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webové tipy

ze kterých si můžete udělat představu o tom, 
jak naše opevnění vypadalo v době svého pl-
ného „rozkvětu“. Dále je součástí těchto strá-
nek internetové knihkupectví, které je zamě-
řené především na literaturu věnovanou čs. 
opevnění. Dá se říci, že je tu k dispozici vše, 
co je na téma opevnění vydáno. A nejsou to 
jenom materiály pro fajnšmekry, ale vycháze-
jí také publikace, které jsou určeny pro lidi 
neznalé, ale kteří by se o tomto oboru chtěli 
něco dozvědět.

Zájemcům, kteří jsou do problematiky  
čs. opevnění již trochu zasvěceni, ať již navští-
vili nějaké muzeum, nebo si nějakou tu pu-
blikaci pořídili, bych doporučil navštívit web  
www.opevneni.cz. tyto stránky jsou za-
měřeny především na opevnění těžké, a jak 
i jejich název e-databáze napovídá, jakým-
si elektronickým lexikonem. Naleznete tady 
mnoho technických údajů k jednotlivým ob-
jektům to, a to i k těm, které jsou v teré-
nu pouze rozestavěné, či s jejich výstavbou 
nebylo do mnichovské dohody započato. Ná-
vštěvník stránek si může stáhnout umístě-
ní jednotlivých objektů v terénu v podobě 
souřadnic GpS. Samozřejmostí je fotogale-
rie s objekty, ale co lze na těchto stránkách 
vidět díky šikovnosti jejich provozovatelů 
a uživatelů, jsou modely objektů v provede-
ní 3D, „posazených“ do terénu na podkladu  
Google earth. objekt je zobrazen i s detai-
ly, jako jsou střílny nebo zvony, je možné si 
ho přibližovat, různě otáčet, no prostě úžas-
ná hračka, od které je někdy problém se od-
trhnout. také zde najdete databázi objektů, 
jež s čs. opevněním souvisejí, například tzv. 
kabelové studny a komory, které sloužily pro 
telefonické propojení objektů, a další a další 
informace. Součástí stránek je také rozsáh-
lá diskuse, samozřejmě věnovaná především 
čs. opevnění.

Ale existují i stránky věnované lehkému 
opevnění, lidově „řopíkům“. Nejpropraco-
vanějšími a nejobsáhlejšími stránkami s tě-
mito objekty jsou www.ropiky.net, ty vás 
seznámí s různými typy těchto menších sta-
veb čs. opevnění. Zjistíte na nich, že existují 
různé oblasti a úseky, které mají své označe-
ní, a že každý objekt má své jedinečné čís-
lo. Databáze Lo je celkem rozsáhlá, aby ne, 
když těchto objektů bylo v tehdejší republi-
ce (pozn. autora: myšleno i s podkarpatskou 

Rusí) postavo přes devět tisíc! tato databáze 
je doplněna o souřadnice a fotografie jednot-
livých řopíků, ale často i o peprné poznám-
ky z bádání ať již v archivech, nebo v terénu. 
Lidé, kteří se lehkému opevnění věnují, zde 
často také umisťují různé své články, z nichž 
může ledacos „pochytit“ i člověk nezasvěce-
ný. Na tomto webu najdete i širokou diskusi, 
tentokrát samozřejmě k Lo, někdy s tématy 
spíše odbornými, ale také dotazy lidí méně 
znalých, kterým se zde dostane vyčerpávají-
cích odpovědí.

Nedávno vytvořenou a mimochodem vel-
mi zdařilou aplikaci, věnovanou českosloven-
skému opevnění, tedy především jeho reak-
tivaci, nebo opevnění poválečnému, najdete 
na webu Českého rozhlasu, a to přímo na we-
bové adrese www.rozhlas.cz/bunkry. 
Jde o skvěle graficky i obsahově zpracova-
né téma, na kterém se podíleli i lidé z obce 
bunkrologické. Jedná se o seznámení s ob-
jekty čs. opevnění, které bylo později použito 
v rámci železné opony, ovšem rozsah období, 
kterým se tato aplikace věnuje, je mnohem 
širší, a to v rozmezí let 1918–2009. Někdy 
se jedná třeba o objekty tak utajené a v teré-
nu maskované, že ani místní lidé o nich ne-
měli žádné tušení až do doby, než se zača-
lo s přípravami materiálů pro vytvoření této 
velmi přínosné aplikace. Navštivte výše jme-
nované stránky Českého rozhlasu a posuďte 
sami.

Na internetu také najdete stránky, které se 
věnují čs. opevnění třeba pouze v určité ob-
lasti nebo konkrétně jednomu objektu. we-
bovky, jež poslouží především potenciálním 

návštěvníkům nějakého muzea, jsou napří-
klad www.kpo1938.com, což jsou stránky 
Králické pevnostní oblasti, kde jsou soustře-
děny informace k objektům v oblasti od Krá-
lického Sněžníku po Zemskou bránu, leží-
cí v pardubickém kraji. tato oblast se před 
druhou světovou válkou stala jedním z nej-
silněji opevněných úseků v prvorepublikovém 
Československu. Na těchto stránkách najde-
te nejen informace týkající se historie, ale 
také informace k přístupu a otevření objek-
tů veřejnosti.

Další oblastí, kde je možné spatřit část 
linie čs. opevnění a její objekty veřejnos-
ti přístupné, je na Náchodsku s názvem  
běloveský pevnostní skanzen. veškeré in-
formace k historii této oblasti a podrob-
né informace k jednotlivým objektům skan-
zenu a jeho blízkého okolí najdete na  
www.brezinka.cz, což byly původně strán-
ky pouze jednoho z nejlépe a nejdokonaleji 
zrekonstruovaných objektů na čs. opevnění. 
Stránky obsahují fotografie exteriéru a interi-
éru objektů skanzenu, ale také fotografie jak 
probíhaly a stále probíhají rekonstrukční prá-
ce členů klubu.

takže až teď pojedete našimi lesy, luhy 
a háji, budete už díky těmto webovým tipům 
seznámeni s historií výstavby čs. opevnění 
a určitě stojí za to si při průjezdu kolem nich 
vzpomenout na ty, kteří chtěli bránit svoji 
vlast a podíleli se buď výstavbou, nebo ocho-
tou položit svůj život při její obraně. Někte-
ré z nich vám ještě přiblížíme v navazujících 
výletních cílech. 

 n

Ať už si před cestou naplánujete některou 
oblast, kde lze bunkry potkat, nebo na ně na-
razíte čistě náhodou, lze si k nim dnes díky 
internetu najít nepřeberné množství informa-
cí. Mohou to být stránky, které vás do pro-
blematiky zasvětí tak nějak všeobecně, nebo 
to mohou být stránky věnované jednomu ob-
jektu, který se parta nadšenců snaží zrekon-
struovat, aby návštěvníkovi ukázali, jak tako-
vý objekt vypadal v roce 1938, v době, kdy 
ho naši dědové a otcové museli nedobrovol-
ně opustit.

pro vás, kteří jste tyto objekty v pohra-
ničí, ale často také i ve vnitrozemí, potka-
li poprvé a zajímá vás, proč tenhle je takový 
a tamten je jiný, menší, bych doporučil na-
vštívit například webovky www.bunkry.cz. 
Díky těmto stránkám zjistíte, že existuje 
opevnění těžké (to) a lehké (Lo), že objek-
ty byly osazeny různými zbraněmi, měly ko-
lem sebe také nějaké překážky, proč je jich 
po lese tolik apod. Další předností těchto 
stránek je jejich úžasný fotoarchiv, kde jsou 
umístěné často unikátní dobové fotografie,  

text a foto Pavel Vašata

ČASto Se běheM vyJížďKy, přeDevšíM v NAšeM pohRANiČí, SetKáváMe 
S betoNovýMi MoNStRy, NěKDy NepošKoZeNýMi A ReKoNStRuovANýMi, NěKDy 
ZASe ceLKeM poNiČeNýMi. tyto obJeKty JSou poZůStAtKy NAšich přeDKů, 
oDhoDLANých bRáNit SvoJi RepubLiKu ve třicátých Letech MiNuLého StoLetí. 
ČeSKoSLoveNSKé opevNěNí Z Let 1935–1938 Je 
téMA, při KteRéM StáLe DocháZí K DiSKuSíM, 
JeStLi JSMe Se MěLi, Nebo NeMěLi bRáNit, A ZDA 
bychoM Se ubRáNiLi. NA iNteRNetu Se DNeS NAJDe 
NepřebeRNé MNožStví StRáNeK, KteRé Se  
ČS. opevNěNí věNuJí. 

webové tipy

e-výprava 
po československém opevnění

Je neuvěřitelné, kolik informací se dá najít 
k jednomu objektu (www.opevneni.cz) 

Modely 3D 
tvrze Bouda, 
v popředí 
K-Ba-S 24 
„Libuše“, 
zasazeny 
do Google 
Earth (www.
opevneni.cz)

Profesionálně vytvořená 
aplikace týkající se 
opevnění
(www.rozhlas.cz/bunkry)

R-S 87 „Průsek“ v Orlických horách

PuBLiKacE O čS. OPEvnění
Zájemcům o podrobnější a odbornější informace k problematice 
československého opevnění bych doporučoval kromě těchto internetových 
stránek zakoupit knihy, které se tomuto tématu věnují. V letošním roce se 
na trhu objevila ideální kniha pro potenciální 
návštěvníky muzeí čs. opevnění s výstižným 
názvem Putování po československém opevnění 
1935–1989, vydaná Mladou frontou. Najdete 
zde informace k 37 muzeím, která je možné 
navštívit, a veškeré informace k jejich historii 
a provozu. Vzhledem ke specifikaci tématu 
nebývají tyto knihy v běžných knihkupectvích 
často k vidění. Zcela jistě je ale seženete při 
návštěvě muzeí československého opevnění 
či v internetových knihkupectvích, která se 
specializují na historii vojenství a opevnění. 
Jedním z nich je např. Fort-Books  
(viz www.bunkry.cz/knihy), kde najdete 
veškerou literaturu vydanou na toto téma.
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text Pavel Vašata foto autor a Radek Hrabčák

odstoupením pohraničí němecKu v říjnu 1938, na záKladě mnichovsKé 
dohody, utrpěla naše republiKa, ač bez boje, velKou porážKu. jaKo 
vzpomínKu na toto období lze v našich pohraničních horách, ale 
i ve vnitrozemí, najít tisíce pomníKů – objeKtů česKoslovensKého opevnění, 
budovaných v letech 1935–1938, Které neměly niKdy možnost uKázat 
svoji úlohu. něKteré z nich jsou dnes řadou nadšenců reKonstruovány, 
a veřejnost si taK může udělat představu o jejich výzbroji a výstroji 
zejména ze září roKu 1938. ať už se vydáte KamKoli do našeho pohraničí, 
vždy na nějaKý ten „beton“ narazíte. výjimKou porušující pravidlo jsou 
tzv. pražsKá a plzeňsKá čára, což jsou dvě linie objeKtů lehKého opevnění, 
Které jsou od státní hranice vzdáleny i přes 100 Kilometrů.

Železobetonové 
pomníky

nejmenší z největších  
dělostřelecká tvrz stachelberg 1 .  B a b í  –  K r k o n o š e 

dělostřelecká tvrz stachel-
berg měla být největší z tvrzí 
u nás, budovaných na sever-
ní hranici. v tehdejším čes-
koslovensku od řeky odry až 
ke Krkonoším mělo být posta-
veno dvanáct tvrzí. do kon-
ce září 1938 se z tohoto po-
čtu podařilo stavebně dokončit 
pět tvrzí, rozestavět tvrze čty-
ři, mezi které se řadí i sta-
chelberg. ostatní tvrze již zů-
staly na rýsovacích prknech 
inženýrů ředitelství opevňova-
cích prací (řop), nebo už ne-
došlo k zadání jejich výstavby 
stavebním firmám. dělostře-
lecké tvrze tvořily jakousi se-
stavu pěchotních a dělostře-
leckých srubů, dělostřeleckých 
a minometných věží, vchodo-
vých a pozorovacích objektů, 
navzájem propojených pod-
zemními chodbami a na po-
vrchu doplněnými souvislými 
překážkami.

dělostřelecká tvrz stachel-
berg, respektive její malá část, 
se nachází nad obcí babí mezi 
žacléřem a trutnovem. do kon-
ce září 1938 se totiž poda-

řilo z jedenácti plánovaných 
tvrzových objektů vybudovat 
pouze jeden – pěchotní srub  
t-s 73 „polom“ – a vyrubat 
a částečně také vybetonovat 
prostory v podzemí. ovšem to, 
že je zde pouze jeden tvrzo-
vý objekt, neubírá nic na zají-
mavosti a jedinečnosti tohoto 
muzea, jehož provozovatelem 
je občanské sdružení sta-
chelberg. v objektu t-s 73 je 
v obou jeho patrech k vidění  
vojensko-historická expozice. 
co ovšem dělá muzeum sta-
chelberg unikátem, je jeho ro-
zestavěný podzemní systém 
chodeb, kde je možné si udě-
lat představu o tom, jak tehdy 
probíhaly velmi náročné práce 
v podzemí, které představovalo 
zhruba 3,5 kilometru chodeb 
a sálů v hloubce 25 až 60 me-
trů pod povrchem. člověk žas-
ne, co se za pomoci tehdejší 
techniky, no spíše s ručním ná-
řadím, podařilo za tak krátkou 
dobu vybudovat. na rozšiřová-
ní zpřístupnění chodeb se stá-
le pracuje, ale již teď jsou pro 
veřejnost otevřeny asi tři čtvrti-

ny podzemních prostor, kde je 
možné vidět postup od výlomo-
vých prací až po vybetonované 
chodby.

na stachelbergu lze ješ-
tě zhlédnout základové desky 
těch objektů, které již neby-
ly postaveny, a součástí muzea 
je také objekt lehkého opevně-
ní, jehož expozici tvoří vybave-
ní objektů tohoto typu v roce 
1938. muzeum stachelberg je 

otevřeno od května až do října 
v různou dobu, během prázdni-
nových měsíců je to denně kro-
mě pondělí, v ostatních měsí-
cích o sobotách a nedělích. 
bližší informace získáte na we-
bových stránkách www.stachel-
berg.cz.

přímo areálem muzea sta-
chelberg prochází cyklotrasa  
č. 4210, v mapách shocartu 
též nazývaná K bunkrům.

opevněná náves muzeum „u váhy“ 2 .  S a z e n á  –  S t ř e d n í  Č e c h y      
 muzeum sazená, objekt  

č. a-1/24a/z1 nenajdete v na-
šem pohraničí, ale zhruba pět 
kilometrů severně od Kralup 
nad vltavou. objekt je sice 
považován za lehké opevně-
ní nového typu, ale svým tva-
rem a umístěním se řadí mezi 
tzv. atypické. byl zbudován pří-

mo na návsi obce sazená v těs-
né blízkosti obecní váhy v mís-
tě bývalé hasičské zbrojnice. 
aby byl objekt v obci co nej-
méně nápadný, dostal podo-
bu malého domku se sedlovou 
střechou.

provozovatel se objektu ujal 
v roce 2007, ale nejprve bylo 

třeba z interiéru odstranit úcty-
hodných 32 tun betonu a suti, 
kterým byl zaplněn! v součas-
né době je již objekt kompletně 
zrekonstruován do skutečné-
ho stavu ze září 1938. hlavní 
výzbroj objektu tvořily dva leh-
ké kulomety, které je zde mož-
né vidět i v současné době, a to 

vždy o poslední sobotě v mě-
sících duben až září, kdy bývá 
objekt vyzbrojen a vystrojen.

informace k provozu mu-
zea a také velmi zajímavé foto-
grafie z jeho rekonstrukce na-
jdete na webových stránkách  
 www.ropiksazena.cz.

v obci sazená se nachá-
zí ještě jeden raritní objekt, 
a to a-1/25a/z2, který byl pro 
změnu zabudován do budovy 
zdejšího barokního mlýna. ob-
jekt je bohužel zabetonovaný 
a nepřístupný.

na nejbližší cyklotrasy je 
okolí sazené bohužel „hluché“. 
ale když ve veltrusech odbočí-
te z cyklotrasy č. 2 na sever 
do nové vsi, kde se potom dáte 
po silnici třetí třídy na velva-
ry, po 1,5 kilometrech dojede-
te do sazené a tam už na návsi 
uvidíte místní váhu. muzeum 
má i svoji dřevěnou turistickou 
známku č. 1610.

4.
1.

3.

5.

2.

Stachelberg – V popředí objekt lehkého opevnění 
nového typu G3/61/A-140, v pozadí pěchotní srub 

T-S 73 „Polom“ tvrze Stachelberg Rozestavěné podzemí tvrze Stachelberg 
(zachovalé posuvné bednění z roku 1938)

Objekt A-1/24a/Z1 „U váhy“ na návsi obce Sazená, 
v popředí překážky zvané rozsocháče
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vše v jednom  
pevnostní areál slavonice 5 . S l a v o n i c e  –  Č e s k á  K a n a d a

objekty slavonického areálu 
jsou představiteli tzv. lehkého 
opevnění vz. 37 (lidově „řopí-
ky“), dle nejnovějších archivních 
poznatků též lehké opevnění no-
vého typu. do konce září 1938 
bylo v tehdejším Českosloven-
sku (chápejme i podkarpatská 
rus) vybudováno úctyhodných 
9148 řopíků! tyto objekty jsou 
jakousi zmenšeninou těžkého 
opevnění a stejného taktické-
ho využití, tedy boční palby, kdy 
docházelo k jejich vzájemnému 
krytí a vytvoření palebné pře-
hrady. v nejčastějším provedení 
lehkého opevnění typu a tvoři-
lo osádku sedm mužů, kteří byli 
kryti čelní stěnou o síle 80 cen-
timetrů, stropem a bočními stě-
nami 60 centimetrů a týlovou 
stěnou s 50 centimetry železo-
betonu. výzbroj u objektů lehké-
ho opevnění tvořily těžké a leh-
ké kulomety.

v pevnostním areálu slavoni-
ce může návštěvník vidět sedm 

řopíků doplněných i překážkami, 
takže si zde lze udělat předsta-
vu o tom, jak tato linie lehkého 
opevnění měla vypadat. Běžně 
je přístupný jeden objekt, bě-
hem tzv. velké prohlídkové akce 
můžete vidět čtyři objekty s na-
instalovanou dobovou výzbro-
jí a výstrojí, tedy z roku 1938, 
a jeden objekt je rekonstruován 
do stavu poválečné reaktivace 
z šedesátých let. velké prohlíd-
kové akce, při kterých budete 
s areálem seznámeni průvodci 
v dobových uniformách, se ko-
nají o prvním víkendu v červen-
ci, týden před bojovou ukázkou 
„přepadení řopíků 1938“, ko-
nanou vždy první sobotu v srpnu 
a potřetí je to v polovině srpna.   

areálem, který patří v sou-
časnosti k nejlepším expozicím 
lehkého opevnění v Čr, pro-
chází naučná stezka s téma-
tem věnujícím se právě česko-
slovenským opevněním, což je 
dva kilometry západně od sla-

vonic v lese na červené turis-
tické značce vedoucí do sta-
rého města pod landštejnem. 
přístup je možný z komunikace 
slavonice – staré město p. l., 
po které vede cyklotrasa č. 32. 
Necelé dva kilometry za sla-
vonicemi směrem na staré  
město p. l. vás na odbočení 
upozorní ukazatel a po 300 me-
trech jste v areálu.

provozní doba je od května 
do září o víkendech, výjimkou je 
červenec a srpen, kdy je otevře-
no denně od 10 do 17 hodin. 
zájemci o prohlídku mimo tuto 
dobu mohou oslovit provozova-
tele na telefonu 606 124 829 
nebo 774 640 750. Komplet-
ní informace k provozu a pořá-
daným akcím v areálu najdete 
na www.slavonicebunkry.cz.

Krasavec těžké váhy   
K-s 5 „u potoka“ 3 .  D o l n í  M o r a v a  –  K r á l i c k ý  S n ě ž n í k 
muzeum K-s 5 „u poto-

ka“ prezentuje další skupinu 
objektů čs. opevnění, který-
mi jsou samostatné pěchotní 
sruby. objekty tohoto typu lze 
spatřit především na severní 
hranici republiky odra–Krko-
noše, kde bylo do konce září 
1938 postaveno 246 objektů 
těžkého opevnění. po anšlu-
su rakouska v březnu 1938 
bylo ještě před „mnicho-
vem“ vybudováno šest objektů 
na jižní moravě a již v letech 
1934–1935 to bylo osmnáct 
objektů na slovensku v okolí 
Bratislavy a Komárna.

z důvodu co nejmenší zasa-
žitelnosti a pozorování opevně-
ní nepřítelem byly tyto objek-
ty co nejvíc uzpůsobeny terénu 
a s různými úhly os hlavních 
zbraní, takže se dá říci, že kaž-
dý z těchto objektů je originá-
lem. tyto objekty byly až na ně-
kolik málo výjimek dvoupatrové 
(nadzemní bojové a podzemní 
pro umístění technického za-
bezpečení, jako byla strojovna, 
filtrovna, studna, WC, ubikace 
mužstva) a nejčastěji ve ii. tří-
dě odolnosti, což představova-
lo například čelní stěnu (k ne-
příteli) silnou 225 centimetrů, 

sílu stropu 200 centimetrů a tý-
lové stěny o síle 100 centimet-
rů. Čelní stěnu navíc ještě dopl-
ňovala a zesilovala její odolnost 
čtyřmetrová kamenná rovnanina 
a zemina. 

provozovatelem muzejního 
objektu K-s 5 „u potoka“ je ob-
čanské sdružení Klub vojenské 
historie Kralka, jehož snahou 
je uvést objekt do stavu k září 
1938, kdy byl již bojeschopný 
a kdy ho musela naše armáda 
nedobrovolně opustit.

po stavební stránce byla re-
konstrukce ukončena v loňském 
roce, to se objekt dočkal posled-
ní makety pancéřového zvonu, 
o které přišel v roce 1953 díky 
n. p. Kovošrot. uvnitř je možné 
vidět zrekonstruovanou a funkč-
ní umývárnu a WC, ve strojovně 
dieselagregát.

ovšem to, co dělá tento objekt 
jedinečným, je jeho levá střelec-
ká místnost, ve které není mož-
né přehlédnout 4cm protitanko-
vý kanón vz. 36 ráže 47 mm, 
který je u nás v takovémto sta-
vu možné vidět pouze na čtyřech 
místech! Kanon muzeum získalo 
z Normanských ostrovů, kam se 

dostal během druhé světové vál-
ky přičiněním německé armády. 
původně torzo se za velkého úsilí 
podařilo zrekonstruovat a výsle-
dek můžete posoudit při návště-
vě muzea. součástí expozice je 
i několik exponátů týkajících se 
lehkého opevnění. v okolí muzea 
jsou i další zrekonstruované pro-
titankové překážky.

muzeum K-s 5 „u potoka“ 
najdete pod Králickým sněžní-
kem nedaleko obce dolní mora-
va. obcí prochází cykloturistic-
ká trasa č. 4068 a při příjezdu 
od Červeného potoka uvidíte 
na začátku obce ukazatel, v jeho 
směru dojedete až pod objekt. 
poté už zbývá kola dotlačit zhru-
ba 50 metrů do kopce a před 
vámi se zjeví betonový monu-
ment. odbočka od cyklotrasy 
k objektu představuje zhruba 
800 metrů. v květnu, červnu, 
září a říjnu je otevřeno o sobo-
tách od 9 do 17 hodin, během 
července a srpna je to i v neděli. 
je možné domluvit i jiný termín. 
veškeré informace, ať k historii 
objektu, ale i k jeho aktuálnímu 
provozu najdete na webu muzea 
na adrese www.ks5.cz. 

BBB DISCBRAKE PADS
 V závislosti na typu brzd (mechanické nebo hydraulické), jsou BBB brzdové destičky 
vyrobeny ze dvou typů organických materiálů (neobsahující azbest)  T-25 pro 
hydraulické brzdy, brzdový koe� cient 0,50  T-68 pro mechanické brzdy, brzdový 
koe� cient 0,55.Všechny materiálové směsi jsou speciálně vytvořeny podle typu brzdy 
  Pro nejlepší brzdný účinek a teplotní odolnost používejte správný typ destiček  
 U modelů u kterých je to potřeba jsou součástí balení náhradní pružinky  
                                                                                                                                        Cena: 349 Kč
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Více informací naleznete na www.jmctrading.cz   

BIKEPARTS FOR BIKERS BY BIKERS
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brzdové destičky.indd   1 13.4.2010   11:57:44

Krušnohorští obránci   
muzeum čs. opevnění Na Kočičáku 4 . C h o m u t o v  –  K r u š n é  h o r y

toto muzeum zastupuje pře-
devším objekty lehkého opev-
nění vz. 36, dle nejnovějších 
archivních poznatků tzv. leh-
ké opevnění z roku 1936. ten-
to typ opevnění je konstrukčně 
celkem jednoduchý a finančně 
nenáročný objekt. Byly stavěny 
v místech s dobrým výhledem 
do předpolí, sice se navzájem 
částečně kryly palbou, ale pře-
devším byly konstruovány k pal-
bě čelní, k nepříteli. dle typu 
mají tyto objekty jednu až tři 
střílny a osádku tvořilo dva až 
šest mužů. síla stěn nepředsta-
vuje nějak odolné stavby, čel-
ní stěna měla podle druhu sílu 
50–60 centimetrů, síla stropu 
40–50 centimetrů a týlová stě-
na pouhých 20–30 centimetrů.

součástí zdejšího areálu 
jsou tři objekty lehkého opev-

nění z roku 1936. Nejzajíma-
vější a také vybavený výzbrojí 
a výstrojí z roku 1938 je objekt  
č. 87, který je svým provedením 
jedinečný mezi objekty čs. opev-
nění. je to sice typ C, který má 
tři střílny, ale tento má střílny 
pouze dvě. dále je zde k vidě-
ní i objekt lehkého opevnění no-
vého typu, „řopík“ s označením 
K-51/10/a-160 šikmý, který se 
provozovateli, jímž je Klub vo-
jenské historie Nord-sever Cho-
mutov, také podařilo kompletně 
zrekonstruovat, vyzbrojit a vy-
strojit do podoby z roku 1938. 
součástí expozice muzea je také 
ukázka překážkového systému.

muzeum Na Kočičáku na-
jdete v okolí stejnojmenné kóty 
zhruba jeden kilometr severo-
východně od Chomutova. po-
blíž sice nevede žádná cyklotra-

sa (nejbližší č. 3078), ale areál 
najdete u silnice od Chomuto-
va na Blatno, kde vás na odbo-
čení doprava k areálu upozor-
ní informační cedule. otevřeno 
pro veřejnost je v květnu a červ-
nu o sobotách od 11 do 16 ho-

din, o letních prázdninách je 
to v sobotu i v neděli od 10 do  
17 hodin a v září o sobo-
tách od 11 do 16 hodin. dal-
ší informace k muzeu najdete 
na jeho internetových stránkách  
www.kocicak.cz.

Obsluha 4cm pevnostního kanonu vz. 36 
v dobových uniformách na objektu K-S 5 „U potoka“

Atypický objekt lehkého opevnění z roku 1936 V.b/87/C Na Kočičáku

Řopík III/1/1049/A-120 v pevnostním areálu ve Slavonicích
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