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ANOTACE 

 

Tato práce se zabývá pevnostním systémem, budovaném v letech 1935-1938 na 

území Československé republiky. Detailněji se zaměřuje na úsek v severozápadních 

Čechách. Konkrétně se jedná o 5,5 km dlouhou linii lehkého opevnění, která je situována 

severně od města Chomutov a západně od města Jirkov. Je koncipována do několika 

kapitol, ve kterých se seznámíme nejen s technickými prvky, ale i s dobovou situací, 

důvody výstavby a osudem opevnění. Úvodní část práce se zabývá celým komplexem 

československého opevnění, je však pojata všeobecně. Její další částí a hlavním cílem je 

především zmapovat výstavbu objektů lehkého opevnění v úseku Chomutov - Jirkov. Je 

zde pojednáváno o tom, jakým způsobem byly pevnůstky stavěny, čím byly osazeny a 

vyzbrojeny, a jaké objekty lehkého opevnění se dochovaly do dnešní doby. Dále se pak 

zmiňuje o využití reliktů opevnění v dnešní době, o možnostech jejich zpřístupnění široké 

veřejnosti a začlenění do cestovního ruchu. 

Klíčová slova: Československé opevnění, lehké opevnění, objekt vz. 36, objekt vz. 37, 

muzeum Na Kočičáku, cestovní ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This bachelor thesis deals with fortification system, built between 1935-1938 on the 

territory of the Czechoslovak Republic. The focus is on the section in northwest Bohemia. 

Specifically, it is a 5.5 km long line of light fortifications, which is located at the area to 

the north of Chomutov and to the west  of Jirkov. It is designed into several chapters, in 

which we become acquainted not only with technical elements, but also with former 

situations, reasons for the construction of fortifications, and with the fortune of these 

objects. The introductory section deals with the whole complex of fortification, but it´s 

generally conceived. The other parts and the main goal of my thesis is to map the objects 

of light fortification in the area between Chomutov and Jirkov. It deals the way fortresses 

were built, how they were armed and equipped, and which objects of light fortifications 

have been preserved until today. It then mentions the use of relics of fortifications today, 

about the possibilities of making them available to the general public and the integration to 

tourism. 

Keywords: Czechoslovak fortifications, light fortification, object vz. 36, object vz. 37, 

museum Na Kočičáku, tourism 
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1 ÚVOD 

 

Při putování po severozápadních Čechách, se můžeme setkat s rozličnými odkazy 

naší historie, které svým vzhledem zdobí okolí a zaujmou nejednoho z nás. Největší 

pozornost je povětšinou věnována zámkům nebo hradům budovaných za dávných dob. 

Zejména zámky, které bývají často rekonstruovány do své původní podoby, lákají mnoho 

rodin, školních zájezdů či zájemců o historii. Existuje zde ale i relativně mladší a neméně 

podstatná část českých dějin, která by také neměla být opomenuta. Blízko státní hranice se 

nachází linie železo-betonových objektů, které svým vzhledem možná nebudí větší zájem, 

avšak svým významem zastávaly v naší historii velmi důležitou roli. Byly součástí 

Československého opevnění z let 1935 – 1938, budovaného jako reakce na rostoucí 

nebezpečí napadení Československa. Tyto pevnůstky, nebo chcete-li bunkry, zde stojí jako 

důkaz někdejší houževnatosti národa odhodlaného bránit svou vlast. Rovněž dokládají 

technickou vyspělost a zručnost našich předků za dob první republiky. Pevnůstky, které se 

dochovali do dnešní doby, většinou osamoceně stojí a chátrají v krajině. O některé se dnes 

starají různé spolky a organizace, které se tím snaží zachovat myšlenku o jejich někdejší 

slávě.  

Tato práce pojednává o pevnostním systému budovaném v letech 1935 – 1938 na území 

Československé republiky. Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímá válečná historie, 

zejména pak období kolem druhé světové války. O Československém opevnění z let 1935 

– 1938 jsem donedávna skoro nic nevěděl, a proto jsem si vybral právě toto téma. První 

kapitola práce se zabývá obecným popsáním problematiky vzniku a vývoje opevnění, dále 

charakterizuje jeho základní vlastnosti. V druhá kapitola detailněji rozebírá jednotlivé 

vzory objektů působících na hranici severozápadních Čech, se zřetelem na typologii a 

výstavbu opevnění v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem. Třetí kapitola je pak věnována 

osudu celého Československého opevnění, zároveň zahrnuje i dnešní pohled na linii 

v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem. Hlavním cílem práce je prozkoumat současný 

stav opevnění v této oblasti a podat informace o možnosti případného využití v cestovním 

ruchu.  
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2 SOUSTAVA ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ 

 

2.1 Příčiny výstavby opevnění 

 

Potřeba razantně zesílit obranu státu vznikla v první polovině třicátých let 20. 

století, tedy v době kdy se možnost náhlého napadení Československa, začala jevit jako 

reálná hrozba. Ta se vyvinula z událostí vzniklých po první světové válce, kdy došlo 

k novému uspořádání světa. V roce 1918 vzniká po rozpadu Rakousko-Uherska nový 

mnohonárodnostní stát Československo. Celkově zde žilo 13,5 miliónů obyvatel, z čehož 

50% tvořili Češi, 14% Slováci a nemalým podílem zasahovali i Němci s 23%. Zbytek byl 

tvořen Maďary, Rusíny a zanedbatelným procentem Poláků. [6] Již podle těchto čísel bylo 

zřejmé, že silná německá menšina obývající především pohraničí nebude souhlasit 

s navrhovaným rozdělením hranic. Při vzniku republiky proto žádali o připojení oblastí 

obývaných německým obyvatelstvem k Německu a Rakousku. Nicméně se tak nestalo a 

nové československé hranice byly potvrzeny poválečným mezinárodním jednáním ve 

Versailles. Na tomto jednání vzniká systém mezinárodních smluv, známých jako 

versailleský systém, který měl zabránit propuknutí dalším celosvětovým konfliktům a 

zajistit tak mír. Avšak přehnané, až nesmyslné nároky vítězů první světové války, byly pro 

poražené Německo nepřípustné až urážlivé. To je nuceno splácet značné válečné reparace 

vítězným státům Dohody a rovněž přichází o značné územní své bývalé říše. Velká 

hospodářská krize pak nespokojenost ještě prohlubuje a vytvoří tak v Evropě živnou půdu 

pro pravicový extremismus. Německo nenávidí vnucený versailleský mír a postupně 

začíná podléhat propagandě nacistů. V roce 1933 se k moci se dostává Adolf Hitler a stává 

se říšským kancléřem, který je známý svým negativním postojem k poválečnému rozdělení 

Evropy a odmítáním Versailleské smlouvy, jež udávala Německu tvrdé restrikční opatření. 

Po jeho nástupu dochází k opakovanému porušování Versailleské smlouvy a zavádí se 

tajné zbrojení. Československo si začíná uvědomovat rostoucí vliv svého nacistického 

souseda a potřeba zesílení obrany státu roste. Vztahy s dalšími sousedy Československa se 

také nedaly považovat zrovna za přátelské. Potencionální nebezpečí představovalo Polsko 

a Maďarsko, ty sice samostatně nepředstavovaly tak velkou hrozbu, jako tomu bylo 

z německé strany, ale za vzniku koalice všech nepřátelských států by nastal obrovský 
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problém. Zavádějí se proto různá opatření, jako rozsáhlá reforma československé armády a 

zařazení nových modernějších typů zbraní. Usilovně se také zvažuje, jakým způsobem 

zabezpečit státní hranice proti náhlému útoku nepřítele. V podstatě se nabízely dvě 

možnosti, spočívající buď ve vybudování silné pohyblivé tankové a motorizované armády 

za podpory letectva, nebo se po vzoru spojenecké Francie spolehnout na předem 

vybudovanou soustavu stálého opevnění. Obě tyto alternativy měly své výhody i 

nevýhody. První ze zmiňovaných možností by měla za úkol rychle a pružně reagovat na 

překvapivý nepřátelský útok, zatímco druhá možnost měla udržet útočníka dostatečně 

dlouhou dobu, potřebnou k mobilizaci vlastních branných sil, evakuaci civilního 

obyvatelstva a významných podniků směrem na východ. Československá armáda by pak 

vedla ústupový boj ve směru západ-východ, čímž by se získal potřebný čas pro zakročení 

spojenců, tedy Francie ze západu a Sovětského svazu z východu. [3] 

V době rozhodování v letech 1933-1934 zatím nic nenasvědčovalo pozdějšímu prudkému 

rozvoji vojenské motorizované techniky, tudíž se jako výhodnější jevila varianta 

vybudování stálého opevnění. Proti druhé navrhované možnosti stálo také několik 

negativných faktorů, jako pomalý vývin motorizace československé armády a závislost 

Československa na dovozu pohonných hmot. Naopak výstavba opevnění umožňovala 

využít velkého zázemí zkušených domácích stavebních firem, což se projevilo ve 

vytvoření nových pracovních příležitostí a snížení nezaměstnanosti po nedávné 

hospodářské krizi. [3] 

 

 

2.2 Vývoj a výstavba opevnění 

 

Neprodleně po přijetí zásadního koncepčního rozhodnutí i zajištění území státu 

prostřednictvím stálých fortifikačních zařízení bylo nutné zahájit řadu praktických kroků 

potřebných pro přípravu a následnou realizaci opevňovacích prací. Nejpravděpodobnější se 

jevila prognóza, že německý generální štáb bude své síly koncentrovat na vedení bočního 

útoku ze severu Moravskou bránou směrem na Olomouc a poté dále k jihu do nitra 

Moravy, čímž mělo být docíleno roztržení území republiky na dvě části a oddělení 
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Slovenska od českých zemí. Úspěšné provedení tohoto strategického manévru by ve svém 

důsledku znamenalo, že by se jádro československé branné moci, rozmístěné v prostoru 

českých zemí, ocitlo v úplném nepřátelském obklíčení a mohlo by být zničeno útoky 

německých vojsk ze všech směrů. [3] 

Jelikož nejdůležitějším strategickým cílem plánovaného fortifikačního zajištění 

Československa bylo zabránění tomuto očekávanému německému manévru, stala se 

těžištěm obranných příprav severní hranice českých zemí v úseku od Krkonoš na západě 

po Moravskou Ostravu na východě. Silně opevněná severní hranice měla československé 

armádě získat potřebný čas k provedení ústupu v západovýchodní ose republiky. 

Předpokládalo se totiž, že postupným stahováním směrem na východ bude zabráněno 

ničení jádra československé armády, byť za cenu dočasné ztráty území státu, a dále že tím 

bude získán potřebný čas pro spojence Československa k mobilizaci jejich sil a k jejich 

zásahu. Na jižní hranici se spoléhalo na udržení nezávislosti Rakouska na Německu a na 

zachování jeho neutrality. Proto se československé hranice s Rakouskem, až do jeho 

anšlusu wehrmachtem v březnu 1938, výstavba těžkého opevnění téměř netýkala. [3] 

Na žádost velení československé armády v únoru 1935 přicestovalo z Francie do Prahy 

několik důstojníků, kteří jako odborníci na problematiku opevňování uspořádali pro 

vybrané československé důstojníky řadu přednášek a konzultací k dané problematice. 

Kromě toho se Francouzi zapojili také do několika průzkumů terénu a za jejich osobní 

účasti začala vznikat projektová dokumentace několika prvních pěchotních srubů 

československého opevnění. Zásadním organizačním počinem pro praktickou realizaci 

výstavby stálého opevnění v Československu se dne 20. března 1935 stalo zřízení Rady pro 

opevňování (RO), jakožto řídícího, a Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), jakožto 

výkonného orgánu pro opevňování. Předsedou pro RO se stal náčelník hlavního štábu 

armádní generál Ludvík Krejčí, do čela ŘOP byl jmenován I. zástupce náčelníka hlavního 

štábu, divizní generál Karel Husárek. Náplní činnosti RO bylo soustřeďování finančních 

prostředků, personálu a materiálu pro výstavbu opevnění a předkládání návrhů Nejvyšší 

radě obrany státu (NROS) na pořadí důležitosti a stupeň opevňování jednotlivých úseků. 

Naproti tomu úkolem ŘOP byl výběr míst pro výstavbu opevnění, vlastní konstrukce a 

projektování jednotlivých pevnostních objektů a jejich vnitřního vybavení, jakož i 

zadávání a přímé řízení jejich výstavby. [3] 
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Po ustanovení ŘOP byla pro skupinku specialistů tohoto nového orgánu, kteří se 

v návaznosti na předcházející přednášky v Praze měli s celou problematikou seznámit 

přímo na místě, zorganizována návštěva Maginotovy linie. Za osobního vedení ředitele 

opevňovacích prací navštívilo počátkem května 1935 sedm československých důstojníků 

Alsasko. Poté se tak v Československu intenzivně získávaly teoretické znalosti i praktické 

zkušenosti pro budoucí výstavbu opevnění, současně se uskutečňovaly rozsáhlé 

vyměřovací práce v terénu a také kontinuálně pokračovala příprava dokumentace prvních 

pevnostních objektů. [3] 

 

 

2.2.1 Opevňovací programy 

 

Dne 12. prosince 1935 byl schválen první program pevnostní výstavby, který 

zahrnoval výstavbu pouze několika úseků těžkého opevnění v nejohroženějších oblastech 

Československa. Půl roku poté, 5. června 1936, schválila vláda nový stavební program, 

jenž předpokládal výstavbu souvislého opevnění podél celé státní hranice. Kombinace 

velmi dlouhých hranic a časové náročnosti výstavby fortifikace však znamenala pro 

využití pouze těžkého opevnění velký problém. Navrhlo se proto dočasné a levnější 

řešení, v podobě lehkého opevnění. Vznikly tak první uzávěry a linie kulometných 

pevnůstek označovaných jako vzor 36. To mělo za cíl rychle zaplnit méně exponovaná 

místa státní hranice, s realizací těžkého opevnění se zde počítalo až mnohem později. 

Avšak ani tento program nebyl konečný. Tím se stal teprve tzv. Husárkův program, 

schválený 9. listopadu 1937. [3] Ten již od počátku zahrnoval rozsáhlou výstavbu lehkého 

opevnění, přičemž výstavba těžkých srubů byla na některých místech státu odložena nebo 

zcela zrušena. Tato cesta se ukázala jako vyhovující, zejména po zavedení nových 

lehkých objektů vzoru 37 (takzvaných řopíků), které se vyznačovaly kvalitním 

provedením a konstrukcí vhodnou pro moderní způsob vedení boje. Nově koncipovaná 

obrana byla tvořena dvěma sledy kulometných pevnůstek, které byly na nejdůležitějších 

úsecích doplněny předsunutými izolovanými sruby těžkého opevnění. Prostřednictvím 

těžkého opevnění se měla podle plánu zabezpečit severní hranice republiky v úseku Odra - 
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Labe, dále pak mělo dojít k zajištění Petržalky a mostů v Komárně, Štúrovu (dříve 

Parkány) a Čopu. Nově navrženy byly také vnitrozemské linie obrany, jejichž úkolem 

bylo zachytit případný průnik nepřátelských sil skrz hlavní obranné postavení. [7] Po 

anšlusu Rakouska byl ještě 13. dubna 1938 k Husárkovu programu vydán dodatek, jenž 

plánoval výstavbu těžkého opevnění také na jižní Moravě. [3] 

 

 

 

 

 

2.3 Druhy opevnění a jeho základní charakteristika 

          

Objekty československého opevnění se dělí do dvou základních typů, a to na 

opevnění lehké a opevnění těžké. Oba tyto typy plnily stejnou funkci, jejich taktické 

využití se však poměrně lišilo. Snahou bylo docílit správného vyžití výhod obou typů 

opevnění na vybudování efektivního a zároveň finančně nenáročného obranného systému 

Československa. 

Obr. 1 – Průběh pohraničního opevnění podle studie generála Husárka z listopadu 1937 

[www.opevneni.wbs.cz] 
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2.3.1 Těžké opevnění 

 

Těžké opevnění je souhrnný pojem pro odolné železobetonové pevnostní objekty 

určené pro obranný boj. Vyznačují se vysokou odolností a mohutnou výzbrojí potřebnou 

pro náročnější taktické využití. Nejčastěji byly tedy situovány na nejohroženějších úsecích, 

kde byl předpokládán drtivý útok nepřítele. [10] Hlavním prvkem linie těžkého opevnění 

byl pěchotní srub, jehož hlavní výzbroj tvořily těžké zbraně (protitankové kanóny, těžké 

kulomety, případně i minomety). Stavební plány pro těžké objekty se vyhotovovaly pro 

každý objekt zvlášť, proto tedy nemůžeme hovořit o zavedení nějakého vzoru. Objekt měl 

zpravidla dvě patra, podzemní a nadzemní (bojové). Nejsilnější betonová stěna byla 

natočena čelně k nepříteli. Hlavní výzbroj byla soustředěna ve střeleckých místnostech po 

jeho pravé i levé straně. Pěchotní sruby měly i pomocnou výzbroj tvořenou lehkými 

kulomety, které ochraňovaly svou palbou hlavní střílny, případně zajišťovaly týlovou 

stranu objektu pro jeho kruhovou obranu. Další lehké kulomety byly umístěny 

v pancéřových zvonech, které vystupovaly nad střechu srubu a mohly zpravidla střílet i 

čelně, směrem k nepříteli. Nejdůležitějším úkolem osádky ve zvonech však bylo 

pozorování okolí. Pěchotní sruby byly rovněž vybaveny několika granátovými skluzy. [4] 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Srub těžkého opevnění [www.druhasvetova.kx.cz] 
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Protitankové kanóny a kulomety pěchotních srubů nemohly vést palbu na nepřátelská 

vojska, která se připravovala k útoku na pevnostní linii. Pro tento úkol byly v pásmu 

těžkého opevnění budovány dělostřelecké tvrze. Všechny objekty tvrze byly zhotoveny 

v nejvyšších třídách odolnosti. Kromě pěchotních srubů byly v jejich sestavě zařazeny 

zvláštní objekty jako dělostřelecké sruby, otočné věže a minometné sruby. Důležitým 

prvkem dělostřeleckých tvrzí byla i pozorovatelna. Jednotlivé objekty tvrze byly navzájem 

propojeny podzemními chodbami. Pod povrchem se nacházely i sály pro ubytování 

mužstva, sklady munice, strojovna pro výrobu elektrické energie a větrací zařízení, 

kanceláře důstojníků, kuchyně, ošetřovna s malou nemocnicí, umývárny a záchody. Vstup 

do tvrze umožňoval zvláštní srub pro vstup osob a vjezd nákladních automobilů. Byl vždy 

umístěn na svahu odvráceném od nepřítele, aby nemohl být zpozorován a odstřelován. 

Kromě obsluhy zbraní tvrze měli být v podzemí umístěni i pěšáci v síle poloviny roty nebo 

v případě velkých dělostřeleckých tvrzí dvou rot. Tyto síly byly určeny pro výpady na 

úderné jednotky protivníka, které by se dostaly na povrch tvrze, nebo pro boj s padákovým 

výsadkem do týlu tvrze. [4] 

Mezi nevýhody těžkého opevnění patří jeho vysoká cena a dlouhá doba výstavby. Taktéž 

by se dalo říci, že kvůli větším rozměrům můžou být jeho části snáze zpozorovatelné, 

zejména pak leteckým průzkumem. Už několikrát v historii se také stalo, že pro svou 

nedobytnost donutilo nepřítele ho jednoduše obejít a zaútočit jinde. Typickým příkladem je 

světoznámá francouzská Maginotova linine, kdy se roku 1940 Německu podařilo 

uskutečnit obchvat přes Belgii a vyhnout se tím její nejodolnější části na francouzsko-

německé hranici.  

 

2.3.2 Lehké opevnění 

 

Za objekty lehkého opevnění jsou v rámci československého opevnění považovány 

železobetonové pevnostní objekty určené pro obranný boj. [11] Jejich odolnost 

nedosahovala tak vysokých hodnot, jako tomu bylo u těžkého opevnění, výhodou však 

byla nízká cena a rychlá výstavba. U lehkého opevnění hrála hlavní roli především 

kvantita. Univerzálnost použití v kterémkoliv terénu dovolovala opevnit dostatečným 
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počtem objektů jakýkoliv terénní profil krajiny a zajistit tak potřebné prostřelování daného 

prostoru lehkými a těžkými kulomety. Za pomoci dlouhých pásů protipěchotních a 

protitankových překážek se mělo stát naše opevnění pevnou hrází proti nepřátelské agresi. 

Těžké a lehké opevnění se lišilo nejen po stavební stránce, ale především svým určením. 

Lehké opevnění mělo ztížit postup nepřítele a usnadnit obranu jednotkám polní armády 

v případném ústupovém boji. Konstrukce lehkých objektů byla jednoduchá a nepočítala 

s týlovými prostory, potřebnými pro delší boj. Na rozdíl od těžkého opevnění mělo lehké 

opevnění své vzory, které si detailněji představíme v následující kapitole. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Lískovec: Československé pohraniční opevnění z let 1935 až 1938 v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem 

 

 

 

2013  10 

3 ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ NA SEVEROZÁPADNÍ 

HRANICI ČECH 

 

Opevnění postavené na severozápadní hranici Čech tvořilo takzvanou 

Podkrušnohorskou linii. Její začátek leží v Doupovských horách, dále pokračuje přes okolí 

Klášterce nad Ohří, Kadaně, Chomutova, Jirkova, Mostu, a je ukončena v oblasti Ústí nad 

Labem, kde se napojuje na další obrannou linii. Podle programu z roku 1935, měla 

Podkrušnohorskou linii pokrýt pouze těžké opevnění, táhnoucí se od Měděnce až k oblasti 

Hřenska. Naléhavost zajištění státní hranice však rostla, a proto bylo z časových důvodů od 

původních plánů upuštěno. S novým programem z roku 1936 měla linie zahrnovat objekty 

lehkého opevnění vzoru 36. Nicméně tato koncepce se však už roku 1937 jevila jako 

nedostatečná, a proto v rámci Husárkova programu bylo rozhodnuto o jejím vyztužení 

novým typem lehkého opevnění, tedy pevnůstkou vzoru 37. V roce 1938 měla být tato 

linie znovu zesílena, avšak po anšlusu Rakouska a jeho připojení k Německu v březnu 

téhož roku, musela být výstavba opevnění v Podkrušnohorské linii zcela přehodnocena. 

Anšlusem Rakouska se totiž podstatně prodloužila délka hranice styku Československa 

s nepřátelským Německem a nově tak vzniklo ohrožení z jihovýchodního směru. Celá 

defenzíva se z tohoto důvodu musela stáhnout více do vnitrozemí a hlavní obrana z 

Podkrušnohorské linie se tak přesunula na novou obrannou linii podél řeky Ohře, ve směru 

Žatec – Louny – Roudnice nad Labem, již od počátku tvořenou objekty vzoru 37. V oblasti 

Podkrušnohoří se už v podstatě žádné další pevnůstky nestavěly, pouze zde došlo 

k rozmístění několika překážek, zátaras a vytvoření polního opevnění. Vojáci, kteří zde 

měli bojovat za svou vlast, by se v případě úspěšného útoku nepřítele ihned stáhli na druhé 

obranné postavení podél řeky Ohře. Zde měli vojáci bránit území s vypětím všech sil a bez 

souhlasu velitele I. armády z něj nesměli ustoupit. [6] 

 

Krušnohorská linie opevnění je tedy charakterizována lehkým opevněním vzoru 36 a vzoru 

37, které budou popsány v následující části práce, s přihlédnutím na typologii objektů, 

nacházejících se v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem.  
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3.1 Lehké opevnění vzoru 36 

 

První pevnůstky tohoto typu začaly tvořit linii opevnění v průběhu roku 1936. 

Právě podle tohoto roku bývají tyto pevnůstky v literatuře často označovány jako lehké 

opevnění (LO) vzoru 36, nejedná se však o oficiální název. Z dochovaných dokumentů 

můžeme zjistit, že se terminologie poměrně rozchází, a proto zůstane tato práce u zažitého 

označení – tedy LO vz. 36. První zmínka o využití lehkého opevnění padla v druhém 

opevňovacím programu, kdy se počítalo stále s výstavbou převážně těžkého opevnění, 

nicméně k uzavření horských a zalesněných prostorů měly být použity právě pevnůstky vz. 

36. Celkově byla postavena podél hranic i ve vnitrozemí necelá tisícovka těchto objektů. 

[2] 

 

 

Výstavbu zajišťovala Zemská vojenská velitelství (ZVV), která se řídila dle obecných 

pokynů z Ředitelství opevňovacích prací. Na jejich základě pak samostatně připravovala 

projektovou dokumentaci jednotlivých pevnůstek, proto se v jednotlivých oblastech 

setkáváme s různými druhy technického řešení objektů. Každá oblast měla své vlastní 

ZVV. Čechy byli pod kontrolou ZVV Praha, Jižní Moravu zajišťovalo ZVV Brno a 

Slovensko pak ZVV Bratislava. V určených prostorech byly vypracovány návrhy úseků 

zhruba o stejné délce, tvořenými většinou několika desítkami objektů. Tyto navržené trasy 

byly následně předkládány na ŘOP. Po schválení byl úsek zadán stavební firmě, jež 

zvítězila v neveřejném výběrovém řízení. Odborné provedení stavebních prací a dodržení 

všech pokynů kontroloval důstojník, který tvořil tzv. vojenský stavební dozor (VSD). [5] 

Obr. 3 – Objekt lehkého opevnění vz. 36 [www.mj-s4.wz.cz] 
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3.1.1 Taktické využití lehkého opevnění vzoru 36 

 

Lehké objekty vz. 36 vznikaly povětšinou ve shlucích na návrších kopců nebo i 

samostatně na různých exponovaných místech (např. poblíž křižovatek a komunikací). 

Nicméně se o nich nedá říci, že tvořily dlouhé souvislé linie, jejich rozmístění bylo spíše 

ohniskové. [2] Jejich taktické využití bylo poměrně jednoduché. Liniové postavení 

využívalo částečnou překrývající palbu, avšak vzájemné krytí objektů bylo spíše výjimkou. 

Jednotlivé kulometné pevnůstky byly budovány zpravidla na pozicích s dobrým výhledem 

do předpolí, odkud mohly vést daleké čelní palby. Tato výhoda měla však i svou stinnou 

stránku, za kterou byla často kritizována. V momentě náhlého dělostřeleckého útoku 

nepřítele by mohla nastat bezvýchodná situace a osádka pevnůstky by byla v podstatě 

bezbranná. Dobře mířená salva z děl přímo do zranitelných čelních střílen by snadno 

vyřadila obranu ještě před tím, než by sama mohla zahájit boj. V případě následného útoku 

nepřátelské pěchoty by nemožnost využít vzájemného krytí pevnůstek pak situaci ještě 

více znesnadňovala. Bez dostatečné podpory československé armády by tak mohlo dojít 

k relativně snadnému prolomení linie. Díky malým rozměrům pevnůstek se však z nich 

stával těžko zasažitelný cíl. K dalšímu snížení šance spatřit objekt přispívala také jejich 

vhodná umístění na okraje lesů, do lesíků či skupin stromů nebo alespoň pod linii 

horizontu. [1] 

 

3.1.2 Konstrukce lehkého opevnění vzoru 36 

 

Jedná se o pevnůstku velice jednoduché konstrukce, která disponuje pouze jednou 

střeleckou místností. Na její čelní straně, směřované k nepříteli, se nacházejí jedna až tři 

střílny. Střílny působí přímo nebo šikmo proti nepříteli a každá z nich má palebný vějíř o 

70°. Jsou opatřeny ozuby tvarovanými přímo v betonu, které měly zabránit sklouznutí či 

odražení nepřátelských kulek na pozici obránce bunkru. Toto stupnění bylo často opatřeno 

dubovým obložením z důvodu snížení tvorby betonových odštěpků, které by se při zásahu 

mohly uvolnit a ve formě střepiny poranit osádku. Dalším ochranným prvkem střílny byla 

malá ocelová dvířka, tvořená dvěma čtvercovými až obdélníkovými deskami o tloušťce 30 

mm. V případě ohrožení bylo možné zevnitř objektu tyto dvě desky k sobě v horizontálním 
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směru posouvat a tím zmenšit nebo úplně uzavřít otvor střílny. Když byla dvířka střílny 

zavřená, mohla osádka skrz ně bezpečně pozorovat předpolí pomocí vodorovné úzké 

štěrbiny. V pravé zadní rohové části každého objektu se vyskytuje hlubší vybrání v podlaze 

o rozměrech 50 x 50 x 50 cm. Tato vyhloubená jímka zvětšila malý prostor v pevnůstce a 

sloužila jako úložiště pro pozinkovanou nádrž s vodou, zakrytou dřevěným poklopem. 

Vyskytují se zde také odtokové kanálky sloužící k odtoku vysrážené vody z objektu. Ve 

stropě je zase možné nalézt obdélníkový otvor pro zákopový periskop. Nestandardně se 

malé otvory vyskytují i v týlových stěnách, které sloužily s největší pravděpodobností 

k ventilaci objektu. Vstup na týlové straně objektu střežila jednokřídlá nebo dvoukřídlá 

plechová dvířka otočná nebo posuvná na kolejničkách. [5] 

 

Typy objektů vz. 36 byly vyprojektovány ve čtyřech variantách lišících se počtem střílen, 

rozměry a částečně i tloušťkou některých stěn. Byly označovány písmeny A, B, C a E. [6] 

Typ A je dvoustřílnový objekt uzpůsobený pro vedení kosých paleb proti nepříteli. 

Z konstrukčního hlediska je nejméně odolný kvůli slabším stěnám. Z tohoto důvodu byl 

tento typ stavěn hlavně v lesích a na místech, kde se nepočítalo s nepřátelskou 

dělostřeleckou palbou. Osádku tvořili čtyři muži. [6] 

 

 

 

 

Obr. 4 – Půdorys lehkého opevnění vz. 36 A [www.forum.valka.cz] 
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Typ B je v podstatě zesílený objekt typu A. Na první pohled jsou nerozeznatelné. Odlišují 

se pouze tloušťkou stěn. Osádkou byli rovněž čtyři muži. [6] 

 

 

Typ C byl stavěn se třemi střílnami. Prostřední střílna umožňovala čelní palbu, zatímco 

zbylé dvě po levé i pravé straně objektu umožňovaly vést palby kosé. Jeho odolnost je 

srovnatelná s typem B, neboť tloušťka stěn se nijak neliší. Osádku tvořilo 6 mužů. Objekt 

byl pro úspornost osazován pouze dvěma kulomety a jeho použití bylo spíše řídké. [6] 

 

 

Typ E je pouze jednostřílnový, odolností odpovídal typu A. Byly postaveny pouze dva 

exempláře a v Podkrušnohorské linii se nevyskytuje. [6] 

 

Obr. 5 – Půdorys lehkého opevnění vz. 36 B [www.forum.valka.cz] 

 

Obr. 6 – Půdorys lehkého opevnění vz. 36 C [www.forum.valka.cz] 
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Typ 
Tloušťka stěn [cm] 

Počet střílen Úhel os střílen [°] 
čelní boční týlová strop 

A 50 40 20 40 2 45 

B 60 50 30 50 2 50 

C 60 50 30 55 3 2x45 

 

 

Vzhledem k výše zmíněným tloušťkám stěn se předpokládala u objektů vz. 36 odolnost 

proti dělostřeleckým projektilům ráže 75 mm (některé prameny uvádějí ráži až 100 mm) a 

minometným střelám ráže 81 mm. [5] 

 

 

3.1.3 Vybavení lehkého opevnění vzoru 36 

 

Pod každou střílnou se postavil dřevěný stolek, opřený do výklenku ve stěně. Na 

stolky se umisťovaly lehké kulomety vz. 26 a těžké kulomety vz. 24 (případně vz. 37). V 

truhlíkách pod stoly bylo skladované střelivo a různé příslušenství ke kulometu (speciální 

klíče, záložní hlavně, vodojem pro chlazení těžkého kulometu apod.). Další zásoby střeliva 

se také skladovaly u jímky s nádržkou pro pitnou vodu. Součástí byly také ruční granáty a 

osvětlovací pistole. Byly zde také tři truhlíky pro zásoby potravin, které obsahovaly hlavně 

masové konzervy, suchary a kávu. Blízko jímky se u týlové stěny nacházelo ženijní nářadí. 

K dispozici zde byl jeden periskop, podrobnosti o užívaných typech zatím nejsou známy. 

Na levé straně týlové stěny byl pravděpodobně navrhován ventilátor, nasvědčuje tomu 

otvor ve zdi objevený na několika pevnůstkách ze skupiny ZVV Praha. Plného zavedení 

ventilátorů do všech objektů se podařilo splnit až na objektech stavěných ZVV Brno. [5] 

Tab. 1 - Konstrukční údaje LO vz.36 pro objekty ZVV Praha [5] 



Jan Lískovec: Československé pohraniční opevnění z let 1935 až 1938 v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem 

 

 

 

2013  16 

      

 

 

 

3.2 Lehké opevnění vzoru 37 

 

Vývoj tohoto nového vzoru lehkého opevnění začal už koncem roku 1936. Během 

následujících měsíců se podařilo jeho návrhy dokončit a počátkem roku 1937 byl schválen 

k výstavbě. Ve starší literatuře se tak často setkáváme s označením - lehké opevnění vzor 

37. Nicméně z dobových dokumentů je však patrné, že terminologie je podobně nejednotná 

jako u opevnění z roku 1936. Můžeme se tedy domnívat, že označení vzor 37 nebylo 

oficiálně zavedeno. [1] Podle zkratky ústředního vojenského orgánu řídícího výstavbu 

těchto objektů, tedy Ředitelství opevňovacích prací, jsou pevnůstky lehkého opevnění vz. 

37 všeobecně známy pod lidovou přezdívkou ‚,řopík‘‘. Tyto nové objekty vycházely ze 

zkušeností výstavby LO vz. 36 a měli za cíl odstranit jejich hlavní negativní vlastnosti a 

chyby. Jejich zapojením do obrany se změnilo i celkové pojetí koncepce obrany. V 

principu vycházely z pěchotního srubu těžkého opevnění, jedná se v podstatě o jeho 

zmenšenou a zjednodušenou kopii. Do ukončení opevňovacích prací na podzim roku 

1938 bylo těchto pevnůstek postaveno na území celé ČSR asi 9137 včetně cvičných 

objektů. [2] 

 

Obr. 7 – Levá střílna objektu vz. 36 C [www.kocicak.cz] 

 

Obr. 8 – Pravá střílna objektu vz. 36 C 

[www.kocicak.cz] 
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Výstavbu nových pevnůstek lehkého opevnění organizačně zajišťovaly jednotlivé sbory 

prostřednictvím svých velitelství ženijního vojska. Všeobecné návrhy tras, stanovení 

priorit, jakož i konečné schválení taktického řešení každého úseku si vyhradilo ŘOP. Pro 

stavbu jednotlivých úseků byly prostřednictvím neveřejných nabídkových řízení vybrány 

státně spolehlivé firmy. Na správné technické provedení stavby dohlížely vojenské 

stavební dozory. [1] 

 

 

3.2.1 Taktické využití lehkého opevnění vzoru 37 

 

Pevnůstky měly díky svému rozmístění v terénu vytvořit vzájemnou palbou 

neproniknutelný prostřelovaný pás. Spolu tvořily souvislé opevněné pásmo skládajícího se 

z jednoho až tří sledů, které se měly vzájemně podporovat a krýt převážně bočními 

palbami. Čelní a kosé palby byly už využívány o poznání méně, než tomu bylo u LO vz. 

36, ty našly uplatnění hlavně v nepřehledných místech s komplikovaným terénem. První 

sled (sled hlavního odporu) měl zastavit nepřítele, který musel být vystaven nejúčinnější 

palbě všech zbraní. Objekty druhého sledu (tzv. posilového), měly za úkol podporovat a 

doplňovat palby prvního sledu. Zde byla možnost využití palby kosé, případně i čelní, aby 

byla vytvořena potřebná hustota i dostatečná hloubka prostřelovaného prostoru. Další sledy 

Obr. 9 – Objekt lehkého opevnění vz. 37 [www.mj-s4.wz.cz] 



Jan Lískovec: Československé pohraniční opevnění z let 1935 až 1938 v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem 

 

 

 

2013  18 

(tzv. zadržovací) se budovaly podle okolností v důležitých úsecích či jen v určitých částech 

linie. Byl kladen velký důraz na to, aby každý objekt působil vlastní palbou před a částečně 

i za oba své sousední objekty. Na tomto principu vzájemného krytí se sousedními 

pevnůstkami byla založena vlastní ochrana řopíků, kterou z týlové části mohl zpevňovat 

ještě posilový případně i zadržovací sled. [5] 

 

 

3.2.2 Konstrukce lehkého opevnění vzoru 37 

 

Jeho charakteristickým prvkem jsou přesahy čelních stěn (tzv. ucha), která měla za 

funkci chránit střílnu před prostřelováním z úhlu, kam nemohou mířit hlavní zbraně 

objektu. Čelní stěna byla chráněna kamennou rovnaninou, která měla být překryta 

hliněným záhozem osetým trávou. Zához sloužil ke zvýšení odolnosti objektu a zároveň 

znesnadňoval jeho odhalení. V týlové stěně je situován zalomený vchod s dvojím 

uzávěrem. První tvoří otočné mřížově dveře, které bylo možné bránit z malé vchodové 

střílny. Druhý uzávěr tvoří otočné ocelové dveře o tloušťce 10 mm. Interiér je u 

nejběžnějšího typu, rozčleněn do dvou střeleckých místností spojených chodbičkou. 

V chodbičce je vedle vchodové střílny prostor pro ventilátor. Kulometnou střílnu tvořil 

stupňovitý ocelolitinový rám, o tloušťce stěny 20 mm. Stupňovitá vnější stěna rámu měla 

za účel zamezit odražení střel mířených do otvoru střílny, jímž se vysunuje hlaveň 

kulometu. Střílny umožňují záměr zbraní 40° (+20°/-20°) a odměr 60° (+30°/-30°). Ve 

stropě u obou zbraní jsou zabetonovány trubky, do nichž se vkládal periskop. U vnitřních 

stěn i stropu se ponechávalo bednění, které sloužilo jako ochrana proti odštěpkům betonu 

při odstřelování i jako zvuková a tepelná izolace. V týlové stěně byl umístěn granátový 

skluz a dva vývodné otvory (výdechy) nacházející se pod stropem. U stropu nad střílnou 

byl upevněn sběrač zplodin, kde se plyny vzniklé při střelbě shromažďovaly a vnitřním 

přetlakem vzduchu, vytvořeným ručním ventilátorem, vytlačovaly vývodnými otvory ven 

z objektu. V podlaze objektu se nacházejí podlouhlá vybrání sloužící po naplnění vodou 

pro chlazení hlavní kulometů. Vstupní chodbička je vždy odvodněna sběrnou jímkou nebo 

odvodňovací trubkou. [5] 
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Bylo vyprojektováno široké množství základních typů a variant, čímž bylo umožněno 

jejich využití v libovolně členitém terénu. Lišili se počtem střílen, rozměry a odolností. 

Byly stavěny ve třech stupních odolnosti - zeslabené, zesílené a normální. Základní typy se 

označovali písmeny A, B, C, D, a E. Navrhovány byly i další typy, které měly pojmout 

protitankové kanóny, k jejich širší realizaci však nedošlo. [5] 

 

Typ A byl budován se dvěma hlavními střílnami po stranách objektu. Umožňoval tak 

vedení bočních paleb ve směru průběhu opevněného pásma. Osádku tvořilo sedm mužů. 

[6] Vyprojektován byl v dalších šesti variantách, odlišujících se vzájemným úhlem mezi 

osami protilehlých střílen. Jednalo se o úhly A-160°, A-140°, A-160°, A-180°, A-200°, A 

220°. Jedná se o základní a nejčastější typ opevnění vz. 37 (jeho typové zastoupení tvořilo 

téměř 84 %). [5] Je také jediným typem nacházejícím se v oblasti mezi Chomutovem a 

Jirkovem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Půdorys lehkého opevnění vz. 37 A [www.luzicke-hory.cz] 
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Typ B byl taktéž stavěn se dvěma hlavními střílnami. Jedna ze střílen zůstala na boční 

straně objektu, zatím co druhá byla přesunuta na jeho čelo. Tento typ tak umožňoval vést 

boční i čelní palbu zároveň. Osádka se skládala ze sedmi mužů. I u těchto objektů se 

rozlišovalo několik variant, podle vzájemného úhlu mezi osami střílen. Podle umístění 

boční střílny směrem doleva nebo doprava se rozlišovaly typy B1 a B2. [6] 

 

 

 

Typ C je pouze jednoduché betonové hnízdo s jednou střílnou, která vedla buď čelní, nebo 

kosou palbu. Původně měl střechu pouze z vlnitého plechu pokrytého zeminou, ale v praxi 

byl často realizován s tenkým betonovým stropem. [5] Osádku tvořili dva muži. S jeho 

využitím se počítalo pouze výjimečně pro zabezpečení nepřehledných úseků linie. [6] 

 

 

 

Obr. 11 - Půdorys lehkého opevnění vz. 37 B [www.luzicke-hory.cz] 

 

Obr. 12 - Půdorys lehkého opevnění vz. 37 C [www.luzicke-hory.cz] 
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Typ D je v podstatě polovinou řopíku typu A. Disponoval jednou střílnou, pro vedení 

bočních, případně kosých paleb. Osádku tvořila čtveřice mužů. Podle umístění boční 

střílny směrem doleva nebo doprava se rozlišovaly typy D1 a D2. [6] 

 

 

 

Typ E byl využíván stejným způsobem jako typ C, tedy pro čelní nebo kosou palbu. 

Vzhledem vyšší odolnosti mohl být situován i na hlavní obranné linii. Osádka byla 

nasazována v počtu čtyř mužů. [6] 

 

 

 

 

Obr. 13 - Půdorys lehkého opevnění vz. 37 D [www.luzicke-hory.cz] 

 

Obr. 14 - Půdorys lehkého opevnění vz. 37 E [www.luzicke-hory.cz] 
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Typ 

Tloušťka stěn v normální odolnosti [cm] 

Čelní stěna Strop 
Boční stěna  

se střílnou 

Boční stěna  

bez střílny 
Týlová stěna 

A 80 60 60 - 50 

B 80, 60 60 60 80 50 

C 50 20-50 - 40 20, 40 

D 80 60 60 80 50 

E 60 60 - 80 50, 60 

 

Normální tloušťka železobetonového zdiva u objektů vz. 37 předpokládala odolnost proti 

granátům ráže 100 – 105 mm. [5] 

 

3.1.3 Vybavení lehkého opevnění vzoru 37 

 

Hlavní výzbroj LO vz. 37 tvořily lehké kulomety vz. 26 a těžké kulomety vz. 24. 

Výjimečně se používali těžké kulomety vz. 37, které byly přednostně určené pro objekty 

těžkého opevnění. Kulomety byly upínány do lafet, osazených na hlavních střílnách. 

Použitím lafety se zbraň mohla při střelbě zafixovat, čímž se zvýšila přesnost vedení palby 

i na vyšší vzdálenosti. Pod kulomety byl umístěn dřevěný stůl, jenž plnil funkci lapače 

vystřelených nábojnic, a zároveň byl používán i jako odkládací plocha pro věci potřebné k 

obsluze zbraně. [6] Pro lepší orientaci v postřelovaném terénu, sloužilo speciální zařízení s 

kovovou jehlicí umístěné nad střílnou. Jehlice na panoramatickém náčrtku ukazovala, na 

jaký bod v palebném vějíři zbraň aktuálně míří, čímž se docílilo efektivnější střelby 

zejména za tmy nebo mlhy. [4] Střílny mohly být osazeny dvěma typy uzávěrů - velký a 

malý. Velký uzávěr se používal na plné uzavření střílny tehdy, když nebyla v lafetě 

nainstalována zbraň. Malým uzávěr se používal ke zmenšení otvoru stříly v případě, bylo 

použito ke střelbě pomůcek pro nepřímou střelbu a nezaměřovalo se přes hledí zbraně. 

Podle typu objektu byly k dispozici až dva periskopy, pro bezpečné pozorování okolí. 

Bedničky se střelivem byly umístěny v blízkosti kulometů u týlové stěny, bednička s 

granáty potom pod granátovým skluzem. Pitná voda měla být přechovávána v zinkových 

Tab. 2 - Tloušťky stěn objektů lehkého opevnění vz. 37 [5] 
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konvích o objemu kolem 15 litrů. Zásoby potravin obsahovali opět masové konzervy, 

suchary a kávu. Součástí vybavení byl také ženijní materiál, zdravotnický materiál a 

signální pistole. [5] Ve všech typech objektů vz. 37, kromě typu C, měl být v chodbičce 

umístěn ruční ventilátor, který zajišťoval přísun čerstvého vzduchu a zároveň vytvářel 

v objektech přetlak, čímž bylo dosaženo vytlačení škodlivých plynů vzniklých střelbou ven 

mimo objekt. Zároveň bránily za použití filtrů vniknutí bojových otravných látek do 

interiéru. [6] 

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Levá střílna objektu vz. 37 A [vlastní] Obr. 16 – Pravá střílna objektu vz. 37 A [vlastní] 

 

Obr. 17 – Chodbička objektu vz. 37 A [vlastní] 
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3.3 Překážky a palebné průseky 

 

Nezbytnou součástí opevnění byly stálé překážky, které měly zastavením či alespoň 

zpomalením postupu nepřítele usnadnit jeho zničení palbou z opevnění. Průběh pevnostní 

linie v maximální míře využíval přírodních překážek, které již samy o sobě ztěžovaly útok 

nepřítele. Tyto překážky snížily nebo dokonce znemožnily v některých úsecích možnost 

masového nasazení tankových jednotek. V kopcovitém terénu, za vodními toky a bažinami 

a ve vzrostlých lesích pak stačilo užít tzv. protipěchotní překážky, určené pro boj 

s pěchotou či jezdectvem. V otevřeném terénu, kde hrozilo napadení tankovými 

jednotkami, musely být budovány nákladnější těžké tzv. protitankové překážky. Mezi 

oběma typy často docházelo k jejich kombinaci. Při jejich nedostatku, či momentální 

nedostupnosti se využívali improvizované překážky, jež působily jako dočasná náhrada. 

Stálé překážky, budovány v době míru současně s opevněním, nebyly pouze jeho 

doplňkem, ale nedílnou součástí, která jeho hodnotu výrazně zvyšovala. Mezi nejběžnější 

překážky se řadily ocelové rozsocháče (protitanková překážka) a železné překážkové 

kolíky osazené napnutým ostnatým drátem (protipěchotní překážka). [6] 

 

                      

 

Nedílnou součástí linií překážek byly střelecké a pozorovací průseky. Tyto průseky byly 

budovány ve všech zalesněných oblastech, kudy procházely linie ať již lehkého či těžkého 

opevnění. Sloužily tak zajištění účinné palby a vzájemné ochrany objektů. Vojenská 

terminologie rozlišovala mezi dvěma druhy průseků – střeleckým a pozorovacím. 

Obr. 18 - Ocelový rozsocháč [vlastní] Obr. 19 - Železné ocelové kolíky [www.foto.mapy.cz] 
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Střelecké průseky byly budovány v ose hlavního směru palby, zpravidla před sousední 

objekt, z důvodu zachování účinnosti postřelování protipěchotních nebo protitankových 

překážek, aby nemohlo dojít k nepozorovanému průniku skrz překážky. Jejich šířka se 

pohybovala v rozmezí 8 - 10 m.  Pozorovací průseky byly budovány z důvodu zachování 

vizuálního kontaktu mezi sousedními objekty, čímž byla umožněna vzájemná obrana 

samostatných objektů. Jejich šířka byla přibližně kolem 6 - 8 m. [6] 

 

 

3.4 Lehké opevnění v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem 

 

Do Podkrušnohorské linie patří i oblast Chomutov - Jirkov, na kterou se detailněji 

zaměřuje tato práce. Tato část pevnostní linie začíná severně od města Chomutov v 

Bezručově údolí, kde se táhne přes kopcovitý terén až k jihozápadnímu okraji města 

Jirkov. Její délka činí přibližně 5,5 km. Celkem tato oblast zahrnuje 31 objektů lehkého 

opevnění (sedm objektů vz. 37 a dvacet čtyři objektů vz. 36). Přesné údaje o typech a 

variantách jsou zpracovány do tabulek v kapitole 4.3, kde je obsažena i poznámka o jejich 

současném stavu. 

 
 

 
Obr. 20 – Mapa oblasti průzkumu opevnění  [www.mapy.cz] 
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3.4.1 Výstavba lehkého opevnění vzoru 36 na Chomutovsku 

 

Obranná čára LO vz.36 budovaná na Chomutovsku od července 1936 byla 

označena jako úsek č. V., který zahrnoval téměř celou oblast regionu v jeho podhorské 

části. Levým sousedem se měla stát v rámci zajištění hranic polní opevnění jednotek 

československé armády v Doupovských horách. Jako hlavní překážka byl pojat na levém 

křídle obrany tok řeky Ohře a doupovský masív. Na pravém křídle obrany v rámci 

stavebního úseku č. V navazoval stavební úsek č. VI Most. Úsek č. V se vnitřně člení na 

dva stavební podúseky, označené V.a Kadaň a V.b Chomutov. Oblast Chomutov - Jirkov 

se nachází v úseku V.b, který se začíná na místě povrchového dolu, zhruba 4 km 

severovýchodě od Kadaně a končí mezi vesnicemi Otvice a Zaječice, blízko Chomutova. 

V tomto úseku bylo vybudováno celkem 57 objektů LO vz. 36. [8] 

Detailní vytýčení, posuzování úkolů obranné čáry a taktického uspořádání, měl na starosti 

Nadřízený taktický dozor (NTD). Tuto funkci vykonával plk. pěch. František Kravák, 

velitel 2. pěší brigády v Chomutově. Náplň jeho činnosti tvořily také pravidelné obhlídky 

stavenišť, dokončených objektů a stráží v úsecích stavby. [8] Do funkcí VSD byli 

jmenováni důstojníci pěchoty od pěšího pluku č. 46. Velitelem VSD č. V byl ustaven mjr. 

pěch. Petr Malík. Na základě výběrového řízení byla stavba objektů LO vz. 36 v úseku V.b 

Chomutov zadána 21. července 1936 stavební firmě lounského architekta Františka 

Heikeho. [2] 

Obranná čára LO vz. 36 se stala budoucím hlavním obranným postavením pěšího pluku 

č.46. Přestože po dokončení stavby byla vyslovena ze strany vojenských odborníků řada 

kritik, zejména vůči zranitelnosti tohoto opevnění v boji zblízka a v noční době, byl ale 

splněn v možné míře výchozí požadavek na vybudování značného počtu objektů v krátkém 

čase na nejohroženějších nástupových směrech protivníka. [8] 
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3.4.2 Výstavba lehkého opevnění vzoru 37 na Chomutovsku 

 

Obranná čára LO vz. 37 budovaná na Chomutovsku roku 1937 byla označena jako 

úsek K-51. Tento úsek začíná na jihozápadním okraji Chomutova, blízko vesničky Spořice 

a končí severovýchodně od Chomutova, u vesnice Vrskmaň. U Vrskmaně navazoval na 

úsek K-50 Kadaň, který tvořil jeho levé křídlo a jeho pravou stranu zajišťoval stavební 

úsek K-52 Most. Celkem bylo v úseku K-51 vybudováno 25 objektů LO vz. 37. [2] 

Na post NTD byl v oblasti Chomutovska znovu pověřen velitel 2. pěší brigády plk. pěch. 

František Kravák. [8] Funkci VSD opět zastával mjr. pěch. Petr Malík. Vybudování úseku  

K-51 Chomutov bylo svěřeno chomutovské stavební firmě J. Štambašský, která později od 

projektu odstoupila a výstavba tak byla svěřena pražské stavební firmě Ing. Raynal a Ing. 

Balzar. [2] 

Vzhledem k přesunutí hlavního náporu z Podkrušnohorké linie na druhé obranné postavení 

ve vnitrozemí, bylo rozhodnuto, že objekty vz. 37 budou použity pouze v minimální možné 

míře. Většinou byly předsunuty před objekty vz. 36, přímo do jejich palebných sektorů. 

Objekty LO vz. 37 tak vyztužovaly obrannou čáru, zatímco palby LO vz. 36 zvyšovaly 

hloubku obrany. V oblasti Chomutov – Jirkov, se postavilo pouze několik málo pevnůstek 

vz. 37, které netvořily delší souvislý sled. Proto byly situovány až těsně za linii LO vz. 36, 

případně vyplňovaly mezery mezi dříve vybudovanými objekty. Bylo také vytvářeno polní 

opevnění, čímž dosahovalo efektivnějšího vzájemného krytí. Vzhledem ke členitějšímu 

terénu, zakřivení linie a poměrně přijatelného počtu objektů vz. 36, se nejednalo o velký 

ústupek vůči zajištění této oblasti. V kritickém období května až do září roku 1938 byly 

protipěchotní intervalové překážky budovány na stanovených trasách improvizovaným 

způsobem, tedy z kůlů, propletených a spojených ostnatým drátem. Rovněž protitankové 

překážky byly řešeny improvizovaným způsobem - budováním protitankových stupňů, 

srázů a především maximálním využitím náspů a zářezů železničních tratí. [9] 
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Obranná čára vzniklá v roce 1936 byla skutečně LO vz. 37 doplněna a zesílena pouze v 

minimální a nejnutnější míře, pouze tam, kde objekty LO vz. 36 tvořily příliš řídkou 

obrannou čáru. V celkovém měřítku lze říci, že na řadě lokalit se podařilo vytvořit 

optimální systém paleb, spojením palebné přehrady objektů LO vz.37 a čelných dalekých 

paleb objektů LO vz.36. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Průběh stavebních úseků lehkého opevnění na Chomutovsku [2] 
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4 OSUD OPEVNĚNÍ 

 

Navzdory tomu, že výstavba československého pevnostního systému probíhala 

v letech 1936-1938 rychlým tempem, nepodařilo se ji do mnichovské krize ani zdaleka 

dokončit. Mnichovské události ze září roku 1938 přerušily budování československého 

opevnění právě v okamžiku největšího rozmachu. Plán výstavby totiž předpokládal jeho 

dokončení teprve v roce 1951, takže se podařilo postavit jen menší část původně 

plánovaného množství pevnostních objektů. Celkem se tak v Československu podařilo 

v letech 1935-1938 stavebně dokončit 262 srubů těžkého opevnění. Srovná-li se počet 

s plánovaným množstvím 1276 těžkých objektů podle Husárkova programu z roku 1937, 

pak lze konstatovat, že na své stavební provedení stále ještě čekalo dalších 1014 srubů (jak 

izolovaných, tak i v rámci dělostřeleckých tvrzí, což představuje realizaci jen necelých 

21% z plánovaného počtu. Také z původně plánovaných dělostřeleckých tvrzí se jich do 

září 1938 podařilo stavebně dokončit pouze pět, tedy jenom třetinu. Z 15 463 plánovaných 

objektů lehkého opevnění bylo postaveno necelých deset tisíc, což představuje méně než 

dvě třetiny předpokládaného počtu. Je přirozené, že pevnostní linii netvořily pouze vlastní 

bojové objekty, nýbrž že je měla doplnit další rozsáhlá struktura velitelských stanovišť, 

pozorovatelen, protitankových i protipěchotních překážek a zátarasů, pevnostní telefonní 

síť i kasárna pro mírové ubytování pevnostních jednotek. Ani to ale nebylo zdaleka 

dokončeno. [3] 

 

 

4.1 Opevnění za okupace  

 

Po ztrátě sudetského území v říjnu 1938 padla značná část těžkého opevnění i 

značné množství objektů lehkého opevnění do rukou německého wehrmachtu. Spolu 

s obsazením zbytku českých zemí dne 15. března 1939 se do vlastnictví třetí říše dostaly 

také všechny zbývající pevnostní objekty, které původně zůstaly na území pomnichovské 

okleštěné republiky. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se tak některé objekty 
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Československého opevnění staly cvičnými terči, na kterých německá armáda prověřovala 

jejich odolnost dělostřeleckým i leteckým bombardováním a hledala pro svá ženijní 

komanda nejlepší možnosti útoku pomocí náloží, zamlžovacích prostředků i plamenometů, 

aby se dokonale připravila na plánovaný útok na západní frontě proti francouzským, 

nizozemským a belgickým opevněním. Další těžké objekty zase posloužily jako vítané 

zdroje kvalitního pancéřového materiálu (střílen, pěchotních zvonů, kopulí), který byl 

z části využit při výstavbě opevnění jak na východní (Slezsko), tak i na západní hranici 

(Západní val) třetí říše a později na západním pobřeží Evropy (Atlantický val), ale většinou 

skončil v hutích jako surovina pro zbrojní výrobu. Lehké opevnění, nalézající se na území 

Sudet připojeném k třetí říši, bylo ponecháno bez využití, zatímco u objektů na území 

Protektorátu Čechy a Morava došlo k jejich téměř úplné likvidaci, aby se nemohly stát 

opěrnými body případných českých povstalců. Po destrukcích byl vytěžený kovový 

materiál opět poslán do hutí, zatímco betonové části byly roztlučeny na štěrk a použity na 

opravu komunikací. Pouze ty lehké pevnůstky, které se nacházely v těsné blízkosti 

obytných budov, jež mohly být výbuchy poškozeny, byly kompletně vyplněny materiálem 

a zabetonovány. V tomto stavu přetrvalo bývalé československé opevnění celou druhou 

světovou válku. [3] 

 

4.2 Opevnění po druhé světové válce  

 

Po skončení druhé světové války zůstaly prakticky všechny pevnostní objekty 

opuštěné a ani československá armáda pro ně neměla v této době žádný program. Teprve 

v 50. letech 20. století začalo být aktuální využití podzemních prostor několika bývalých 

dělostřeleckých tvrzí pro vojenské účely a také pěchotních srubů na jižní Moravě, 

využívaných naší armádou až do roku 1999. Kromě těžkých objektů byly armádou využity 

také objekty lehkého opevnění na hranici s Rakouskem s SRN, které v 60. letech 20. století 

podstoupily protiatomové úpravy. Od sklonku šedesátých let začali bývalé československé 

opevnění objevovat turisté. Jako první byly oficiálně zpřístupněny bývalé dělostřelecké 

tvrze Dobrošov u obce Dobrošov nad Náchodem a Hanička severně od Rokytnice 

v Orlických horách, a postupně se začaly objevovat i další zpřístupňované pevnostní 

objekty také v jiných oblastech Čech, Moravy i Slezska. Velký rozmach pevnostních 
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muzeí pak nastal po roce 1990, a to převážně činností skupin dobrovolných nadšenců, 

jejichž členové se bádání o našem předválečném opevnění věnují mnohdy již celá 

desetiletí. [3] 

 

4.3 Dnešní pohled na opevnění v oblasti Chomutov - Jirkov 

 
Dnes je díky povrchové těžbě uhlí krajina pod Krušnými horami těžce poničená, a 

místa, kudy kdysi procházela Podkrušnohorská linie, se tak změnila k nepoznání. 

Československé opevnění začalo být přebytečné a v oblastech intenzivní těžby nebo 

výstavby panelových sídlišť muselo dojít k jeho odstranění či zahlazení. Mnoho objektů již 

v současnosti neexistuje, nicméně některé části Podkrušnohorské linie jsou stále poměrně 

zachovalé. Mezi tyto zachovalé části se řadí i úsek mezi Chomutovem a Jirkovem, kde se 

nachází větší množství dochovaných objektů lehkého opevnění vz. 36 i vz. 37, které těžbě 

uhlí či budování sídlišť nepřekážely.  Po průzkumu této oblasti jsem vytvořil dvě tabulky, 

které popisují přítomné typy objektů a zachycují jejich současný stav. K lepší orientaci 

jsem použil informace z internetové stránky www.ropiky.cz, kde jsou dostupné přesné 

souřadnice, mapy a konstrukční detaily objektů. 

 

 

 

Obr. 22 – Umístění objektů lehkého opevnění v oblasti Chomutov – Jirkov [www.ropiky.cz] 



Jan Lískovec: Československé pohraniční opevnění z let 1935 až 1938 v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem 

 

 

 

2013  32 

Číslo Typ 
Součást areálu muzea 

Na Kočičáku 
Nynější stav 

81 B ANO 
dochován, uklizen, natřena kamufláž, vedle objektu 

se u silnice nachází informační tabule 

82 A ANO 

dochován, ještě nedávno osídlen, probíhá 

odstraňování nepořádku a harampádí členy muzea 

Na kočičáku 

83 B ANO dochován, zatím nezrekonstruován 

84 B ANO dochován, zatím nezrekonstruován 

85 C ANO 
dochován, zatím nezrekonstruován, strmější přístup 

ke vchodu 

86 A ANO 
dochován, rekonstruován kamuflážový nátěr, je 

součástí naučné stezky 

87 
C  

(atypický) 
ANO 

dochován, zcela zrekonstruován, je součástí naučné 

stezky 

88 B ANO 
dochován, probíhá rekonstrukce, vnější část objektu 

je hotova, je součástí naučné stezky 

89 C NE 
dochován, pravděpodobně ještě nedávno někým 

osídlen 

90 A NE 
dochován, zadní část zapuštěna ve svahu, strmější 

přístup ke vchodu  

91 B NE dochován, osídlen bezdomovci 

92 A NE 
dochován, zadní část zapuštěna do svahu, vchod 

přes vyhloubený okop 

93 B NE dochován, osídlen bezdomovci 

94 C NE dochován, osídlen bezdomovci 

95 B NE dochován, osídlen bezdomovci 

96 B NE 
dochován, vchod částečně zasypán zeminou (hůře 

průchodný) 
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97 A NE 
dochován, nikým neosídlen ani neudržován žádným 

spolkem či klubem 

98 C NE dochován, osídlen bezdomovci  

99 B NE dochován, osídlen bezdomovci 

100 B NE dochován, objekt v obytném areálu 

101 B NE odstraněn, oblast součástí sídliště 

102 C NE dochován, znečištěn odpadky 

103 B NE dochován, posprejován a znečištěn odpadky 

104 B NE odstraněn, oblast pokrytá novostavbami 

 

Číslo Typ Odolnost Nynější stav 

10 A-160 Normální 
dochován, zcela zrekonstruován, hlavní objekt 

muzea Na Kočičáku 

11 A-160 Normální dochován, vchod roztržen výbuchem  

12 A-160 Normální dochován, osídlen bezdomovci 

13 A-160 Normální dochován, vnitřek objektu znečištěn bezdomovci 

14 A-160 Normální dochován, na soukromém pozemku v zahradě za 

plotem 

15 A-160 Zesílený 
dochován, probíhá celková rekonstrukce členy 

občanského sdružení muzea Na Kočičáku 

16 A-120 Zesílený odstraněn, oblast pokrytá novostavbami 

 
Tab. 4 - Lehké objekty vz. 37 v úseku Chomutov-Jirkov [vlastní] 

Tab. 3 - Lehké objekty vz. 36 v úseku Chomutov-Jirkov [vlastní] 
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Po prozkoumání této oblasti jsem došel k několika závěrům. Podle aktuálního stavu 

pevnůstek odhaduji, že objekty v městské oblasti bývají zřejmě často navštěvovány místní 

omladinou, která je využívá jako doupata pro své „alkoholové dýchánky“. Objekty mimo 

město, avšak stále v jeho blízkosti, bývají obsazeny bezdomovci. Často si do pevnůstek 

zřizují malá kamna, která vyčnívají ven skrze jednu ze střílen. Blízké okolí si také 

přizpůsobují svému způsobu života. Objekty vzdálenější od města jsou z větší části pod 

působností členů občanského sdružení "Muzeum československého opevnění z let 1936 - 

1938 Na Kočičáku", které o tuto část linie pečuje. Pro návštěvu lehkého opevnění v oblasti 

mezi Chomutovem a Jirkovem, tedy aktuálně doporučuji hlavně oblast areálu muzea Na 

Kočičáku. 

 

 

4.3.1 Muzeum Československého opevnění z let 1936-1938 Na 

Kočičáku  

 

Areál československého lehkého opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku" je 

součástí linie lehkého opevnění procházejícího přes vrch Na Kočičáku (575 m. n. m.), jenž 

se nachází přibližně 3,5 km severně od chomutovského centra. Je tvořen několika objekty 

lehkého opevnění z roku 1936 a 1937.  

 

Hlavním článkem muzea je objekt vz. 37 č. 10/A-160 šikmý, jenž je kompletně 

rekonstruován do původního stavu, ve kterém se nacházel v roce 1938. Návštěvník může 

uvnitř zhlédnout původní výbavu, včetně zbraní a výstroje osádky. Exteriér je natřený 

podle dochovaných zbytků původního vzoru maskování. Další plně rekonstruovanou 

pevnůstkou je objekt vz. 36 č. 87/C atypický, jenž je zásluhou chybějící prostřední střílny 

navíc celorepublikovou raritou.  
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Obr. 23 - Objekt vz. 37 č.10/A-160 [vlastní] 

 

 

 

Obr. 24 - Objekt vz. 36 č.87/C atypický [vlastní] 
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Základ areálu tvoří také tři pevnůstky vz. 36 (č. 81/B, 86/4, č. 87/C a č. 88/B), které jsou 

rekonstruovány zatím pouze exteriérově. Dalšími pevnůstkami vz. 36 na kterých se pracuje 

jsou objekty č. 83/B, 84/B a nově také č. 82/A, které jsou zatím pouze vyklizeny od 

nepořádku. Největším přírůstkem „do rodiny“ je objekt vz. 37 č.15/A-160Z, který byl ke 

konci roku 2012 vyhrabán ze zeminy přímo uprostřed chomutovského sídliště. Na tomto 

objektu nyní probíhá intenzivní rekonstrukce, která by měla být hotova do konce roku 

2013. Rekonstrukce bude provedena do původního stavu, v jakém se nacházel v roce 1938. 

Na rozdíl od řopíku na Kočičáku, je tento zesílený s větší kubaturou železobetonu a tedy 

mnohem větší. [6] 

 

 

 

 

Od roku 2009 kolem hlavních objektů muzea existuje krátká naučná stezka, kterou provází 

několik informačních tabulí. V okolí stezky lze i spatřit dlouhé řady rozsocháčů, místy 

protkaných ostnatým drátem.  

 

Při návštěvně tohoto areálu v otevírací době, je možné vyslechnout odborný výklad 

zkušených průvodců. Nepravidelně se v prostoru muzea také konají různá představení, 

např. ukázka dobývání pevnůstek německým wehrmachtem nebo předvedení střelby z 

dobových zbraní. Za poplatek si lze vyzkoušet střelbu s cvičnou municí. U těchto akcí 

bývají v areálu přítomny stánky s občerstvením a suvenýry.  

 

 

Obr. 25 - Letecký pohled na areál muzea Na Kočičáku [www.ropiky.cz] 
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4.3.2 Další možnosti využití opevnění v oblasti Chomutov - Jirkov 

 

Po průzkumu oblasti lehkého opevnění v oblasti Chomutov – Jirkov navrhuji 

několik možností jak zlepšit využití této oblasti v rámci cestovního ruchu. Prvním krokem 

je přepracování naučné stezky nacházející se na vrchu Kočičák, která je v současnosti 

velmi krátká a umístěná poměrně daleko od města Chomutov i Jirkov. Můj návrh má za cíl 

stezku prodloužit, a tím i zvětšit její informační hodnotu, v podobě přidání několika 

stanovišť s informačními tabulemi. 

 

Návrh naučné stezky po lehkém opevnění v oblasti Chomutov – Jirkov: 

Naučná stezka je dlouhá přibližně 5,3 Km a je nevhodnější pro pěší chůzi, případně pro 

náročnější horskou cyklistiku. Její počátek se nachází v okrajové části Chomutova, na 

sídlišti Písečná, odkud dále pokračuje směrem na západ k vrhu Kočičák, kde se poté stáčí 

směrem do Bezručova údolí. Celkem zahrnuje osm stanovišť, které obsahují informace 

vztahující se k Československému opevnění z let 1935 až 1938 v oblasti Chomutov – 

Jirkov.  

 

1) Stanoviště u objektu K - 51/15/A-160Z – Zde je obecně představeno 

Československé opevnění z let 1935 až 1938, jako seznámení s tím co naučná 

stezka dále nabízí. 

2) Stanoviště u objektu V.b/103/B - Popisuje objekty lehkého opevnění vz. 36 

(konstrukce, vybavení, využití). 

3) Stanoviště u objektu K – 51/13/A-160 - Popisuje objekty lehkého opevnění vz. 37 

(konstrukce, vybavení, využití). 

4) Stanoviště u objektu V.b/97/A - Vypovídá o vojenské technice, která měla společně 

s opevněním bránit Československo. 

5) Stanoviště u rozvaleného objektu K - 51/11/A-160 - Zde je návštěvník informován o 

zkouškách odolnosti prováděných nacistickým Německem na objektech lehkého 

opevnění. 
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6) Stanoviště u objektu K – 51/10/A-160 – Vysvětluje začlenění překážek do systému 

lehkého opevnění, zároveň toto stanoviště zahrnuje i nedaleký atypický objekt 

V.b/87/C a V.b/88/B. 

7) Stanoviště u objektu V.b/83/B - Tato předposlední zastávka seznamuje návštěvníky 

s osudy Československého opevnění po roce 1938.  

8) Stanoviště u objektu V.b/81/B - Má za úkol poskytnout návštěvníkům shrnutí právě 

absolvované stezky a podat informace o dalších možnostech využití opevnění v této 

oblasti. 

 

 

 

 

Všechny informace jsou na stanovištích podány pomocí informačních tabulí, které taktéž 

zahrnují stručné popsání daného objektu, tematické obrázky a mapu pro lepší orientaci 

návštěvníků. Průběh celé trasy je zároveň doprovázen směrovými ukazateli. 

Navrhovaná stezka neprochází okolo všech objektů oblasti Chomutov – Jirkov, avšak 

zahrnuje všechny základní typy lehkého opevnění, se kterými se zde můžeme setkat. Je 

Obr. 26 – Mapa návrhu naučné stezky [www.mapy.cz] 
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tedy čistě na návštěvníkovi, zda se rozhodne navštívit i zbylé pevnůstky nacházející se 

nedaleko od hlavní trasy, případně vyzkoušet jednu z níže navrhovaných možností.  

Objekty V.b/94/B, V.b/95/C a V.b/96/B naučná stezka záměrně míjí. V tomto úseku 

navrhuji zřízení paintballového hřiště, kde by si zájemci mohli zkusit bránění i dobývání 

Československého opevnění, pomocí paintballových zbraní. Areál by byl z bezpečnostních 

důvodů oplocený, aby případně nedošlo ke zranění návštěvníků blízké naučné stezky. 

Objekty V.b/89/C a V.b/90/A, které jsou umístěny rovněž mimo naučnou stezku, navrhuji 

využít jako prostor pro možné přenocování a poskytnout tak zájemcům představu o tom, 

jakým podmínkám museli českoslovenští vojáci v pevnůstkách čelit.  

V oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem zatím není žádný objekt lehkého opevnění zapsán 

na Seznamu kulturních památek České republiky. Ke zvýšení turistického zájmu o 

opevnění v této oblasti bych navrhoval přidat na seznam tyto objekty: K – 51/15/A-160Z, 

V.b/103/B na pomezí Chomutova a Jirkova, dále pak objekty V.b/87/C, V.b/88/B a K – 

51/10/A-160 na vrchu Kočičák. Dále bych navrhl tyto objekty plně rekonstruovat do stavu, 

v jakém se nacházely v roce 1938. Všechny ostatní objekty v oblasti mezi Chomutovem a 

Jirkovem by měly být rekonstruovány alespoň částečně, aby celý úsek působil dobovým 

dojmem. Toho by se mohlo docílit např. renovací exteriéru objektů a použitím dřevěných 

maket zbraní, nebo dalších levných náhražek hlavního vybavení. 

  

 

4.4 Tipy na výlety související s Československým opevněním z let 

1935-1938 

 

Pro lepší získání ucelené představy o Československém opevnění doporučuji 

navštívit více oblastí související s touto tématikou. Vybral jsem proto tři destinace, které 

návštěvníka seznámí dalšími neméně důležitými prvky československé obrany z let 1935 – 

1938. 

 



Jan Lískovec: Československé pohraniční opevnění z let 1935 až 1938 v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem 

 

 

 

2013  40 

 

4.4.1 Dělostřelecká tvrz Bouda 

 

Tvrz Bouda se nachází jihozápadně od města Králíky nad obcemi Těchonín, 

Lichkov a Dolní Boříkovice. Patří mezi trojici stavebně dokončených dělostřeleckých 

tvrzí, které můžeme v současnosti navštívit. Zásluhou tvrdé práce nadšenců může dnes 

široká veřejnost zhlédnout téměř celou tvrz. Je tvořena pěti objekty, a rozsáhlým systémem 

podzemních chodeb a sálů. Expozice se týkají jak tvrze samotné, tak i československé 

armády. Tvrz Bouda neprošla žádnými dodatečnými stavebními úpravami a stále si tak 

zachovává charakter roku 1938. Podle průvodců se v současnosti jedná o muzeum 

s největším množstvím zpřístupněných podzemních prostor, které souvisejí s tématikou 

období let 1935 – 1938. [1] 

 

4.4.2 Muzeum na demarkační linii v Rokycanech 

 

Vojenské muzeum v Rokycanech je především zaměřeno na prezentaci bojové 

techniky a vozidel. Od roku 2009 se také může pyšnit malým skanzenem několika objektů 

československého opevnění a překážkového systému. Součástí venkovní expozice je 

vojenská technika československé armády z let 1935 – 1938, která se měla po boku 

opevnění bránit území Československa. Tato expozice rovněž zahrnuje bojovou techniku 

německé branné moci. K vidění je např. vrak německého střemhlavého bombardéru Ju-87 

Stuka, jenž byl pro československé obránce nebezpečnou hrozbou. Vnitřní expozice 

obsahuje ruční palné zbraně nebo také ukázku stejnokrojů a výstrojních součástí. [1] 

Nedaleko Rokycan se každoročně koná akce Bahna, která představuje dynamické 

předvedení obrněné techniky.  
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4.4.3 Německé zkoušky odolnosti lehkého opevnění u Kadaně 

 

Západním směrem nedaleko Chomutova se nachází město Kadaň, které svou 

pevnostní linií ukazuje nezvyklí pohled na objekty lehkého opevnění. V polovině třicátých 

let se v této lokalitě intenzivně připravovali Němci na další válečné konflikty s nepřítelem. 

Na místním opevnění bylo provedeno nespočet testů odolnosti pomocí výbušnin, 

protitankových kanónů, houfnic nebo i obyčejných kulometů. Do dnešních dnů jsou na 

nich dobře patrné účinky jednotlivých zbraní, které Němci plánovali použít proti našemu 

opevnění. Opevnění se nachází v poměrně industrializované krajině poznamenané těžební 

činností, výstavbou průmyslových budov. Tento výlet jsem vybral z důvodu, aby si každý 

návštěvník mohl udělat přibližnou představu o účinnosti německých zbraní proti lehkému 

opevnění. Prohlídka těchto objektů je tedy spíše pro krajní zájemce o československé 

opevnění. [1] 
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5 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem práce bylo seznámit čtenáře s Československým opevněním z let 

1935 – 1938, zejména v oblasti mezi Chomutovem a Jirkovem na severozápadu Čech, dále 

pak prozkoumat současný stav opevnění v této oblasti a podat informace o možnosti 

případného využití v cestovním ruchu. 

Při zpracovávání obecné části o Československém opevnění, jsem čerpal zejména 

z publikace Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku od Vladimíra Kupky. 

Ke zpracování technických detailů jednotlivých vzorů pevnůstek, jsem využíval hlavně 

publikace Velká kniha o malých bunkrech od Tomáše Svobody. Velkou měrou poznatků 

přispělo občanské sdružení Muzeum československého opevnění z let 1936 - 1938 Na 

Kočičáku, které mi pomocí informačních textů, map, konzultací a názorných ukázek přímo 

v terénu pomohlo pochopit obecnou problematiku lehkého opevnění v oblasti Chomutov - 

Jirkov. 

 V této oblasti jsem rovněž provedl průzkum jednotlivých objektů opevnění a zjištěné 

poznatky o nynějším stavu zapsal do dvou tabulek. Na základě toho jsem vydal 

doporučení, jaké části jsou aktuálně nejvhodnější k návštěvě. Rozhodl jsem se také učinit 

několik návrhů, jak tuto oblast do budoucna turisticky zatraktivnit. Navržená naučná stezka 

by začínala blízko benzínové pumpy u hlavní silnice, po které denně projíždí mnoho lidí, 

což by se mohlo pozitivně odrazit v návštěvnosti. Přispět by také mělo netradiční využití 

tří objektů lehkého opevnění, jako součást paintballového hřiště. Z vlastních zkušeností 

mohu říci, že tato možnost by jistě přilákala mnoho paintballových hráčů nebo dokonce 

celých týmů, ochotných si areál pronajmout i na delší dobu. V závěru práce jsem pak 

čtenářovi nabídl další možné výlety související s Československým opevněním, k 

dalšímu podpoření tohoto druhu cestovního ruchu. Doufám, že tato bakalářská práce tak 

přispěje ke zviditelnění Československého opevnění z let 1936 – 1938 nejenom v oblasti 

mezi Chomutovem a Jirkovem, ale i v celé České republice. 
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