i přesto, že měla platný pas. Vyřídit
výjezdní doložku trvalo dlouhé týdny. Žádost o vydání výjezdní doložky tak musela být schválena celou řadou různých orgánů
(osob). Počínaje výborem komunistické strany na pracovišti (ředitelem školy u studentů) a konče uličním výborem komunistické
strany. Ve velkých podnicích schválení žádosti o výjezdní doložku zajišťovalo zvláštní oddělení, což byla v podstatě rezidence
Státní bezpečnosti. Je třeba zajímavé, že poslední pracovní den před cestou někteří pracovníci zvláštního oddělení šli zkontrolovat
pracoviště dotyčného, zda není přílišně uklizeno. Jsou známé případy, že byli lidé vráceni z československé hranice (respektive byla
jim zabavena výjezdní doložka), jelikož pracovník zvláštního oddělení při kontrole zjistil prázdné zásuvky. Z toho dovodil, že se
dotyčný již nemíní z cesty vrátit a ihned tedy podnikl příslušná opatření. Pokud se dotyčný občan z cesty do zahraničí nevrátil
v termínu stanoveném výjezdní doložkou, zvláštní oddělení ihned všechny osobní dokumenty provinilého předávalo Státní
bezpečnosti k zahájení trestního řízení pro trestný čin opuštění republiky. Nejbližší pracovníci byli zpravidla předvoláni
k pohovoru.
3.2.2 Protiprávní jednání
V první řadě bych zmínil některá ustanovení zákona o ochraně státních hranic č. 69/1951 Sb. Tak předně ustanovení § 1
dodávalo, že k zajištění pokojné výstavby socialismu v naší vlasti je třeba účinně chránit státní hranice před pronikáním všech
nepřátel tábora míru a pokroku. Ochrana státních hranic je proto povinností každého občana. Zásady uvedené v tomto paragrafu
zdůrazňují nutnost dokonalé ochrany státních hranic před pronikáním nepřátel. Ochrana státních hranic nemůže být jen záležitostí
státních orgánů, ale nejpřednější povinností každého občana. Zdůrazňuje se zde tak myšlenka, že každý občan je povinen ze všech
sil a podle svých možností přispívat k ochraně státních hranic. Část tohoto ustanovení byla později zavedena do praxe tím, že byly
utvářeny jednotky pomocníků Pohraniční stráže. Zákon o ochraně státních hranic se dále zabýval problematikou Pohraniční stráže.
Tradičním (nejčastějším) protiprávním jednáním bylo opuštění republiky. Trestný čin opuštění republiky byl upraven v § 109
trestního zákona (č. 140/1961 Sb.). Bylo zde uvedeno, že kdo bez povolení opustí území republiky, bude potrestán odnětím
svobody na 6 měsíců až 5 let nebo nápravným opatřením. Stejně tak bude potrestán československý občan, který bez povolení
zůstane v cizině. Kdo tyto činy zorganizuje nebo přes hranice převede skupinu osob (nebo opětovně převádí osoby) nemající
povolení, bude potrestán odnětím svobody na 3 až 10 let. Je třeba dodat, že kdyby bylo opuštění republiky jen prostředkem
k zapojení do vlastizrádné činnosti nebo špionáže, pak se užije přísnějšího ustanovení trestního zákona (trestný čin vlastizrady,
špionáže).
Trestný čin vniknutí na území republiky (§ 110) byl charakterizován následovně: kdo nejsa československým státním občanem
vnikne na území republiky, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky. Objektem trestného činu je zájem republiky na
tom, aby na naše území nevnikly osoby, které by zde mohly provádět nepřátelskou činnost proti našemu zřízení. Nutno dodat, že
například zabloudění při sběru lesních plodů nelze kvalifikovat jako vniknutí na území republiky. Není zde totiž naplněn
předpoklad k tomu, že pachatel zde chce pobývat. Je zřejmé, že pachatelem mohl být jen ten, kdo nebyl československým státním
občanem.
Neoprávněný přechod státních hranic se nazýval narušením. Jako narušení státních hranic byl kvalifikován podle předpisů
Pohraniční stráže i přechod státních hranic uskutečněný v místě k tomu nevyhrazeném, i když osoba disponovala příslušnými
doklady. Je tedy zřejmé, že přechod státní hranice byl možný jen v místech hraničních přechodů nebo na dalších zvláštních místech
konkrétně určených. Již dříve bylo konstatováno, že osoba, která narušila státní hranice nebo se o narušení pokusila, se nazývala
narušitelem. Narušitel tak podléhal odpovědnosti podle výše uvedených ustanovení trestního zákona. Stejně trestná byla osoba,
která narušení státních hranic připravovala nebo se jakýmkoliv způsobem na jejich narušení účastnila. Mezi tuto činnost se vžil
termín převaděčství. Při této příležitosti bych rád doporučil film Král Šumavy (1959, režie Karel Kachyňa), kde je převaděčství a
špiónství předmětem děje.
Ještě pár slov k institutu tzv. hraničního pásma. Hraničním pásmem prakticky začínala železná opona. V hraničním pásmu byl
uplatňován hraniční režim, tj. souhrn opatření týkajících se vstupu, pobytu a činnosti osob v určené části pohraničního území. Je
patrné, že z drtivé části se jednalo o příslušníky Pohraniční stráže a jejich pomocníky. Dále to byly ale i civilní osoby, na které se
v případě porušení opatření vztahovaly trestněprávní předpisy. Tak předně, osoby pohybující (žijící) poblíž začátku hraničního
pásma byly povinny podrobit se kontrole dokladů nebo strpět různá režimová opatření (zákaz stanování turistů, zákaz parkování,
uzavření provozu na komunikaci, omezení prací v určitém terénním prostoru aj.). Začátek hraničního pásma byl označen
zřetelnými tabulemi v takovém počtu, aby byl jeho průběh dosti zřetelný. Označení bylo velmi důležité pro případné vyloučení
neoprávněných vstupů do pásma z neznalosti jeho průběhu. Kromě tabulového označení byly použity i dřevěné závory, na
komunikacích vedoucích ke hraničnímu pásmu dopravní značky.
Civilním osobám vstupovat do hraničního pásma a zdržovat se v něm bylo dovoleno jen pouze na platnou propustku nebo
povolení (např. vyznačené v občanském průkazu). Děti do 15-ti let se mohly v hraničním pásmu zdržovat jen v doprovodu
dospělých osob, pokud byly v jejich propustce do hraničního pásma zapsány. Bez dalšího povolení bylo civilním osobám
v hraničním pásmu zakázáno zdržovat se zde od setmění do svítání mimo prostor veřejných cest a silnic, fotografovat a filmovat
krajinu, budovy a zařízení, provádět náčrty krajiny a mapování, provádět práce související s udržováním průběhu státních hranic,
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vést rozhovory s cizími státními příslušníky na státních hranicích. Propustka se používala pro krátkodobý (chvilkový) pobyt.
Povolenka se používala k dlouhodobějšímu, ba i trvalému pobytu v hraničním pásmu. Povolenka k trvalému pobytu se udělovala ve
formě razítka na straně 14 občanského průkazu.
Dalším povolovacím institutem byla hromadná propustka. Používali ji členové pracovních brigád k provedení naléhavých
(většinou sezónních) zemědělských a lesních prací. Mohlo jít i o sportovní a kulturní zájezdy. K hromadné propustce musel být
připojen potvrzený seznam osob. V praxi bylo obvyklé, že členové pracovních brigád i další hromadné výpravy byli doprovázeni
příslušníky Pohraniční stráže.
Na závěr bych připomněl, že do roku 1964 se uplatňovalo kromě hraničního pásma taktéž zakázané pásmo. Zakázané pásmo
zahrnovalo vyznačený pruh území podél státních hranic a byl v něm stanoven přísnější režim nežli v hraničním pásmu, které na
zakázané pásmo navazovalo.
3.3 POREVOLUČNÍ OBDOBÍ A OBDOBÍ ČESKÉ DEMOKRACIE DO ROKU 2004
3.3.1 Překračování státních hranic
Po pádu železné opony až do přistoupení České republiky k Evropské unii a Schengenskému prostoru platilo ustálené pravidlo.
Překročit státní hranici přes hraniční přechod bylo možné jen s platným cestovním dokladem. V případě civilních osob jím byl
tradičně cestovní pas. Státní hranici bylo možné překračovat i na jiných místech, pokud se na tom dohodly zúčastněné státy
v mezinárodní smlouvě. Typickým příkladem budiž hraniční přechody na turistických stezkách (tzv. turistické hraniční přechody). I
zde však bylo zapotřebí cestovního pasu. Na hraničních přechodech se vykonávala tzv. hraniční (pasová) kontrola, která mohla být
doplněna o kontrolu celní. Režim státních hranic (tedy i kontrol) byl a i nyní je upraven s každým sousedním státem jednotlivě
v příslušných mezinárodních dohodách. Ty zakotvují vymezení vlastní hranice, zřízení jednotlivých hraničních přechodů, určení
oprávnění osob vykonávajících kontrolu na území druhého státu, určení režimu kontrol, vymezení turistických hraničních přechodů
apod.
Z výkladu je zřejmé, že v tomto období již pohraniční turistika byla reálná, nicméně s jistými omezeními. Zákon nezakazoval
pohybovat se v československých a posléze českých pohraničních oblastech. Zákon ovšem omezoval překročení čáry státní hranice
na území cizího státu tím, že požadoval cestovní doklad (požaduje se i dnes) a překročení v místě hraničního přechodu (silničního,
turistického nebo jiného).
Je na každém z nás, aby posoudil, do jaké míry mohla být pohraniční turistika reálná. Nutno samozřejmě brát v potaz i průběh
času – např. rok 1992 (období po sametové revoluci a před vznikem České republiky) a rok 2002 (období předvstupních
vyjednávání – Evropská unie a Schengenský prostor).
3.3.2 Protiprávní jednání
Protiprávní jednání civilních osob na úseku státních hranic bylo upraveno v zákoně o přestupcích (č. 200/1990 Sb.) a trestním
zákoně (č. 140/1961 Sb.). Přestupkem na úseku cestovních dokladů (§ 42b zákona o přestupcích) bylo mj. neoprávněné překročení
státních hranic České republiky při opuštění jejího území bez platného cestovního dokladu nebo mimo hraniční přechod a dále
úmyslné vyhnutí nebo odmítnutí kontroly cestovních dokladů při překračování státních hranic. Za přestupek bylo možné uložit
pokutu do výše 5 000 Kč (znění zákona účinné do roku 2004). Zákon o přestupcích dále upravoval (a upravuje i nyní) přestupky na
úseku správy státních hranic a ochrany státních hranic. Tuto problematiku však zmíním až u protiprávního jednání podle současné
(aktuální) právní úpravy.
Trestní zákon upravoval nedovolené překročení státní hranice v ustanoveních § 171a až § 171c. První zmíněný paragraf
stanovoval, že kdo pro jiného organizuje nebo jinému umožní nedovolené překročení státní hranice, bude potrestán odnětím
svobody až na 1 rok nebo peněžitým trestem. Přísnější tresty následovaly za čin spáchaný za úplatu nebo při členství
v organizované skupině. § 171b stanovoval, že kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,
bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 let nebo propadnutím majetku. § 171c se týkal porušení předpisů o vzdušném
prostoru.
Je patrné, že české demokratické zřízení vidělo v nedovoleném překročení státní hranice již menší společenskou nebezpečnost
než-li tomu bylo u komunistického státu. Zatímco v době železné opony byl skutek posuzován jako trestný čin, v případě české
demokracie se již jednalo o pouhý přestupek za který hrozila maximálně pětitisícová pokuta.
3.4 UNIJNÍ A SCHENGENSKÉ HRANICE (2004/2007 – DOSUD)
3.4.1 Překračování státních hranic
Začátkem nového tisíciletí se Česká republika připravovala ke vstupu do Evropské Unie a tzv. Schengenu. Dne 1. května 2004
se Česká republika stala členem Evropské unie. Součástí Schengenského prostoru se Česká republika stala 21. prosince 2007.
Členské státy Evropské unie byly sice povinny ke dni vstupu aplikovat tzv. Schengenské acquis (soubor všech pravidel, která jsou
dána Schengenskou smlouvou a dalšími navazujícími předpisy), nicméně prakticky to nebylo proveditelné. Bylo prakticky nemožné
napojení všech nových členských států Evropské unie na jednotný Schengenský informační systém, který tvoří nezbytnou součást
Schengenského institutu. Systém umožňuje rychlý přenos údajů o nežádoucích osobách, ukradených vozidlech aj. Schengenské
acquis je součástí právního řádu Evropské unie.
Z uvedeného výkladu vyplývá, že volné překračování hranic kdykoliv a kdekoliv se uplatnilo až když se stala Česká republika
součástí Schengenského prostoru na konci roku 2007. Vstupem Česka do Evropské unie kontroly na hranicích nezmizely, nicméně
platil u nich volnější režim. Tak prvně ve členských státech EU bylo možné využít kromě cestovního pasu pro cestování také
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občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Kontrolní režim byl zjednodušen – na osoby čekalo méně formalit a tím i úspora času.
Z hranic zmizeli celníci, kteří prováděli kontrolu zboží. Zjednodušení kontrol ovšem neznamenalo, že policie přestala kontrolovat
obsah vozů. Jednalo se o prohlídky namátkové, ale stálé.
Vstupem České republiky do Schengenského prostoru došlo k zásadnímu průlomu, který nemá v dějinách hraničních kontrol
obdoby. Osoby států Schengenského prostoru (území většiny evropských států) mohly a nyní mohou překračovat státní hranice
kdekoliv a kdykoliv, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Zrušení kontrol na hranicích platí shodně pro všechny osoby
překračující hranice, tj. pro občany Evropské unie i pro státní příslušníky třetích zemí. Vnitřní hranice je tedy možné v zásadě
překročit kdekoliv a kdykoliv, ale i přestože se na nich neprovádějí kontroly, každá osoba je povinna mít u sebe platný cestovní
doklad, kterým je občanský průkaz (cestovní pas je zásadně požadován jen u příslušníků třetích zemí).
Zejména z hraničních přechodů, které procházely pozemní komunikací, byly odstraněny zábrany bránící volnému průjezdu.
Zůstaly zde prázdné objekty po policii a celnících. Na pohraničních toulkách se ovšem můžete setkat s některými hraničními
přechody, kde zábrany jsou – zejména ve formě svislých zábran nebo velkých kamenných balvanů. Důvodem je to, že tyto hraniční
přechody jsou zařazeny do kategorie pro pěší. Prakticky se tedy jedná o turistické hraniční přechody. Informaci o vstupu na území
sousedního státu získá každý z již dnes známých tabulí modré barvy s kruhem dvanácti zlatých hvězd s označením státu. Hranice
může být označena i jinými cedulemi (např. Pozor! Státní hranice).
Volný pohyb osob nelze brát ovšem neomezeně! Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o ochraně státních hranic (č. 216/2002 Sb.)
stanovuje, že hranice lze překračovat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou. Rád
bych připomněl ještě § 3 odst. 3 písm. a) a b) tohoto zákona. Je zde uvedeno, že za nedovolené překročení hranic se považuje jejich
překročení mimo hraniční přechod nebo jejich překročení na hraničním přechodu v jiné než stanovené provozní době. V právu má
ale mezinárodní smlouva přednost (vyšší sílu) před zákonem. V tomto případě tedy platí institut Schengenského prostoru. Nicméně
ustanovení ze zákona o ochraně státních hranic nezmizelo, jelikož se do budoucna může stát, že institut Schengenského prostoru
bude pro Českou republiku omezen nebo dokonce zrušen. Pak by se již ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) a b) použilo.
Zpět ale k omezením a povinnostem, které si my, pohraniční turisté zapamatujme! Je třeba si uvědomit, že hranice i nadále
vymezují svrchované území členského státu Evropské unie, proto jisté povinnosti, zákazy a omezení platit musí! V první řadě je
třeba respektovat vnitrostátní zákony konkrétních států jimiž státní hranice prochází. V praxi se jedná zejména o celou řadu zákazů
nebo omezení – národní parky a národní přírodní rezervace (viz již dříve zmíněné šumavské turistické hraniční přechody Modrý
kámen a Pod Luzným), soukromý majetek (vodojem u Mohelenské pláně), místní dopravní režim na komunikacích apod.
Schengenská smlouva dává členským státům právo vyhradit si obnovení hraničních kontrol, když to vyžaduje zachování
veřejného pořádku či vnitrostátní bezpečnosti. U nás se tento režim uplatnil např. při nedávné metylalkoholové kauze. Z dalších
členských států bych zmínil Německo při události pořádání mistrovství světa ve fotbale v roce 2006. Mezi další příklady patří
zejména zvýšený příliv nelegálního zboží nebo osob bez příslušných dokladů. Kontroly provádějí příslušníci policie a celní orgány.
Jelikož se jedná o významný zásah do mezinárodní svobody, je každý takový zákaz nebo omezení třeba vyhodnocovat citlivě a ve
spolupráci se zúčastněným státem.
Jak jsem již podotkl výše, při svých toulkách musíme být schopni kdykoliv prokázat svoji totožnost platným cestovním
dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Prokázání totožnosti se vztahuje i na děti (mladší 15-ti let). Děti musí
mít vlastní tzv. dětský občanský průkaz, který platí v rámci Schengenského prostoru a je vydáván na dobu 5 let nebo vlastní
cestovní pas. Zápis dítěte v cestovním pase jednoho z rodičů nepostačí! Občanský průkaz nám postačí i v případě, že některý
schengenský stát dočasně obnoví hraniční kontroly. Při překračování schengenských hranic podléháme v rámci hraniční kontroly
coby občané České republiky tzv. minimální kontrole. Tato kontrola spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladu,
který nás opravňuje překročit hranici. Součástí minimální kontroly může být ověření cestovního dokladu (tedy i osoby) podle údajů
ze Schengenského informačního systému. Děje se tak ale zpravidla v situacích, kdy má kontrolní orgán vůči dotčené osobě
podezření na spáchání protiprávního jednání. I já jsem měl tu čest být podroben kontrole včetně ověření mé osoby. O minimální
kontrolu ovšem nešlo, jelikož její součástí byla prohlídka batohu a kladení místy nepříjemných otázek. Hraniční kontrole
předcházelo moje protiprávní jednání, byť neúmyslné a nevědomé. Pokud budete trpěliví, později se dozvíte o co konkrétně šlo.
Při pohraniční turistice většinou fotografujeme a jinak dokumentujeme naše zážitky. Jsem si jist, že v demokratických
sousedících státech je možné fotografovat bez omezení všechny pohraniční objekty, hraniční přechody a další scenérie. Výjimkou
by snad byla fotografie antonu rakouské státní policie a mračící se policistky. Ale vězte, že když hraniční kontrola byla u konce, tak
jsem o tom horlivě uvažoval.
3.4.2 Protiprávní jednání
Dva skutky protiprávního jednání jsou nejprve upraveny v zákoně o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Ustavení § 34a řeší
přestupky na úseku cestovních dokladů. Osoba se dopustí přestupku tím, že při opuštění území České republiky překročí státní
hranice bez platného cestovního dokladu anebo se úmyslně vyhne (resp. odmítne se podrobit) kontrole cestovního dokladu při
překračování státní hranice. Za spáchaný přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Pokud by byla osoba přistižena bez cestovního
dokladu, nemusí to ještě znamenat uložení pokuty a příkaz kontrolního orgánu vrátit se za čáru státní hranice na území České
republiky. Kontrolní orgán by se měl řídit okolnostmi, které osobu vedly ke spáchání přestupku. Dále tím, zda-li byl přestupek
spáchán úmyslně či neúmyslně. Uveďme si příklad. Parta vodáků sjíždí tok řeky, který je zároveň společným hraničním tokem a na
chvíli se vylodí u německého břehu. Na břehu záhy narazí na hraniční kontrolu. Vedoucí výpravy tvrdí, že cestovní doklady jakož i
další věci nechali na tábořišti, aby se nepoškodily v důsledku toho, že by se s nimi kajak převrhl do vody. Z mého pohledu bych
přestupek řešil pouhou domluvou. Pokutu bych udělil např. v případě, že by parta vodáků byla opilá nebo by na břehu dělala
nepořádek.
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Další přestupky jsou součástí zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Nejprve k přestupkům na úseku ochrany státních hranic (§
44a). Druhý odstavec tohoto paragrafu říká, že přestupku se dopustí český občan, který:
a) při vstupu na území České republiky překročí státní hranice mimo hraniční přechod,
b) úmyslně se vyhne kontrole na hraničním přechodu,
c) nebo užije k překročení hranice hraniční přechod v jinou než stanovenou provozní dobu.
Je třeba dodat, že pokud Česká republika neomezí volný režim na státních hranicích (zejména z důvodu vnitrostátní či
mezinárodní bezpečnosti nebo zachování veřejného pořádku), nelze použít skutkovou podstatu uvedenou pod písmenem a) a c),
jelikož by to bylo v rozporu s mezinárodním institutem Schengenského prostoru. Tohle je právě praktická ukázka situace, ve které
má mezinárodní právo přednost před právem vnitrostátním. Skutková podstata uvedená pod písmenem b) je použitelná ve
standardním volném režimu na státních hranicích. Za přestupek podle druhého odstavce § 44a lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč.
První odstavec § 44a říká, že přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně znemožní umístění bezpečnostního prostředku zabraňujícího
nedovolenému překračování státních hranic dopravními prostředky nebo úmyslně takový prostředek zničí, poškodí, přemístí nebo
odstraní. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Prakticky může jít o mnou již dříve zmíněné zábrany na
hraničních přechodech, které jsou určeny pro pěší. Těžké kamenné balvany asi těžko někdo přemístí nebo odstraní, ale například se
svislou zábranou nebo závorou by se už hnout dalo.
Ustanovení § 44 odst. 1 zákona o přestupcích upravuje přestupky na úseku správy státních hranic. Přestupku, za který lze uložit
pokutu až do výše 15 000 Kč, se dopustí osoba, která:
a) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh
státních hranic,
b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo volné kruhové plochy nebo do břehů či koryta hraničního vodního toku
nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic nebo jestliže se tím změní jejich poloha.
Určitě se pozastavme nad dvěma instituty, které zmiňuje písmeno b). Hraniční pruh a volná kruhová plocha jsou definovány
v zákoně o státních hranicích (č. 312/2001 Sb.). K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je
podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení pomyslný hraniční pruh o šíři 1 metr. Kolem každého hraničního znaku na
úsecích nepřímo vyznačujících průběh státních hranic je volná kruhová plocha o poloměru 1 metr. Zákonodárce chtěl tedy vyjádřit
jakousi přehlednost hraničních znaků v terénu, tj. aby kolem každého hraničního mezníku byla volná plocha (nezarostlá vegetací)
v důsledku čehož by byl zřetelně vidět. Musím ale konstatovat, že prakticky není možné zajistit tuto zřetelnost u všech hraničních
znaků, které jsou roztroušeny podél státních hranic. Někdy jsem si před fotografováním hraničního mezníku musel scenérii
upravovat tím, že jsem kolem mezníku musel vytrhat trávu nebo část houští, aby byl na snímku zachycen. Zákon o státních
hranicích dodává, že v hraničním pruhu a ve volné kruhové ploše je zakázáno provádět stavbu nebo jinou činnost, jejichž
důsledkem může být narušení hraničních znaků nebo zhoršení zřetelnosti průběhu státních hranic.
Na skutkovou podstatu uvedenou pod písmenem a) jsem již upozorňoval u problematiky vyznačování státních hranic
hraničními znaky. Nutno ale vzít v potaz nejen ustanovení podle přestupkového zákona, nýbrž i ustanovení podle trestního
zákoníku (č. 40/2009 Sb.). Rozhodujícím kritériem, zda danou situaci posuzovat a vyhodnotit jako přestupek nebo trestný čin, je
výše škody. V případě trestného činu se musí jednat o škodu nikoli nepatrnou, tj. škodu převyšující hranici 5 000 Kč. Dalšími
pomocnými kritérii jsou okolnosti související se spáchaným protiprávním jednáním a společenskou nebezpečností deliktu. Zničení,
poškození nebo neoprávněné přemístění hraničního znaku tak lze kvalifikovat i jako trestný čin poškození cizí věci podle § 228
trestního zákoníku. Podle § 228 odst. 3 písm. c) se pro pachatele použije vyšší trestní sazba (6 měsíců až 3 roky), jelikož čin byl
spáchán na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu. Touto věcí je i bezpochyby hraniční znak! Znovu ale
opakuji, rozhodujícím kritériem je hranice výše škody (5 000 Kč). Netroufám si odhadnout, zda-li standardní hraniční mezník
dosahuje této částky. U historických mezníků si ale troufnu odpovědět, že ji převyšuje zcela určitě. A nemusí jít jen o historické
mezníky. Měli jste možnost shlédnout hraniční znak zanesený do hraničního mostu u hraničního přechodu Folmava. Je zřejmé, že
např. při úmyslném odstraňování tohoto znaku by došlo z části i k poškození mostu, kde by náklady jistě převyšovaly 5 000 Kč.
S výší škody se zpřísňují trestní sazby!
U odstranění hraničního znaku lze předpokládat jeho faktické odcizení. Toto lze posuzovat jako trestný čin krádeže podle § 205
trestního zákoníku. Opět rozhodujícím kritériem bude pětitisícová hranice a další pomocná kritéria jako společenská nebezpečnost.
Trestní sazby se opět zpřísňují s výší škody – od odnětí svobody do dvou let až po osmileté vězení. Dalšími tresty jsou propadnutí
věci nebo peněžitý trest.
Na svých cestách jsem se setkal s několika případy protiprávního jednání, které směřovalo proti hraničnímu značení. Zmíním
dva. V prvním případě čára státní hranice probíhala v lese, kde se těžilo dřevo. Turistická značka vedla podél hraničních mezníků a
bylo dosti zřejmé, že lesní stroje pracovaly i v této oblasti. U hraničních mezníků byly zřetelné stopy od kol lesních strojů. V jednom
případě jsem si všiml hodně vychýleného mezníku. Soudím, že se tak stalo v důsledku nárazu lesního vozidla do něj. Druhým
případem byla obec jež se nacházela u státních hranic. Na dvou na sobě nezávislých zahradách jsem si všiml umístěných hraničních
kamenů. Jak již víme z dřívějšího výkladu, hraniční znak je tvořen povrchovou a podzemní stabilizací. Zcizením hraničního kamene
může dojít k poškození (nebo odstranění) podzemní stabilizace a v důsledku toho se musí v terénu provést měření než bude nový
hraniční kámen na původní místo umístěn. Na internetu se hromadí zprávy o krádežích historických hraničních mezníků. Apeluji!
Na svých cestách buďme všímaví a pokud máme podezření na odstranění hraničního mezníku, ohlasme to příslušným orgánům.
Ustanovení § 339 a § 340 trestního zákoníku dále upravuje trestný čin násilného překročení státní hranice a trestný čin
organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, ale to se nás pohraničních turistů, myslím netýká.
Tímto končí teoretická část této příručky. Pevně doufám, že se po vstřebání informací stane pro vás pohraniční turistika ještě
zajímavější. Za několik okamžiků již zabrousíme do praktické části, kde vás seznámím s pohraniční turistikou jako takovou,
přípravou na cesty a v neposlední řadě nabídku tipy na cesty, které jsem absolvoval.
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PRŮVODCE POHRANIČNÍ TURISTIKOU
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1. POHRANIČNÍ TURISTIKA
Turistika má nejen v České republice mnoho podob. Zpravidla ji rozlišujeme podle toho, jakou formou ji činíme (pěšky nebo na
kole) a co je jejím cílem (poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí). Existují i konkrétní specifika turistiky – např.
poznávací turistika s průvodcem, dobývání tisícovek v České republice a osmitisícovek ve světě. Specifickou turistikou bude i ta,
kterou jsem označil jako pohraniční. Dovoluji si konstatovat, že pohraniční turistika je v důsledku mého konstatování ryze novým
pojmem a tudíž i novým specifikem (úzké zaměřenosti) turistiky. Při definici pohraniční turistiky budu vycházet z výše uvedených
cílů obecného pojetí turistiky. Pokud jde o její formu, tak zůstaneme u pěší chůze nebo jízdního kola.
Pohraniční turistiku tedy chápu jako specifický druh turistiky, činěnou zpravidla pěší chůzí nebo jízdním kolem. Cílem
pohraniční turistiky je poznávání rozmanitých věcí spjatých se státní hranicí České republiky. Konkrétně jde o:
a) poznávání prostředí a krajiny ve které je vedena státní hranice České republiky se sousedními státy, při této činnosti
poznáváme hraniční přechody a hraniční značení, terén jímž je státní hranice vedena od pohodlných nížinných cest až po
náročné stezky při vrcholcích hor, a v neposlední řadě další scenerické prvky související s vedením státní hranice,
b) poznávání památek, v konkrétní rovině jde o ty památky, které byly zmíněny v předchozím teoretickém výkladu, tj.
pevnostní opevnění, zbytky železné opony a poválečných objektů, zaniklé (většinou zničené) pohraniční osady a historické
hraniční mezníky,
c) poznávání obyčejů a zvyků z dob dávných, které lze vyčíst z informačních tabulí jež jsou součástí turistických cest.
Někdo pojme poznávání jako celek. To je i můj případ. Jiný si ukrojí jen některou část, jelikož ho zajímá právě ta. Jen bych rád
připomněl, že klíčovým cílem pohraniční turistiky je poznávání hraničních institutů výše uvedených (hraniční přechody, hraniční
značení, pohraniční objekty apod.). Bez tohoto aspektu nelze o pohraniční turistice hovořit! V pohraniční turistice lze nalézat
širokou škálu prvků obecné turistiky nebo jiných zájmů lidské činnosti. Např. dobytí Trojmezí na soutoku Moravy a Dyje lze spojit
s vodními sporty (vodáctvím).
Je tedy na každém z nás, jak pohraniční turistiku pojme. Já osobně se věnuji všem výše uvedeným cílům, a to pěšky s batohem
na zádech. Jsem ryze typickým českým baťůžkářem. Pokud to jde, tak chodím většinou „po čáře“ státní hranice. Tam kde to možné
není, tak použiji blízkou pěšinu respektive signálku. Znám ale například skupinu vysloužilých pohraničníků, kteří pravidelně vyrážejí
na kolech podél pohraničních signálek, kde stávala železná opona. Na internetu jsem vypátral, že některé zase zajímají jen historické
hraniční mezníky nebo vrcholky hraničních hor. I tady lze o pohraniční turistice hovořit, tito jedinci svoje zážitky dokumentují a
popisují čísla historických mezníků nebo čísla hraničních mezníků, u kterých se nachází vrcholová plošina hraniční hory.
Každý správný cestovatel by měl míti sen. V případě pohraniční turistiky někomu z nás bude stačit například dobytí všech
trojmezních a nejzapadlejších bodů v České republice. Někdo zase touží po návštěvě všech hraničních hor-tisícovek. Povím vám
můj sen. Je prostý. Na začátku této publikace jste mohli shlédnout mapku České republiky s dobytím trojmezních a nejzapadlejších
bodů. Mým snem je vytvořit ještě jednu mapku České republiky, ale... hodlám po svých postupně obejít celou naší republiku po
státní hranici. Je logické, že v praxi není možné obejít samotnou čáru státní hranice dlouhou 2 325 km, jelikož průběh hranice je na
mnohých místech veden neprostupným, zakázaným nebo těžko dostupným terénem. Tam kde to jde, budiž po čáře. Kde to není
možné, budiž po signálkách a jiných cestách, které jsou blízko státní hranice. Jelikož si všechny trasy dokumentuji, tak není problém
vymýšlet nové a nové trasy a jednoho krásného dne všechny zakreslit-propojit do mapky České republiky. Prozatím jen tiše závidím
Dr. Jaroslavu Sovinskému, pohraničnímu turistovi, ale především přednímu odborníkovi na československé a české státní hranice,
který již tento překrásný cíl má splněn.

2. VÝZBROJ A VÝSTROJ
Mnou uvedené označení výzbroj a výstroj je míněno spíše ironicky. Rád bych poukázal na okolnosti a zejména praktické rady
spjaté s přípravou a samotnou realizací pohraniční turistiky. Každá příprava a realizace turistiky se však bude odvíjet od toho, co od
ní očekáváme. Jiná příprava a realizace bude u výše zmíněných vysloužilých pohraničníků, kteří mnoho dnů tráví v sedlech jízdních
kol a spí v přírodě nebo objektech a odlišná příprava a realizace bude u těch, kteří se na cesty vypravují pěšky a za den chtějí
stihnout co nejdelší pohraniční (turistický) okruh. To je i můj případ.
Moje rady tedy budou směřovat k těm, kdož se rozhodli jako já navštěvovat a posléze dokumentovat hraniční přechody,
zajímavé hraniční znaky, historické mezníky, objekty pevnostního opevnění, památníky zaniklých osad a cenné informace
z informačních tabulí při cestách. Dále vrcholky hraničních hor a další významné scenérie spjaté s pohraniční problematikou. Moje
pohraniční výlety (říkám jim mise) jsou zpravidla několikadenní. Nocuji na různých ubytovnách a v penzionech. Místo nocování
přizpůsobuji konkrétní pohraniční oblasti a připraveným cestám. Například Rychlebské hory nabízejí pohodlnou možnost nocovat
jen na jednom místě v průběhu celé několikadenní mise. Autobusová i vlaková spojení mě spolehlivě dopraví v krátkém intervalu
kam potřebuji. Jinou situací už bude Šumava, která je rozlehlá a v pohraničních oblastech je veřejnou dopravou obsluhována
v menším rozsahu a návaznosti. Zde už jsem nucen vystřídat dvě nebo tři ubytovny. V létě jsem měl šílený nápad. Jelikož jsem do
té doby navštívil jen jedno Trojmezí (na Šumavě), chtěl jsem v rámci souvislé několikadenní mise dobýt zbylá tři Trojmezí a dále
nejvýchodnější, nejzápadnější, nejsevernější a nejjižnější bod České republiky. Po několika marných pokusech sladit dopravu podle
jízdních řádů a délky cest jsem to ale vzdal. Někdy podnikám i jednodenní mise. Tak či onak se snažím do jednoho dne naplánovat
co nejdelší a nejzajímavější trasu.
Pohraniční turistika nemusí, ale může být spjata s velmi náročnými a nepříjemnými aspekty – náročný terén, změna naplánované
cesty v důsledku neprostupnosti terénu, orientace v neznačeném terénu, náhlé změny počasí a v neposlední řadě krátce a jednoduše
další nahodilé překážky nebo situace. Za sebe bych mohl uvést spousty příkladů, ale radši ne. I tak některé přiblížím při tipech na
pohraniční turistiku. Docela upřímně. S přibývajícím počtem misí jsem přišel na to, že z některých náročných a nepříjemných
aspektů se může člověk poučit a pak se již ani o náročné a nepříjemné aspekty jednat nemusí. Chybami se člověk učí.
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Základem každé mise je pečlivá příprava na onu samotnou. Nemám na mysli obsah batohu a strukturu oblečení. Řeč je o tzv.
logistice trasy. Logistika trasy se vyhotovuje papírově na jeden turistický den a zahrnuje v sobě následující informace:
a) stanovení hlavního cíle a lokality trasy a virtuální prohlídka mapového podkladu podle turistické a satelitní mapy
včetně zobrazení fotografií (mapy.cz) – každý výlet má svůj hlavní cíl a lokalitu v níž bude realizován (např. poznávání
zajímavostí v oblasti Ašského výběžku), v souladu s tímto je třeba učinit virtuální prohlídku lokality podle turistické i
satelitní mapy na mapy.cz,
b) stanovení poznávacích cílů – probíhá obvykle při průzkumu virtuální prohlídky lokality, mapy.cz nabízí neomezené
možnosti jak dotčené poznávací cíle vyhledat, v případě mnou uvedeného Ašského výběžku sem může patřit: turistický
hraniční přechod Nové Domky s památníkem, zaniklá osada Újezd s památníkem, historické hraniční mezníky z roku 1844,
hraniční most Evropy, nejzápadnější místo v ČR, Trojstátí ČR-Bavorsko-Sasko a v neposlední řadě osada Trojmezí,
c) čas příjezdu do startu trasy a čas odjezdu z cíle trasy podle jízdních časů včetně rezervních spojů – u autobusových
spojů jsem se s problémem nesetkal, ovšem u služeb Českých drah je třeba počítat s tím, že spoj může mít zpoždění nebo
dokonce nemusí vůbec vyjet (což se mi přihodilo), je třeba si tedy preventivně zaznamenat náhradní spojení, a to zejména u
tzv. návazných spojů, autobusové návazné spoje na sebe čekají cca 5-10 minut, vlakové návazné spoje do 20 minut (nelze ale
počítat např. s tím, že mezinárodní rychlík bude čekat na osobní vlak, který má 15 minut zpoždění),
d) nákres trasy s vyznačením dílčích úseků – lze kreslit ručně na papír nebo vytisknout klíčový mapový podklad a k němu
chybějící úseky dokreslit,
e) doplnění časových a vzdálenostních údajů k jednotlivým dílčím úsekům – asi nejzajímavější část tvorby logistiky trasy,
je třeba vše sladit tak, aby všechno sedělo v souvislosti s příjezdovými/odjezdovými časy podle jízdních řádů, při sladění je
třeba brát v úvahu následující položku (f), jelikož např. 7 kilometrů se dá ujít za hodinu (po asfaltové signálce) nebo taky za
hodiny tři (náročnou hraniční stezkou na horách s četnými přestávkami v souvislosti s dokumentováním zajímavostí),
f) doplnění specifických informací k dílčím úsekům (prudké stoupání nebo klesání, poznávací cíle apod.) – z praxe si
dovoluji tvrdit, že prudké stoupání není ani tak náročné jako prudké klesání v kamenitém nebo travnatém (oroseném)
terénu, do nákresu si tak můžeme zakreslit prudké stoupání/klesání (podle vrstevnic na turistické mapě), v otázce
poznávacích cílů se může stát, že tento se vychyluje pár set metrů z dílčí trasy a proto je třeba ho zaznamenat zvlášť,
g) podrobný nákres úseků, které jsou v terénu jádrem velmi náročné orientace – v praxi se může jednat o velmi dlouhou
a přitom vlnitou signálu kde cca půl kilometru od ní vede podélně státní hranice a v jedné chvíli se na její čáře nachází
historické mezníky, ke kterým není žádný značený přístup, nebo dlouhá neznačená signálka může tu a tam odbočovat na
jinou signálku, v tomto případě je třeba si vypomoci satelitní mapou s maximálním přiblížením, když už jsem zmínil satelitní
mapu s maximálním přiblížením – doporučuji používat při hraničních turistických pěšinách na horách, ne všechny pěšiny
jsou totiž vyšlapány,
h) další informace, které uznáme za vhodné – například podrobná identifikace vrcholové plošiny hraniční hory, která není
nikterak v terénu označena a tudíž není na první pohled zřejmá.
Výše uvedená logistika trasy na jeden turistický den by měla být obsažena na jednom papíře. Pokud je zapotřebí vytisknout
například mapové podklady z mapy.cz nebo vyhotovit podrobné nákresy úseků, je papírových dokumentů více. Je zřejmé, že
jednodušší nákres bude při trase do 10 km v přehledně značeném terénu a složitější nákres se naopak bude pořizovat při trase o
délce 40 km, která prochází neznačenými úseky. Možná se ptáte, není to přeci jen zbytečné? Konstatuji, že není. Logistika trasy je
nepostradatelnou pomůckou v terénu. A vězte, že přijdou chvíle, kdy údaje z ní přijdou vhod. Postupem čase budete logistiku trasy
zdokonalovat (tj. vychytávat různými vylepšeními). Příprava takovéto logistiky trasy se pro některé může stát i zábavou respektive
příjemným úkolem ještě před započetím mise.
Berte prosím ale na vědomí, že mapové podklady na mapy.cz se mohou někdy lišit od těch skutečných, tj. přímo v terénu!
Nejčastějšími prohřešky je pak absence nebo pozměněné turistické značení nebo absence hraniční stezky, kterou jste na satelitní
mapě viděli. Může se také stát, že na turistické mapě naměříte dílčí úsek, který vede podél čáry státní hranice a ve skutečnosti se
úsek ukáže o 1-2 km delší. O to horší je to skutečnost, když tento úsek vede velmi těžkým terénem. Stalo se mi to při misi v oblasti
Masívu Králického Sněžníku. Ovšem můžu tuto skutečnost objektivně zdůvodnit. Na satelitní mapě je zřetelně vidět jen čára státní
hranice, přičemž hraniční stezka se může různě klikatit a odbíhat tak od čáry státní hranice. Tím tedy stezka nabírá na celkové délce.
Rozhodně ale dávám přednost virtuálním mapovým podkladům (mapy.cz) před turistickými mapami, které jsou mnohdy zastaralé a
ne do detailu rozpracované.
Kromě logistiky trasy v papírové podobě je třeba disponovat fotoaparátem. Fotoaparát musí být spolehlivý. Já osobně veškerou
dokumentaci pořizuji z fotoaparátu, který je součástí mobilního telefonu.
Onou výzbrojí a výstrojí tedy bude kvalitně vypracovaná logistika trasy a spolehlivý fotoaparát. A ještě jednu důležitou věc jsem
opomněl. Je jím cestovní doklad.
Já si myslím, že bylo dost teoretických i praktických komentářů. Tedy to nejlepší na konec – pojďme se podívat na některé tipy
pro pohraniční turistiku. Jedná se o místa, které jsem navštívil a mohu vřele doporučit. Některých obrázků z misí si cením jelikož
jejich pořízení nebylo zrovna jednoduché. To bylo právě v oněch situacích, kdy člověk musel umět překonat nějakou tu překážku.
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3. TIPY NA POHRANIČNÍ TURISTIKU ANEB (FOTO)DOKUMENTACE Z MISÍ
3.1 ZAJÍMAVÉ HRANIČNÍ ZNAKY
První ze zájmových oblastí pohraniční turistiky je poznávání zajímavého hraničního značení. Jelikož jsem se této problematice
věnoval již dříve v souvislosti s vytyčováním státních hranic v terénu, není třeba dalšího komentáře a vyobrazení. Jen připomínám,
že pro potřeby této příručky nezahrnuji do kategorie zajímavých hraničních znaků ty historické, trojmezní a jinak významné. Tyto
budou součástí dalších zájmových oblastí.
U zajímavého hraničního značení je nejkrásnější to, že nikdy nevíte, kdy a kde na něj narazíte. Bizardní znak může být vtesán do
skály, mohutně vyčnívat z traviny nebo být nenápadně zanesený do hraničního mostu.
Abych vás neochudil o fotodokumentaci z této první zájmové oblasti, mohu nabídnout velmi zajímavé obrázky, které souvisejí
s vytyčováním státních hranic právě hraničními znaky. Fotografie byly pořízeny při rozhraničovacích pracích, prováděných na
československých státních hranicích ve 20. letech 20. století. Fotografie pocházejí z Hraničního archivu Ministerstva vnitra, odboru
všeobecné správy, oddělení státních hranic. Fotografie jsou publikovány se souhlasem vedoucího pracovníka oddělení státních
hranic.

úprava cesty pro dopravu
hraničních kamenů

doprava hraničního kamene
na Hoverlu
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měření polygonálních délek

tesání hraničního znaku
ve Vysokých Tatrách

3.2 HRANIČNÍ PŘECHODY
Druhou zájmovou oblastí pohraniční turistiky budou hraniční přechody. Před Schengenem to byla oficiální místa, kde bylo
možné překročit státní hranici. Jak již víme, dnes platí, že státní hranici můžeme překročit kdekoliv a kdykoliv. Pohraniční oblasti
nabízejí spousty (rozmanitých) hraničních přechodů. Na některých jsou zřetelně vidět stopy po odstranění závor, jinde zase
nalezneme tabulky s různými omezujícími upozorněními, které se ještě nepodařilo odstranit v souvislosti se Schengenským
institutem. S přibývajícím množstvím navštívených hraničních přechodů pozorujeme jejich označení a provedení.
Hraniční přechody lze rozdělit podle mnoha kritérií. Já přináším následující členění od něhož se bude odvíjet i fotogalerie:
a) přechody pro pěší (lze chápat jako turistické přechody) – hraniční přechody v nížinách nebo v horách,
b) silniční přechody – lze rozdělit podle kategorií pozemních komunikací,
c) železniční přechody – neelektrifikovaný nebo elektrifikovaný hraniční přechod.
Čára hraničního přechodu může probíhat:
a) zpevněným územím,
b) nebo vodním tokem – v důsledku toho je součástí hraničního přechodu (zpravidla) přemostění.
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pěší přechod Radvanov (okres
Český Krumlov), cca 300 metrů
od nejjižnějšího bodu v ČR
(14.08.2012)

pěší přechod Rakouská cesta
(Šumava) (14.07.2012)

pěší přechod s omezeným
přístupem Pod Luzným (Šumava),
s historickými mezníky (18.10.2012)
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silniční přechod Svatá Kateřina
(okres Klatovy), s historickými
mezníky z roku 1771 (17.10.2012)

silniční přechod Strážný (Šumava)
(16.07.2012)

železniční neelektrifikovaný
přechod Mikulovice (okres Jeseník)
(03.09.2012)
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železniční elektrifikovaný přechod
Lichkov (okres Ústí n. Orlicí)
(17.09.2012)

3.3 TROJMEZNÍ STYKY
V hraničním slovníčku jsme se dozvěděli, že tzv. Trojmezím (Trojstátím) je označován styk hranic třech států (nebo jiných
oblastí). V první řadě bude řeč o čtyřech stykových bodech v nichž se střetávají hranice České republiky a dvou sousedících států.
Dále bych zmínil některé další trojmezní body, které mají historické kořeny. Jedním z nich je např. styk České republiky
s německými spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko. Dojde ale i na další zajímavá místa.
3.3.1 Trojmezí na soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka (Česko-Německo-Polsko)
Trojmezí Česko-Německo-Polsko se nachází na místě soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka. Tyto vodní toky
současně tvoří čáru hranice mezi uvedenými státy, konkrétně Lužická Nisa česko-německou hranici a Oldřichovský potok českopolskou státní hranici. Jak již víme z teorie, v řece probíhá čára státní hranice ve středu jejího toku. Trojstykovým bodem tak bude
místo protnutí pomyslných středových čar státní hranice obou toků.
Je zřejmé, že trojmezní bod států není jen tak lecjakým hraničním stykem. Je proto označen zvláštními hraničními znaky a
doplněn o další instituty (státní symbolika každého ze států, odpočívadla, památníky, informační tabule apod.). V současné době se
na každém z břehů nachází stojan s velkým praporem zúčastněného státu a mohutnější hraniční kámen se státním symbolem
zúčastněného státu (tzv. mohyla), který nepřímo vyznačuje trojstykový bod. Součástí českého břehu je rovněž prapor Evropské
unie. Na českém břehu se dále nachází informační tabule, památník a zvonice. Polská strana nabízí zdevastované torzo odpočívadla,
památník a sochu. Kousek od německého břehu se nachází odpočívadlo s informační tabulí a památník.
Výchozím místem pro dobytí Trojmezí je město Hrádek nad Nisou. U trojmezních bodů jež se nacházejí na soutoku řek se
nabízí otázka, zda určený bod pomyslně dobýt jen z jednoho břehu (zpravidla českého) nebo navštívit i břehy ostatní. Já konstatuji,
že je třeba dobýt všechny tři břehy. Jen tak bude mít správný turista pocit, že konkrétní Trojmezí skutečně navštívil. Fotografie ze
dvou ostatních břehů budou o to cennější. V současnosti je česko-polský břeh spojen dřevěným mostkem. Horší je ale situace
v případě česko-německého respektive polsko-německého břehu. Mohu nabídnout dvě možnosti jak německého břehu dobýt.
Z pohledu česko-německého břehu nezbude nic jiného, než zout boty a Lužickou Nisu přebrodit. Kousek od polsko-německého
hraničního toku Lužické Nisy se nachází most. Zatímco z polské strany je vstup na most volný, u německé strany v začátku mostu
je umístěna betonová překážka, která prakticky znemožňuje dostat se na německý břeh. I když je překážka na začátku mostu,
seskočit dolů z mostu na břeh se nedá. Most je v těchto místech pořád vysoký. Pro přechod jsem zvolil tento most s „betonovou
oponou“ na jeho konci. Přeci jen po okrajích překážky nějaké centimetry byly, takže se to dalo s největší opatrností přelézt.
Po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie vznikla myšlenka zřízení stálého kruhového mostu na místě soutoku.
V roce 2006 proběhl společný workshop českých, německých i polských vysokých škol, který byl podpořen Evropskou unií.
Studenti a jejich profesoři vybírali nejhezčí a nejvýstižnější návrh úpravy mostu pro pěší na tomto místě. Hrádek nad Nisou
společně s polským městem Bogatynia a německou Žitavou podali žádost o zřízení stavebního díla a turistického hraničního
přechodu. Na informační tabuli u Trojmezí se píše, že stavba měla být realizována do roku 2009. Mohu potvrdit, že dnes v roce
2012 zde nejsou žádné patrné známky započaté výstavby.
Mě osobně se provedení tohoto Trojmezí líbí co do jeho vyznačení národní symbolikou zúčastněných států (prapory, mohyly
ale i památníky) a okolním terénem. Poněkud ale zaostává turisticky. Na českém břehu chybí více informačních tabulí a
odpočívadlo. Polské straně vytýkám to samé. Jen německá strana z turistického hlediska nezaostala. Ústřední výzvou však zůstává
vybudování onoho kruhového mostu v jehož středu by se nacházel soutok Lužické Nisy a Oldřichovského potoka.
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Trojmezí
z české strany
(11.08.2012)

soutok Lužické Nisy a Oldřichovského potoka
z německého břehu

hraniční
mohyly
zúčastněných
států
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polsko-německý most spojující břehy řeky Lužické Nisy, pohled z německého břehu

navržené provedení společného mostu
z roku 2006, z tamní informační tabule

3.3.2 Hrčavské Trojmezí (Česko-Polsko-Slovensko)
Trojmezí Česko-Polsko-Slovensko se nachází východně od obce Hrčava v Beskydské pahorkatině. Trojstykový bod jest umístěn
na pravé straně ve strži koryta potoka pod mostem ze směru české a polské strany. Abych byl přesný, most je součástí polského
území a na jeho konci se nachází již území Slovenska. Onen bod je označen trojbokým kamenem na kamenném podstavci. Nyní si
asi pokládáte otázku, proč je v potoku vybudován přímo tento trojstykový kámen a není použito nepřímého označení. Podle
obhlídky koryta potoku jsem dospěl k závěru, že tudy už dlouho voda netekla. Domnívám se, že mnoho návštěvníků hrčavského
Trojmezí o tomto trojstykovém kameni nemá ani potuchy. Důkazem budiž to, že jsem chvíli pozoroval návštěvníky pohybující se
po mostě. Nikdo z nich se nepodíval dolů. Až ve chvíli, kdy jsem opatrně sestoupil do cca 8 metrů hlubokého strmého koryta
vyschlého potoka a začal trojstykový kámen fotografovat, si toho kolemjdoucí z mostu všimli a začali taktéž sestupovat na ono
místo bodu.
I zde se na Trojmezí nacházejí tři mohyly zúčastněných států, které nepřímo označují trojstykový bod. Součástí českého území
je společné odpočívadlo českých a polských turistů a informační tabule. Po překonání 18 metrů dlouhého mostu (postavený v roce
2007) spojující polsko-slovenskou hranici jsou k dispozici slovenská odpočívadla a rovněž informační tabule.
Výchozím místem pro dobytí Trojmezí je tedy obec Hrčava. Může jim být ale i nedaleká obec Bukovec v jejímž katastru je
vystrčen nejvýchodnější bod České republiky.
Hrčavské Trojmezí chválím. Na rozdíl od Trojmezí u Hrádku nad Nisou splňuje i turistické aspekty – odpočívadla a přemostění
česko-polského území se slovenským, které bylo provedeno takřka nedávno. Výsostně se jeví i okolní beskydská krajina.

Trojmezí z polské strany (28.07.2012)
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hraniční mohyly zúčastněných států

trojboký trojstykový kámen v korytu vyschlého potoka

most spojující česko-polské území se slovenským územím,
pohled na protilehlé slovenské území

3.3.3 Trojmezí na soutoku Moravy a Dyje (Česko-Slovensko-Rakousko)
Ani zde nebudeme ušetřeni vodních toků. Trojmezí Česko-Slovensko-Rakousko se nachází na soutoku velkých řek Moravy a
Dyje. I zde platí již zmíněné pravidlo, že trojstykový bod protíná pomyslné středové čáry státní hranice obou řek. Na českém břehu
se nachází hraniční kámen s plechovou tabulí na které je státní vlajka a upozornění na trojstátní hraniční bod. Slovenský břeh
obsahuje tytéž hraniční instituty. Dále je doplněn o malé odpočívadlo a torzo bronzové sochy Lubo Kristka (z podstavce trčí jen
bronzové gumáky). Podle dostupných informací byla socha ukradena na konci roku 2009. Rakouské území kromě překrásných
dřevěných rybářských chatiček se sítěmi zavěšenými nad vodou disponuje jen hraničním kamenem. Jen pro zajímavost dodávám, že
v České republice je tento druh rybaření zakázaný.
Návštěva Trojmezí z českého břehu je náročnou záležitostí. Nejbližšími civilizacemi od Trojmezí jsou města Lanžhot a Břeclav.
Z Břeclavi je to na Trojmezí cca 20 km signálkami, které mohou být vlivem rozvodněné řeky Moravy a dalších vodních toků místy
zaplavené a tudíž neprostupné (zpravidla v jarním období). Zdejší příroda je sice půvabná (lze spatřit spoustu vzácných druhů
živočichů včetně hmyzu a rostlin), ale drsná (okolní terén, zvýšený výskyt hmyzu). Pro trasu je nutné použít jízdní kolo. Trojmezí
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lze dobýt i po vodě. Výchozími místy jsou opět Lanžhot nebo Břeclav, kde lze zapůjčit příslušné vybavení. Zde je ale nutné počítat
s tím, že na některých místech nemusí být řeka (zejména Dyje) splavná. Jako zajímavé se mi jeví dobytí v zimě – v terénu na
běžkách, na zamrzlé řece na bruslích. I v případě dobytí Trojmezí vodním tokem je třeba počítat se vzdáleností, kterou jsem zmínil
výše. Pokud chcete dobýt Trojmezí pěšky a pohodlněji, dojeďte vlakem do slovenské obce Moravský Svätý Ján nebo ještě lépe do
rakouského Hohenau. Obě obce spojuje hraniční most. Ze slovenské obce je to k hraničnímu mostu chůzí cca 5 km, z rakouské
strany cca 3 km. Pokud dojdete až ke hraničnímu mostu, vězte, že odtud je to k soutoku Moravy a Dyje pouhé 2 kilometry chůzí
podél slovenského břehu. Rakouský břeh nelze použít, brzy se dozvíte proč.
Jak nyní dobýt Trojmezí z ostatních břehů pokud zrovna nejsou řeky zamrzlé nebo dokonce natolik mělké (vyschlé), že je lze
přebrodit? Po příjezdu do rakouského Hohenau jsem se vydal ke hraničnímu mostu. Bez váhání jsem zvolil slovenský břeh, jelikož
pokud bych potkal nějaké turisty, tak jsem se chtěl zeptat na nejlepší místo pro přeplavání (přebrodění) řeky. Se Slováky je přeci jen
jednodušší konverzace. Opravdu, u soutoku bylo pár Slováků, kteří zrovna odcházeli. Bylo mi řečeno, že Moravu lze jen přeplavat a
Dyji snad půjde přebrodit. Jak řekli, tak se opravdu stalo. Ze slovenského břehu jsem tudíž Moravu na české území přeplaval (i když
ve středu byl silný proud). Z českého území jsem pak Dyji přebrodil směrem k rakouskému území (i tak zde byla hloubka více než
metr, dno bylo velmi bahnité). Po přebrodění vedla na rakouský břeh jediná cesta, a to žebříkem jež trčel vzhůru. Je zřejmé, že
venkovní žebřík byl součástí rybářské chatičky. Naštěstí zde nikdo v tu chvíli nebyl. Při plavbě jsem měl za krkem textilový vak s
oblečením a dále uzavřenou plastovou dózu s peněženkou a mobilním telefonem. Po přebrodění jsem zkontroloval vak. Plastová
dóza a obsah v ní byl v pořádku, oblečení s vakem bylo mokré. Jelikož bylo velmi horko a já se potřeboval osvěžit, tak jsem si
mokré oblečení oblékl. Chůzi i plavbu jsem absolvoval v plastových sandálech. V ruce jsem nesl dózu s peněženkou a mobilem. Po
cestě ke hraničnímu mostu jsem míjel rybářské chatky a tu a tam rybáře, kteří na mě s podivem koukali. Až skoro u mostu mě
překvapila zamčená vrátka s oplocením. Vrátka jsem přelezl. Až za nimi byl nápis upozorňující na zákaz. Jednalo se totiž o
soukromé pozemky ve vlastnictví tamních rybářů. Jakmile jsem přešel hraniční most, vyřítil se ze zatáčky anton státní rakouské
policie a z něj vylezla urostlá policistka. Lze si domyslet její úsudek, když jsem tam stál v mokrém oblečení se sandály na nohou a
v ruce držel otevřenou dózu s peněženkou a mobilem. Následovala asi půlhodinová výměna informací včetně prohlídky obsahu
vaku a plastové dózy a ověření cestovního dokladu v Schengenském informačním systému. Byl jsem si vědom toho, že mě může
klidně „sbalit“ a odvézt na policejní služebnu, přeci jen rakouští policisté se s českými občany nemazlí. Nejvíce policistku zajímala
mnou vyhotovená papírová logistiky trasy. Podrobnou hraniční kontrolu ukončila až ve chvíli, kdy jsem konstatoval, že jsem
absolvent právnické fakulty a po příjezdu do České republiky si ověřím pravomoci rakouské policie a případné nesrovnalosti budu
řešit oficiální cestou. Vydal jsem se na vlakové nádraží do Hohenau a po chvíli mě míjelo služební auto policie, které se vracelo také
zpět. Po pár minutách chůze mně směrem od hraničního mostu míjelo další služební auto rakouské policie, které bylo zřejmě od
počátku také nasazeno do akce. Co dodat závěrem? O namátkovou kontrolu zcela jistě nešlo. Některý rybář měl prostě iniciativu
zavolat policii. Je otázkou, jak bych postupoval, kdybych k dobytí Trojmezí v počátku zvolil rakouský břeh místo slovenského –
všiml bych si zákazu a byl bych nucen přeplavat Moravu a přebrodit Dyji i zpět ke slovenskému břehu. Nyní si lze varianty dobytí
všech tří břehů soutoku Moravy a Dyje již domyslet.
Trojmezí na soutoku velkých českých hraničních řek Moravy a Dyje se nemůže nelíbit. Snad jen do budoucna město Břeclav
nebo Lanžhot vybuduje kvalitní turistické značení k soutoku a odpočívadlo v místě samotném. A pokud jde o můj způsob a
následky dobytí Trojmezí, sice trochu nestandardní, ale to k pohraniční turistice patří.

Trojmezí ze slovenské strany, v horní části snímku do soutoku ústí rakousko-česká Dyje, zprava pak česko-slovenská Morava,
dál řeka pokračuje jako rakousko-slovenská Morava (01.08.2012)
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české
hraniční
instituty

slovenské hraniční instituty a torzo bronzové sochy Lubo Kristka

rakouské hraniční instituty

hraniční most spojující rakousko-slovenské území,
pohled ze slovenského břehu
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3.3.4 Šumavské Trojmezí (Česko-Rakousko-Německo)
Trojmezí Česko-Rakousko-Německo je posledním čtvrtým trojstykovým bodem České republiky se sousedními státy Evropské
unie. Trojmezí se nachází kousek pod nejvyšší šumavskou horou Plechý. Už z předchozí výkladu víme, že trojmezní styk je
reprezentován velkým trojbokým hraničním hranolem s názvy a státními znaky zúčastněných států.
U Trojmezí se nachází odpočívadlo a informační tabule. Dále je zde pamětní deska tzv. Mírového květu. Co znamená tento
institut mezinárodní významu se dozvíte ze snímku níže. Pamětní plaketa byla původně nainstalována v červnu 2001, obnovena
byla téhož měsíce v roce 2011.
Výchozím místem pro návštěvu šumavského Trojmezí je obec Stožec nebo blízká zaniká osada Nové Údolí. Na obě místa se
lze dopravit vlakem. Pokud bychom chtěli dobývat Trojmezí z východu, lze vlakem dojet do obce Nová Pec.
Šumavské Trojmezí považuji za nejkrásnější ze všech. Veliký podíl na tom má právě skutečnost, že Trojmezí se nachází
v Národním parku Šumava. Zdejší pohraniční krajina je vskutku pohádková.

trojmezní
hraniční
kámen
(16.07.2011)

pohled na jednotlivé strany trojmezního hraničního kamene
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pamětní deska Mírového květu

3.3.5 Ašské Trojstátí (Česko-Bavorsko-Sasko)
Ašské Trojstátí, i když dnes nepropojuje tři státy Evropské unie, neztrácí na důležitosti. Největší vztah k němu mají zejména
vysloužilí pohraničníci, jelikož je místem, kde začínala v Československu železná opona. Tehdy totiž ašské Trojstátí propojovalo tři
státy – Československo, Spolkovou republiku Německo a Německou demokratickou republiku. To až do doby sjednocení
Německa v říjnu roku 1990, kterému předcházel pád železné opony. Od této doby se zde střetávají hranice České republiky
s německými spolkovými zeměmi Bavorsko (bývalá SRN) a Sasko (bývalá NDR). Železná opona se táhla podél česko-bavorských
hranic.
Okolí Trojstátí se váže i k událostem 2. světové války. 18. dubna 1945 v dopoledních hodinách překročily nedaleko od Trojstátí
hlídky americké armády státní hranice. Jednalo se o úplně první území Československa, které začala osvobozovat americká armáda.
Trojstykový bod se nachází v hraničním Mlýnském potoce. Bod je hmotně vyjádřen dřevěným kůlem na jehož vrcholu jsou
umístěny znaky německých spolkových zemí Bavorsko a Sasko a státní znak České republiky. Domnívám se, že jde o dočasné
označení, jelikož se může stát, že dřevěný kůl voda podemele nebo ho někdo jednoduše zničí. Na protilehlých březích Mlýnského
potoka stojí historické hraniční mezníky z roku 1844. První z nich je označen písmeny DB (Deutschland Bayern) a druhý iniciály
DS (Deutschland Sachsen). Součástí Trojstátí je odpočívadlo a informační tabule. Nedaleko se nachází zbytky Kaiserova hamru,
mlýna a pily, ve zdi u vstupu do sklepa na Trojstátí je zabudovaný zachovalý mlýnský kámen. Opodál stojí smírčí kříž symbolizující
vraždu důstojníka.
Výchozím místem pro návštěvu Trojstátí je městečko Hranice. Já ale doporučuji vyjít z Aše směrem k zaniklé osadě Újezd. Pod
osadou se totiž nachází nejzápadnější bod České republiky a most Evropy (Přátelství). Ze zaniklého Újezdu lze na Trojstátí dojít
táhnoucími se signálkami.
Za sebe musím dodat, že i dnes lokalita Trojstátí neztratila na tajemnosti a výjimečnosti. Zdejší signálka a krajina navozuje
pocity, jako by tu ještě někde železná opona stála. Všude bylo ticho, nikde nikdo. Budiž tohle místo utkvělou památkou na časy, kdy
se Evropa rozdělila na východ a západ. Do budoucna bych zde uvítal honosný památník k oním událostem.
A ještě jedna turistická zajímavost. U Trojstátí na turistickém směrovníku je cedule ukazující směr k Trojmezí u Hrčavy (ČeskoPolsko-Slovensko). Vzdálenost čítá 650 km. A aby toho nebylo málo, tak u hrčavského Trojmezí jsem si všiml podobné směrovky.
Tato zde odkazovala na Trojmezí u Aše ve vzdálenosti taktéž 650 km.
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Trojstátí z německé strany
(16.08.2012)

hraniční most s hraničním
kůlem a historickými mezníky

hraniční trojstykový kůl
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3.3.6 Další trojmezní styky
Další trojmezní body mají zpravidla historické kořeny. Některé z nich jsou označeny výrazným hraničním mezníkem nebo
jiným hraničním značením (převážně historickým) a přilehlými informačními tabulemi, na jiných Trojmezích nalezneme obyčejný
hraniční kámen bez jakékoliv informační zmínky. Nyní mohu ze svých cest prezentovat oba takové případy. Prvním z nich je
hraniční přechod Tři znaky, který je součástí přírodního parku Český les. U hraničního přechodu se nachází historické Trojmezí jež
je označeno historickým znakem vtesaným do skály a informační tabulí. Do skály byly v roce 1766 při vyměřování hranice vytesány
znaky tří historických území, jejichž hranice se zde setkávaly. Jednalo se Kurfiřství bavorské (bavorská šachovnice), Korunu českou
(český lev) a Vévodství falcké (falcký lev). Tato památka upomíná na hraniční smlouvu uzavřenou 3. března 1764 mezi císařovnou
Marií Terezií a bavorským kurfiřtem Maxmiliánem Josefem III. Součástí turistického hraničního přechodu Tři znaky je
odpočívadlo. Výchozím místem pro návštěvu je hraniční přechod Folmava.
Druhým případem je hraniční hora Smrk, která je nejvyšším vrcholem Rychlebských hor. Pár metrů od vrcholové plošiny je
vedena česko-polská státní hranice. Zde se nachází turistické místo zvané Smrk-hraničník. Trojmezním bodem je hraniční kámen č.
III/43, který vyjadřuje historické trojmezí Čech, Moravy a Kladska. Je tu odpočívadlo, chybí tu ale zmínka o trojmezním styku.
Výchozích míst pro dobytí Smrku-hraničníku je mnoho. Prakticky se jedná o obce Ramzová, Ostružná, Horní Lipová, Vápenná
nebo Staré Město pod Sněžníkem. Já jsem jako výchozí místo použil Nové Vilémovice a při druhé misi Žulovou.

trojmezní hraniční znak vrytý do skály
u hraničního přechodu Tři znaky
(16.10.2012)

informační tabule
u hraničního přechodu
Tři znaky
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hraniční kámen historického
trojstykového bodu (Čechy, Morava,
Kladsko)
Smrk-hraničník z polské strany (09.09.2012)

Dalšími historickými Trojmezími jsou ta, které jsem již zmínil v hraničnímu slovníčku. Pro zajímavost je dále rozvedu. Prvním
zmíněným Trojmezím bude to, které se nachází poblíž Božího Daru při česko-německé hranici. Je zde tzv. Kámen tří panství, který
zde stojí od roku 1729. Označoval hranice panství Schwarzenbergů (pánů von Tettau), panství pánů ze Schoenburgu (hrabství
Hartenstein) a území Šliků z Jáchymova. Na trojbokém hraničním mezníku jsou tři erby. Na severozápadní straně kamene je saskopolský erb s písmeny FARPES (Fridericus Augustus Rex Poloniae Elector Saxoniae) a dále tam je nápis Sachsen. Od roku 1842,
kdy se nově vyměřovaly hranice, je zde navíc nápis KS (Králoství saské). Na severovýchodní straně kamene je erb panství
Hauensteinského, letopočet 1729 a nápis Hauenstein. V roce 1842 zde přibyl nápis KB (Království české – Koenigreich Boehmen).
Na jižní straně kamene je rakouský erb (dvojitá orlice) za úřad v Jáchymově, letopočet 1729 a nápis Joachimsthal. Na trojbokém
mezníku je dále vytesán letopočet 1544. Bohužel jsem ještě neměl tu čest místo navštívit. Podle dostupných obrázků a výkladu zde
položeného musím konstatovat, že se jedná snad o vůbec nejkrásnější a nejzajímavější historický hraniční mezník jež vede státní
hranicí. To, že je zároveň trojmezním kamenem, je pomyslnou třešní na dortu.
V druhém případě jsem se ve slovníčku zmínil o tzv. Třípanském kameni v Javořích horách, které se nacházejí na česko-polské
hranici. Historický trojmezní kámen zde stojí od roku 1732 a označoval průsečík hranic mezi Čechami, Kladskem a Slezskem.
Kámen je opatřen erby tří majitelů hraničních panství – MGVH (Max Graf von Hochberg), JBVS (Josef Baron von Stilfried) a
OAB (Otmar Abbas Braunensis).
3.4 NEJZAPADLEJŠÍ BODY
Dalším lákadlem pohraniční turistiky, které mohu nabídnout, je dobytí tzv. nejzapadlejších bodů (hraničních mezníků) České
republiky. Prakticky se jedná o nejsevernější, nejvýchodnější, nejjižnější a konečně nejzápadnější bod. Je vcelku logické, že
nejzapadlejší bod je vyjádřen čárou státní hranice. Ve dvou případech myšlenou hraniční čáru nahrazuje mezník. Ve zbylých dvou
případech hraniční potok – nejzapadlejší bod je tak vyjádřen mezníkem nepřímo. Pojďme se nyní na jednotlivé nejzapadlejší body
podívat.
3.4.1 Nejsevernější bod České republiky
Nejsevernější hraniční kámen se nachází ve Šluknovském výběžku v katastru obce Lobendava. Výchozím místem pro návštěvu
je zmíněná obec Lobendava, i když já vyrážel z Lipové u Šluknova kam vedou koleje. Z Lobendavy vede turistická značka přes
osadu Severní Lobendava až ke stejnojmennému hraničnímu přechodu. Odtud se zabočuje doleva podél hraničních mezníků. Je
zajímavé, že o hraniční pěšinu a o nejsevernější bod pečují převážně Němci (směrové cedule Nordkap nebo výstavba odpočívadla
jsou toho důkazem). Proč tomu tak je se dozvíte později. Potřebné informace lze totiž vyčíst z tamní informační tabule.
Onen nejsevernější mezník má číslo 2/40. Součástí místa je odpočívadlo a informační tabule. A právě z této tabule vám nabízím
krátký úryvek německého novináře a sportovce Petera Stache, který Nordkap navštívil v létě 2005 (zemřel v lednu 2006) a záhy ho
popsal v novinách Sächsische Zeitung. Cituji: „Pouze bílý kůl u hraničního kamene 2/40 vyznačuje uprostřed lesa nejsevernější bod
České republiky. Zde je tedy nejsevernější místo bývalé Rakousko-uherské monarchie a dnešní České republiky. Ani v Krkonoších,
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ani v Krušných horách nezasahuje Česko tak daleko do Německa.“ Peter Stache dále popisuje cestu přes Severní Lobendavu
k Nordkapu, která vede podél mokřin a chráněnou florou a faunou. Stache označil místo Nordkapu za výjimečné pro milovníky
opuštěných pěšin. Nebyl tento příběh oním podnětem pro německou iniciativu?
Z turistického hlediska si nejsevernější bod a jeho okolí nemůžu vynachválit. Velice pěkná krajina a hraniční pěšina jejíž součástí
jsou hraniční znaky vryté do kamene, nu a provedení místa nejsevernějšího bodu taktéž nádherné.

nejsevernější bod
ČR (10.08.2012)

detail hraničního kamene č. 2/40
cesta k nejsevernějšímu bodu

3.4.2 Nejvýchodnější bod České republiky
I nejvýchodnější místo České republiky je vyjádřeno přímým vyznačením státní hranice – hraničním mezníkem jímž je protnuta
čára státní hranice. Nejvýchodnější hraniční kámen nalezneme v katastru obce Bukovec. Výchozím místem pro návštěvu je obec
Bukovec nebo obec Hrčava v jejímž katastru se nachází Trojmezí Česko-Polsko-Slovensko. Z obou obcí vedou
k nejvýchodnějšímu bodu turistické značky.
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Hraniční mezník disponuje číslem I/12. Součástí místa je odpočívadlo a informační tabule. Informace z tabule upozorňují na
obecně tradovaný chybný údaj, že nejvýchodnější obcí naší republiky je Hrčava. Lze si i potom domyslet, že za nejvýchodnější bod
byl mylně považován trojstykový kámen na hrčavském Trojmezí. Pro zajímavost jsem si provedl virtuální ruční měření na mapy.cz
a dospěl jsem k rozdílu mezi 300-600 metry v neprospěch hrčavského Trojmezí. I když jsem z nejvýchodnějšího mezníku na
sousední kámen po pravé straně (od českého území) přímo neviděl, dospěl jsem k závěru, že kámen č. I/12 je vystrčen o cca 10 cm.
I zde místo splňuje všechny turistické předpoklady.

nejvýchodnější bod ČR (28.07.2012)

hraniční kámen č. I/12 a pamětní deska

detail hraničního kamene č. I/12

3.4.3 Nejjižnější bod České republiky
Ve škole nám do hlavy vtloukávali, že nejjižnější obcí České republiky je Vyšší Brod. A právě toto město je výchozím místem
pro návštěvu nejjižnějšího bodu. Onen bod se nachází v katastru místní části Vyššího Brodu Studánky. Trasa je turisticky značena.
Při fotoprezentaci pěších hraničních přechodů jsem zmínil Radvanov. Zde pohodlná cesta končí. Odtud je to už jen cca 300 metrů
nezpevněnou místy podmáčenou pěšinou.
Na místě nejjižnějšího bodu nečekejte turistická odpočívadla a informační tabule. Je zde pouze zapíchnutý kůl na kterém byla
rakouská cedule upozorňující na státní hranice. Nepřehlédnutelný je ale Mlýnecký potok, který je tokem hraničním. Na březích se
nacházejí hraniční mezníky (český a rakouský), které nepřímo vyznačují čáru státní hranice. Je nepochybně zřejmé, že onen
nejjižnější bod se bude nacházet uprostřed toku Mlýnského potoka v pomyslné přímce mezi českým a rakouským mezníkem. Nyní
vyvstává otázka, zda-li si před pořízením snímku máme vylézt na český mezník s číslem II/64 nebo zout boty a stoupnout si do
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potoka. Vkusněji bude určitě vypadat snímek, kde stojíme na hraničním mezníku. Ale neopomeňme prosím i snímek s pomyslnou
čárou státní hranice. Já osobně jsem se nezul, jen tak jsem vykopl nohu ke středu potoka a v rychlosti pořídil snímek. Nu a kdo chce
mít fotodokumentaci kompletní, může se zvěčnit i s rakouským mezníkem. Pokud budete pozorní, všimnete si na českém mezníku
lomových čar, které dokazují skutečnost vychýlení k jihu.

nejjižnější bod ČR
(14.08.2012)

detail hraničního kamene č. II/64

rakouský hraniční kámen značící nepřímo nejjižnější bod

3.4.4 Nejzápadnější bod České republiky
Nejzápadnější bod České republiky se nachází v katastru obce Krásná v Ašském výběžku. Výchozím místem pro návštěvu je
město Aš. Lze jít přímo po turistické značce a posléze po táhnoucí se signálce až k zaniklé osadě Újezd nebo oklikou přes hraniční
přechod Nové Domky s návratem na signálku vedoucí k zaniklému Újezdu. Místo zaniklé osady je pozoruhodné. Stejně tak
pozoruhodné jako ašské Trojstátí. Kromě viditelných větrných elektráren se zde nachází památník. Od památníků klesáme dolů ke
státní hranici a po chvíli dojdeme na tzv. Most Evropy (Most Přátelství), pokračujeme dále až k nejzápadnějšímu bodu. Jen
připomínám, že cesta od újezdského památníku až po nejzápadnější bod je nově turisticky značena. Já ale od památníku zamířil ke
státní hranici cca kilometr od Mostu Evropy, jelikož se zde nachází historické mezníky. Moje touha vyfotit si historický mezník však
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zůstala bez efektu. V těchto místech již státní hranice probíhá Újezdským potokem a já se pohyboval vlevo od potoka ve směru
k Mostu Evropy. Lesní terén se zdál standardně zpevněný až do chvíle, kdy se mi jedna noha propadla po stehna do bažiny. Trvalo
asi minutu než jsem nohu z bažinaté vrstvy vyviklal a dostal na pevnou půdu. Kolem dokola nebyly žádné úchyty a noha v bažině
pevně držela. Nicméně drsná příroda a adrenalinové zážitky k pohraniční turistice patří. Soudím, že bez toho by to byla tak trochu
nuda. Most Evropy spojující břehy Újezdského potoka jsem následně využil jako místo k vyčištění obuvi a umytí nohy.
Nejzápadnější bod České republiky se nalézá v soutoku Újezdského potoka a malého bezejmenného potůčku. Státní hranice se
v soutoku lomí a vrací se severovýchodním směrem. Pár centimetrů od soutoku v toku Újezdského potoka stojí limnigraf (přístroj
měřící výšku vodní hladiny). Přístroj tedy do myšlené čáry nejzápadnějšího bodu nikterak nezasahuje. Na březích se nacházejí
historické hraniční mezníky (český a německý) z roku 1844 jež nepřímo vyznačují nejzápadnější bod. Český mezník je označen
číslem 9. Součástí místa je informační tabule, která mj. vyobrazuje informace o všech čtyřech nejkrajnějších bodech České
republiky. I zde jsem při pořízení snímku přímého bodu státní hranice vztyčil nohu směrem ke středu soutoku.
Nejzápadnější bod bývá často mylně přiřazován k ašskému Trojstátí (podobně jako tomu bylo na východě republiky). Není
tomu tak. I zde jsem si provedl virtuální ruční měření přes mapy.cz a dospěl jsem k rozdílu cca 900-1200 metrů v neprospěch
ašského Trojstátí.
I zde místo splňuje turistické předpoklady. Odpočívadlo zde není ani třeba, jelikož toto se nachází na nedalekém Mostu Evropy.
Nutno vyzdvihnout nedávno vybudované značení a na některých místech zpevnění neprostupného terénu.

nejzápadnější bod ČR
(16.08.2012)

detail hraničního kamene č. 9

německý hraniční kámen značící nepřímo nejzápadnější bod
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3.5 HISTORICKÉ HRANIČNÍ MEZNÍKY
S některými historickými hraničními mezníky jsme se již setkali u předchozích výkladů. Dále vyobrazuji některé další se kterými
jsem se setkal na svých cestách. Dovoluji si tvrdit, že historické mezníky s erbovní (či jinou graficky znakovou) symbolikou najdeme
převážně na česko-německé státní hranici. I následující snímky pocházejí z česko-německého pohraničí.
První tři obrázky představují historické mezníky Koruny české a Vévodství falckého.

historický mezník č. 12 z roku 1774
poblíž vodojemu u Mohelenské
pláně (západně od Mariánských Lázní) (17.08.2012)

historický mezník č. 12/8 z roku 1774
poblíž vodojemu u Mohelenské
pláně (západně od Mariánských Lázní)
(17.08.2012)

historický mezník č. 12 z roku 1766
na trase Folmava-Hlinitá cesta
(Český les) (16.10.2012)
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Na dalších čtyřech obrázcích můžeme spatřit mezníky Koruny české a Kurfiřství bavorského.

historický mezník č. 16 z roku 1766
na trase Folmava-Hlinitá cesta
(Český les) (16.10.2012)

historický mezník č. 9 z roku 1766
u hraničního přechodu Fleky
(okres Klatovy) (17.10.2012)

historický mezník č. 28/2-0/1 z roku 1766
poblíž Špičníku (Šumava) (18.10.2012)
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historický mezník č. 28/23-0/1 z roku 1766
poblíž hraničního přechodu Modrý sloup
(Šumava) (18.10.2012)

Následují dva hraniční mezníky obsahují erby ašských Zedwitzů a rodiny Lindenfelsů z Erkersreuthu.

historický mezník z roku 1718
u Nového Žďáru (místní část
Aše) (15.08.2012)

historický mezník z roku 1754
u Nového Žďáru (místní část
Aše) (15.08.2012)
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Dále bych zmínil tři historická značení státní hranice, které je zaneseno do skály respektive kamene. Prvním z nich bude tzv.
mísový křížový kámen u ašského Nového Žďáru. Značení se skládá z klasického hraničního mezníku, který je zapuštěn do mísovité
prohlubně kamene. Povrch balvanu je opatřen dvěma vtesanými kříži a dvěma sedátky. Původně se na kameni měly nacházet nápisy
„Kgr. Bayern“ a „Kgr. Böhmen“ a demarkační letopočet 1844. Tyto údaje však zmizely při úpravě kamene ve 30. letech 20. století,
kdy byla provedena úprava státní hranice. Podle pověsti měli na kamenná sedátka sedávat králové.
V pořadí druhým hraničním znakem je tzv. Napoleonův kámen. Nachází se nedaleko středu Evropy a vrcholu Dyleň. Nízké
skalisko přímo na státní hranici uznal v roce 1739 jako oficiální hraniční kámen král Karel VI. Další událost tradovaná ke kameni se
stala v roce 1813. Napoleon II. (syn Napoleona Bonaparta) nechal v souvislosti s výstavbou silnic v Evropě hledat střed Evropy a
při této události mu byl na kámen vytesán letopočet 18N13. Otázkou je, zda-li o tom Napoleon II. věděl. Událost oficiálně
probíhala jeho jménem, ale jemu samotnému byly v roce 1813 pouhé dva roky. Další na kameni vytesaný letopočet 1844 připomíná
rok, kdy se ustálila hranice mezi Českým královstvím a Bavorskem. Zatímco česko-saská hranice se nezměnila od poloviny 16.
století, v kraji pod Dylení to bylo složitější. Tady šla zemská hranice územím, které mělo dva pány – bavorský klášter Waldsassen a
kdysi svobodné říšské město Cheb, v první polovině 14. století připojené k českému království. Hranice tady byla pevně stanovena
až po tzv. Fraischském vyrovnání v roce 1844. Ještě pár poznámek ke zmíněnému středu Evropy. Zahraničních center středu
Evropy je požehnaně. Nejblíže je údajně geologicky a historicky uznaný střed Evropy u vrcholu kopce Dyleň těsně za českoněmeckými hranicemi. Dotčené místo za zeměpisný střed Evropy v roce 1813 prohlásil právě Napoleon II. Nepochybně toto místo
je dalším významným cílem pohraniční turistiky. Nebudete proto o něj ochuzeni.
Třetím historickým značením, které jest zapuštěno do skály, jsou vytesané znaky do kamene u šumavského hraničního přechodu
Modrý sloup. Onen nádech historie lze spatřovat v tom, že se zde dochovaly vtesané iniciály CS značící Československou
republiku. Dále je zajímavé, že vtesané znaky nejsou podbarveny obvyklým bílým nátěrem.

mísový křížový kámen (č. 8) u Nového Žďáru (místní část Aše) (15.08.2012)

Napoleonův kámen (č. 9/2) pod vrcholem Dyleň
(západně od Mariánských lázní) (17.08.2012)
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hraniční znaky vtesané do kamene (č. 28/13 a 29/6) u hraničního přechodu Modrý sloup (Šumava) (18.10.2012)

Ne náhodou jsem dal k výkladu o hraničních přechodech vyobrazení šumavského pěšího přechodu s omezeným přístupem Pod
Luzným. Z množství pěších přechodů je zatím tím nejpůvabnějším co jsem kdy spatřil. Nedaleko od něj se nachází pěší hraniční
přechod Modrý sloup, hraniční hora Velká Mokrůvka a německý bizardní vrchol Luzný, ke kterému se vrátím později. Součástí
pěšího přechodu Pod Luzným jsou dva historické mezníky, z nichž jeden je zároveň trojmezním!
Trojmezní kámen má číslo 30/18-0/1. Na západní straně kamene je český dvouocasý lev a na jižní straně pak znak bavorského
knížectví. Na první pohled není zřetelné, že onen kámen je trojboký – erb na severovýchodní straně je zabílený a jen málo zřetelný.
Tento kámen v roce 1772 označoval trojmezí mezi Českým královstvím na západě, Bavorským kurfiřtstvím na jihu a Pasovským
biskupským knížectvím na severovýchodě v Pasově. V době vztyčení hraničního kamene byl biskupem v Pasově Johann Philipp,
kníže z Lambergu, a proto hraniční kámen nese jeho erb se dvěma psy.
Druhý, zcela nenápadný hraniční kámen je z roku 1697. Označuje hranici mezi bavorským a pasovským panstvím. Bohužel
v současné době se barevný nátěr erbů úplně vytratil snad jen kromě bavorského znaku. Třebas se v brzké době dočkáme nového
nátěru.

historický trojmezní kámen č. 30/18-0/1 u pěšího přechodu s omezeným přístupem Pod Luzným (Šumava) (18.10.2012)
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historický mezník z roku 1697 u pěšího přechodu s omezeným přístupem Pod Luzným (Šumava) (18.10.2012)

3.6 POZŮSTALOSTI PEVNOSTNÍHO OPEVNĚNÍ
Další zájmovou oblastí jsou pozůstatky pevnostního opevnění z 30. let 20. století. Když se podíváme na turistickou mapu České
republiky (mapy.cz), zjistíme, že značky představující opevnění jsou rozesety v pohraničních oblastech a na vybraných
vnitrozemských příčkách. Je tedy na vás, kam za poznáním zamíříte. Moje kroky směřovaly k pevnostnímu opevnění v okolí
Starého Města pod Sněžníkem a Branné, dále do oblasti Králíků a Mladkova. Nyní nabídnu některé z pořízených snímků včetně
komentáře. Při prezentaci budu vycházet z klasifikace objektů a dalších součástí pevnostního opevnění.
3.6.1 Lehké opevnění (lehké objekty)
Jednalo se o betonové pevnůstky okopírované z pevnůstek, které naši projektanti viděli na francouzské Maginotově linii.
Pevnůstky nebyly stavěny v souvislých liniích, ale spíše nahodile na místech odkud bylo možné postřelovat důležité komunikace.
Stavěly se jak přímo na hranicích, tak i ve vnitrozemí na zárodcích budoucích záchytných příček. Objekty měly dobré maskování a
byly skoro zapuštěny do terénu. Povětšinou byly situovány na svahu k nepříteli. Pevnůstky byly od sebe vzdáleny cca 500 až 800
metrů. Na kilometr tak připadaly necelé dva objekty. Tím vznikla velmi řídká a nesouvislá přehrada čelných a kosých kulometných
paleb proti nepříteli. Objekty lehkého opevnění se rozlišují na vzor 36 a 37. Vzor 36 byl kopií bunkru z francouzské linie. Značné
nevýhody (absence bočních paleb a nedostatečné vnitřní vybavení) tohoto bunkru přinutily projektanty k vytvoření nového vzoru,
ryze českého, který dostal označení 37. Tento typ již měl tvořit linii opevnění podobně jako těžké opevnění. Postupem času vzniklo
několik specifických variant, které se přizpůsobovaly terénu. Z plánovaných více než 15 tisíc objektů lehkého opevnění se podařilo
stavebně dokončit cca 10 tisíc objektů.

lehký objekt vz. 37 č. 159 poblíž Branné (Jeseníky) (29.08.2012)
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zrekonstruovaný lehký objekt vz. 37 č. 60 s unikátním diamantovým příkopem poblíž Mladkova (okres Ústí n. Orlicí),
diamantový příkop je označení pro zpevněný příkop před vchodem nebo před střílnami objektu (17.09.2012)

převrácený lehký objekt vz. 37 č. 64 poblíž Mladkova (okres Ústí n. Orlicí),
v rámci ženijních pokusů pod jeho základy Němci umístili trhavinu, která objekt explozí převrátila (17.09.2012)

3.6.2 Těžké opevnění (těžké objekty)
Těžké objekty se dělí na objekty izolované a tvrzové. Tvrzové objekty byly napojeny na systém podzemních chodeb a byly
součástí tzv. dělostřelecké tvrze. O dělostřeleckých tvrzích však bude řeč později. Věnujme se tedy jen izolovaným těžkým
objektům. Objektům těžkého opevnění se říká sruby. Sruby byly projektovány vždy s ohledem na terénní podmínky, taktické
požadavky, prostupnost okolního terénu. Každý izolovaný srub je originál – měl vlastní projekt jež se upřesňoval i během výstavby.

izolovaný pěchotní srub č. STM 33
poblíž Starého Města p. Sněžníkem
(okres Šumperk) (29.08.2012)

67

izolovaný pěchotní srub
č. 130 A poblíž Starého
Města p. Sněžníkem
(okres Šumperk)
(29.08.2012)

Podle stavebního řešení se sruby dělí na jednopatrové nebo dvoupatrové. Jednopatrové objekty se stavěly především v místech
s vysokou hladinou spodní vody, kde by jinak byly nutné nákladné a málo účinné izolace. Tyto sruby se pak vyznačovaly větším
půdorysem. Většina izolovaných objektů je však dvoupatrových. Izolovaný třípatrový objekt se v rámci celého československého
opevnění vyskytuje pouze jeden (dělostřelecká pozorovatelna K S 12b „Utržený“). Další členění samostatných těžkých objektů je
možno z hlediska použitých zbraní na sruby pěchotní, dělostřelecké a minometné. Ze všech těchto skupin byly ovšem do září 1938
postaveny pouze samostatné pěchotní sruby. Dále se sruby klasifikovaly podle odolnosti.
Pěchotní sruby se stavěly v liniích s rozestupem asi 200 až 800 metrů. Vzdálenost mezi sruby byla dána zejména konfigurací
terénu, ale i přítomností důležitých silnic od hranic do vnitrozemí.

zrekonstruovaný izolovaný pěchotní srub č. K S 14 „U cihelny“ poblíž Králíků (okres Ústí n. Orlicí),
v popředí jsou tzv. rozsocháče, které byly součástí překážkového systému československého opevnění (17.09.2012)
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3.6.3 Dělostřelecké tvrze
Dělostřelecká tvrz je uzavřená soustava pěchotních a dělostřeleckých srubů, dělostřeleckých a minometných věží, podzemních
prostor pro osádku tvrze, skladišť střeliva a dalšího materiálu. Všechny tyto složky jsou spolu spojeny podzemními chodbami. Na
povrchu terénu byly dělostřelecké tvrze obklopeny souvislým pásmem překážek. Tvrze navazovaly na linii izolovaných pěchotních
srubů a svými dělostřeleckými zbraněmi doplňovaly jejich palebnou přehradu. Tvrze byly projektovány na takticky důležitých
místech a všechny objekty tvrzí byly vždy stavěny v nejvyšším IV. stupni odolnosti.
Sestava dělostřelecké tvrze na povrchu byla vždy tvořena vchodovým objektem a tvrzovými pěchotními sruby. Dále se mohlo
jednat o dělostřelecké sruby, otočné dělové a minometní věže a dělostřeleckou pozorovatelnu. Tvrzové pěchotní sruby byly určeny
zejména k obraně vlastní dělostřelecké tvrze.
Do září roku 1938 bylo rozestavěno 13 dělostřeleckých tvrzí. Všechny tvrze se nacházely na severní hranici státu. Některé z nich
byly posléze dokončeny. Dvě z dokončených dělostřeleckých tvrzí (Boudu a Hůrku) jsem navštívil. Pokud se i vy rozhodnete pro
návštěvu, neopomeňte teplé oblečení.

vchodový objekt (K S 22a „Krok“) dělostřelecké tvrze Bouda poblíž Králíků (okres Ústí n. Orlicí),
v popředí pancéřový pěchotní zvon (17.09.2012)

část otočné a výsuvné
dělostřelecké věže (K S 22
„Horymír“), která je součástí
dělostřelecké tvrze Bouda
(17.09.2012)
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vchodový objekt (K S 12a „U rybníčku“) dělostřelecké tvrze Hůrka poblíž Králíků (okres Ústí n. Orlicí) (17.09.2012)

tvrzový dělostřelecký srub č. K S 11 „Na svahu“, který je součástí dělostřelecké tvrze Hůrka,
dělostřelecké sruby se stavěly vždy jako jednostranné, určené pro baterii děl, jejich hlavní úkol představovala nepřímá boční palba
na pevnostní linii, do předpolí a nástupových prostor nepřítele (17.09.2012)
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3.6.4 Překážkový systém
Linie těžkých objektů sama o sobě byla sice jistě účinným prvkem obrany, ovšem jistě by nezabránila průniku nepřátelských
vojsk, kdyby mezi jednotlivými objekty byly mezery umožňující volný průchod útočících jednotek. Mezi jednotlivými sruby a kolem
nich byly proto budovány překážky, jejichž prostor byl postřelován zbraněmi srubů.
Překážky zesilující obranu linie těžkého opevnění bylo možné rozdělit na dva základní druhy: překážky vyplňující mezery mezi
jednotlivými objekty a ty, které obcházely obloukem jednotlivé sruby (někdy i skupiny srubů) ve vzdálenosti cca 50 metrů směrem
do předpolí. Oba druhy překážek se budovaly podle prostupnosti terénu buď jako lehké (protipěchotní) nebo těžké (protitankové).
Mezi protipěchotní překážky patřily například řady železných kolíků různé výšky jež byly zapuštěny v betonové kostce (tzv.
prasečí ocásky) a spolu propleteny ostnatým drátem. Nejčastěji používanou a nejúčinnější překážkou protitankovou byl zátaras
z ocelových sloupků zapuštěných do betonového prahu a jedné řady ocelových rozsocháčů. Dále se jednalo o protitankový příkop.
V rámci experimentování s překážkovým systémem se používaly různé kombinace výše uvedených překážek i s dalšími typy.
Několik rozsocháčů jste mohli vidět na obrázku pěchotního srubu č. K S 14 „U cihelny“. Níže je snímek dalšího překážkového
vybavení, které je vystaveno před vchodovým objektem dělostřelecké tvrze Bouda.

rozsocháč a železné kolíky zapuštěné do betonové kostky, vystaveno u vchodového objektu dělostřelecké tvrze Bouda (17.09.2012)

3.7 POZŮSTALOSTI ŽELEZNÉ OPONY
O železné oponě bylo již pojednáno dříve. Co z ní zbylo? V první řadě se bude jednat o dochovaná torza zábran a překážek se
kterými se můžeme setkat při pohraničních cestách. Co je ovšem v terénu nepřehlédnutelné jsou signálky. Vysloužilí pohraničníci
zase rádi objevují bývalé objekty Pohraniční stráže a památníky, které železnou oponu vzpomínkují. V neposlední řadě jsou to
přímo v terénu zrekonstruované části železné opony. Jedním z takovýchto míst je zaniklá hraniční osada Bučina.

pásmo železné opony u osady Trojmezí
(místní část města Hranice v okrese Cheb),
z informační tabule Naučné stezky Na cestě
k Trojstátí mezi U Lenka a Trojstátím
(ašský výběžek) (16.08.2012)

71

Pro zajímavost nabízím snímek památníku železné opony z osady poblíž Chebu a posléze zmíněnou zrekonstruovanou část
železné opony v Bučině. Na jednom webu jsem se dočetl, že Bučina je nejdeštivějším místem na Šumavě. Zrovna když jsem tam
byl, tak pršelo. Asi na tom tedy něco bude.

památník železné opony u osady a hraničního přechodu Svatý Kříž (okres Cheb) (15.08.2012)

úsek
zrekonstruované
železné opony
u zaniklé osady
Bučina (Šumava)
(16.07.2012)
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úsek
zrekonstruované
železné opony

úsek
zrekonstruované
železné opony

úsek zrekonstruované železné
opony s autorem
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3.8 ZANIKLÉ OSADY
V pohraničních oblastech jsou rozesety zbytky zaniklých osad. Důvody zániku se různí. Na cestách jsem se setkal spíše
s osadami zničenými v důsledku jejich nacházení se v hraničním pásmu železné opony. Lze ale odkázat i na zánik v souvislosti
s válečnými událostmi (zničení nacisty, poválečné vysídlování apod.).
Když jsem si přečetl cenné informace z tabulí jež jsou zpravidla na oněch zaniklých místech, vždy jsem se rozhlédl do okolního
terénu a hledal nějaké zbytky základů – některé byly patrné již na první pohled, jinde nezbyly žádné. Stojí za to se na chvíli zamyslet
a představit si, že tady kdysi dávno byla rušná a pokojná civilizace.
Rád bych zmínil některé ze zaniklých osad. První z nich bude Újezd nacházející se v ašském výběžku nad nejzápadnějším
bodem České republiky. Vesnice vznikla ve 14. století. Při posledním sčítání lidu v roce 1939 bylo zapsáno 175 obyvatel a 42
domácností. Stál zde mlýn a široko daleko známý hostinec. Poblíž se nacházející Panský rybník patřil k mlýnu a byl oblíbeným
místem ke koupání. Součástí osady byla i škola vybudovaná v roce 1861, stála poblíž obnoveného válečného památníku. V roce
1865 byl založen hřbitov. Hřbitov byl až do roku 1946 místem pochování zesnulých obyvatel Újezdu. Újezd byl až do roku 1946
německou vesnicí sedláků. Konec osady nastal v 50. letech, kdy ji obklopily ze tří stran příhraniční zátarasy v souvislosti
s budováním železné opony. V těchto letech tak museli obyvatelé z donucení osadu opustit. Budovy byly vydány na pospas
drancování a rozpadu. V roce 1953 byly trosky vyhozeny do povětří a srovnány se zemí. Za doby železné opony na příjezdové cestě
od Aše stával hospodářský objekt využívaný Pohraniční stráží jako pozorovatelna. I tento objekt byl po roce 1990 stržen.
Dnes na místě zaniklé osady stojí památník, který měl velmi zajímavou historii. Byl vytvořen v roce 1925 obětem 1. světové
války. V době železné opony se památník ztratil neznámo kam. Až po pádu železné opony byl památník poblíž zaniklé osady
nalezen. Na zdejší informační tabuli se píše, že v roce 1992 byl památník nalezen tehdejšími obyvateli vsi Újezd poražený nápisem
nahoru v trávě. Tvrdá žula byla sice silně zvětralá, ale památník nástrahy času překonal. V následujících letech byl památník opět
postaven. V roce 2000 byl restaurován a byla k němu přidána deska, na které je seznam obyvatel Újezdu, kteří padli během 2.
světové války. U památníku je vystavěno odpočívadlo. Dolů k Mostu Evropy a nejzápadnějšímu bodu vás zavede turistická značka.
Na opačné straně se nacházejí větrné elektrárny a po vinoucích se signálkách v tomto směru lze dojít až ke Trojstátí ČeskoBavorsko-Sasko.

krajina zaniklé osady Újezd (ašský výběžek), pořízeno z vrcholové plošiny u větrné elektrárny,
zřetelná je táhnoucí se signálka až do Aše (16.08.2012)
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původní zástavba osady Újezd, z informační tabule u nedalekého Mostu Evropy

původní podoba památníku válečným obětem
zaniklé osady Újezd, z tamní informační tabule

obnovený památník válečným obětem zaniklé osady Újezd
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U staré kupecké cesty protínající hřeben Rychlebských hor v sedle mezi Borůvkovou horou a vrchem Javorník vznikla zřejmě
někdy na počátku 17. století osada Růženec. Zprvu šlo jen o několik usedlostí kolem formanské krčmy jež nesla název U růžového
věnce. Do života Růžence v 18. století zasáhly války mezi rakouskou císařovnou Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II.
Císařovna během nich ztratila podstatnou část Slezska a z osady se stala nejzápadnější výspa habsburské monarchie v tzv.
Rakouském Slezsku. Podle ústní tradice navštívil na konci 18. století Růženec císař Josef II. a básník Johann Wolfgang Goethe.
V roce 1836 měl Růženec již 11 domů a 63 obyvatel. V dalších letech počet usedlostí stoupl. Na počátku 20. století však začal klesat
až na necelých pět desítek. Rozpad habsburské monarchie a vznik Československa přivedl po roce 1918 do Růžence Finanční stráž.
Na turistický ruch to ale až do roku 1933 nemělo vážnější vliv a dle vzpomínek pamětníků do malebného kraje přicházelo značné
množství návštěvníků pocházejících zejména ze sousedního Německa. Nástup nacistů k moci ale znamenal konec těchto poměrů.
Podzimní události roku 1938 znamenaly připojení Sudet k Německu a Růženec tímto krokem ztratil svoji pohraniční polohu.
Nicméně devastovat osadu začali rudoarmějci. Příchod Rudé armády v roce 1945 spojený s poničením zdejší kaple opilými
sovětskými vojáky jako by předznamenal tragický osud osady. Místní obyvatelé až na rodinu Fischerových byli po obnovení
Československa vysídleni do Německa a Růženec již nebyl v poválečných letech obydlen. Fischerovi museli v roce 1949 odejít do
Bílé Vody a kromě fořtovny byly v následujících letech všechny domy srovnány se zemí. Zničení neušel ani kostel svatého
Antonína, který byl zbourán již na počátku 50. let.
Divoká příroda dnes již zakryla místa, kde stávala celnice i stavení rodin. Zůstala zde stát pouze lípa, pod níž kdysi odpočívali
poutníci. V současných dnech tak už jen mohutný strom střeží zakletý spánek bývalé osady.

hraniční přechod zaniklé osady Růženec (Rychlebské hory) (08.09.2012)

původní zástavba osady Růženec, z tamní informační tabule
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Předposlední osadu, kterou zmíním je Červené Dřevo. Dnes prakticky zaniklá osada ležela západně od Nýrska cca 1 km od
hranice se Spolkovou republikou Německo a necelý kilometr severně od vsi Fleky ke které patřila. Osada byla založena současně
s kostelem a farou koncem 70. let 17. století na koutském panství. Kostel byl vystavěn v letech 1676 až 1680. Podle tradice stával u
pramene v místě již dříve červeně natřený strom s vyřezávaným mariánským obrázkem, odtud tedy vznik název Červené Dřevo.
Červené Dřevo zůstalo malou osadou s pouze 12 domy. Osada byla však důležitou farou pro sousední větší obce Liščí a Fleky. Po
2. světové válce bylo německé obyvatelstvo z osady vysídleno. V 50. letech pak hraniční zátarasy oddělily areál kostela, fary,
hřbitova a poutní kaple od pustnoucí osady. Kostel s kaplí a farou byly vyrabovány již po válce a koncem 50. let zbořeny. Po pádu
železné opony bylo místo osady pietně upraveno, obnoveny základy kostela, vztyčen dřevěný kříž a vyčištěn hřbitov kam byly
umístěny nalezené náhrobky. Faktická rekonstrukce základů kostela proběhla v roce 1996.
K zaniklé osadě Červené Dřevo lze doputovat z Nýrska (okres Klatovy). Nedaleký pěší hraniční přechod Fleky nabízí ke
shlédnutí historický kámen se znaky Koruny české a Kurfiřství bavorského. Ostatně tento mezník jsem vyobrazil již u pojednání o
historických hraničních kamenech.

obnovené základy kostela v zaniklé osadě Červené Dřevo (okres Klatovy) (17.10.2012)

nepůvodní dřevěný kříž jež je součástí základů
kostela v zaniklé osadě Červené Dřevo

původní kostel se hřbitovem v osadě Červené Dřevo, z tamní informační tabule

77

Ani mnou poslední zmíněná zaniklá osada Radvanov nebyla ušetřena následkům předmnichovských událostí a událostí spjatých
se železnou oponou. Radvanov patřil již v roce 1278 do majetku vyšebrodského cisterciáckého kláštera. Byly to dva dvory o dvou
lánech. Radvanov ležel na jih od Studánek na hraničním potoce. Dle klášterského urbáře z roku 1530 bylo v Radvanově 11 statků a
obec patřila pod rychtu Vyšší Brod. I podle Tereziánského katastru z roku 1757 měl Radvanov 11 usedlostí. Z toho bylo šest
velkých statků s potažní robotou a zbývajících pět bylo menších s pěší robotou. V roce 1757 patřil Radvanov pod panství
vyšebrodského kláštera a je zde uváděn i násadový rybník a mlýn o jednom kole na nestálé vodě. V roce 1930 je v Radvanově
uváděno 18 domů a 118 obyvatel.
Zaniklá osada se nachází u Vyššího Brodu (okres Český Krumlov). Nedaleko je pěší hraniční přechod a nejjižnější bod České
republiky – vyobrazení přechodu i nejjižnějšího bodu jste již mohli shlédnout dříve.

odpočívadlo u zaniklé osady Radvanov (okres Český Krumlov) (14.08.2012)

původní zástavba osady Radvanov, z tamní informační tabule
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3.9 HRANIČNÍ HORY A JEJICH VRCHOLY
V úvodních pasážích této publikace bylo konstatováno, že hranici v minulosti hojně tvořila nějaká přírodní překážka. Tradiční
bariérou jež se dochovala i do dnešního vedení státních hranic jsou hřebeny hor. V důsledku toho na cestách po hraničních
pěšinách a chodnících mineme vrcholy různých hor. Na některých vrcholových plošinách je vedena státní hranice. Druhá varianta
vyvstává z toho, že vrcholové plošiny se nacházejí zpravidla pár metrů až pár set metrů od čáry státní hranice. V prvním i ve
druhém případě půjde o tzv. hraniční hory nebo hraniční vrchy. Takovýmto horám nebo vrchům je pochopitelně přiřazen
konkrétní název, nicméně lze se setkat právě i s obecným pojmenováním – hraniční hora nebo hraniční vrch.
Hraničních hor a vrcholů je při české státní hranici mnoho. Některé jsou zalesněné skrývajíc geodetickou značku, na jiných stojí
rozhledna, na dalších je jiná poutní symbolika. Hraniční hory pohraničním turistům nabízejí vyhlídky, a to nejen na českou krajinu,
nýbrž i na tu cizí.

hraniční vrcholová plošina hory Králický Sněžník (1 424 m. n. m.), nejvyšší hora Masívu Králického Sněžníku,
pár set metrů pod vrcholem pramení řeka Morava (Masív Králického Sněžníku) (24.07.2012)

hraniční vrcholová plošina hory Brousek (1 116 m. n. m.) (Rychlebské hory) (09.09.2012)
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hraniční vrcholová plošina hory Hraničník (1 282 m. n. m.) (Šumava) (14.07.2012)

hraniční vrcholová plošina hory Třístoličník (1 333 m. n. m.) s jednou ze tří skal-stolic (Šumava),
součástí místa je německá turistická chata a skalní vyhlídka,
vrcholová plošina je tvořena skupinou tří výrazných skal na ostrém lomu česko-německé hranice,
podle legendy se na třech kamenných stolicích scházeli králové tří zemí – Čech, Rakouska a Bavor (16.07.2011)
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hraniční vrcholová plošina Borůvkové hory (899 m. n. m.) s rozhlednou (Rychlebské hory) (08.09.2012)

hraniční vrcholová plošina hory Klepý (1 144 m. n. m.) s rozhlednou (Masív Králického Sněžníku),
na jih od vrcholu pramení tři řeky jež svůj tok končí v evropských mořích – vody ze severozápadních svahů odtékají do Odry
a posléze do Baltského moře, vody od jihozápadu vkliňuje Labe a náleží do Severního moře
a naposledy vody z jihovýchodních svahů míří do Moravy, dále do Dunaje a posléze do Černého moře (24.07.2012)

81

vrcholová plošina hory Špičník (1 351 m. n. m.) na českém území (Šumava), cca 100 metrů od státní hranice,
vrcholová plošina se nachází v 1. ochranném pásmu Národního parku Šumava kam je vstup zakázán s výjimkou turistických tras (18.10.2012)

vrcholová plošina hory Luzný (1 373 m. n. m.) na německém území (Bavorský les),
cca 350 metrů od šumavského pěšího hraničního přechodu Pod Luzným (18.10.2012)
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3.10 OSTATNÍ JINAM NEZAŘAZENÉ CÍLE POHRANIČNÍ TURISTIKY
Určitě se shodneme na tom, že mnou výše zmíněné a do devíti oblastí seřazené cíle dávají velmi bohatý rozhled na krásy a
výdobytky pohraniční turistiky. Při turistice samotné je znatelná mnohdy krásná a nedotčená krajina. Místa v pohraničí jsou poseta
různými zajímavými instituty. Do poslední desáté kategorie proto zahrnuji vše ostatní – tj. krásy pohraniční přírody a zajímavosti
hmotné povahy. Opět není mým záměrem zmínit všechno, jen poukázat na některé z nich.
První přírodní krásou je šumavské Plešné jezero jež se rozkládá na svahu nejvyšší šumavské hory Plechý. Je ledovcovým
jezerem. V dobách, kdy se teprve formovala dnešní podoba šumavských ledovcových jezer, roztával v místech dnešního Plešného
jezera ledovec až 1 kilometr široký a zanechal tu dolinu, která dnes spolu se zadržovanou vodou tvoří vlastní plochu jezera. V roce
1791 byl Jezerní potok, kterým odtéká voda z jezera, propojen se Schwarzenberským plavebním kanálem a jezero se tak stalo
důležitým zásobníkem vody pro plavbu dřeva. V roce 1911 byla na hrázi postavena Lucemburská chata. V době železné opony ji
zabrala Pohraniční stráž a upravila si ji ke svým účelům. Po pádu železné opony byla chata zbořena. Správa Národního parku
provedla v roce 1999 opravu hráze. Nad severozápadním břehem jezera stojí Stifterův památník podle Adalberta Stiftera – básníka
Šumavy. Plešné jezero nesmíte minout při cestě na šumavské Trojmezí Česko-Rakousko-Německo.

Plešné jezero (1 090 m. n. m.) (Šumava), plocha jezera 7.48 ha, obvod jezera 1 242 m, největší hloubka 18.30 m, střední hloubka 8.24 m,
objem zadržované vody 617 000 m2 (14.07.2012)

Pokud by moje povídání o pohraniční turistice četl Luděk Munzar, určitě by prohlásil: „Čistou mysl a nezkalený pramen.“ Byl to
on, kdo nás provázel dokumentárním cyklem o českých pramenech. Můžu konstatovat, že na cestách jsem se setkal s celou řadou
pramenů. Jak je tomu v Krkonoších nevím, nebyl jsem tam. Snad Trautenberk nakonec ty horské prameny neodvedl. Některé
z nich přišly sakra vhod – určitě si vybavujete stavy, kdy se trmácíte v úmorných vedrech s prázdnou čutorou. Nabízím pro
zajímavost prezentaci dvou pramenů velkých českých řek.
Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1 380 m. n. m. v upravené studánce. Okolní
hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet Masívu Králického Sněžníku. U obce Rohatec začíná řeka Morava tvořit
společnou česko-slovenskou státní hranici. Nemusím připomínat, kde Morava svůj tok končí. Vy zapomnětlivci vězte, že je to u
Trojmezí Česko-Slovensko-Rakousko. Morava na soutoku s Dyjí pokračuje dále jižním směrem, kde až po soutok s Dunajem u
Bratislavy-Devína tvoří rakousko-slovenskou státní hranici. Morava je dlouhá 353 km (z toho 284 km na českém území).
Vltava je se svými cca 430 km nejdelší řekou u nás. Pramení na Šumavě a ústí do Labe v Mělníku. Onem skutečný pramen
Vltavy je však obestřen dávkou filozofie. Teplá Vltava, která je považována za hlavní pramennou větev, pramení na východním
svahu šumavské Černé hory ve výšce 1 172 m. n. m. Výchozím místem pro návštěvu je obec Kvilda. Právě na Kvildsku se točil film
Král Šumavy (1959, režie Karel Kachyňa). Návštěvníci se dostanou k prameni po dřevěných schodech s kůly a lávkách. Já to štěstí
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neměl, jelikož stezka byla při mé návštěvě v rekonstrukci. Nicméně zoufat jsem nemusel. O kus dál při cestě byl další pramen
Vltavy, tedy abych byl na výsost přesný, jeden z pramenných potoků Teplé Vltavy.

pramen řeky Moravy pod vrcholem Králického Sněžníku (Masív Králického Sněžníku) (24.07.2012)

jeden z pramenných potoků Teplé Vltavy pod jihovýchodním svahem Černé hory (Šumava), vpravo socha „matky českých řek“ (16.07.2012)
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Na závěr se ještě ohlédneme na zajímavosti masivního vyjádření. První z nich bude tolikrát skloňovaný Most Evropy u
nejzápadnějšího bodu České republiky. Na jeho místě probíhala již po staletí spojovací cesta mezi dnes již zaniklou osadou Újezd
na české straně a Rehau na německé straně. Hranice byla za všech dob průjezdná a netvořila překážku přátelským a příbuzenským
vztahům po obou stranách hranice. Teprve po odsunu Němců z Čech po 2. světové válce vybudoval komunistický režim tehdejšího
Československa v době studené války železnou oponu. Hranice byla neprodyšně uzavřena a přeměněna v přísně střeženou
zakázanou oblast. V roce 2008 vyrostl na starých základech most nový. Přímo u mostu stála usedlost rodiny Ritter. V dobách
budování železné opony musela poslední majitelka usedlosti Emma Ritterová z bavorské strany sledovat, jak byl její rodinný dům
vyhozen do povětří a následovně srovnán se zemí (stalo se tak v roce 1953). Pouhých 100 metrů dále proti proudu stál v údolí
Újezdský mlýn. Posledními majiteli byli Egon a Emma Korndörferovi, kteří stavení až do svého vyhnání obhospodařovali. Egon
Korndörfer byl nalezen utonulý z neobjasněných příčin v nedalekém Panském rybníce. Potomci této rodiny dodnes žijí
v Pilgramsreuthu a v Rehau.
A jak vlastně vznikla myšlenka zřízení Mostu Evropy nebo-li Mostu Přátelství? Když se čeští a němečtí obyvatelé přilehlých obcí
dozvěděli, že od listopadu 2007 by měly Čechy patřit do Schengenského prostoru, začínaly vznikat ony myšlenky na vytvoření
nového mostu. Iniciativa lidí směřovala k představitelům měst Aš a Rehau. Šikovné a tvůrčí ruce se projektu zhostily a díky příslibu
Evropské unie co do poskytnutí dotace byl tento záměr zrealizován.

Most Evropy (Most Přátelství) spojující česko-německou státní hranici přes Újezdský potok (ašský výběžek) (16.08.2012)

Další evropskou pozoruhodností bude Střed Evropy, který jsem již nastínil u charakteristiky tzv. Napoleonova kamene.

kámen reprezentující historický a
geografický Střed Evropy (západně od
Mariánských lázní) (17.08.2012)
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Ušetřím vás diskuzí ohledně dohadů kde vlastně střed Evropy leží. Přivlastňuje si jej velké množství států. Budu vycházet
z informační tabule psané v němčině, která říká něco v tom smyslu, že Střed Evropy pod kopcem Dyleň, je historicky a geograficky
uznaným středem Evropy. Onen Střed Evropy leží cca 3 metry od česko-bavorské hranice. Mohutný žulový kámen označuje místo,
které jako geografický střed evropského kontinentu zaměřila v roce 1865 rakousko-uherská astronomicko-trigonometrická komise.
Současná podoba kamene byla vystavěna v roce 1985. Na kameni je vytesaný nápis Mittelpunkt Europas a pod ním velmi dlouhá
textová zkratka s letopočtem 1865. Zkratka znamená následující: císařsko-královská astronomicko-trigonometrická operace pro
středoevropské zaměřování. Na protilehlé straně kamene jsou dva erby – dole znak města Chebu a nad ním znak města
Neualbenreuthu. Vedle kamene je umístěna žulová deska s vyrytým obrysem Evropy a hlavními evropskými městy. K nim je
uvedena vzdálenost z tohoto místa v kilometrech, stejně tak i ke krajním bodům kontinentu.

žulová deska s vyrytým obrysem Evropy a hlavními evropskými městy, k těmto městům je uvedena vzdálenost ze Středu Evropy v kilometrech

Dále bych připomenul pozoruhodnou zajímavost o které jsem, jakožto pravidelný návštěvník Jeseníků, donedávna nevěděl.
Jedná se o pohraniční bývalý vojenský prostor nedaleko Mikulovic na Jesenicku zvaný Muna. Za 2. světové války vznikla Muna u
hlavní cesty z Mikulovic do Salisova, Ondřejovic a Zlatých Hor jako zajatecký tábor, muniční fabrika a sklad. Těsně po válce zde
bylo shromážděno několik desítek tisíc Sudetských Němců, a následně odtransportováno do Německa. Následně, vzhledem ke své
poloze na hranicích s Polskem, se zde na desítky let usadila naše armáda až do doby, kdy objekt opustila a nechala za sebou
zajímavé zpustlé území plné staveb a zastaralé techniky. Údajně se zde prováděly i reaktivace sovětských jaderných hlavic. Areál je
dnes ve vlastnictví obce Mikulovice. Odjakživa uzavřené místo se otevřelo a vydalo svá tajemství. Obec následně rozprodala co
mohla (zejména objekty a stavební materiál) a zbývající budovy věnovala neziskovým organizacím.
Muna je široká v nejdelším místě necelé 2 kilometry a její tvar z výšky připomíná srdce. Východní brána prostoru se nachází cca
500 metrů od státních hranic. Přes 30 kilometrů tenkých asfaltek se klikatí v lesích, desítky halových objektů jsou rozptýleny
v uctivých vzdálenostech od sebe. Dochovaly se i malé vojenské bunkry včetně podzemních prostor a nedávno vytrhaná železniční
vlečka. V současnosti je v prostorách Muny vybudována poměrně kvalitní naučná stezka s mnohými zastaveními a uměle
vytvořenými sochami. Jsou zde ale i pietní místa, která dávají návštěvníkům vzpomínat. Některé objekty jsou ve stádiu bouracích
prací. Do útrob jednoho takového zbouraného objektu jsem vlezl a netrvalo ani dlouho a našel historické relikvie – plány zbraní,
zbytky dřevěné tabulky s nápisem v azbuce a rudý transparent obsahující teze komunistické strany ke stoletému výročí narození
Lenina. Tyto pozoruhodnosti jsem však jen zdokumentoval a nechal je na místě na pospas osudu.
Hodláte-li místo navštívit, dojeďte do Mikulovic a zanedlouho se dostanete ke vstupní bráně prostoru. Po prohlídce Muny lze
pokračovat k Rejvízu a lze dojít až do okresního města Jeseník. A nezapomeňte si s sebou vzít plánek celého objektu!
86

hlavní brána bývalého
vojenského prostoru Muna
(okres Jeseník) (07.09.2012)

dvojice objektů č. 130 a 131 sloužila k uskladnění pohonných hmot a maziv

podzemní bunkr
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zbytky vytrhané
železniční vlečky

mé nálezy v bývalém vojenském prostoru Muna
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mé nálezy v bývalém vojenském prostoru Muna

4. STÁTNÍM ÚZEMÍM TO ZAČALO, STÁTNÍM ÚZEMÍM TO KONČÍ
V úvodní kapitole publikace jsem konstatoval, že na státním území vykonává Česká republika suverenitu. Připomenul jsem
tvrzení článků Ústavy, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a
svobodám člověka a občana, a že území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním
zákonem. V podobě státní vlajky jsem zde vyobrazil rozsah státního území České republiky.
Během mého výkladu jste se mohli setkat s politováníhodnými událostmi, při kterých byla výše uvedená základní práva a
svobody vůči demokratickému lidu zneužita nebo dokonce odcizena. Konkrétně poukazuji na Mnichovský diktát a Železnou
oponu. Měli jste možnost shlédnout několik pietních míst věnovaných těmto událostem.
Na pohraničních cestách můžete narazit na historické hraniční sloupy s motivem státní vlajky a symboliky. Byly terčem
vandalství Henleinovců, kteří přepadávali a ničili naše celnice. V době železné opony to byl československý občan, který chtěl
hraniční sloup spatřit a být hrdý na to, že je obyvatelem naší vlasti. Marně. Snad vám tyto staré obelisky připomenou ony události.
Na samotný závěr mi dovolte ocitovat nápis z pamětního kamene u historického sloupu jež se nachází u hraničního přechodu
Studánky. Píše se zde: „Všem hraničářům, kteří v roce 1938 bojovali za demokratické Československo. Nezapomeneme.“ Já bych
ještě dodal za sebe: Všem lidem, kteří v roce 1989 bojovali za svobodu a demokracii. Nezapomenu.

historický hraniční
sloup v osadě Nové
Vilémovice poblíž
hraničního přechodu
Hraničky (Rychlebské
hory (23.06.2012)

historický hraniční sloup s pamětním kamenem
u hraničního přechodu Studánky (okres Český Krumlov) (14.08.2012)
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO A SYMBOLIKA POHRANIČNÍ TURISTIKY
Jsem přesvědčen, že publikace splnila vaše očekávání. Účelem publikace bylo podat záživný teoretický výklad o československé
a zejména české státní hranici a vývojových událostech s tímto spjatých. Hlavním záměrem však bylo vytvoření menšího
turistického průvodce s pohraničními cíly turistiky.
Co říci do budoucna ke státním hranicím? Snad jen tolik. Nechť nám zůstanou i nadále suverénní a celistvé jako doposud.
Nedopusťme aby vlivem politických událostí nebo evropskou integrací ztratily tyto důležité vlastnosti.
Pokud jde o turistické možnosti v pohraničí, území České republiky jich nabízí nespočet. Z publikace je patrné, že turistický
průvodce se dotýká jen malého zlomku mnou navštívených pohraničních oblastí. Je třeba dále objevovat nové a nové cíle a s nimi
spojené perspektivy pohraničních oblastí. Pohraniční turistiku lze pojmout i z hlediska výchovně-vzdělávacího – nabízí se možnosti
letních táborů a výprav pro děti a mládež, pořádání naučných zájezdů a v neposlední řadě různá výroční setkání pamětníků a
nadšenců.
Sepsáním této publikace byla uvedena ve známost pohraniční turistika. Rád bych při této příležitosti zavedl a ustálil symboliku
pohraniční turistiky. Tedy:
a) za prvé, obecnou symbolikou pohraniční turistiky nechť jsou státní symboly a národní symboly České republiky,
b) za druhé, patronem pohraniční turistiky nechť je svatý Václav,
c) za třetí, dnem pohraniční turistiky nechť je osmnáctý zářijový den, na památku zastřeleného pohraničního turisty Johanna
Dicka příslušníky Pohraniční stráže,
d) za čtvrté, místem setkání pohraničních turistů pro Čechy nechť je šumavské Trojmezí,
e) za páté, místem setkání pohraničních turistů pro Moravu nechť je hraniční hora Králický Sněžník,
f) za šesté, místem setkání pohraničních turistů pro Slezsko nechť je hrčavské Trojmezí.
Na úplný závěr vám přeji co nejkrásnější zážitky při plnění cílů pohraniční turistiky. Nu a snad se s některými z vás potkám na
čáře.
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