Operace
„Aus Dunajitz…
krajem rybníků“

NEPRODEJNÉ*

Nové cyklotrasy Třeboňska

M

ILÍ ROZVĚDČÍCI,

vítáme vás v okresním městě Třeboň v druhé polovině 30. let 20. století. Po Anšlusu Rakouska
to s naší mladou republikou vypadá tuze zle. Německo zbrojí a Hitler se netají tím, že dalším cílem je
Československo. Naše armáda se připravuje na válku, budujeme opevnění po vzoru francouzské Maginotovy linie. Zastaví toto opevnění německý útok? Kudy pojedou německé tanky? To je otázka, která
trápí vojenské velitele na obou stranách. Němci se proto snaží zmapovat české pohraničí a vytyčit
směry postupu tak, aby jejich nový způsob boje – blitzkrieg byl co nejúčinnější. Proto vysílají na naše
území své vojenské důstojníky, kteří s falešnou identitou sbírají informace. Rozkaz tedy zní jasně: Vypátrat v okolí Třeboně pohyb neznámého vozidla s německou posádkou, která vojensky zajímavá místa
mapuje. Hlášeno je také, že nachází se tu někde v okolí spojka, která poskytuje podezřelým živlům
strategicky důležité informace o území. K odhalení jména spojky vám dopomohou písmena, jež
poskládáte z nápisů při svém pátrání.

NÁMĚSTÍ – MĚÚ

Vydáte se z náměstí Husovou ulicí kolem kláštera
augustiniánů, Sokolskou ulicí až k městskému
úřadu. První písmeno naleznete na uličním
označníku kasáren, dnes městského úřadu – je
to 8. písmeno prvního slova. Probudil jsem se.
Soused, nějaký dělník, do mě drbnul, když se
protahoval. Sluneční paprsky si razí cestu skrz
mlhu, která se líně převaluje po lukách, jak spáči
v ranním vlaku – mí sousedi. Pomalu se plížíme
mezi rybníky k Třeboni. Rozlámán vystupuju na
nádražíčku Třeboň – zastávka. To zas byla cesta. Včera jsem vyrazil z Prahy. Přespal jsem u dělostřelců
v Táboře a dnes jsem dorazil až sem. Pomalu mířím na náměstí. Město jest sice živé, ale přesto s ránem
takové nějaké ospalé. A to je to okresní město. Přes náměstí, Budějovickou branou a mezi parky. Po chvíli jsem byl u kasáren. V uších mi zněl ten starý šlágr.
U těch Třeboňských kasáren,
stojí tam voják den co den.
[:Dívá se dívkám do očí,
kterou z nich večer vytočí.:]

Když jedenáctá odbila,
milá ho domů posílá.
[:On se jí stále vymlouvá.
Že až do rána přesčas má.:]

Pak u muziky na sále,
točí se voják vesele.
[:Hezkou dívenku v kole měl
a na večerku zapomněl.:]

A když dvanáctá odbila,
patrola na sál vkročila.
[:Buď sbohem milá pravil on,
zítra mě čeká garnizon.:]

MĚÚ – BŘILICE LETIŠTĚ

Z ulice Svobody zatočíte doprava do Riegrovy ulice, projíždíte prvorepublikovou vilovou čtvrtí. Dojedete na konec Riegrovy ulice a dáte se vpravo. Přijedete k autobusovému nádraží a zabočíte doleva,
kde pokračujete po cyklotrase číslo 122 do Břilic.
U Břilického rybníka odbočuje cyklotrasa č. 122
doprava, vy pojedete po zelené turistické značce
až k betonové ploše polního letiště. Cesta z Břilic
je v druhé polovině výrazně hrbolatá (velké
výmoly). Pokud si netroufáte na tuto cestu, jeďte
po silnici do Dunajovic a po příjemné šotolinové
cestě se vrátíte k bodu č. 3.
Kasárna, čeká zde na mne psaní. „Tak tedy pánové, když dovolíte“… Dívají se na mne divně, když
je vypoklonkuji z jejich vlastní kanceláře, ale dopis Azeva… (Azev je českobudějovická ústředna
Druhého oddělení Hlavního štábu – vojenská
kontrarozvědka)... je tajný. Úkol zní: Najděte německé důstojníky, projíždějící krajinou kolem Třeboně
v civilních autech s falešnými doklady. Pro věrohodnější kamufláž užijte bicyklu. Od našeho agenta A-54
zjistili českoslovenští rozvědčíci, že německý generálporučík Wilhelm von Leeb zvažuje v rámci napadení
Československa i nasazení parašutistů. Jako první bod, který nepřátelské špiony může zajímati, je louka
na západ od Břilic, kde jest možno přistáti s kluzáky typu DFS 230.

BŘILICE – LOM DUNAJOVICKÁ HORA – PŘISTÁVACÍ PLOCHA BŘILICE
Po zelené turistické značce pokračujete až k poutní kapli Sv. Kříže. Cesta lesem je sjízdná bez obtíží,
místy však kamenitá. Naleznete zde další dvě písmena – v nadpisu naučné tabule. Druhé písmeno
tajenky se skrývá na 4 místě slova prvního a třetí písmeno
na čtrnáctém místě celého nadpisu.
Nedopalek německé cigarety Zuban No6 a stopy po pneumatikách, kterými bývá vybaven automobil Horch 830,
toť vše, co jsem na tomto místě nalezl. Bodrý sedlák,
co opodál hrabal seno, mi prozradil, že tu včera bylo nóbl
fáro a odjelo směrem na Dunajovice. Na tuto vesnici jsem
byl upozorněn majorem, že prý nám v jejím okolí řádí
henleinovci. Jižně od vsi je lom jako stvořený pro tajná
dostaveníčka.

LOM DUNAJOVICKÁ HORA – BUNKR HRÁZ DVOŘIŠTĚ

Od kaple se vydáte na sever po pěkné šotolinové cestě do Dunajovic. Po levé straně míjíte dva lomy
– první, zatopený, je v létě častým cílem místních plavců. V Dunajovicích zabočíte spolu se zelenou
směrem na Horní Slověnice, ve Slověnicích odbočuje zelená doleva, vy pokračujete rovně až k hlavní
silnici. U křižovatky stojí hostinec Horní Slověnice
vyhlášený svoji kuchyní a zejména porcemi pro
velké hladovce. Vydáte se doprava po červené
turistické značce a pokračujete až na hráz rybníka
Dvořiště. Po odbočení z hlavní silnice vás čeká velmi
kamenitá cesta a v úvodním klesání je vhodné jet
pomaleji. Čtvrté písmeno naleznete na nápisu
na budově, která stojí na hrázi nad hlavní výpustí
rybníka Dvořiště – je to druhé písmeno prvního
slova. Prvorepublikový bunkr (lehký pěchotní objekt)
najdete vpravo zapuštěný do hráze rybníka – přístupný není a střílny jsou zazděné.
Tak blízko a oni mi unikli. Probíral jsem se lesem pomalu a potichu. Potřebuji vědět, na čem se dohodli.
Kdo je ta místní spojka? Kdo donáší informace? Les opouští starší sedlák a spěchá směrem do Dunajovic. U silnice do Miletína nastartovalo auto. Za kým se pustiti dříve? Hle, nějaký ohořelý kousek papíru.
Kód 41/148/D2? Není to náš lehký pěchotní objekt vzor 36 (bunkr)? Rychle k němu.

Vyluštěné
jméno špiona:

BUNKR – STŘELNICE ZÁBLATSKÝ RYBNÍK

Po červené dojedete na kraj Smržova a po
žluté pokračujete na Záblatí. Do Záblatí
nezajíždíte, pojedete po hrázi k turistickému rozcestníku. Zdejší rybník sloužil
jako dopadová plocha při dělostřeleckých
cvičeních – dělostřelecké baterie tehdy stály
u Dynína. Po střelcích zde zbyly zdi pozorovacích stanovišť, které obrůstá rákosí. Tady
si zapíšete jako páté písmeno třetí písmeno
z názvu rozcestí. Trasu si můžete zkrátit, když
ve Smržově pojedete po červené přes Lomnici
nad Lužnicí až ke Kleci, ale nedozvíte se celý
příběh...
Přes Slověnice ujíždím k lesu na hrázi rybníka
Dvořiště. Jen co vjedu do lesa, ozve se rázný příkaz: „Stůj! Kdo tam?“ Legitimuji se svým služebním
průkazem. „Neprojel tu automobil?“ ptám se četaře aspiranta na stráži. „Byl tu nějaký automobil, byl dost
nóbl, ale žádná naše značka to nebyla. V něm byli dva muži a nemluvili moc dobře česky. Projeti jsem je
nenechal, neměli propustku přiblížiti se k bunkru. Museli otočiti vůz a vrátit se. Ptali se na cestu na Záblatí.“
Výborně, zkusím jim nadjet přes Smržov a dohoniti je u Záblatské střelnice.

ZÁBLATSKÝ RYBNÍK – NADĚJSKÉ RYBNÍKY

Po žluté pokračujete až na křižovatku silnic, kde bude odbočka na Ponědraž, tam se dáte doprava.
Projedete Ponědraží, po pravé ruce je Ponědražský rybník. Za kamenným stavidlem po vaší pravé ruce
se dejte lesní cestou vpravo. Přejedete silnici I. třídy a pokračujete do Frahelže (pokud síly dochází,
můžete použít místní dráhu, která vás do Třeboně odveze, ale nevyluštíte tajenku), pak jedete po zelené
k rybníku Naděje. Za obcí, před rybníkem Horák, zelená zatáčí úzkou pěšinkou doprava, vy ale tento rybník objedete z druhé strany. Dojedete k turistickému rozcestníku. Zapíšete si jako šesté v pořadí druhé
písmeno z názvu rozcestí.
Auto bylo již na hrázi rybníka a jelo krokem. Řidič nervózně podupával nohou připravenou na plynu. Čekal jak zvěř pozorující, zda se neblíží dravec. Jeho spolujezdec očima těkal ze strany na stranu po okolí.
Pohledem do zpětného zrcátka mě zachytil. Motor zavyl ve vysokých otáčkách a najednou zbyl na hrázi
pouze šedomodrý dým. Kam se nyní vrhnouti? Zbývá mi poslední naděje – Naděje. To byl také nápad,
poslat mě sem na bicyklu Laurin & Klement. Zlaté motorové kolo. U rybníka Naděje na mě snad posečká
František Bambule z Lišova. Prý má pro mě nějaké nové zprávy.

NADĚJSKÉ RYBNÍKY – HODĚJOV

Po zelené dojedete k rozcestí u Dubové lávky a vyrazíte doprava po cyklostezce 1034, z Klece pokračujete
po turistické červené k rozcestí Smitka – hájovna u rybníku Rožmberk. Cesta mezi Klecí a Lužnicí je úzká
a písčitá, netroufáte-li si na ni, můžete jet po druhé straně
řeky Lužnice po místní silnici do obce
Lužnice, přejet přes řeku a pokračovat
dál. Od hájovny Smitka jedete po žluté
k dalšímu rozcestí – sedmé písmeno najdete jako první písmeno v názvu tohoto
rozcestí a pomůžete tak v pátrání.
Pan Bambule měl dobrý nápad – Stará
řeka je dobrá překážka v cestě tankům.
Němci musí zjistit, kde jsou vhodné
mosty, které unesou jejich těžkou techniku. „Po proudu je most až ve Veselí, ale to
je pro tanky z Litschau daleko, ovšem proti
proudu je mostů několik, tak šlápni do pedálů, mladíku, a vyraž podél řeky Lužnice
na Rožmberk.“

HODĚJOV – STŘELNICE

Po modré pokračujete přes Starou a Novou Hlínu – pozor v tomto úseku musíte zdolat půl kilometru
po silnici I. třídy se silným provozem. 300 metrů za Novou Hlínou odbočíte z modré turistické značky
po široké šotolinové cestě doprava. Po 600 metrech dorazíte na velkou křižovatku a pokud pojedete
rovně, tak dojedete k bývalé střelnici. Až budete mít na dohled vodní hladinu rybníka Rožmberk, dáte se
cestou vlevo. Ze střelnice se dochoval ochranný val, muniční sklad a dvě budovy, které jsou ve špatném stavu. Odvážnější z vás pak mohou pokračovat dál, cesta se změní v zarostlejší pěšinu, dojedete
k rybníku Thierov, který zleva objedete a pokračujete, až dorazíte k modré turistické značce – po ní doprava. Pokud si na tuto terénní vložku netroufáte, odbočíte na jih z rozcestí, které je 600 metrů od místa,
kde jste opustili modrou turistickou značku. Po 500 metrech dojedete na rozcestí, kde se držte vlevo
a po chvíli jste na modré turistické značce – pokračujete po ní doprava. Dojedete ke kapli sv. Víta a občerstvovně Pergola. Než se vydáte na zasloužené doplnění energie, prohlídněte si naučnou tabuli Mokrá
luka – osmé písmeno se skrývá v prvním písmeně druhého slova české verze textu a vy tímto získáte
poslední hlásku jména dunajovického špiona.
Ani na jednom z mostů nebyli, ale štěstí se na mě usmálo. Zahlédl jsem známé auto mizet mezi první
domy Staré Hlíny. Musím… Rychle… Na… Školu… Mají… Tam… Telefon… U školy nemohu popadnout
dech, buším na školníka. Již je slyšeti pomalé šouravé kroky. Honem člověče, musím volat Třeboňskou
posádku. Spojovatelka byla naštěstí chápavější a hned mě přepojila. „Rychle na křižovatku Na Kopečku,
zajistěte dva muže v osobním automobilu značky Horch 830. Nesmí za žádnou cenu projet. Pro jistotu pošlete i hlídku ke střelnici. Počkám zde, až mi podáte zprávu. Pozor, mohou být ozbrojeni.“
Čekám na schodech před školou, školník mi nabídl pivo. Začíná se smrákat. Komáři se houfují u pouliční
lampy a chystají svůj bodavý útok. Zkouším se jim skrýt v cigaretovém kouři. V mé mlčenlivé samotě mě
vyruší zvuk blížícího se motocyklu. Vstanu a vrhnu netrpělivý pohled na řidiče. Sakra, to si musí stahovat
kuklu, rukavice a salutovat mi? U střelnice jsme se pokusili zajistit dva cizí státní občany. Bohužel se
bránili, došlo k přestřelce. Tři z našich byli postřeleni. Ti dva jsou mrtví. Pojeďte prosím se mnou, musíme
zjistit, zda to byli skutečně oni. Poslední dobou tu operuje více skupin. Sedám na motocykl za řidiče
a vyrážíme večerním lesem ke střelnici.

STŘELNICE – TŘEBOŇ

Po modré dojedete do cíle našeho pátrání
do Třeboně až na náměstí. Po úspěšném
vyluštění všech 8 písmen složíte celé jméno
a příjmení hledaného špiona. Za vaši
námahu vás čeká odměna v třeboňském
infocentru, které se na náměstí nachází.
Dvě těla leží již pod dekou. Ano, byli to oni,
rozpoznal jsem své pronásledované. Ale kdo
to ve skutečnosti byl? Doklady jsou falešné,
to je jisté. A kdo byl ona dunajovická spojka?
Tak zpátky do Třeboně, čekají mne dlouhé
telefonáty…

