Stezka strážců hranice
Der Steig der Grenzwächter
The borderguard's path

Im Rahmen der Republikvorbereitungen gab die tschechische
Regierung im Oktober 1936 die Anordnung von
der Entstehung der Einheiten aus den Angehörigen
der Gendarmerie, Polizei, Finanzwache und sog. Verstärkung
(Reservisten, die nach der Aktivierung ihre Angehörigen
werden) aus. Diese Einheiten wurden als die „Wache der
Staatsabwehr" bezeichnet. Nach dem Einrichtungsbrief war
die Hauptaufgabe der „Wache der Staatsabwehr" (weiter
nur „Wache") der Integritätsschutz der Staatsgrenzen
und die Unantastbarkeit des Staatsgebietes und die
Zusammenarbeit bei der Erhaltung der öffentlichen
Ordnung in dem Grenzgebiet.
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● Družstvo

S.O.S. v akci.
● Die Truppe der Wache der Staatsabwehr in der Aktion.
● The S.O.S. unit in action.

Die Mitglieder der Einheiten „Wache", die dem Innenministerium unterlegen, konnten nur ausgewählte und zuverlässige
Männer werden. Die Angehörigen der Armee sollten auch
die entsprechende Abrichtung der Angehörigen der
„Wache" beaufsichtigen. Die Formationen wurden wegen
größerer Aktionsfähigkeit in Kampfgruppen geteilt. In jeder
Kampfgruppe wurden alle Bestandteile vertreten. Für die
Verstärkung der Feuermittel wurde jeder Kampfgruppe der
„Wache" ein Maschinengewehr zugeteilt.
Die „Wache", die eng mit den Einheiten der tschechoslowakischen Armee in ihrer Umgebung zusammenarbeitete, sollte im
Falle des bewaffneten Angriffs der Tschechoslowakei den
ersten Schlag des Feindes abschlagen und die Mobilisierung der Reservisten in die Festungsanlagen in den Grenzgebieten ermöglichen.

V rámci příprav republiky na obranu vydala československá vláda v říjnu 1936 nařízení o vzniku jednotek z příslušníků četnictva, policie, finanční stráže a tzv. vojenských
posil (záložní vojáci, kteří se po aktivizování stávali jejími
příslušníky). Tyto jednotky se nazývaly Stráž obrany státu
(S.O. S.). Jak praví zřizovací listina - hlavním úkolem jednotek S.O.S. je ochrana neporušitelnosti státních hranic
a nedotknutelnosti státního území a spolupráce při udržování veřejného pořádku v pohraničí.

Im Mai 1938 erreichten die Einheiten der „Wache" den
höchsten Stand – 28.310 Männer. Die Einheiten der
„Wache" standen in der ersten Linie. Die Mehrheit der Verluste auf der tschechoslowakischen Seite, die die tsch. Ämter
während der Unruhen im Jahre 1938 vermerkten, bildeten
gerade Mitglieder dieser Kampfgruppen. Von Anfang September 1938 bis 17. März 1939 fielen bei dem Grenzschutz
gegen deutsche, polnische, ungarische und karpato-ukrainische Diversanten und Soldaten 302 tsch. Soldaten und Angehörigen der „Wache", 436 wurden verletzt.

Členy útvarů S.O.S., podléhajícím Ministerstvu vnitra, se
mohli stát jen vybraní a spolehliví jedinci. Příslušníci
armády měli dohlížet i na patřičnou vycvičenost příslušníků S.O.S.. Útvary byly rozčleněny na družstva pro větší
operativnost. V každém družstvu byly zastoupeny
všechny složky. Pro posílení palebných prostředků byl
každému družstvu S.O.S. přidělen kulomet.
S.O.S., úzce spolupracující s jednotkami československé
armády ve svém okolí, měla v případě ozbrojeného
napadení Československa odrazit první úder nepřítele
a umožnit mobilizaci záložníků do opevnění v pohraničních oblastech.

Within the preparations for the defence of the country
Czechoslovak government issued an order about
the formation of units from the members of gendarmery,
police, financial guard and so called "military reinforcements" [= the reserve soldiers who were becoming its
members after their activation].These units were named
"The Guard of State Defense" /S.O.S. units - Stráž
Obrany Státu /. Their duty was to take care of the unviolability of the borders and the state and to cooperate
by maintaining the public order in the borderland.

V květnu 1938 dosáhly jednotky S.O.S. nejvyššího stavu
– 28.310 mužů. Jednotky S.O.S. stály v první linii. Většina ztrát, které zaznamenaly čsl. úřady při nepokojích
v roce 1938, na české straně byli právě příslušníci těchto družstev. Od počátku září 1938 do 17. března
1939 padlo při ostraze československé státní hranice
proti německým, polským, maďarským a karpatoukrajinským záškodníkům a vojákům 302 čs. vojáků a příslušníků S.O.S., 436 jich bylo zraněno.

Only dependable soldiers could become the members
of these units.They had been chosen in advance. They
were subordinated to the Department of Defense. The
members of the army had to oversee the due training of
the S.O.S. units. The units were divided up into squads
for the purpose of greater activity. Each unit got one
M.G. to be stronger in fire.
S.O.S. units cooperated very much with the units of Czechoslovak army in their surroundings. In case of armed
attack , they had to fight off the first strike of the enemy
and allow the mobilization of the reservists into the fortification on the borderline.

● Propagační
● Družstvo

S.O.S. v Brnířově v roce 1938.
● Die Truppe der Wache der Staatsabwehr in Brnířov im Jahre 1938.
● The S.O.S. unit in Brnířov (1938).

pohlednice S.O.S. 1938.
● Die Werbenansichskarte der Wache der Staatsabwehr
(weiter nur Wache der Staatsabwehr) im Jahr 1938.
● The propagandistic postcard of the S.O.S. units (1938).
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● Mobilní

hlídka S.O.S.
● Die Mobilpatrouille der Wache der Staatsabwehr.
(weiter nur Wache der Staatsabwehr) im Jahr 1938
● The mobile guard of the S.O.S. units.

In May 1938, the S.O.S. units reached the greatest number of 28,310 men. They stood in the first line. That is
why they suffered heavy losses during the disturbances
in the year 1938. There were 302 Czechoslovak soldiersand S.O.S.members killed and 436 soldiers and
S.O.S.members wounded during the defense against
the German, Polish, Hungarian and Carpatho-Ukrainian
partisans from the beginning of September 1938 to the
March 17, 1939.

Značení stezky, Celková délka stezky je 19, 5 km
Markierung des Steiges, Gesamtlänge des Steges ist 19, 5 km
Trail mark, Total length of the trail is 19, 5 km

