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Monika Glacová: Vojenské památky ve Slezsku 

Summary:   

 In the present work is a compendium of military monuments in Silesia, their 

history, specifications, and construction itself. The first part is devoted to the history of the 

Czechoslovak border fortifications between 1935-1938 and construction technology. In the 

second part of the divided military monuments, which belong to the most visited tourist in 

Silesia. 

Keywords: fortification, infantry bunker, monument, Czechoslovakia, construction 

 

Anotace: 

 V předložené práci je vypracován přehled o vojenských památkách ve Slezsku, 

jejich historie, technické údaje a samotná výstavba. První část je věnována historii vzniku 

československého pohraničního opevnění mezi lety 1935-1938 a technologii výstavby. V 

druhé části jsou rozděleny vojenské památky, které patří k turisticky nejnavštěvovanějším 

ve Slezsku. 

Klíčové slova: opevnění, pěchotní srub, památník, Československo, výstavba 
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Seznam zkratek 

atd. - a tak dále 

ČSSR- Československá socialistická republika 

ČVUT- České vysoké učení technické 

KVH- klub vojenské historie 

MO- Moravská Ostrava 

OP- Opava 

ŘOP- Ředitelství opevňovacích prací 

S- Srub 

SSSR- Sovětská socialistická republika 

T- tank 

tzv.- takzvaně 

VS- vojenská správa 

vz. 36- vzor 36, jde o typ lehkého opevnění z roku 1936 

vz. 37- vzor 37, jde o typ lehkého opevnění z roku 1937 

ŽSV- Ženijní skupinové velitelství 
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1 Úvod  

 Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala vojenské památky ve Slezsku. Tato 

oblast, se totiž vyznačuje četnými liniemi československého opevnění, které se táhnou      

do dálky a jsou tak němými svědky naší minulosti. Hlavním cílem práce je seznámit 

čtenáře nejen s historií československého opevnění, jejich vlastní výstavbou a dělením, ale 

i s turisticky nejzajímavějšími vojenskými památkami, které se ve Slezsku nachází. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Orientační plán československého opevnění (Internet 1) 

http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?653876-%DA%E8el-sv%ECt%ED-prost%F8edky-A-Czechoslovakian-AAR
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2 Historie československého pohraničního opevnění z let   1935-

1938 

 Již od 30. let minulého století, pracovali jak političtí, tak armádní činitelé 

Československé republiky na plánu obrany státu před nečekaným vpádem nepřátelských 

vojsk. Mezinárodní situace se totiž čím dál více zhoršovala.  Když se v Německu dostal 

v roce 1933 Adolf Hitler k moci, zhoršily se vztahy mezi oběma zeměmi a začala 

urychlená výstavba objektů k posílení obrany tehdejšího státu. V roce 1935 došlo 

k modernizaci armády a výstavbě systému opevnění na hranicích Československa. Vzorem 

pro začátky budování pevností se stala francouzská Maginotova linie (Ráboň, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Průzkum budoucí linie opevnění na Ostravsku byl proveden na podzim roku 1934 

za účasti armádního generála Ludvíka Krejčího, (viz obrázek č. 2). V říjnu 1935 začala 

stavba prvního úseku těžkého opevnění v lokalitě u Bohumína. A již dne 22.12 1935 byl 

vystavěn první těžký objekt MO-S8 „Dvůr Paseky“ a poté následovala výstavba opevnění 

lehkého typu (Hořák, 1995). 

Obrázek 2: Československý armádní prapor 

(Internet 2) 
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 Dle původních plánů měla být celá hranice Československé republiky obehnána 

těžkými objekty. Toto nebylo možné, jak z časových, materiálových a finančních důvodů 

realizovat. Došlo k rozhodnutí, že se nejdříve vybudují opevnění lehká, které se rychle a 

lehce postaví a později budou doplňována těžkým opevněním. Celé československé 

opevnění mělo být hotové na přelomu čtyřicátých a padesátých let. I když výstavba 

probíhala rychlým tempem, září 1938 zastihlo opevnění stále ještě nedokončené. Bylo 

hotové z ¼, což bylo zjistitelné z proplacených částek. Bylo vybetonováno 264 těžkých      

a 10 014 lehkých objektů. Některé z nich však neměly dokončené vnitřní úpravy nebo jim 

nebyla dodána výzbroj či výstroj (Hořák, 1995).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 V roce 1938 byly práce na objektech předčasně zastaveny kvůli závěrům 

z konference v Mnichově. Zde se sešli koncem září 1938 čelní představitelé Německa, 

Anglie, Francie a Itálie bez přítomnosti Československa. Na této schůzi se rozhodlo, že 

Československo musí do 10. října 1938 uvolnit Německu, ty pohraniční oblasti, na kterých 

žili převážně němečtí občané. Přestože měla Československá republika, smlouvu s Francií 

o oboustranné vojenské pomoci, Francie nebyla jak připravena, tak ani odhodlána svou 

část smlouvy dodržet. Stejná věc dopadla i se Sovětským svazem, se kterým mělo 

Československo také smlouvu o spojenectví, ale raději sledovali své politické cíle                        

(Ráboň, 2003).   

Obrázek 3: Armádní generál Ludvík Krejčí (Internet 3) 
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  Anglie byla zemí, která se snažila vyjít vstříc požadavkům na území, jež měla Třetí 

říše. Československá republika by se nemohla samostatně ubránit, protože se vždy počítalo 

s  koaliční obranou. Vláda proto přijala závěr z konference v Mnichově, aby zabránila 

krveprolití. Dne 10. října roku 1938 naše republika odstoupila území, které bylo 

požadované-Sudety. Na zabrání území v pohraničí se také zúčastnilo Polsko, jež si 

nárokovalo oblast Těšínska a Maďarsko zase část jižního Slovenska. Pod správu Německa 

přešla velká část opevnění, které bylo postaveno na obranu Československa. Na rozhodnutí 

politických činitelů, vojáci splnili rozkaz a odešli ze svých pevností bez boje. Naše země se 

tak stala bezbrannou a Němci mohli 15. března 1939 zabrat zbytek území Čech a Moravy  

(Ráboň, 2003).           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Slovensko bylo 14. března prohlášeno za samostatný stát. Československo           

jako demokratický stát byl obětován výměnou za pochybný mír, což nenajdeme s velkou 

pravděpodobností ani v moderních dějinách Evropy. Opevnění, které byly budovány               

v této době, byly postaveny s velkým materiálovým, organizačním, ale i finančním 

vypětím a navždy zůstanou němými svědky, ale i vzpomínkou na tragické dny roku 1938 

(Ráboň, 2003).  

Obrázek 4: Československo a jeho sousedé v roce 1938- 

jeho území se skládalo z Čech, Moravy, Slovenska a 

Podkarpatské Rusi 

(Macoun, 2005) 
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Obrázek 5: Abdikační dopis prezidenta Beneše z 5. října 1938 

(Emmert, 2007) 
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2.1 Vzpomínky vojáků při rozkazu opustit pevnosti bez boje 

 Jen velmi těžko lze popsat pocity vojáka, kterého zradila vlastní vláda a spojenci, 

jimž důvěřoval a donutila ho vzdát se bez boje, vydat opevněné pevnosti a podřídit se 

zločinnému násilí. Vojáci, kteří rozhodující okamžiky 30. září 1938 prožili v lehkém             

či těžkém opevnění vystihnou své dojmy nejlépe svými vlastními slovy, cituji…       

(Holub, 1982). 

 

 …„toho nešťastného večera jsme seděli kolem rozhlasového přijímače a čekali 

rozhodnutí. To co jsme slyšeli nikdo z nás nemohl ani pořádně pochopit. Pocity, 

které jsme tehdy měli nelze vylíčit… Slzy tekly všem bez rozdílu… Uvažovali 

jsme, že vezmeme kulomety a vyjdeme nepříteli vstříc a dokážeme, že se nebojíme 

a svou vlast nedáme. Byl to jeden z nejhorších dnů mého života! “- vzpomínal četař 

Vilém Rais, (Holub, 1982). 

 

 …„a i kdyby nás všichni opustili, jsme zde my sami- Češi, Slováci a státu věrní 

Němci, kteří, byť i všemi opuštěni, budeme se bránit do poslední kapky krve                

a do posledního dechu. My se ubráníme! Svět nebude moci nečinně přihlížet,       

ani ten bůh, kterého by naši nepřátelé tak rádi na světě svým mečem nahradili.  

 Žádný národ v historii se nemůže pochlubit, že bojoval sám všemi opuštěn 

proti celé Evropě a že z toho boje vyšel vítězně!     

  Stůjte proto všichni pevně tam, kam vás republika postavila. Naším 

společným heslem budiž - NEPROJDOU! “ - z projevu velitele úseku, plukovníka 

pěchoty Bohumila Boreckého, (Holub, 1982). 
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2.2  Co by se stalo, kdyby…? 

Dějiny byly kruté a nedaly Československu možnost vztyčit se s hrdostí se 

zbraní v ruce nepříteli.   

 

 Kdyby československý prezident Eduard Beneš se rozhodl vzepřít Německu 

a následně by se zdařilo úplně dostavět opevnění, mohli jsme mít možnost 

možná i sami opřít se o velmi pevně postavenou hráz proti nacismu. 

 

 Kdyby se Českoslovenští spojenci rozhodli dodržet smluvní sliby, stvrzené 

svým podpisem, zvrátil by se úplně průběh válečného konfliktu a nedošlo 

by tak později k rozštěpení na západní a východní Evropu. 

 

 Kdyby…  

 

 Se stoprocentní jistotou lze konstatovat, že válečná kolize v roce 1938,                  

by československý lid pozvedl morálně. A pokud by nakonec přece jen došlo 

k boji, českoslovenští obránci by v opevnění udělali všechno možné, aby ubránili 

naši vlast. Třeba i za cenu, která je pro člověka nejvyšší...(Svoboda, 2011). 
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2.3 Výstavba československého opevnění   

  Pro stavbu opevnění bylo zapotřebí, aby vojenské vedení sehnalo strategicky 

přínosné pozemky, které ale byly ve vlastnictví soukromých osob. Dělo se to dvěma 

způsoby. Za prvé se mohli majitelé dobrovolně vzdát svých pozemků na obranu státu,      

pak bylo dohodnuto odkoupení těchto nemovitostí. Jestli-že, ale majitel odporoval prvnímu 

způsobu, přikročilo se k tak zvanému vyvlastnění (Svoboda, 2011). 

Postup práce: 

1. Vytyčovací práce 

 Na základě zajišťovacích kolíků os střílen se pokládal půdorysný model kontury 

objektu a mohla tak být stanovena plocha 

k uskutečnění zemních prací. Patřilo zde 

hlavně odstranění pařezů, porostu, vytvoření 

stavební jámy a upravit základové skuliny pro 

tzv. skořápku. Šlo o vrstvu z betonu, silná         

10 cm, která měla za úkol posloužit pro stavbu 

bednění na horizontálním základu a pro 

precizní vyvázání vyztužení jak stěn, tak dna 

bez toho, aby hrozilo znečistění vnitřní 

výztuže zeminou (Svoboda, 2011). 

2. Bednění  

 Pro tento účel byly vytvořeny tzv. ramenáty, které se vytvořily stlučením dřevěných 

prken silných 33 mm, jak pro vnitřní tak i venkovní stěny. Na některých úsecích se místo 

dřevěného bednění používalo plechové, jež mělo tu výhodu, že jej šlo použít opakovaně                   

po sobě. Pevnost stěn zabezpečovaly rozpěrky, silný drát a vzpěry (zátěž vlhkého betonu 

činila až 3t/m²). Okolo objektu bylo postavené lešení, ze kterého se pomocí násypek sypala 

betonová směs do bednění. Ve stejnou dobu, kdy se dělalo bednění a vyztužení                  

se zabudovávaly granátové skluzy, periskopové trubky, střílny a ventilační souprava. 

Stavební hmoty dodávala jedině VS, jednalo se o betonářské železo a portlandský cement 

A ( Svoboda, 2011). 

Obrázek 6: Betonová skořápka 

(Svoboda, 2011) 
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 Beton byl promícháván v míchačkách o 

rozdílných výkonech a obsahu, (viz obrázek č. 6). 

Zpracování betonu, který byl nalit v bednění, znamenalo 

velmi náročnou práci, jelikož tato práce byla 

provozována výhradně ručně, po vrstvách silných 15 cm. 

Pracovníci používali různé preparáty (manuální pěchy), 

jimiž dosahovali vynikajícího zhutnění v celém přízemí 

budoucího objektu (Svoboda, 2011). 

 

 

 

 

 

3. Armatura 

 Po zvládnutí bednění a pracovního lešení byla 

krok za krokem do hlavní desky a stěn vložena vnitřní 

výztuž. Od bednění vzdálena díky dřevěným distančním 

latím, tak, aby se zaručilo minimálně 25 mm, což bylo 

požadované překrytí armatury betonem. Armaturu 

svazovalo kolem 8 mužů pomocí vázacího drátu nebo 

používali sponky (Svoboda, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Často 

používaná pojízdná 

míchačka Jaeger 3751 

(Svoboda, 2011) 

Obrázek 8: Objekt na 

kterém ještě nebylo 

odstraněno bednění 

(Svoboda, 2011) 
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4. Betonáž 

 Vrcholem práce na objektu byla betonáž. Mohla začít až po úplném organizačním 

zajištění a zabezpečení staveniště (viz. obrázek 8), (Svoboda, 2011).    

 Po skončení předešlých prací se dno základové jámy vyklidilo a byl vyznačen 

půdorys budoucího srubu a do tohoto prostoru se rozvinula 15 cm sanační vrstva tvořená 

ze štěrku a písku. V blízkosti jámy byly na dřevěných plošinách míchačky, které míchaly 

betonovou směs, která se poté vysypávala do koleček. Na sanační vrstvu se udělal 

betonový podklad, o tloušťce 15-20 cm a poté se na ni dala horizontální izolace tvořená z 

asfaltové lepenky a nátěru, která měla zabránit pronikání tlakové spodní vodě a zemní 

vlhkosti. Aby nedošlo k poničení izolační vrstvy, byl na ni proveden 5 cm potěr tvořen z 

cementové malty. Poté, co ztvrdnul cementový potěr, byl na tzv. "základové skořápce" 

načrtnut plán přízemí srubu a rozestavěny nosné prvky bednění, což byly ocelové traverzy 

profilu "I" číslo 12 a sloupky z betonu o rozměrech 10x10x50 cm (Rucki, 2009). 

Vertikálně postavené traverzy z ocele měřily na délku 10 m.  Jejich konce přečnívaly 

budoucí strop srubu o celých 165 cm a představovaly základ pro upevnění dřevěné plošiny, 

po kterých se dopravovala do sypáků betonová směs. Po skončení betonáže se tyto traverzy 

odřezaly pomocí autogenu v úrovni střechy. Muselo se dát dobrý pozor na to, aby beton 

nezatvrdnul, protože v tom případě hrozilo, že by se nespojil s další vrstvou. (Rucki, 2009). 

Popis staveniště 

1 Objemný sud s vodou 

2 Skladiště písku a štěrku 

3 Bouda k uskladnění cementu 

4 Dohled 

5 Chodník z dřevěných latí 

6 Bednění s lešením 

7 WC (Macoun, 2005) 

 

Obrázek 9: Staveniště- podlaha z prken 

zajišťovala, aby se do betonu nedostala žádná 

hlína, která by značně snížila jeho pevnost 

(Macoun, 2005) 
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 Z tohoto důvodu byl na stavbu těchto objektů dodáván VS specifický "A" beton, 

který začal tuhnout po delší době, takže se mohl důkladně ošetřit a zpracovat. Když tuhnul 

musel se pořád kropit vodou. Aby se ověřila kvalita betonu, byl na určeném místě komisí 

vzat vzorek, který se opracoval do tvaru krychle o rozměrech stran 20 cm, (viz obrázek 9) 

a po uplynutí 28 dní tuhnutí byl odeslán, aby prošel 

zkouškou pevnosti v tlaku, kterou zajišťoval Výzkumný a 

zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT v 

Praze. Pokud nebyla dodržena pevnost betonu, znamenalo 

pro stavební firmu výrazné snížení ceny za betonovou 

směs, která byla spotřebována. V začátcích u prvních 

objektů se kladl důraz na to, aby pevnost vzorků byla 

pouze 300 kg/cm², což představovalo jakousi "civilní 

normu" pro dřívější betonové objekty. Díky praktickým 

zkušenostem se norma zvýšila na 400 kg/cm², v polovině 

roku 1936 na 450 kg/cm² (Rucki, 2009). 

 

5. Vnější odbednění 

 Tato fáze na stavbě objektu se dělala za 14 dní po ukončení betonáže, zbytek poté 

za 24-28 dnech v přítomnosti vojenského stavebního dozoru, kde bylo ohodnoceno 

provedení betonu na objektu. Plochy betonu, které se odbednily, musely mít stejný rovný 

povrch. Jestli-že došlo chybným dusáním k tomu, že se vytvořila štěrková hnízda, bylo 

nezbytné tyto hnízda vyplnit a srovnat betonem. Na základě počtu a rozsahu nedokonalostí, 

mohlo dojít k odečtení z ceny ve výši 5-8%  (Svoboda, 2011).    

  

6. Omítnutí stěn objektu 

 Z venkovní strany byl budoucí objekt nahozen cementovou maltou, plocha 

stanovená k záhozu a zahrnutí pak gletovaným cementovým nátěrem s izolační složkou 

(Svoboda, 2011). 

 

Obrázek 10: Vzorek 

betonu 

(Glacová, 2013) 
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7. Izolace 

 Byla dělána na střeše objektu, která měla příčnou 

kadenci 2 %, skládala se z 2 částí lepenky z dehtu 

s přesahováním a 3 dehtových nátěrů. Izolaci proti narušení 

chránil 2 cm silný ochranný potěr z cementu. Aby se 

zabránilo propouštění zemní vlhkosti a vody do objektu 

byly základové desky zaizolovány pomocí lepenky, která 

byla natřena dehtem. V oblastech kde se vyskytovala 

vysoká hladina spodní vody, byla do výšky, které bylo 

potřeba, totožným stylem zaizolována i spodní část 

venkovních stěn (Svoboda, 2011) . 

 

 

8. Terénní úpravy 

 Před přední část stěny objektu, byla ukládána tzv. rovnanina z kamene, jejíž 

tloušťka činila 100 cm na celou velikost objektu. Následně   byl uděláno obsypaní zeminou 

v náklonu 1:4, tak aby zemina s humusem nepadala do mezer rovnaniny (Svoboda, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Izolace 

střechy srubu MO-S 20 

Orel 

(Glacová, 2013) 

Obrázek 12: Kamenná rovnanina 

(Svoboda, 2011) 
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9. Vsazení pancéřových dveří a mříží 

 Tento úkon byl prováděn nakonec, kdy do objektu 

byly umístěny mřížové a pancéřové dveře, které opatřila 

VS. Veškeré součásti z kovu byly vybaveny nátěrem 

(Svoboda, 2011).   

 Mřížové dveře měly za úkol: 

 větrání srubu, díky otevření dalších dveří 

 zamezit nepříteli ve vstupu do chodby objektu 

 obrana vstupu i míst za srubem 

 zlikvidování a přivedení k výbuchu těch částí střel 

které spadly do vchodu 

 vhánění vzduchu k nasávacímu otvoru ventilace 

(Aron a kol., 1990) 

 Tzv. pancéřové dveře (ve skutečnosti plechové silnostěnné plynotěsné dveře): 

 ochrana proti proniknutí bojových chemických plynů 

 únikový východ, což byl otvor ve tvaru obdélníků ve spodní části dveří opatřený 

víkem 

 ztlumení explozí (Aron a kol., 1990) 

 

10. Přejímka srubu 

 V této konečné fázi výstavby srubu podléhaly kontrole palebné vějíře. Když byla 

stavba schválena, došlo ke konečnému zúčtování a vyrovnání mezi vojenskou správou a 

firmou, která se na stavbě podílela - v průběhu stavby byly práce placeny pouze zálohově. 

Poté, co skončilo přejímací řízení se srub uzamkl a byl nachystán k montáži vnitřního 

vybavení, kterou měla na starost vojenská správa (Aron a kol., 1990).   

            

 

 

Obrázek 13: Příklad 

mřížových dveří ve srubu 

MO- S 19 Alej 

(Glacová, 2013) 
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2.4 Řízení opevňovacích prací - ( ŘOP ) 

 Dnem 20. března roku 1935 k řízení opevňovacích prací,  byla ustanovena Rada  

pro opevňování, která mohla navrhovat prostory, pořadí naléhavosti a způsob opevnění 

Nejvyšší radě obrany státu. Ve stejný den bylo zřízeno Ředitelství opevňovacích prací 

(dále jen ŘOP), které udávalo podrobné řešení a průběh opevněných tras, ale také mělo na 

starost vypracování směrnic a obecně řídilo realizaci plánů. Na řízení určité výstavby 

těžkého opevnění byla pro tento účel založena ženijní skupinová velitelství, které bylo 

součástí ŘOP. Vyměřovací práce a podrobný průzkum v terénu měli na starost důstojníci 

ŽSV. Poté zařizovali vše potřebné k realizaci plánů v terénu, například tím, že vyhlašovali 

soutěže pro stavební firmy, zadávali objednávky materiálu a následně je přijímali, vedli 

ekonomickou a technickou dokumentaci o stavbách a dohlíželi celkově na kvalitu 

odváděných prací. Také se starali      

o práva a zájmy dělníků, pokud 

došlo mezi nimi a zaměstnavatelem 

ke sporu (Aron a kol., 1990). 

 

 

 

 

   

 Stavební práce prováděly civilní firmy, vojsko jim zajistilo nejen úplnou 

projektovou dokumentaci, ale také dodávky armovacího železa, cementu periskopových 

trubek, včetně speciálního vybavení, do kterého patřily například střílny, granátové skluzy, 

dveře, atd. Podnikatel si zajišťoval jen klasický materiál, kterým byl například písek, 

řezivo nebo normalizované výrobky a jiné. Práce, které byly řízeny na lehkém opevnění       

se zajišťovaly podobně  (Aron a kol.,1990).       

  

Obrázek 14: Dobová fotografie na niž lze vidět 

bednění a armaturu 

(Svoboda, 2011) 
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Tabulka 1: Jak dlouho trvaly práce na výstavbě objektu 

Práce Počet dnů 
Navážení materiálu 2 

Práce na výkopu 4 

Deska 1 

Izolace desky 1 

Bednění 2 

Armování 2 

Betonáž 1-2 

Technologické volno 3 

Omítky 5 

Přestávka 15 

Předloha 4 

Násypy 3 

Drnování 2 

Přestávka 14 

Sestavení zařízení v exteriéru objektu 2 

(Aron a kol., 1990) 

 Poté co byl přijat mnichovský diktát, práce na opevnění byly pozastaveny, výjimku 

tvořila jen místa, kterých se okupace netýkala, zde se dokončovaly objekty a stavěly 

překážky. Bohužel 10. října došlo k úplnému zastavení betonáže objektů. Na naléhání 

ŽSV, bylo alespoň povoleno, aby se provedly střešní izolace a uzavřely objekty stojícící     

v té době na zbylém československém území (Aron a kol., 1990).    

 Hlavní štáb sice přemýšlel koncem roku 1938 s možností, že by se využily zbytky 

opevnění pro případ obrany okleštěné Česko- Slovenské republiky, bohužel 15. březen 

1939 znamenal konec takovým myšlenkám. Na území protektorátu nechala německá 

armáda do jednoho zničit všechny lehké objekty nebo je alespoň poškodit tak,                 

aby nemohly být použity, kdyby došlo k případnému povstání. Po Mnichovu byla činnost 

ŘOP velmi omezena až byla pomalu rozpuštěna, výjimku tvořilo jen stavebně-

administrativní oddělení, které mělo na starost vyúčtování provedených prací, což trvalo 

velmi dlouho (Aron a kol., 1990). 
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3 Opevnění a vojenské památky ve Slezsku 

 Ve Slezsku se nachází velmi mnoho vojenských objektů, především díky tomu, že 

Ostrava jako průmyslové město byla důležitým strategickým bodem pro německé vojsko a 

tím pádem musela být náležitě chráněna. 

3.1 Opevňování Ostravska v letech 1935- 1938 

 První úsek československého opevnění v pohraniční oblasti byl započat                              

na Ostravsku. Bylo totiž nezbytné, ochránit tuto důležitou průmyslovou oblast                        

před nepřátelskými vojsky. Proto, se zde vyskytují zpravidla opevnění těžká. Co se týká 

lehkých opevnění, ty se stavěly až v polovině roku 1938 (Durčák, 2005). 

3.2 Ostravsko-opavská operace 

 Ostrava jako průmyslová oblast, patřila mezi nejdůležitější ekonomické základny 

nacistického Německa. Proto bylo, na konci druhé světové války, zapotřebí ubránit            

a udržet Moravskou Ostravu. Nejenže byla přirozeným průchodem do Moravské brány                

a komunikačním uzlem, ale při jejím dobytí by došlo k rychlému postupu do středu 

českých zemí. Kvůli těmto důvodům Němci vynakládali tolik sil a prostředků na ubránění 

této oblasti, což dokládá i pár návštěv Karla Hermanna Franka na Ostravsku                  

(Zářický, 2005).          

 Začátkem ledna roku 1945 v opavském a ostravském prostoru začaly mohutné 

výstavby obranného systému, do kterých byly zahrnuty i zastaralé československé pevnosti 

ještě z doby první republiky. Velmi silná a hluboká obrana byla tvořena pěti pásmy 

železobetonových a polních opevnění, které před předním okrajem obrany měly drátěné           

a minové zátarasy. Moravskou bránu ze směru od východu a severovýchodu chránily 

opevněné linie rozkládající se směrem na Ostravsko čtyřicet až padesát kilometrům                   

do hloubky. Mezi nejvýznamnější obranná pásma, která byla vybudována patřila k úsekům 

Bohumín- Těšín- Jablunkov, Ratiboř-Ostrava- Krnov- Opava-Ostrava a Smolkov- Dolní 

Benešov- Darkovice- Bohumín. 23. února 1945 byla vydána směrnice k provedení 

Ostravsko- opavské operace armádním generálem I. J. Petrovem (Zářický, 2005).  

 

 



Monika Glacová: Vojenské památky ve Slezsku 

2013 Stránka 17 
 

 Tento úkol  byl svěřen 4. ukrajinskému frontu v čele s generálem I.J. Petrovem, 

kterého 26. března vystřídal generál A.I. Jeremenko. Před zahájením této akce měly 

sovětské jednotky 90 114 mužů, 4 337 kulometů 1 296 minometů 1 275 děl a 267 tanků          

a samohybných děl (Zářický, 2005). 

 

 

 

 

 

  

 

 Obrázek 15: vlevo Generál Ludvík Svoboda - velitel 1. československého sboru 

v SSSR, vpravo generál armády Andrej Ivanovič Jeremenko - velitel 4. ukrajinského 

frontu 

(Berger, 1985) 

 Operace se také účastnili i členové 1. československého armádního sboru, 

především tankisté a letci. Díky vhodně zvlněnému terénu mohly být nasazeny všechny 

druhy vojska a sladěna jejich činnost. Od 10. března až do 5. května začala samotná 

operace, kterou díky vytváření nových útočných seskupení, můžeme rozdělit do třech etap.  

Ta první se uskutečnila od 10. do 23. března, kde se bojovalo na vzdálených přístupech 

k Ostravě, ze směru Strumień- Nový Jíčín – Olomouc. Druhá fáze navázala na tu první                

o den později tedy 24. března a trvala až do 14. dubna, kde opět probíhaly boje                          

o strategická místa k přístupu k Ostravě, tentokrát v novém směru Źory- Wodzisław- 

Opava. Cíl byl jasný - vyvrátit obranu nepřátel v ostravském prostoru, ze severu dobýt 

Ostravu a poté útočit směr Ostrava- Olomouc. Třetí etapa, tedy ta poslední, začala 15. 

dubna a skončila 5. května. V Opavě probíhaly velmi těžké boje, jelikož německá armáda 

oblehla toto město a proměnila jej v pevnost (Zářický, 2005).    
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 Proto se koncem března stalo terčem sovětského dalekonosného dělostřelectva         

a pravidelných leteckých náletů. Opava byla 23. dubna dobyta, ale z velké části zničena. 

30. dubna byla po dlouhých a urputných bojích úspěšně dobyta Ostrava a splněny všechny 

ostatní cíle operace. Během Ostravsko- opavské operace přišlo o život 1 142 sovětských 

vojáků, 3 členové 1. Československé samostatné tankové divize a bohužel také 388 

civilistů. Na straně nepřátel bylo přes 1 300 padlých vojáků a civilistů. Mimo obětí            

na životech, město utrpělo během války, ale hlavně při osvobozování, také velmi rozsáhlé 

škody v hospodářství. Ve městě stál jenom jeden most, který spojoval Moravskou                      

a Slezskou Ostravu. Válečnými událostmi bylo poničeno na 3 198 domů a 241                         

jich bylo zničeno. Obyvatelé neměli dostatek základních potravin, ale i vhodné prostory                        

pro ubytování. Ti, kteří padli, byli nejdříve pochováni před Novou radnicí a na dalších 

místech v ostatních čtvrtích města. Ale 30. dubna 1946 byly uloženy jejich zpopelněné 

ostatky s řádnou pietou v nově postaveném „Památníku osvobození“ v Komenského 

sadech (Zářický, 2005 ).  
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3.3 Lehké opevnění starého typu z roku 1936  

 Tento typ opevnění se stal nejrozšířenějším. Největším podnětem pro výstavbu 

lehkých opevnění se stalo zasedání Nejvyšší rady obrany československého státu 28. dubna 

roku 1936. Práce na pevnostech probíhaly až do jara roku 1937 a bylo postaveno celkem 

860 objektů. Poté se práce pozastavily a byla dána přednost modernímu lehkému opevnění 

nového typu. Spolu s těžkým opevněním měli tvořit jeden celek (Dubánek, 2010).  

 Důležitým posláním LO vz. 36 bylo, aby pomocí kulometné palby  na vzdálenost 

od 300 - 1 000 m přiměli postupující německou jednotku k rozvinutí.. Nepřátelští vojáci by 

při této taktice museli buď ustoupit a nebo zalehnout a zakopat se. Tímto způsobem by se 

docílilo zastavení na omezenou dobu jejich rychlá cesta do vnitrozemí. Opevnění vz. 36 

bylo úmyslně stavěno do horních úseků svahů, spadajících k nepřátelskému vojsku 

(Macoun, 2005). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Využití lehkého opevnění vz. 36 v boji. 

Palba z kulometů měla zastavit postup německé armády 

(Macoun, 2005) 
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 Lehké opevnění vz. 36 se skládalo pouze z jedné střelecké místnosti, která měla  

dvě až tři stříleny pro lehké či těžké kulomety, které byly usazeny na dřevěných stolech. 

Velkou nevýhodou bylo, že za mlhy a v noci by nemohli vojáci vést přesnou palbu                  

na německou armádu. Opevnění nemělo žádnou ventilaci. Okolí se dalo pozorovat          

jenom střílnou. Stěny tohoto objektu, byly ze železobetonu, měly tloušťku v týlu                 

30 - 50 cm a z čelní strany 50 -70 cm.  (Macoun, 2005). 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obrázek 17: Řez pevností vz. 36 

                                                    (Macoun, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

1 Střílna 

2 Kulomet   

(lehký,těžký) 

3 Stoly pod 

kulomety 
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3.4 Lehké opevnění nového typu z roku 1937 

 Tento typ opevnění se začal budovat od března roku 1937 až do začátku října 1938, 

kdy došlo k přerušení výstavby opevnění vlivem Mnichovské dohody, za tu dobu                      

se podařilo na území Čech, Moravy a jižního Slovenska vybetonovat celkem 9 089 lehkých 

opevnění nového typu. Tyto objekty představovaly oporu Československého státu                    

a z tohoto důvodu jim armáda poskytovala mimořádnou pozornost. Jejich úkolem bylo vést 

boční přehradnou palbu, zpočátku byly navrženy ve 3 primárních vzorech: A,B,C. Posléze 

se rozrostly o další vzory a to o typ D,E.  Všechny 

tyto vzory s výjimkou C mohly být postaveny              

v zesílené odolnosti, vyznačeny písmenem Z. 

Zesílené objekty lehkého opevnění vydržely 

nepřátelskou palbu dělostřeleckých granátů až do ráže 

15 cm, u nezesílených objektů do ráže 10 cm   

(Sviták, 2012).     

 Primárním a zároveň nejčastěji stavěným 

typem byl typ "A", který vyvolával dojem, že jde o zmenšený, oboustranný pěchotní 

objekt. Šlo o kulometný srub, jehož oboustranné střílny chránily protažené přední stěny, 

jinak řečeno ucha. Typ  "A" měl šest obměn, na základě úhlu, které osy střílen svíraly a to 

s rozevřením od 120° - 220°, pokaždé po 20°. Na ochranu srubu v jeho zadní části byl k 

tomuto účelu postavený granátový skluz, který byl používán i u těžkého opevnění     

(Rucki, 2009).          

 Cena hrubé stavby srubu typu "A" se pohybovala okolo 55 tisíc korun, záleželo 

také jaké bylo umístění srubu v terénu. Celkově vybavený objekt s vnitřním vybavením 

beze zbraní a munice stál přibližně 72 tisíc korun. K tomu, aby se mohlo lehké opevnění 

vzor 37 všestranně použít, zajišťovaly dílčí konstrukce pevnůstek, které se daly upravovat 

například na tvar a únosnost terénu, riziko záplav, požadovanou odolnost a ochranu vstupu 

(Ráboň, 2005).          

 Většinou se LO vz. 37 stavěly ne na kopcích, jak by si někdo mohl myslet, ale 

schválně podél dna údolí či rokle, dovoloval-li to ráz krajiny. A to z jednoho prostého 

důvodu, protože linie objektů postavené pod úrovní okolní krajiny byly tímto složitým 

terénem chráněny před nepřátelským dělostřelectvem, ale také zabraňovalo pozorování 

obranného postavení srubů nepřítelem z větší dálky (Macoun, 2005). 

Obrázek 18: LO vz. 37 typ A 

(Rucki, 2009) 
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3.5 Vnitřní vybavení LO vz. 37  

 Střelbu zajišťovaly buď kulomety lehké vz. 26 nebo těžké vz. 7/24 nebo vz. 37, 

které byly uchyceny v lafetě, popřípadě závěsu. Pod každou střílnou byla umístěna lavice 

ze dřeva s lapačem patron. Stropní zrcátkové periskopy sloužily k řízení střelby a 

pozorování co se děje v předpolí.  Tzv. hluché místa srubu byly chráněny skluzem pro 

házení ručních nábojů, které měly trhací nebo tříštivý účinek. Vstup do objektu byl 

zabezpečen mřížovými dveřmi, které byly chráněny střílnou pro ruční zbraň a poté ještě 

pancéřovými dveřmi, kde byl průzor, který se dal podle potřeby uzavírat. V září roku 1938 

bylo uloženo, aby na všech lehkých objektech bylo  pro každý kulomet vyhrazeno nejméně 

5 000 nábojů, 3 ruční granáty pro každého vojáka, rezervní příděl potravin na 2 dny, plné 

vědro s pitnou vodou, odmořovací a zdravotnický materiál, kompletní osobní výstroj a 

výzbroj pro každého člena srubu (Macoun, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kulomet v lafetě 

2. Periskop 

3. Lavice na vystřílené 

patrony 

4. Pohlcovač dýmu ze 

střelného prachu 

5. Střílna k obraně vstupu 

do srubu 

6. Granátový skluz 

7. Žlábek s vodou k chlazení 

kulometných hlavní 

8. Bedýnky s náboji 

9. Větrák vhánějící čistý 

vzduch do srubu 

10. Bedýnka s ručními 

granáty 

11. Polní telefon 

12. Háky sloužící k uchycení 

maskování 

        Obrázek 19: Lehké opevnění vzor 37 

uvnitř 

  (Macoun, 2005) 
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3.6  Těžké opevnění 

 Těžká opevnění které byla na našem území vybudována, vytvářela jakousi kostru 

obrany. Nejčastějším příkladem československého těžkého opevnění patří samostatný 

objekt, zvaný pěchotní srub. Označení jednotlivých stavebních úseků bylo tvořeno 

z písmen sídla ŽSV, dále písmena S, které označuje zkratku srubu, pořadového čísla 

pěchotního srubu v linii a z jeho názvu například (MO-S 5 "Na trati"). Co se týká 

konstrukce srubů, ty byly většinou dvoupatrové monolitické stavby ze železobetonu, které 

se od sebe lišily  různou tloušťkou stropů a stěn, pancéřovými prvky, počtem vojáků                   

a složení výzbroje ( Dubánek a kol., 2010).       

 Jednotlivé objekty se vzhledem k terénu lišily i svým tvarem a sevřením úhlů 

střílen. Rozdělujeme je podle palebných úkolů na jednostranné a oboustranné a podle 

konstrukčního řešení stavby na jednopatrové a dvoupatrové. Od Francie byly přebrány 

takzvané čtyři stupně odolnosti, které byly očíslované I – IV. (Dubánek a kol., 2010).   

3.7 Třídy odolnosti 

 Na základě odolnosti lze pevnostní objekty rozdělit do čtyř stupňů, které se 

označují římskými čísly. Na území Ostravska se nachází pevnostní objekty všech níže 

uvedených odolností (viz. tabulka 2), kterým se podle jejich stupňů psaných římskými 

číslicemi říkalo tzv. " římani" (Rucki, 2009). 

 

Tabulka 2: Třídy odolnosti 

Stupeň Odolnost Síla stěn a stropu 

I.  nejnižší 1,5- 1,75 m 

II.  nižší 2- 2,5 m 

III.  vyšší 2,5- 2,75 m 

IV.  nejvyšší 3,5 m 

(Rucki, 2009) 
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3.8 Dělostřelecké tvrze 

 Patřily k objektům s vysokým stupněm odolnosti s velmi účinnou výzbrojí. Šlo               

o komplex jednotlivých dělostřeleckých a pěchotních srubů, mezi sebou vzájemně 

propojených chodbami, které vedly pod zemí v hloubce od 20 až do 60 m, jež byly 

chráněny překážkami proti pěchotě a tankům (Durčák, 2005).   

 Stavba dělostřeleckých tvrzí byla již na samém začátku omezena pro vysoké 

finanční náklady. Než byla ukončena výstavba těchto objektů zdařilo se dodělat tvrze 

Smolkov, Bouda, Hůrka, Adam a Hanička a začít se stavbou nových tvrzí Šibenice, 

Dobrošov, Stachelberg a Skutina. Výstavba tvrze s názvem Orel, poté co byl postaven srub 

MO-S 20" Orel" byla 

odložena na neurčito 

(Dubánek a kol., 

2010).                        

 

 

 

 

 

                    

 

 

Tabulka 3: Dělostřelecké tvrze ve Slezsku 

1 Tvrz Orel Stavba tohoto objektu byla odložena 

2 Tvrz Smolkov Po stavební stránce dokončena, NEPŘÍSTUPNÁ 

3 Tvrz Šibenice V rozestavěném stavu, NEPŘÍSTUPNÁ 

(Macoun,2005) 

Řez tvrzí 

Obrázek 20: Řez dělostřeleckou tvrzí 

(Macoun, 2005) 
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3.9 Překážky a zátarasy 

 K československému opevnění patřil také uspořádaný celek přírodních překážek              

a zátarasů, označovány jako lehké a těžké překážky, které byly buď intervalové             

nebo obvodové. Lehké, takzvané protipěchotní překážky byly tvořeny ocelovými tyčemi 

s oky, které se dají přirovnat k prasečím ocáskům, postavené v několika řadách                     

a připevněných do betonových kvádrů a mezi sebou byly propleteny ostnatým a vázacím 

drátem. Na uzavírání průchodů se používaly přenosné překážky zvané španělští jezdci, 

(dříve označované za pěchotní rozsocháče) nebo branky (Dubánek a kol., 2010).  

 Zakázky na budování překážek obdrželi především podnikatelé, kteří v místě 

prováděli také stavební práce na těžkém opevnění. Od roku 1938 se toto stalo pravidlem, 

což zaručovalo šetření finančních prostředků armády, ale zejména vysokou bojovou 

schopnost již hotových úseků opevnění (Aron a kol., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Zastavení tanku pomocí překážek, v tomto případě betonovými ježky 

(Svoboda, 2011) 
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I. Lehké překážky: 

A. Drátěná překážka protipěchotní 

 Tyto překážky byly tvořeny 

betonovým hranolem, ve kterém byla 

zabetonovaná tyč z oceli s 1-3 oky, 

jejichž konec byl zašpičatělý. Byly v 

zemi a mezi sebou  ukotveny pomocí 

ocelového drátu. Oka sloužila k 

proplétání ostnatého drátu od jedné tyče 

k další. Tím, že byly stavěny až v šesti 

řadách, jejich neprůchodnost se tím ještě 

více zvyšovala (Hořák, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Protipěchotní překážka 

(Macoun, 2005) 

B. Španělský jezdec 

 Šlo o rozsocháč. Skládal se ze třech rovnoběžných křížových úhelníků z oceli, které 

byly upevněny svou středovou částí na rovnou nosnou přepážku, jež byla vyrobena z 

uhelníku také z oceli. Tyto lehké překážky se používaly na zahrazení cest pro pěší nebo 

průjezdů (Ráboň a kol., 2005).  

Obrázek 22: Protipěchotní překážka v 

terénu 

(Glacová, 2013) 
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II. Těžké překážky: 

A. Protitankový příkop 

 Šlo o velmi spolehlivou překážku, dva metry vysokou stěnu z betonu, kterou tank 

nemohl překonat, pokud tento příkop nebyl zasypán či nějakým jiným způsobem 

poškozen. Cena na vytvoření této překážky byla 

vysoká, ale oproti jiným překážkám měl jednu 

velkou výhodu a to takovou, že tank, který se 

podařilo zneškodnit zůstal v příkopu pod úrovní 

terénu a netvořil tak hluché místo pro palbu 

nebo pozorování. Byl stavěn obvykle  v délce 

do 100 m v první části intervalové překážky 

(Aron a kol., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Protitankový příkop - kresba 

(Macoun, 2005) 

 

Obrázek 24: Protitankový příkop s 

drátěnou protipěchotní překážkou 

v pozadí 

(Glacová, 2013) 



Monika Glacová: Vojenské památky ve Slezsku 

2013 Stránka 28 
 

B. Protitankové sloupy 

 Šlo o ocelové sloupy, které byly duté a vsazeny do železobetonového pásu, neboli 

prahu. Tloušťka prahu byla 95 cm a hloubka jeho základu činila 105 cm. Z cenových 

důvodů byly sloupy tvořeny ze dvou válcovaných " U" profilů číslo 23 ,vyplněny byly 

často zeminou nebo měly opatřené víčka, které byly zabetonované. Toto opatření mělo 

zamezit destrukci náloží, které by byly spuštěny do dutiny sloupu. Nad terénem vyčnívalo 

130 cm sloupu, zbytek, který činil 90 cm byl zapuštěn do prahu. Tato překážka měla 

výhodu, že nešla odsunout kvůli hloubce ve které měla železobetonový základ. Což           

se stalo její hlavní předností a stála tak vždy, pokud  bylo rozhodnuto o jejím použití           

v první řadě kombinovaných těžkých překážek ( Aron a kol., 1990). 

 

 

 

Obrázek 26: Protitankový sloup 

(Macoun, 2005) 

 

C. "Krycí maska" 

 Šlo o řadu kolejnic, které byly v zemi a zalité betonem. Pomáhaly chránit střílny 

před palbou nebo nájezdem tanku. Byly charakteristické pro Bratislavský a Ostravský úsek  

(Hořák, 1995). 
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D. Železobetonový ( český ) ježek 

 Patří mezi starší typ překážky. Byl tvořen čtyřmi rameny ze železobetonu. 

Útočníkovi pomáhal v krytí svou tloušťkou, tím, že vytvářel hluché prostory                    

(Hořák, 1995).                                                                                                          

 Jeho původním určením bylo působit jako protitanková překážka v liniích LO vzor 

36. Byl sice málo odolný proti nepřátelské i 

vlastní palbě, ale na druhou stranu cenově 

celkem levný. Nejvíce ho poškozovaly 

střely   z kulometu.    

 Nevýhodou železobetonových ježků 

bylo, že díky jejich světlé barvě vyzrazovaly 

průběh překážek, ale také vzhledem k velké 

ploše svých ramen, umožňovaly kryt 

útočníkovi (Aron  a kol.,1990). 

 

E. Ocelový  rozsocháč 

 Šlo o tři do tvaru kříže spojené válcované úhelníky o rozměrech 140x140x13 mm    

a dlouhé  2 100 mm. Velmi dobře se osvědčil jako protitanková překážka, protože bránil 

tanku v jízdě a díky jeho štíhlým úhelníkovým profilům nevytvářel hluché prostory. Jeho 

hlavní výhodou byla necitlivost vůči palbě, 

pokud došlo v blízkosti rozsocháče k výbuchu, 

byl odhozen nebo převrácen, ale mohl dále 

pokračovat v plnění své funkce. Z důvodu 

dopravy, byly dva úhelníky spojeny pomocí 

nýtů, třetí úhelník byl smontován šrouby až na 

konkrétním místě. Rozsocháč vážil 200 kg      

(Aron a kol., 1990).    

      

     

Obrázek 27: V popředí dva 

železobetonoví ježci 

(Glacová, 2013) 

Obrázek 28: Oceloví rozsocháči 

(Glacová, 2013) 
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4 Vojenské památky a muzea z pohledu cestovního ruchu 

 V současnosti, je opevnění, které se nachází na území Opavy z větší části 

zanedbané, vstup do těchto objektu je nebezpečný a proto jej vojenská správa zakázala      

a sruby uzavřela. Někdy se stane, že zabezpečovací prostředky jako například mříže          

se ztratí a hrozí tak riziko pádu do spodního patra, což se týká především dvoupodlažních 

objektů, ale i do příkopů v oblasti střílen, nebo se může uvolnit stropní deska. U malých 

objektů hrozí pád přes práh nebo úraz v oblasti hlavy. Několik srubů získalo město Opava, 

které plánuje tyto objekty zapojit do svého záměru rekreační oblasti Stříbrné jezero. Všem, 

kteří mají zájem o objekty československého opevnění je doporučována návštěva pouze 

opravených a udržovaných srubů!!! (Breuer, 2007).  

4.1 Areál československého opevnění Hlučín- Darkovičky 

 Tento komplex pevností se nachází směrem na sever od Hlučína. Tvoří jej sruby 

MO-S 18 nazvaný „Obora“, dále MO-S 19 „Alej“, tvrzový pěchotní objekt MO-S 20 s 

názvem „Orel“ a lehký objekt vzor 37. Z čehož MO-S 20 není veřejnosti přístupný pro svůj 

zhoršený technický stav. Kolem areálu prochází naučná stezka, jejíž začátek je u 

pěchotního srubu MO-S 16 s názvem ,,Rozcestí“ a konec u objektu MO-S 24 „Signál“. 

Cestou si lze prohlédnout výsledky různých stavebních řešení jednotlivých objektů. 

Některé ze srubů, jsou opravovány a poté jen ve výjimečných případech zpřístupňovány 

různými organizacemi vojenské historie. Areál československého opevnění Hlučín - 

Darkovičky patří pod instituci Slezského zemského muzea, které sídlí v Opavě                

(Šírová, 2012).     

 Tento komplex je od roku 1992 součástí Slezského zemského muzea a je velmi 

pěknou ukázkou bývalého fortifikačního systému naší republiky, jehož vznik je datován od 

roku 1935-1938 na obranu před nepřátelským Německem. Sruby od dubna roku 1936 

stavěla firma V. Nekvasil a.s., sídlem v Praze. V září 1938 bylo vše hotovo a připraveno 

k obraně. Během doby, kdy jsme byli okupováni Německem, byly tyto objekty silně 

poničeny. Došlo k vytrhnutí střílny hlavních zbraní a pancéřových věží. Ovšem na jaře 

1945 byly opět vybavovány k boji německou armádou, která ustupovala. Areál opevnění 

byl vhodně propojen se zákopovým systémem do značné hloubky (Dibelková, 2007). 
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  A proto, aby byla přemožena německá obrana, zabralo to velké úsilí a času útočící 

Československé tankové brigádě a Rudé armádě. Od 50. let 20. století pěchotní sruby 

pomalu chátraly. Až v 80. letech 20. století k připomenutí výročí Ostravské operace bylo 

schváleno jejich zrekonstruování a zpřístupnění široké veřejnosti (Dibelková, 2007).  

           

Sruby v Areálu československého opevnění Hlučín- Darkovičky: 

A. Pěchotní srub MO-S-19  „Alej“  

 Hlavním srubem vévodící areálu je pěchotní srub MO-S 19 „Alej“. Byl postaven     

ve III. stupni odolnosti, proto má tloušťku stěn 125- 275 cm a strop 250cm. Má dvě křídla             

a je oboustranný. Je vybaven kopulí pro kosou palbu a dvěma pancéřovými zvony. 

Nachází se zde unikát, a to plně vybavená a zrekonstruovaná střelecká místnost. V ní si 

můžeme prohlédnout například lehký kulomet vzor 26, dva těžké kulomety vzor 37, nebo 

pevnostní kanon vzor 36. V dalších místnostech je expozice strojovny, telefonní ústředny, 

filtroventilace, WC, ubikace, studna hluboká 47,9 m a další technické zajímavosti 

(Dibelková, 2007).          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Srub MO- S 19  „Alej“ 

(Glacová, 2013) 



Monika Glacová: Vojenské památky ve Slezsku 

2013 Stránka 32 
 

B. Pěchotní srub MO-S-  „Obora“ 

 Další je pěchotní srub MO-S-18 „Obora“, který byl stavěn ve II. třídě odolnosti 

čímž mají jeho stěny tloušťku jen 100- 225 cm a strop 200 cm. Má levé křídlo a je 

jednostranný. Dnešní podoba tohoto objektu vypadá tak, že z venkovní části je zrenovován 

do dřívější podoby. Znova se dosadil jeden zvon a došlo k instalaci kolem obvodové 

překážky, kterou z větší části tvoří jehlany z železobetonu (Dibelková, 2007).   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Byl betonován 27.7. - 3.8. 1936, jeho kubatura činí 1 193 m³. V roce 1938 byl tento 

objekt naplno připraven k boji, osádku tvořilo 24 mužů, kteří patřili k 5. rotě II. praporu 

hraničářského pluku 4 z města Hlučín. Desátník Jaroslav Švarc, byl velitelem střelecké 

místnosti, v době po skončení republiky se stal příslušníkem československého vojska 

působící ve Velké Británii. 18.6. 1942 padl za vlast v podzemní hrobce tak zvané kryptě 

chrámu sv. Cyrila a Metoděje spolu s atentátníky na říšského protektora Reinharda 

Heydricha. 21.5. 1994 byla odkryta pamětní deska Jaroslavu Švarcovi jako hrdinnému 

veliteli kasemat, při akci ukázky boje o opevněné pásmo (Hořák, 2001). 

Obrázek 30: Srub MO-S 18 „Obora“ 

(Glacová, 2013) 
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C. Pěchotní srub MO-S 20 ,,Orel“ 

 Tento srub je z celého areálu v Hlučíně – Darkovičky ten nejzajímavější a to po 

stavební stránce. Objekt je velmi mohutný, vybudovaný ve IV. stupni odolnosti, jemuž 

odpovídají i tloušťky jeho stěn, které mají 125- 350 cm a strop 350 cm. Má dvě křídla               

a je oboustranný. Ze srubu vede do podzemí šachta o hloubce 26,25 m, kde se měl spojit 

s podzemním systém plánované, ale neuskutečněné výstavby dělostřelecké tvrze Orel 

(Dibelková, 2007).          

 Dnešní stav tohoto srubu ukazuje, jaké byly německé přípravy k obraně v roce 

1945. S blížícím se koncem války Němci vytrhali hlavní pancéřové prvky. Na místo 

ocelolitinových střílen byly udělány z betonu střílny nové, určené pro ruční zbraně polní 

armády. Především, však Němci používali tyto objekty na Ostravsku jako kryty          

(Dubánek a kol., 2010).  

 

Obrázek 31: Srub MO- S 20  „Orel“ 

(Glacová, 2013) 

 Plánem je postavit vyhlídkovou plošinu, která by byla umístěna na stropní desce. 

Srub, ale bude ve stávajícím stavu, a bude sloužit jako názorná ukázka jak nacisté a později 

i jednotky Wehrmachtu při bojích v roce 1945 tento objekt zdevastovali. Záměrem bylo jej 

využít jako výstavní prostory, kde by byla audiovizuální technika, ale bohužel kvůli vlhku 

bude od této myšleny pravděpodobně upuštěno (Hořák, 2001) 
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D. Lehký objekt vzor 37 

  Jde o typ lehkého opevnění, který je ryze československou konstrukcí a dá se říci, 

že jde o zmenšeninu pěchotního srubu. Lidově se mu říká " řopík", a to podle místa svého 

vzniku- ŘOP. Byly stavěny dá se říci všude v pohraničí, ale někde i ve vnitrozemí,  v 

souvislých liniích. Jejich umístění bylo za řadou pěchotních srubů, kde měly za úkol 

palbou vykrývat hluché prostory, které se vyskytly v palebném systému těžkých objektů. 

Do září  roku 1938 se vybetonovalo jen 8 objektů (Hořák, 2001). 

 

Obrázek 32: Lehký objekt vz. 37 

(Glacová, 2013) 

 

E. Naučná stezka 

 Naučná stezka vede linií opevnění, která je označena zelenou značkou a umožňuje 

udělat si pěkný výlet. Terén je nenáročný, dlouhý okolo 6,5 km. Začíná od pěchotního 

srubu MO-S16 „Rozcestí", mezi dalšími objekty jak těžkého tak i lehkého opevnění, přes 

vlastní areál až cesta končí u srubu MO-S24 „U Signálu“. Po cestě lze vidět různé druhy 

stavebního řešení objektů a rozmanitými možnostmi výzbroje, které se používaly               

u pěchotních srubů. Jak tvrdí laická veřejnost, že všechny "bunkry jsou stejné" , vy se na 

vlastní oči můžete přesvědčit, že je to právě naopak, že je každý úplně jiný. Právě tímto je 

také zajímavé československé opevnění  (Hořák, 2001). 
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Zajímavosti 

 V komplexu československého opevnění Hlučín- Darkovičky se koncem 

května koná akce s ukázkami boje s vojenskou technikou a pyrotechnickými 

efekty, které přidávají na věrohodnosti  (Ráboň, 2003). 

 Koncem září se koná akce na uctění vzpomínky na události roku 1938. 

Vede se pochod linií opevnění doplněný odborným výkladem. Ve srubu 

„Alej“ je při této příležitosti vystavována velmi vzácná napodobenina 

hraničářského pluku 4. Nakonec je večer odpálen ohňostroj (Hořák, 2001). 

 

 V komplexu areálu československého opevnění je ojediněle zpřístupněn 

také lehký objekt vzor 37 typ A- 140 zesílený (Dibelková, 2007). 

 

 Ve vojenském skanzenu lze spatřit sovětskou bojovou techniku, která má 

připomínat ostravskou operaci. Jsou to například samohybné dělo SU-100, 

střední tanky T-34/85 nebo část raketometu BM-13. Tyto stroje zde byly 

přesunuty hlavně z již zrušeného památníku pěchotního srubu OP-S 6                   

u Štítiny (Dubánek a kol., 2010). 

 

Návštěvnost 

Tabulka 4: Návštěvnost areálu Hlučín- Darkovičky 

Vojenská památka  Počet turistů   

sezóna 2011 

Počet turistů   

sezóna 2012 

Areál československého opevnění                     

Hlučín- Darkovičky 

 

* 7 430 

 

* 8 096 

 

*  Podle emailu paní Bc. Barbory Honkové, kurátorky ze Slezského zemského muzea 

v Opavě, cituji: "V roce 2011 se v Darkovičkách rovněž konala vzpomínková akce spojena 

s vojenskou přehlídkou, na které bylo dle kvalifikovaných odhadů 13 000 návštěvníku    

(tato akce se koná pravidelně jednou za 2 roky) a ve výše uvedených číslech není 

zahrnuta". 
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4.2 Památník československého pohraničního opevnění v Miloticích 

nad Opavou 
 

 Tento památník se nachází na Milotickém vrchu v úseku VII se nachází 43 lehkých 

pevností vzoru 37, jejichž výstavba se konala 11. června 1937. Tímto opevněním měli 

obránci zabránit nepřátelskému vojsku v postupu na Bruntál přes údolí do Krnov           

(Ráboň, 2003). 

OP-S 25  „Trigonometr“  

 2.-7. května roku 1938 byla provedena betonáž objektu OP- S 25 „U 

Trigonometru“, s objemem použitého betonu 1 807 m³. Jde o oboustranný srub se dvěma 

podlažími který  spadá do III. třídy co se týče jeho odolnosti.  Má dvě střelecké místnosti, v 

každé se nacházel těžký kulomet vzor 37, s ráží 7,92 mm a protitankový kanón, vzor 36, 

který měl ráži 47 mm. Pro obranu srubu z blízké vzdálenosti zde byly umístěny lehké 

kulomety vzor 26 ráže 7,92 mm. Stav posádky byl kromě velitele 37 mužů.  V dnešní době  

o srub OP- S 25 „U trigonometru“ pečuje Klub vojenské historie Opava a to již od roku 

1995. Objekt má být krok za krokem přiveden do stavu, ve kterém byl, kdyby koncem 30. 

let začala válka a československé opevnění by bylo použito na obranu proti nepříteli. KVH 

má záměry také s ostatními sruby, které se nacházejí v blízkém okolí a to s                              

OP- S 27 „Paletovo pole“,  OP - S 26 „U Milostovic“  a dvěma lehkými pevnostmi nového 

typu z roku 1937, jestli se tyto plány podaří realizovat záleží především na financích a 

počtu dobrovolníků, kteří budou ochotni dát se do práce, kterou by dělali ve svém osobním 

volnu (Horák, 2006).   

Tabulka 5: Návštěvnost srubu OP-S 25 „Trigonometr“ 

 

*  Podle emailu Mgr. Pavla Chráska, cituji: "návštěvnost srubu při otevírací době - 

neděle 14- 18h, duben až říjen, je mezi 2-3 tisíce lidí, pokud jsou pořádány ukázky, zde 

samostatně dochází zhruba stejný počet návštěvníků". 

Vojenská památka Odhadnutý počet turistů sezóna 2012 

OP-S 25 „Trigonometr“ 

 
* 2 000 - 3 000 
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 Zajímavým faktem je, že zvony do tohoto objektu dali až Němci po zabrání 

československého území. Nejvíce však byl srub poškozen při vytváření muzea 

československého opevnění v Darkovičkách, kde z něj byly nešetrně vytrhnuty střílny. 

Poté objekt chátral, do té doby než jej zachránili členové Klubu vojenské historie z Opavy, 

kteří se o rekonstrukci srubu pokoušejí již od roku 1995. OP-S 25 je veřejnosti přístupný v 

sezóně a to každou neděli odpoledne (Šírová, 2012).      

Horní patro srubu se skládá z:  

 Pravý zvon 

 Velitelská místnost 

 Místnost určená pro telefonistu 

 Společná ubytovna poddůstojníků pro dělostřelecké pozorovatele 

 Místnosti určené ke střelbě 

 Vstup do objektu 

 Levý zvon 

 Skladiště dělového střeliva (Horák, 2006). 

 

Obrázek 33: Pohled na srub OP-S 25 „Trigonometr“ (Internet 4) 

V dolním patře srubu se nachází: 

 Skladiště ručních granátů 

 Umývárna a toalety 

 Společná ubytovna mužstva a poddůstojníků 

 Skladiště zásob potravin 

 Zemní telegraf 

 Filtrovna a skladiště pohonných hmot a strojovna (Horák, 2006). 
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4.3 Samostatný pěchotní srub MO- S 5  „Na trati“ 

 Srub se nachází v náspu železniční tratě, která vede z Bohumína, vedle silnice 

k hraničnímu přechodu Bohumín- Chałupki. Patří mezi zajímavý objekt Bohumínského 

podúseku. Je tvořen ze dvou jednostranných dvoupatrových srubů, které jsou navzájem 

spojeny chodbou, která vede pod železničním náspem (Dibelková, 2007).   

 Při realizaci srubu se stavitelé potýkali s několika problémy, jež museli vyřešit. 

Jedním z nich bylo propojení palebných úseků S-5, S-4 a S-5, S-6. Násep železniční trati 

procházel mezi pěchotními sruby a bránil jim tak ve výstřelu. Proto bylo navrženo zcela 

unikátní řešení, které se už nikde jinde na našem území neobjevilo. Na obou stranách 

železniční tratě byly vystavěny jednostranné pěchotní sruby, které spojovala podzemní 

chodba. Takové řešení se používalo u dělostřeleckých tvrzí, ale u samostatných srubů jen 

výjimečně. 14. až 29.7 1936 byla provedena betonáž objektu firmou Karla Skorkovského 

z Prahy. Na tento objekt bylo spotřebováno 4 314 m³ železobetonu a tak patří MO-S 5 

mezi největší sruby a patří mu III. stupeň odolnosti. Zajímavostí je nouzový východ po 

levé straně, který je zakončen diamantovým příkopem a zajištěn mříží a pancéřovými 

dveřmi. V týlu stěny na levé straně je otvor, kterým byl nasáván vzduch do levé filtrovny, 

chráněný malým diamantovým, kamenným příkopem, na který navazuje granátový skluz a 

nad ním je vytvořen otvor pro stěnový periskop. Protože srub MO-S 5 je složen ze dvou 

objektů, má pochopitelně také dvojité vnitřní vybavení (Konečný, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 34: Plánek objektu MO- S 5 „Na trati“ 

(Konečný, 2010) 
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 Oba objekty mají svou strojovnu, filtrovnu, sklad potravin, studnu a pohonné 

hmoty, ale také nádrže na vodu a sociální zařízení. Osádka objektu MO-S 5 byla tvořena 

42 vojáky a poddůstojník, kterým velel velitel srubu. Pokud by došlo k bojovému nasazení, 

mohli členové osádky samostatně odolávat nepříteli až 14 dnů. Na tuto dobu měli zásoby 

jídla a střeliva. Na jak dlouho by vystačila munice je sporné, především by asi záleželo na 

intenzitě střelby. Co se týká výzbroje srubu „Na trati“, tvořily ji tři těžké kulomety vzor 35, 

v pozdější době nahrazeny novějšími, vzor 37. Jeden kulomet byl umístěn v pancéřovém 

zvonu a dva ve střílnách pod betonem.  Československý 4 cm pevnostní kanon, vzor 36, 

ráže 47 mm byl nejsilnější zbraní. Nacházel se v samostatné střelecké místnosti. Tento 

arzenál zbraní doplňovaly 2 lehké kulomety, vzor 26, jež byly na obranu hlavních střílen a 

chránily oblast před vchodem (Konečný, 2010).     

 Obranu hluchých míst v prostoru střílen měly na starost granátové skluzy. Jak levá, 

tak i pravá strana objektu byla vybavena stejně. Srub měl dva pancéřové zvony postavené 

ve III. stupni odolnosti. Zvon na pravé straně vážil 43 890 kg, na levé „jen“ 41 270 kg. 

Navzdory tomu, že byl pevnostní srub plně vyzbrojen a vybaven, nikdy se nezapojil do 

bojů. Po obsazení území Němci, byly kanonové střílny, zvony vytrženy a pravděpodobně 

přetavený na cenný druhotný materiál. V průběhu války nebyl objekt MO-S 5 používán, až 

ke konci z něj německá armáda udělala protiletecký kryt pro členy osádek protiletadlových 

děl, které se nacházely poblíž. Po ukončení války byl srub opuštěn. To se změnilo 

v devadesátých letech minulého století, když o tento srub projevila zájem skupinka 

nadšenců. Od této doby se píše nová kapitola MO-S 5 „Na trati“. I když byl objekt 

v chatrném stavu, díky lidskému úsilí a velkému nadšení znovu získal svůj původní vzhled. 

17. srpna 2004 byl MO-S 5 „Na trati“, prohlášen za kulturní památku (Konečný, 2010).  

 

Tabulka 6: Návštěvnost srubu MO-S 5 Na trati 

 

 

 

*   Podle emailu od pana Martina Hejdy z KVH Bohumín, z 5.3. 2013 cituji : "Za sezonu 2012 

jsme provedli přibližně 700 platících návštěvníků. K tomu je nutno připočíst minimálně 

stejný (ne-li vyšší) počet návštěvníků neplatících - dětí, více než 350 dětí na exkurzích a 

také 400 návštěvníků při akci pořádané Agenturou pro regionální rozvoj, tzv. "Fajné léto".  

 

Vojenská památka 

Odhadnutý počet 

turistů  

sezóna 2011 

Odhadnutý počet 

turistů    

sezóna 2012 

MO-S 5 " Na trati" * * 2 150 
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4.4 Památník II. světové války v Hrabyni  

 Na uctění památky padlých vojáků byl postaven Památník ostravské operace 

v Hrabyni, protože toto město bylo klíčovým místem, kde se otvírala jižní a západní brána 

do Ostravy. U podoby památníku stáli hlavní představitelé osvobozovacích bojů, a to 

armádní generál Ludvík Svoboda (ČSSR) a maršál Andrej Ivanovič Jeremenko (SSSR) a 

další. Základní kamen stavby byl položen 29. dubna 1970 v Hrabyni. O šest let později 17. 

května začala samotná výstavba. Na brigádách, které byly dobrovolné, odpracovali občané 

ze severu Moravy 124 tisíc hodin. Památník ostravské operace byl předán lidem 26. dubna 

roku 1980 a stal se součástí Severomoravského kraje. Samotná stavba je sice 

ze železobetonu a  kamene, takže na první pohled je velkolepá a chladná, ale myšlenka je 

zcela jiná. Památník má v člověku vyvolat lásku, důvěru, přátelství, ale také vděčnost, 

bratrství nejen v práci, ale i v boji a hlavně čest hrdinným vojákům, kteří padli za vlast 

v boji proti fašismu za svobodu lidu a mír. Památník tvoří pět hlavních částí: nástupní 

plocha, památník Ostravské operace, symbolický hřbitov, Rudý sad a provozně správní 

objekt dnes muzeum (Berger, 1985). 

     

Obrázek 35: Památník II. světové války v Hrabyni dříve a dnes, můžeme si 

povšimnout československého a znaku SSSR na čelní straně betonových klínů, z dnes 

již opraveného památníku byly odstraněny 

vpravo (Berger,1985), vlevo (Glacová, 2013) 
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1. Nástupní plocha 

 Na pravé straně hlavního nástupiště se nachází sousoší s názvem Bratrství v boji, 

které symbolizuje československého a sovětského vojáka v bojové akci, kterou vytvořil 

národní umělec M. Axman (Berger, 1985). 

2. Památník 

 Památník II. světové války má podobu dvou betonových klínů (viz. obrázek 31), 

který znázorňuje čela útočících osvobozeneckých armád (Berger, 1985).   

  Na jejich předních stranách byly znaky ČSR (lev) a SSSR (srp a kladivo), ale byly 

odstraněny když se památník renovoval. 

 Vnitřní expozice 

 Hned ve vstupní části výstavy lze vidět pamětní síň, jejíž hlavním objektem jsou 

skleněné schránky s prstí, z bojišť, ale také z koncentračních táborů a ostatních míst, kde 

došlo k utrpení za II. světové války. Ve vnitřní expozici památníku je rozmístěno 11 

informačních multimediálních panelů, kde si mohou návštěvníci najít dokumenty a fotky 

z té doby. Mezi hlavní dioráma výstavy patří dům, který byl poničen válečnými boji. 

Stavba domu byla provedena na základě původních fotografií z obce Hrabyně a doplněna 

pravými předměty, které pro památník darovali obyvatelé této obce.   

 Výstava s názvem Doba zmaru a naděje se zabývá důležitými politickými a 

vojenskými událostmi, které proběhly za II. světové války, zároveň poukazuje na to, jaký 

byl v té době život civilních osob. Výstava je rozdělena na několik zajímavých témat, které 

se zaobírají například osvobozovacími boji na území Československa, bojem letců a 

vojáků československé národnosti ve Francii, Polsku, Velké Británii a na Středním 

východě, dále také vznikem a bojem československých jednotek v oblasti Sovětského 

svazu, dále problematikou holocaustu a koncentračních táborů, ale zároveň i každodenním 

životem obyvatel. Výstava si klade za cíl předat návštěvníkům nejdůležitější fakta o době 

II. světové války a vytvořit emotivní prožitek prostřednictvím osobních příběhů a 

zkušeností pamětníků, ale také díky původním osobním předmětům, které pro tuto výstavu 

poskytli přímí zúčastnění bojů. Celou výstavu doprovází obrazové, textové a zvukové 

prvky (Internet 5).          
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 Vnější expozice 

3. Symbolický hřbitov 

 Jedná se o stěny, které tvoří dlouhé řady štítků z kamene se jmény padlých vojáků, 

kterých je zde deset tisíc, ale počítá se na díky novým výzkumům, s dalším doplňováním. 

Nachází se zde například jména členů československých jednotek v SSSR bojujících po 

boku sovětských vojáků, tak i jména sovětských obránců, občanů dnešního 

Severomoravského kraje, kteří byli zabiti na ostatních frontách II. světové války, 

spoluobčanů, kteří byli zastřeleni, umučeni, ubiti nebo popraveni. Malá část jmen je u 

vojáků rumunské armády. Hoří zde pietní oheň, na výraz úcty bezejmenným padlým 

hrdinům (Berger, 1985).  

4. Výstavní budova 

 Výstavu s názvem Muži a válka si lze prohlédnout ve výstavní budově, záměrem 

pořadatelů je přiblížit návštěvníkům jaké byly příběhy československých mužů v období II. 

světové války. První úsek expozice ukáže jaký měla válka vliv na profesní život. Například 

jak v této době žili četníci, učitelé, duchovní či dělníci. Ale také jak si vedli Čechoslováci v 

mezinárodních brigádách v průběhu španělského občanského sporu. Také zde jsou 

uvedeny některé osudy význačných vojenských nebo politických představitelů 

protinacistického odboje v zahraničí (Internet 6).      

 Další výstava má název Řop, řop, řopík a zabývá se sruby LO vzor 37 z období 

1935-1938. Návštěvník bude mít možnost poznat jak probíhalo rozvíjení předválečného 

plánování opevnění, i technologii jejich výstavby. Jsou zde připomenuty i příběhy osob, 

které  měly úzký vztah s výstavbou lidově řečených " řopíků" (Internet 7). 

Tabulka 7: Návštěvnost památníku II. světové války v Hrabyni 

Vojenská památka Počet turistů 

sezóna 2011 

Počet turistů 

sezóna 2012 

Památník II. světové války v Hrabyni * 16 101 * 19 212 

 

*  Podle emailu paní Bc. Barbory Honkové, kurátorky ze Slezského zemského muzea 

v Opavě, cituji: "Toto je návštěvnost expozic a výstav". 
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5. Rudý sad 

 Jde o lipovou alej, kde dříve byla mezi stromy umístěna vojenská technika. Dnes 

jsou veškeré tanky a ostatní bojové vozidla přemístěny na levou stranu památníku, blízko 

symbolického hřbitova. 

4.5 Zpřístupnění dalších československých opevnění do budoucna 

 Do budoucnosti se plánuje otevření dříve nepřístupných objektů či budování 

vyhlídek ze střech srubů a také opravování ostatních bunkrů. 

Dělostřelecká tvrz Smolkov  

 Tvrz Smolkov propojovala opavskou a ostravskou část opevnění a byla zřetelnou 

dominantou v linii těžkého opevnění v moravsko- ostravském úseku. Tento objekt  byl        

z celého československého opevnění projektován jako první a tvořila jakýsi vzor,                     

na kterém se zkoušela jak technická, tak stavební řešení, ale také výzbroj a uspořádání 

práce. Tyto zkušební testy, ale velmi ztížily práce na vlastní výstavbě.  Ukázalo se, že 

projektanti tvrze Smolkov postrádali dostatek zkušeností s takovým to typem staveb, takže 

se nechali inspirovat objekty ve Francii. Až po zkušenostech s výstavbou této tvrze došlo k 

utřídění norem a pravidel pro výstavbu dalších objektů tohoto typu (Durčák, 2012). 

 Tvrz Smolkov se skládá z pěti objektů: 

I. MO-S 38 " V lese" - dělová výsuvná a otočná věž 

II. MO-S 39 " U trigonometru" - dělostřelecký srub 

III. MO-S 40 " Nad silnicí" - pěchotní srub 

IV. MO-S 41 " Nad Valchou"- vchodový objekt, určen k zásobování tvrze 

V. MO-S 42 " Nad Hájem" - dělostřelecká pozorovatelna (Durčák, 2012) 

 Tvrz Smolkov je pro veřejnost uzavřena, protože ji v dnešní době užívá Armáda 

České republiky. Kolem objektů vede naučná stezka. Do budoucna se počítá, že by vojsko 

mohlo tento objekt opustit a zpřístupnit veřejnosti. 

 Na území Slezska se nachází i mnoho malých pěchotních srubů, které lze navštívit 

například MO-S 11 „U potoka“, OP-S 10 „Křižovatka“, MO-S 24 „Signál“, MO-S 21 

„Jaroš“, MO-S 22 „František“ nebo tvrz Šibenice  a další které stojí za to vidět. 
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5 Závěr 

 V mé bakalářské práci jsem došla k závěru, že pro turisty je nejvíce atraktivní 

návštěva Památníku II. světové války v Hrabyni, které návštěvníka zaujme rozmanitými 

expozicemi z válečného období a zvukovými efekty, jež dávají výstavě na autenticitě. 

Hned na druhém místě je Areál československého opevnění Hlučín- Darkovičky, jež svými 

sruby dává návštěvníkovi "ochutnat" historii pěchotních srubů a na vlastní oči spatřit jak 

vypadal plně vyzbrojený objekt i srub, který byl ostřelovaný, jež byl ponechán v původním 

stavu.           

 Vojenské památky mají pro návštěvníka určitý „genius loci“. Když přijde na takové 

místo, dýchne na něj něco z minulosti. Ta atmosféra je jedinečná, až vystává otázka, čeho 

je člověk schopný pro obranu své vlasti. Díky patří také nadšencům z historických klubů, 

kteří opravují opevnění s takovým úsilím a láskou, to je hodné obdivu.    

 Měla jsem možnost navštívit několik vojenských památek a nejvíce mne z nich 

zaujal Areál československého opevnění a Památník II. světové války v Hrabyni. V 

jednom bodu je zde soustředěno jak památka hrdinům, tak muzeum, kde si člověk 

prohlédne, a to nejen na fotkách, ale i trojrozměrně, jak vypadaly různé události v této 

době. Venku u monumentu si lze prohlédnout něco málo z bojové techniky, která je zde 

vystavená.  Z rozhledny na památníku v Hrabyni, lze spatřit za krásného počasí výhled do 

blízkého okolí, kde kdysi probíhaly zuřivé boje za mír.     

 Tento typ památek je významný pro lidi tím, že jim dává otázky k zamýšlení, proč 

se vlastně toto dělo, šlo tomu zabránit, co asi pociťovali vojáci kteří měli bránit vlast a byli 

daleko od svých rodin, a hlavně bylo to všechno zapotřebí, nešlo tomu předejít mírovou 

cestou?           

 Lidé by měli navštívit  tyto stavby, jako takovou němou poctu těm, kteří,chtěli 

bránit naši vlast i lid a jež vybudovali tak rozsáhlé dílo, jakým československé opevnění 

dozajista je.     
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