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Anotace 

FALHAUER Patrik: Současná situace na ploše bývalého staveniště dělostřelecké tvrze 

Šibenice a možnosti jejího využití v rámci cestovního ruchu. Bakalářská práce. Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra geologického inženýrství. Vedoucí 

práce: Ing. Martin Klempa, PhD. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Ostrava 2018. 

 

Cílem bakalářské práce je zmapování provedených stavebních prací v rámci výstavby 

dělostřelecké tvrze Šibenice, další vývoj staveniště od jeho opuštění v roce 1938 až po 

současnost s důrazem na zachovalé pozůstatky výstavby a analýza současné situace ve 

vztahu k plánované výstavbě pevnostní rozhledny společně s dalšími návrhy využití této 

plochy. 
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Summary 

FALHAUER Patrik: The Current Situation on the Place of the Former Site of the Šibenice 

Artillery Fortress and the Possibilities of its Use in Tourism. Bachelor's thesis. Technical 

university of Ostrava. Department of Geological engineering. Supervisor: Ing. Martin 

Klempa, PhD. Degree of professional qualification: bachelor. Ostrava 2018 

 

The aim of the thesis is to map construction works which were done as a part of the 

Šibenice's artillery fortress, other evolution from its leaving in 1938 to the present focused 

on construction remains and analysis of current situation with planning fortress-looked 

lookout tower and another ideas of its use. 
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1 ÚVOD 

Uprostřed širých, takřka nekonečně širých polností, v krajině celé kilometry 

monotónně táhnoucí se pod vzdálenými, avšak za dobrého počasí dobře viditelnými 

vrcholky Hrubého Jeseníku v pozadí. V místě, kde čas svým ospalým tempem plyne 

mnohem pomaleji, než tak, jak jej znají lidé z měst. Je tomu již dávno, v roce sepsání této 

práce již rovných osm desítek let, kdy v této krajině začalo vznikat toto monumentální dílo, 

jehož úkolem bylo ochránit zdejší hranici před narůstajícím nebezpečím, nacházejícím se 

za ní. Dílo, kterému dějiny určily osud, že nikdy nebude dokončeno a že postupem času se 

nejen ono, ale i vzpomínky a všeobecné povědomí o něm stanou minulostí. Tato práce si 

však klade za cíl zvrátit tuto nepřízeň osudu a seznámit všechny zájemce o studium 

regionálních, vojenských a takřka vlastně jakýchkoliv dějin, s jednou neobyčejnou 

stavbou, kterou bezesporu ve své době byla dělostřelecká tvrz Šibenice. 

Když opustíme město Opavu a vydáme se od něj směrem na západ, čeká na nás širá, 

několik kilometrů dlouhá, téměř rovná krajina, tvořená poli a řídce rozmístěnými malými 

vesnicemi a osadami. Ať se zde podíváme kamkoliv, nemůžeme nevidět široký pás malých 

pevnůstek a velkých pevností, táhnoucích se ve směru naší cesty. Smysl jejich existence 

tkví v neobyčejném příběhu jednoho malého národa, který se tváří v tvář mnohem 

silnějšímu nepříteli rozhodl, že po několika dlouhých staletích své vlastní nesvobody nyní, 

v době, kdy ji měl sotva dvacet let, se jí jen tak nevzdá a udělá vše proto, aby ji ubránil pro 

sebe i budoucí generace. Při cestě touto mohutně opevněnou krajinou docházíme až na 

nevýrazný vrch, spíše terénní vlnu, ze které je fascinující výhled do okolí v podstatě do 

všech stran. Ty velké pevnosti, které jsme potkávali po celou naší cestu, však zde 

nenacházíme. Je to podivné, protože sem by se hodily nejlépe, ale jsou zde pouze ty malé – 

řopíky, které však nemohou zadržet mohutný tankový útok, který se zde nabízel.  

Ačkoliv to může znít neuvěřitelně, ony tu opravdu jsou, respektive měly být, ale 

musíme se je naučit v té krajině vidět. Jsem Patrik Falhauer, badatel, výzkumník, člověk, 

věnující se v době sepsání této práce již polovinu svého života objevování, průzkumu a 

studiu československého opevnění a já vás tyto skryté pevnosti na následujících stranách 

naučím vidět. 
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2  TYPOLOGIE PEVNOSTNÍCH OBJEKTŮ 

ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ 

Myšlenka budovat rozsáhlý pevnostní systém vytanula v polovině třicátých let 

v souvislosti se změnou politického systému v sousedním Německu, se kterým mělo 

tehdejší prvorepublikové Československo nejdelší společnou hranici, táhnoucí se od 

soutoku Odry a Olše u Bohumína až po jih Šumavy. Tento stav dostal československý 

Hlavní štáb do velmi složité situace, ohledně schopnosti udržení obranyschopnosti země 

před větším a silnějším nepřítelem, který měl nyní nově značné územní požadavky, které 

jak se později ukázalo, se týkaly většiny Evropy, jako takové. (Dubánek a kol., 2010) 

Možnosti, jak reagovat, byly v zásadě dvě a obě počítaly se zásadní reorganizací 

československé armády, jako takové. První možností bylo vytvořit vysoce mobilní, 

mechanizovanou armádu, schopnou dynamického vedení boje s využitím nejmodernějších 

tehdejších prostředků, jako byly obrněná technika, tanky a postupné nahrazovaní jezdectva 

motorovými vozidly. Druhá možnost spočívala ve vysoce sofistikované statické obraně 

v předem připravených pozicích s podporou dělostřelectva a v týlu manévrujících vojsk 

s vnější podporou spojenců, zejména Francie. (Dubánek a kol., 2010) 

Dnes je samozřejmě často diskutovanou otázkou, proč se Československo uchýlilo 

ke druhé variantě, jelikož budování stálých opevnění se v průběhu druhé světové války 

ukázalo, jako chybná volba (Francie, Belgie, Nizozemsko, Řecko, aj.), na druhou stranu 

československé opevnění v případě, že by bylo dobudováno, by představovalo skutečnou 

evropskou fortifikační špičku, nad jejíž hodnotou se pozastavovalo i německé velení ve 

svém pamětním spise zvaném „Denkschrift.“ Každopádně původní koncept budování 

pevností v Československu vycházel z francouzské Maginotovy linie, budované od konce 

dvacátých let na francouzsko-německých a francouzsko-italských hranicích, pojmenované 

podle francouzského ministra obrany André Maginota. Francouzští vojenští odborníci se 

také účastnili vytyčování vůbec prvních opevněných úseků (Ostravsko, Kralicko) a 

navrhovali vzhled prvních objektů, které se nejvíce v praxi projevily ve zcela prvním 

realizovaném stavebním podúseku Bohumín (viz obrázek 1). (Durčák, 2005) 

Hlavní štáb však tuto koncepci převzal spíše volně a postupem měsíců a let ji dále 

rozvíjel svým způsobem a přizpůsoboval potřebám Československa. Tak například na 

Ostravsku Francouzi navrhovali vybudování téměř stovky těžkých objektů a realizaci šesti 
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pěchotních tvrzí. Po československých úpravách postačilo vybudovat pouze necelých 

padesát srubů a myšlenka nákladných pěchotních tvrzí byla přeměněna v izolované těžké 

objekty s kulometnými otočnými věžemi pro vedení čelních paleb. Pěchotní tvrze byly ze 

systému československého opevnění vypuštěny úplně, pěchotní sruby se zmenšily, aby 

byly hůře zasažitelné jak pozemně, tak ze vzduchu, v roce 1937 byl v okolí Smolkova a 

Komárova na Opavsku poprvé realizován revoluční typ lehkého objektu vzor 37, 

nazývaného řopík, linie lehkých objektů se umisťovaly až za hlavní obrannou čáru 

s těžkým opevněním a řada dalších více, či méně výrazných modifikací. Podnětem mnoha 

změn v rámci realizace pozdějších úseků pak také byl Anšlus Rakouska v březnu roku 

1938. (Durčák a Gregar, 1998)  

 

Obrázek 1: Pravá strana pěchotního srubu MO-S 5 „Na trati“, vybudovaného v rámci vůbec prvního 

stavebního podúseku československého opevnění v Bohumíně. U tohoto srubu došlo k jeho rozdělení na dvě 

poloviny, spojené chodbou, vedoucí pod železničním náspem. Jedná se o jediné takovéto řešení v rámci 

těžkého opevnění a je zapříčiněno silným vlivem francouzských projektantů na řešení pevnostní linie v tomto 

prostoru. Objekt dnes slouží, jako muzeum. (foto: Falhauer, 2009) 

 

Na přelomu září a října 1938, kdy veškeré snahy o trvalé zajištění státní hranice 

násilně přerušila Mnichovská dohoda, bylo vybetonováno necelých deset tisíc lehkých 

objektů, cca 270 pěchotních srubů a různé míry rozpracování se dočkalo devět z dvanácti 

plánovaných dělostřeleckých tvrzí. (Stehlík, 2001) Během okupace byla malá část těchto 

pevností zničena (zejména vnitrozemské příčky lehkého opevnění), nebo se stala cílem 

vojenských testů pro budoucí výboje Německa zejména v západní Evropě. (Svoboda a kol. 

2011) Po druhé světové válce se nakrátko obnovila myšlenka reaktivace předválečného 

opevnění a jeho modernizace, ta však v souvislosti s obnovou válkou zničené země neměla 

prioritní roli a po nástupu komunismu k moci v roce 1948 vymizela definitivně. 
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V následujících čtyřech desítkách let se o opevnění téměř nehovořilo, i když to rozhodně 

neznamená, že by nebyly po vojenské stránce využívány. Mnoho z nich bylo stavebně 

upraveno pro případ použití jaderných zbraní (např.: řopíky na Šumavě), nebo sloužilo 

k zajištění hranice v rámci Železné opony (těžké objekty na jižní Moravě). (Dubánek a 

kol., 2008) Na konci šedesátých let také vzniklo vůbec první muzeum československého 

opevnění v Dobrošově u Náchoda. (Čermák, Horák, 2008) Na něj pak v osmdesátých 

letech navázaly expozice v Hlučíně-Darkovičkách, Malých Hošticích a dnes už neexistující 

Skanzen vojenské techniky ve Štítině. (Kuchař, 2007) Po roce 1989 došlo doslova k 

explozi zájmu o bývalé meziválečné pevnosti, což se projevilo vznikem mnoha nových 

muzeí, z nichž však výrazná část měla spíše jepičí život, a vydáváním celé řady titulů 

odborné literatury na toto téma.  

2.1 Lehké objekty  

Pokud jde o základní typologii objektů československého opevnění, tak zdaleka 

nejrozšířenějším druhem pevnostního objektu je bezesporu objekt lehký. Malých 

železobetonových pevnůstek, tvořících na mnoha místech českého a slovenského pohraničí 

hned několik za sebou jdoucích sledů, bylo v letech 1936 až 1938 vybudováno lehce přes 

deset tisíc a i přesto, že mnohé z nich byly v různých obdobích a za různým účelem 

likvidovány, lehké opevnění je dodnes stále tím nejrozšířenějším prvkem oněch rozsáhlých 

fortifikačních prací na obranu republiky, které můžeme v krajině spatřit. (Svoboda a kol., 

2011) 

 Lehké opevnění se dělí na dva základní typy, pojmenované podle roku, kdy bylo 

započato s jejich výstavbou. Prvním z nich je objekt vzor 36. Lehké pevnůstky vzor 36 se 

vyznačovaly čelně umístěnými střílnami a jejich situováním na místa s dobrým výhledem 

do předpolí, čímž popíraly základní koncepci československého opevnění, jako takového, 

vycházejícího ze systému desítek kilometrů dlouhých linií vzájemně provázaných řetězců 

bočních paleb. Z bunkříků vzor 36 se jen těžce vytvářely souvislé linie a jejich střílny, 

vytočené čelně k nepříteli značně snižovaly bezpečí osádky v důsledku rizika přímého 

zásahu nepřátelským dělostřeleckým ostřelováním. Po zavedení modernějšího vzoru 

objektu lehkého opevnění vzor 37 byly často armádou přenechávány jednotkám finanční 

stráže, jako odolné úkryty. (Svoboda a kol., 2011) 
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 Lehký objekt vzor 37, mnohem známější pod pseudonymem „řopík“, vycházející ze 

zkratky ŘOP – ředitelství opevňovacích prací, se stal druhým a posledním typem lehkého 

opevnění, který znamenal výrazný krok vpřed ve schopnosti rychle opevňovat a bránit 

široké a doposud nechráněné úseky československé hranice, z nichž česká část se od 

března 1938 nacházela ze tří stran v obklopení nacistického Německa. Důležité však byly i 

hranice s Maďarskem a Polskem, které si také nárokovaly části území ČSR a měly rovněž 

oporu v národnostních menšinách, žijících v těchto oblastech. (Svoboda a kol., 2011) 

Velmi zjednodušeně řečeno, řopík ve své základní nejrozšířenější podobě (typ A) 

vlastně představoval zmenšenou a výrazně zjednodušenou podobu standardního 

oboustranného těžkého objektu. Osádka až sedmi mužů v něm za pomoci dvou střílen, 

situovaných do bočních stěn objektu byla schopna vést svými kulomety boční palbu ve 

směru sousedních objektů tak, aby se všechny pevnůstky v linii navzájem kryly, za pomoci 

mezi nimi umístěných řad překážek zabraňovaly nepříteli prolomení obranné linie a další 

postup do vnitrozemí a tím, že na místě, kde se u objektu vzor 36 nacházely střílny, byl 

proveden zához z hlíny a kamene, byla zároveň výrazně zvýšena její bezpečnost díky 

nemožnosti přímého zásahu z předpolí. Takto za sebou rozestavěné linie řopíků se 

nazývaly sledy a v závislosti na důležitosti bráněného úseku a jeho prostupnosti byly na 

vybraných místech budovány až čtyři za sebou v rozestupech desítek až několika málo set 

metrů mezi nimi, čímž hloubka obrany například v okolí tvrze Šibenice na Opavsku, či na 

některých místech VOP (vnější obrany Prahy) nabývala velmi, respekt budící podoby. To, 

co velmi odlišovalo typ 37 od typu 36, byla též i velká variabilita. Kromě varianty A, se 

dvěma bočními střílnami (viz. obrázek 2), existovaly i verze s jednou boční a jednou čelní 

střílnou, které se ale téměř nikdy neumisťovaly do prvních sledů (typ B), verze pro 

vykrývání hluchých míst v členitém terénu (typ C), jednostranné verze pouze s jednou 

boční střílnou (typ D), nebo pouze jen s čelní střílnou (typ E) a další už nerealizované, 

nebo jen jednou použité typy, jako například typ G na Opavsku, nebo typ H u Bratislavy, 

určené pro polní protitankové kanóny. Řopíky byly na většině míst budovány, jako 

samostatné linie, ale tam, kde se stavělo i opevnění těžké, byly umisťovány do týlu 

k zachycení ojedinělých průlomů v prostoru těžkých objektů a občas i přímo mezi ně, 

k posílení hlavní obranné čáry. Často se též stávalo, že díky své jednoduchosti v terénu 

předbíhaly výstavbu právě po všech stránkách mnohem náročnějších pěchotních srubů. 

(Svoboda a kol., 2011) 
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Obrázek 2: Typický představitel nejrozšířenějšího pevnostního objektu u nás – lehkého objektu vzor 37, 

typu A. Tento řopík s úhlovým sevřením střílen hlavních zbraní 140° byl vybetonován v roce 1938 firmou 

Rössler a Kudlík, Česká Třebová v rámci dodatečně zadaného třetího sledu stavebního podúseku Sádek. 

(foto: Falhauer, 2015) 

2.2 Těžké opevnění 

Na vybraných, strategicky důležitých úsecích státní hranice bylo rozhodnuto kromě 

lehkého opevnění budovat i opevnění těžké. S těžkými objekty, tvořenými prakticky 

výhradně jen pěchotními sruby, se můžeme setkat zejména v prostoru úseku Odra – 

Krkonoše, kde byly budovány proti německé vojenské agresi z prostoru společné státní 

hranice, která se zde před začátkem druhé světové války nacházela. Několik dalších 

pěchotních srubů bylo vybudováno i na jižní hranici s, do roku 1938 neutrálním 

Rakouskem, které bylo v březnu toho roku obsazeno nacistickým Německem, kterému se 

tímto otevřel volný prostor pro invazi do ČSR zdejší rovinatou krajinou jižní Moravy. Zde 

však díky šibeničnímu časovému rozmezí mezi Anšlusem Rakouska a zářijovou 

Mnichovskou krizí se podařilo vybudovat pouze několik čerstvě vybetonovaných 

železobetonových skeletů, jenž našly své uplatnění až po druhé světové válce v rámci 

budování tzv. Železné opony. (Stehlík, 2001) Na Slovensku se dočkal realizace krátký 

úsek těžkého opevnění na okraji Bratislavy, a také tři sruby v okolí Komárna, střežící 

zdejší hraniční mosty do Maďarska. (Vondrovský, 1993) 

Pěchotní sruby jsou od lehkých objektů na první pohled velice dobře rozeznatelné. 

Kubaturou spotřebovaného betonu, tloušťkou stěn, ale hlavně jejich celkovou velikostí 



Patrik Falhauer: Současná situace na ploše bývalého staveniště dělostřelecké tvrze Šibenice 

a možnosti jejího využití pro potřeby cestovního ruchu 

2018  7 

 

jsou podstatně výraznějším krajinným prvkem, rovněž vytvářejícím dlouhé opevněné linie, 

které však byly předurčeny k zastavení podstatně výraznějšího nepřátelského útoku, a to na 

exponovaných místech i s nasazením obrněných jednotek. Na rozdíl od lehkých objektů, 

budovaných podle několika vzorových typů, jenž jsme si popsali výše, s různými drobnými 

modifikacemi (orientace střílen, odolnost, atypické úpravy, aj.) byl téměř každý těžký 

objekt originálem, přizpůsobeným vždy konkrétním terénním podmínkám krajiny v jeho 

bezprostředním okolí. Přestože tedy věcně není možno pěchotní sruby přesně dělit, podle 

konkrétních kritérií jsme i tak schopni tyto stavby jistým způsobem dále třídit. (Stehlík, 

2001) 

Tak například velmi dobrým kritériem dalšího členění je dělení těžkých objektů 

podle výzbroje. Zde rozlišujeme základní dva typy, a to sruby s protipěchotní a 

protipěchotní i protitankovou výzbrojí. Výhradně protipěchotní výzbroj měly ty objekty, 

pomocí kterých vedla linie napříč lesními masivy, podél hřebenů hor, neprostupnými 

hlubokými roklemi a místy, kde v okolí nevedla žádná zpevněná cesta pro možný přesun 

motorizovaných jednotek. Základní výzbrojí zde tedy byly lehký kulomet vzor 26 (v 

dobových pramenech označovaný, jako zbraň N) a těžký kulomet vzor 35, případně 37, 

působících buď samostatně (zbraň M), nebo sdružený do dvojice (zbraň D), případně pak 

ještě pistole, pro kterou byla určena vždy střílna v zalomené vstupní chodbičce (zbraň R). 

U druhého typu toto všechno zůstalo v podstatě zachováno, akorát to bylo doplněno ještě o 

(dobovou terminologií) „zbraně proti útočné vozbě.“ Sruby s protitankovou výzbrojí byly 

totiž naopak využity zejména v místech, kde linie vedla otevřenou rovinatou krajinou, 

kterou protínaly dobře sjízdné dopravní cesty. V podstatě jedinou univerzální zbraní zde 

byl protitankový kanón vzor 36, ráže 47 mm značky Škoda, který byl využíván ve dvou 

základních provedeních. Tím prvním bylo využití tohoto kanónu sólo (zbraň Q). S tímto 

případem se setkáme například u vůbec prvního realizovaného stavebního podúseku celého 

československého opevnění v okolí Bohumína. Častějším případem však bylo spřažení 

protitankového kanónu s dvojčetem těžkých kulometů v rámci jedné střílny (zbraň L1), 

které se v průběhu roku 1936 začalo plošně využívat v drtivé většině objektů těžkého 

opevnění. Spíše ojedinělým případem pak byla zbraň L2, což bylo obdobné provedení, 

jako zbraň L1 s tím ale, že dvojice těžkých kulometů byla sdružena s původně polním 

protitankovým kanónem ráže 37 mm. Mimo toto dělení ještě nesmíme zapomínat na 

minomety na vykrývání hluchých míst v členitém terénu. Používány měly být speciálně 
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pro opevnění vyvinuté kasematní minomety vzor 38, ráže 90 mm, které neřídily svůj 

dostřel náklonem hlavně, nýbrž množstvím použitého střelného prachu. Pro tyto minomety 

byly zhotoveny zvláštní střílny v úrovni spodního patra objektu, které však v době zářijové 

krize zůstaly prázdné, jelikož vývoj technologicky náročné zbraně se protahoval a byl 

dokončen až těsně před vyhlášením všeobecné mobilizace 23. září 1938. (Stehlík, 2001) 

Když zde ale hovoříme o patrech, druhým podstatným způsobem, jak pěchotní 

sruby v rámci těžkého opevnění dělit, je právě na jednopatrové a dvoupatrové. Prioritou 

v tomto směru bylo vždy budování dvoupatrových objektů, tedy těch s jedním nadzemním 

(bojovým) patrem a jedním podzemním (týlovým) patrem. Důvod byl jednoduchý. Do 

týlového patra byly přednostně umisťovány sklady, strojovna, filtrovna, ubikace a sociální 

zařízení, což bylo na jednu stranu bezpečnější, také, a to bylo z taktického hlediska 

důležitější, se tím však i zmenšil celkový půdorys objektu. Ten byl díky tomu hůře 

zjistitelný i zasažitelný nepřítelem. V některých situacích to však nebylo možné. Týkalo se 

to zejména těch objektů, které vedly podél vodních toků, či se nacházely v záplavových 

oblastech. (viz obrázek 3) Tyto objekty mají o poznání širší půdorys, často i atypické 

provedení odvodnění a další stavební úpravy, často do dnešních dnů dobře zachovalé. 

(Stehlík, 2001) 

Dalším, pro opevnění spíše teoretickým kritériem je rozdělení objektů na ty, které 

mají zbraně „pod betonem“ (tedy umístěné ve střílnách) a „pod pancířem“ (umístěné 

v pancéřových prvcích, jako jsou věže, kopule a zvony). Spíše teoretická aplikace tohoto 

kritéria vyplývá zejména z toho, že drtivá většina všech realizovaných těžkých objektů 

byla vybavena jak zbraněmi, umístěnými pod betonem, tak pancéřovými prvky, ačkoliv 

v nerealizovaných úsecích plánovaného těžkého opevnění se s objekty bez pancéřových 

prvků počítalo (úsek DM – Dolní Morava). (Stehlík, 2001) 

Posledním a velice dobrým kritériem, jak třídit provedení pěchotních srubů je členit 

je podle jejich odolnosti. Zde máme dokonce dvojstupňové dělení, kdy nejprve dělíme 

objekty na ty, u kterých jsou čísla, definující jejich odolnost zapisována arabskými 

číslicemi (těm se v komunitě odborníků, zabývajících se výzkumem opevnění říká 

„Arabi“) a těm, u kterých jsou zapisována římskými číslicemi (těm se říká „Římani“). 

Objekty „arabské“ jsou méně častou variantou, využívanou zejména v nedůležitých, či 

obtížně přístupných prostorech našeho pohraničí, která našla uplatnění například v krajině 
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Orlických hor. Dělí se dále na provedení 1 a 2. Sruby římské třídy odolnosti byly častější a 

odolnější a dále se dělily na podtypy I, II, III a IV, přičemž poslední typ byl využíván 

výhradně pouze v případě dělostřeleckých tvrzí. (Stehlík, 2001) 

 

Obrázek 3: Ve výstavbě pěchotních srubů byly vždy upřednostňovány objekty dvoupatrové. Ne jinak tomu 

bylo i na Opavsku. Jednou ze dvou výjimek těžkého opevnění kolem města byl srub OP-S 21 „Malý cvičák“, 

nacházející se blízko řeky Opavy. Kromě toho je tento objekt též zajímavý například tím, že má zachovány 

původní kanónové střílny a také se na něm asi nejvíce podepsaly osvobozovací boje ve druhé polovině dubna 

1945 (foto: Falhauer, 2016) 

2.3 Dělostřelecké tvrze 

Poslední skupinou bojových objektů v rámci systému československého opevnění 

byly právě dělostřelecké tvrze. Ty můžeme charakterizovat, jako soustavy několika 

různých, často úzce specializovaných pevnostních objektů, jejichž úkolem bylo v rámci 

linie těžkého opevnění palebně zesilovat obrannou činnost osádek v pěchotních srubech a 

také (a to v drtivé většině případů osádky objektů těžkého opevnění samy zajistit nemohly) 

vést účinnou palbu do předpolí linie tak, aby bylo znemožněno vojskům nepřátelské 

armády vést koordinovaný soustředěný útok proti konkrétnímu bodu obrany v linii, který 

by se jejím velitelům jevil jako oslabený, nebo byl poškozen v důsledku bojů (rozrušený 

systém překážek, poškozené střílny objektů, či zbraně v nich, aj.) K tomu jim měly sloužit 

zejména speciální, pro tvrze vyvíjené zbraně (100 mm houfnice, v kopcovitém terénu 120 

mm minomet) a také systém pozorovatelen, umístěných jak v samotných tvrzových 
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objektech s dobrým výhledem do okolí, tak v obdobně umístěných pěchotních srubech 

v palebném prostoru dané tvrze. Důležitou vlastností dělostřeleckých tvrzí byla jejich 

dlouhodobá naprostá nezávislost na zásobování, které bylo dosaženo zejména díky 

propojení jednotlivých objektů podzemními chodbami, a také rozsáhlým skladovacím 

prostorům, zřízeným v rámci nich. (Stehlík, 1992) 

V rámci československého opevnění bylo výhradně v prostoru těžkého opevnění 

Odra – Krkonoše navrženo celkem dvanáct dělostřeleckých tvrzí, a to Smolkov, Bouda, 

Hůrka, Adam, Hanička, Dobrošov, Skutina, Stachelberg, Šibenice, Poustka a Jírová hora, 

přičemž prvních pět bylo stavebně téměř dokončeno, další tři byly rozestavěny a zbylé dvě 

zůstaly pouze ve fázi projektu. (Stehlík, 1992) Jako dvanáctá tvrz zde pak ve výčtu ještě 

chybí specifický případ tvrze Orel u Hlučína, z níž byl vybetonován již v roce 1936 jeden 

objekt pro uzavření prostoru v linii samostatných pěchotních srubů, a to i s vyhloubenou a 

vybetonovanou více než dvacet metrů hlubokou schodišťovou šachtou, ale jejíž výstavba 

jako taková, byla odložena na pozdější dobu, přičemž otázka její budoucí realizace 

v jílovo-písčito-štěrkovém nadloží uprostřed jen lehce zvlněné krajiny Hlučínské 

pahorkatiny se nyní s odstupem času jeví jako velmi problematická a do konce září 1938 

zřejmě ani samotný Hlavní štáb československé armády nevěděl, jaký bude osud projektu 

této tvrze. (Durčák a kol., 2014) 

  



Patrik Falhauer: Současná situace na ploše bývalého staveniště dělostřelecké tvrze Šibenice 

a možnosti jejího využití pro potřeby cestovního ruchu 

2018  11 

 

3 VÝZNAM DĚLOSTŘELECKÝCH TVRZÍ 

Realizace dělostřeleckých tvrzí byla vždy úzce spjata se souvislými liniemi těžkého 

opevnění, v případě Československa se týkající výhradně již zmiňovaného postavení Odra 

– Krkonoše. Jak již bylo uvedeno, pěchotní tvrze, aplikované v pevnostním systému 

Maginotovy linie byly již na počátku zrušeny, tudíž bychom si teoreticky vystačili pouze 

s označením „tvrze“, avšak plný název je v odborné komunitě i literatuře velmi živý, a 

proto jej budeme používat nadále i v této práci. Dělostřelecké tvrze byly umisťovány vždy 

na vyvýšená místa, nejlépe přímo v linii, nebo její těsné blízkosti (do 1 km), a to ideálně 

v takových intervalech, aby se palebné vějíře hlavních zbraní sousedních tvrzí vzájemně 

překrývaly a nevznikala hluchá místa bez dělostřelecké podpory. (Stehlík, 1992) 

Tato idea se však naplňovala jen s obtížemi a reálná situace vypadala tak, že mezery 

byly s výjimkou Kralicka takřka všude. Bylo to zapříčiněno hned několika faktory, a to 

konkrétně tím, že původní počet tvrzí byl redukován, a to hned ve dvou fázích. Nejprve 

byly zrušeny některé menší tvrze, které nebyly ani výrazněji rozpracovány (Gudrich, 

Bartošovice), druhé výraznější rušení tvrzí nastalo po Anšlusu Rakouska v březnu roku 

1938, kdy bylo potřeba narychlo opevnit jen slabě chráněný prostor státní hranice s, do té 

doby neutrálním Rakouskem. Od té doby, s výjimkou krátké společné hranice 

s Rumunskem, bylo Československo obklopeno výhradně nepřátelsky naladěnými státy 

s územními požadavky, byť tedy jejich další kroky se přímo odvíjely od vývoje politiky v 

Německu. Každopádně ČSR od tohoto okamžiku začala budovat těžké opevnění i na jižní 

Moravě, čímž musela přehodnotit priority, spojené zejména s výstavbou nákladných 

dělostřeleckých tvrzí. Byly zrušeny tvrze Milotický vrch a Kronfelzov, čímž vznikla už 

velmi znatelná proluka v souvislém dělostřeleckém pokrytí, řešená projekcí nových 

objektů – izolovaných dělostřeleckých a minometných srubů, které se do zářijové 

mobilizace nedočkaly své realizace, ale které měly převzít úlohu po zrušených tvrzích, a 

také na vhodných místech vykrývat hluché prostory mezi již existujícími tvrzemi. Kromě 

postavení Odra – Krkonoše měly být také součástí výstavby těžkého opevnění právě na 

jižní Moravě, kde se s klasickými tvrzemi s podzemními prostorami nepočítalo z důvodu 

prodražující se výstavby československého opevnění, jako takového vůbec. (Stehlík, 1992) 

Dalším důvodem vzniku proluk mezi dělostřeleckými tvrzemi bylo zrušení 

plánovaných tvrzových kanónů, ráže 80 mm v dělostřeleckých otočných a výsuvných 
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věžích a následná unifikace tvrzové výzbroje jejich nahrazením tvrzovými houfnicemi ráže 

100 mm, se kterými se původně počítalo pouze v dělostřeleckých srubech, které ale měly o 

cca o dva kilometry kratší dostřel. (Stehlík, 1992) 

Výstavba každé tvrze, alespoň v prvních dvou letech budování pohraničního 

opevnění, začala vždy již na začátku realizace celého stavebního úseku jako takového, 

jelikož z časového hlediska šlo o nejnáročnější typ opevnění a každá tvrz se měla stavět 

minimálně dva roky a až poté mohla být vybavována vnitřním vybavením a výzbrojí, po 

kterém by se teprve stala bojeschopnou. (Stehlík, 1992) 

3.1 Tvrze československého opevnění 

Orel 

 Nejvýchodněji umístěná dělostřelecká tvrz československého opevnění měla 

vzniknout na kótě 274 „U Orla“ blízko Darkoviček na Hlučínsku. Pro uzavření linie 

těžkých objektů však vznikl pouze jeden tvrzový pěchotní srub MO-Or-S 20 „Orel.“ 

Ostatní objekty tvrze, stejně jako tvrz samotná nebyly vystavěny z důvodu problémů 

s odvodněním podzemních prostor, majícím svůj původ v nízkém stoupaní kopce, na němž 

měla být zbudována a také s tím souvisejícím nedostatečným nadkrytím podzemních 

prostor horninou, kterou zde tvořily převážně jíl, písek a štěrk, které, již v té době, 

neposkytovaly dostatečnou ochranu před děly velkých ráží, kterými v roce 1938 Německo 

disponovalo. Dnes je jediný vybudovaný objekt tvrze součástí Areálu československého 

opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, provozovaném Slezským zemským muzeem v Opavě. 

(Durčák a kol., 2014) 

Smolkov 

 Vůbec první k výstavbě zadaná tvrz československého opevnění se dnes nachází na 

vrchu Padařov nad obcí Háj ve Slezsku. Její výstavba započala již v únoru roku 1936 a do 

osudných zářijových dní o dva roky později byla v podstatě po stavební stránce téměř 

dokončena (chybělo jen vybetonování jedné kabelové komory na místě dočasné pracovní 

šachty). Tvrz byla tvořena jedním tvrzovým pěchotním srubem, dělostřeleckým srubem, 

orientovaným směrem na západ k městu Opava, dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věží, 

dělostřeleckou pozorovatelnou a vchodovým objektem. Během druhé světové války zde 

došlo podobně, jako v téměř celém československém opevnění k vytrhání pancéřových 
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prvků (zejména zvonů a kopulí) a tvrz sloužila jako sklad. Při osvobozovacích bojích 

sehrála zvláštní úlohu, jelikož byť sama nebojeschopná, Smolkovská tvrz nebyla dobyta 

vojáky postupující Rudé armády, ale Wehrmacht ji sám vyklidil až poté, co byly 

osvobozeny okolní vesnice (zejména známá obec Hrabyně) a německým vojákům, kteří 

zde jinak byli v podstatě v bezpečí, tím hrozilo naprosté obklíčení. Dnes slouží jako 

vojenský sklad a přístupný je pouze její povrch s výjimkou vchodového objektu, který se 

nachází uprostřed oploceného vojenského prostoru. (Durčák a kol., 2012) 

Šibenice 

 Časově poslední k výstavbě zadanou tvrzí československého opevnění byla 

dělostřelecká tvrz Šibenice na Opavsku. Prostorově rozlehlá tvrz, rozkládající se na 

nevýrazném profilu kóty 375 „U Šibenice“ o osmi objektech měla být tvrzí s vůbec 

nejdelšími podzemními prostory vůbec (přes tři kilometry) a jejím hlavním úkolem bylo 

zejména vytvářet dělostřeleckou podporu pro linii těžkých objektů v místech, kudy jako na 

jednom z mála míst severní hranice s Německem krajina nebyla tvořena žádným pohořím, 

ale dobře průchodným prostorem lehce zvlněné Opavské pahorkatiny, která jen velmi 

pozvolna směrem na západ přecházela v Nízký Jeseník. Ačkoliv stavební činnost trvala 

pouze necelých pět měsíců, i tak se podařilo na tvrzi vykonat velké množství práce na 

povrchu, ale zejména v podzemí. Vzhledem k tomu však, že se již nepodařilo vybetonovat 

žádný povrchový objekt tvrze, tak právě ony podzemní prostory jsou v současnosti 

naprosto nepřístupné a tamní krajina, jako taková dnes z laického pohledu nejeví žádné 

známky toho, že zde mělo vzniknout jedno z největších děl evropských meziválečných 

fortifikací vůbec. (Durčák a kol., 2014) 

Gudrich 

Menší dělostřelecká tvrz, o které existují informačně velmi stručné zmínky 

v několika kartonech ŘOP. Měla stát na tehdy stejnojmenném vrchu (dnes se nazývá 

Skalka) nedaleko obce Velké Heraltice. (Stehlík, 1992) 

Milotický vrch 

 Tvrz Milotický vrch se měla tyčit na vrchu Hohnberg (dnes Velký Tetřev) nad 

Bruntálem. Její realizace však byla zrušena z důvodu změny politické situace v sousedním 

Rakousku v březnu roku 1938, které bylo anektováno nacistickým Německem, čímž nově 

vzniklo velmi slabě chráněné hraniční pásmo na jižní Moravě, kam byla přesunuta značná 
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část omezených kapacit československých stavebních firem a v souvislosti s tím došlo i 

k přehodnocení potřebnosti výstavby této tvrze, která měla být nově nahrazena výstavbou 

dvou levnějších izolovaných dělostřeleckých srubů. Dnes okolím tohoto kopce vede linie 

lehkého opevnění a donedávna se zde nacházelo i známé pevnostní muzeum, tvořené 

několika řopíky, které však bylo před několika lety uzavřeno z důvodu rozkradení jeho 

expozice. (Durčák a kol., 2014) 

Kronfelzov 

 Dělostřelecká tvrz, zasazená do okolí Starého Města pod Sněžníkem. Její výstavba 

byla opět po Anšlusu Rakouska v březnu 1938 zrušena z důvodu přesunutí stavebních 

kapacit na jižní Moravu a nedostatku finančních prostředků. Její funkci měl převzít 

plánovaný izolovaný dělostřelecký srub. (Stehlík, 1992) 

Hůrka 

Dělostřelecká tvrz Hůrka byla jednou ze tří tvrzí, budovaných v rámci stavebního 

úseku Králíky. Kromě minometné otočné věže a dělostřelecké pozorovatelny měla 

v sestavě svých povrchových objektů všechny typy pevností, které se v rámci tvrzí 

vyskytují a v září 1938 byla po stavební stránce téměř dokončena. Během okupace byly 

objekty Hůrky, zejména dělostřelecký srub K-Bg-S 11 „Na svahu“, ale i jiné postiženy 

zkušebním německým postřelováním protibetonovými střelami Röhling, vyvíjenými pro 

plánované dobývání obdobných pevnostních systémů ve Francii a Belgii. Po druhé světové 

válce byla armádou dlouhodobě využívána, jako vojenský sklad. Po roce 1989 armáda tuto 

tvrz postupně vyklidila pro potřeby zřízení muzea, které zde sídlí dodnes. (Stehlík, 1992) 

Bouda 

Nejmenší vybudovaná československá tvrz, alespoň tedy rozsahem podzemních 

prostor (necelý 1 km) byla součástí silně bráněného nejjižnějšího výběžku (tehdy) 

německého Kladska do českého území v okolí Kralického Sněžníku. Palebně měla 

spolupracovat se sousedními tvrzemi kralického úseku Hůrka a Adam a podobně, jako ony 

byla zadána k výstavbě hned mezi prvními tvrzemi v roce 1936. Tvořily ji tři tvrzové 

pěchotní sruby, dělostřelecká otočná a výsuvná věž a vchodový objekt, přičemž zajímavé 

bezesporu je, že všechny jsou pojmenovány podle mýtických postav z české historie, a to 

„Kazi, Teta, Libuše, Horymír a Krok“. Jako jediná z postavených, či k výstavbě zadaných 

tvrzí nedisponovala dělostřeleckým srubem (z těch dalších to ještě byla zrušená 
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dělostřelecká tvrz Milotický vrch a tvrz Orel). Dnes zde sídlí velmi známé muzeum, které 

jako jediné v České republice nabízí návštěvníkům možnost spatřit původní podzemní 

tvrzové prostory bez výraznějších poválečných úprav. (Stehlík, 1992) 

Adam 

Třetí a poslední tvrzí, kterou bychom nalezli u Králik je dělostřelecká tvrz Adam, 

která je zajímavá především horizontálně stupněným dělostřeleckým srubem K-Am-S 45 

„Jabůrek.“ Také, pokud vynecháme nezadanou minometnou otočnou věž K-Am-S 44 „Za 

větrem“ (vysvětleno blíže v kapitole 3.1), šlo o největší stavebně dokončenou 

dělostřeleckou tvrz československého opevnění. Dnes je interiér i povrch tvrze 

nepřístupný, jelikož se nachází uprostřed hlídaného vojenského prostoru. (Stehlík, 1992) 

Hanička 

Jediná dělostřelecká tvrz v pásmu opevnění Orlických hor stojí blízko města 

Rokytnice. Tvořilo ji celkem šest povrchových objektů, přičemž zajímavostí zde bezesporu 

je, že zadáno k výstavbě bylo objektů pouze pět, jelikož z různých propagačních materiálů 

asi nejznámější objekt - dělostřelecký srub R-H-S 79 „Na mýtině“ byl v době zadání prací 

ještě „na rýsovacím prkně“ a byl zadán později, což vedlo k prodloužení termínu pro 

stavební dokončení tvrze z původních dvou let na 27 měsíců. Po válce se v útrobách tvrze 

natáčely záběry pro film Otakara Vávry „Dny zrady“, pak začala být postupně 

přebudovávána na protiatomový kryt, přičemž tento proces trval ještě do začátku 

devadesátých let. Poté byla tvrz opuštěna a jen o pár let později zde začalo být budováno 

pevnostní muzeum, které zde sídlí dodnes. (Stehlík, 1992) 

Skutina 

Jednou, z celkově čtyř nedokončených dělostřeleckých tvrzí byla ta u Sedloňova, 

nesoucí pojmenování Skutina. Z celého mohutného tvrzového komplexu byly do konce 

září 1938 vybetonovány jen dva tvrzové pěchotní sruby N-Sk-S 48 „U stodol“ a N-Sk-S 49 

„Pod lesem.“ Z toho vyplývá, že již samotný vstup do interiéru tvrze je nevšedním 

zážitkem, protože jediná možná cesta dovnitř vede právě skrze původně nouzový východ 

na dně ochranného příkopu pod střílnami hlavních zbraní prvního zmiňovaného objektu. O 

nějaké bezbariérovosti tedy nemůže být řeč. Jinak je však návštěva této tvrze velmi 

obohacujícím zážitkem. Kromě rozestavěného podzemí, kde lze výborně demonstrovat 

stavební postupy při ražbách podzemních prostor, jistě zaujme i instalace původního 
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protitankového kanónu vz. 36, ráže 47 mm, nebo neporušené zvonové šachty na křídlech 

těchto objektů, kde nikdy nedošlo k osazení pancéřových zvonů, avšak jsou zde zhotoveny 

jejich věrohodné repliky. Jak už vyplynulo z předchozích několika vět, i zde již dlouhá léta 

funguje muzejní expozice. (Vaňourek, 2007) 

Dobrošov 

Druhou rozestavěnou tvrzí a zároveň druhým místem, kde se natáčel již zmiňovaný 

film „Dny zrady“ byla tvrz Dobrošov, tyčící se nad Náchodem. Zde kromě dvou tvrzových 

pěchotních srubů se, byť těsně, stihl vybetonovat i dělostřelecký srub N-D-S 75 „Zelený.“ 

Právě v interiéru tohoto objektu jsou instalovány repliky plánovaných tvrzových houfnic, 

které však nikde na žádné tvrzi v době zářijové krize instalovány nebyly, a tak se jedná o 

historickou nepřesnost, která však spíše než na stav tvrzové výzbroje odkazuje právě na 

výše uvedený film, pro který právě tyto repliky vznikly. Tato tvrz je pak také sídlem 

našeho nejstaršího pevnostního muzea, které započalo svou činnost na konci šedesátých let 

20. století a aktivním způsobem pracuje na rozvoji své činnosti, zejména co se týče 

zpřístupňování podzemních prostor, do dnešní doby. (Čermák, Horák, 2008) 

Stachelberg 

Největší dělostřeleckou tvrz z hlediska celkového počtu povrchových objektů 

bychom nalezli v podhůří Krkonoš u Trutnova a nese jméno Stachelberg, často bývá též 

užíván český ekvivalent Babí. Po dokončení měla čítat celkem dvanáct tvrzových objektů, 

z toho například, jako jediná měla mít dvě dělostřelecké otočné a výsuvné věže a dvě 

minometné otočné věže. Zadána k výstavbě byla na konci roku 1937 a do oněch osudných 

událostí na konci září následujícího roku byla ve značném stádiu rozpracování většina 

podzemních prostor a vybetonován jeden povrchový objekt, kterým byl tvrzový pěchotní 

srub T-St-S 73 „Polom.“ V poválečném období byla tvrz, zejména onen jediný 

vybetonovaný objekt, využívána jako skládka nebezpečného chemického odpadu, jehož 

později likvidace v době zřizování expozice notně zbrzdila proces postupného 

zpřístupňování tvrze veřejnosti. Dnes je rekonstruován nejen objekt T-St-S 73 „Polom“, 

ale také několik řopíků na povrchu tvrze a zpřístupněna část podzemí, do kterého se v 

jedné části v rámci těžební činnosti i přes cca padesátimetrové nadkrytí zeminou prokopal 

blízký lom. (Keljzlar a kol., 2008) 
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Poustka 

Na Stachelberg měla palebně navazovat dělostřelecká tvrz Poustka, která měla za 

úkol krýt přístupové cesty k okresnímu městu Trutnov. Její výstavba však nebyla 

z časových důvodů nikdy zadána. Měla čítat celkem deset objektů, přičemž nejzajímavější 

z nich byly dělostřelecký srub T-Pa-S 49a, který z důvodu vizuálního krytí při pohledu 

směrem od hranice neměl své levé křídlo se zvonem a pak také objekt pro hned dvě 

minometné otočné věže T-Pa-S 50. (Kejzlar a kol., 2008) 

Jírová hora 

Poslední, rovněž nerealizovanou tvrzí, pak byla Jírová hora. Rovněž velká tvrz, 

čítající deset bojových objektů, které měla společně s tvrzí Dobrošov krýt přístupové cesty 

směrem k Náchodu. Zadání tvrze k výstavbě dlouhou dobu brzdil fakt, že tuto tvrz nebylo 

možno umístit tak, aby vytvářela palebné krytí jak s Poustkou, tak právě Dobrošovem. 

Vzhledem k velmi členitému zdejšímu terénu i zde bylo počítáno s minometným objektem, 

ve kterém měly být osazeny hned dvě minometné otočně věže. (Kejzlar a kol., 2008) 

3.2 Povrchové tvrzové objekty 

Vchodové objekty 

 Na odvrácené straně kopce, uvnitř kterého se rozkládala tvrz, byl v jeho úpatí 

vybudován vchodový objekt. Jak již název napovídá, jednalo se o místo, které bylo 

hlavním vstupem do nitra tvrze a kudy se nejen pohybovali vojáci, ale také se tudy vozil 

veškerý potřebný materiál (zbraně, proviant, výstroj, pohonné hmoty, aj.) Ústřední částí 

interiéru tohoto objektu byla především široká místnost překladiště, kde se překládal 

dovezený materiál z nákladních automobilů do vozíků tvrzové kolejové dráhy. Napojení na 

podzemí zde mohlo být řešeno celkem třemi možnými způsoby: 

1) Pokud masiv kopce pod vchodovým objektem stoupal dostatečně strmě, byla 

použita možnost napojení vchodového objektu na podzemí přímo rovnou galerií 

(např.: MO-Sm-S 41 „Nad Valchou“ tvrze Smolkov) 

2) Pokud masiv kopce stoupal jen nevýrazně a dostatečného nadkrytí horninou před 

bombardováním a dělostřeleckým ostřelováním by bylo dosaženo až po určité 

vzdálenosti, bylo použito napojení na podzemí pomocí svážnice, zešikmené chodby 
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vedoucí dolů do úrovně bezpečného nadkrytí, kde začínala hlavní galerie (např.: K-

Bg-S 12a „U rybníčka“ tvrze Hůrka) 

3) Pokud byl charakter povrchu kopce za vchodovým objektem téměř plochý a 

stoupal jen nevýrazně, bylo využito napojení na podzemí za pomoci výtahové 

šachty (např.: R-H-S 79 „U silnice“ tvrze Hanička) 

Široký vjezd pro automobily byl pochopitelně jednou z potenciálních slabin tvrze, 

jako takové, a tak jeho bezpečnost byla zajištěna hned několika způsoby. Každý vchodový 

objekt měl vždy po dvojici zvonů pro lehký kulomet a také hned po stranách vjezdu do 

překladiště byly umístěny dvě střílny pro protitankový kanón spřažený s dvojčetem 

těžkých kulometů. Vjezd samotný byl chráněn hned třemi způsoby, a to mřížovými vraty, 

zásuvnými vraty a vraty padacími. Pokud by se i tak podařilo jednotkám nepřátelské 

armády proniknout do nitra tvrze, na začátku hlavní galerie se nacházela po stranách 

dvojice menších zalomených komor, zvaných „minové kobky“, které by v této situaci 

odstřelily napojení hlavní galerie na vchodový objekt. (Stehlík, 1992) 

Tvrzové pěchotní sruby 

 Úkoly tvrzových pěchotních srubů byly v porovnání s těmi izolovanými v podstatě 

velmi podobné. Bránit povrch tvrze, zejména pak její hlavní výzbroj, spočívající 

v dělostřeleckých otočných a výsuvných věžích, minometných otočných věžích a 

dělostřeleckých srubech. Jejich výzbroj opět spočívala především v kulometech a 

pevnostním protitankovém kanónu vzor 36, nicméně nalezneme i varianty zcela zapuštěné 

do terénu se zbraněmi pouze „pod pancířem.“ (MO-Sm-S 40 „Nad silnicí“ patřící do 

sestavy objektů tvrze Smolkov). Jejich umístění zpravidla záleželo na poloze výše 

uvedených hlavních bojových objektů tvrze, případně na vzájemném umístění tvrze jako 

takové, vůči linii těžkého opevnění. Existují tedy příklady využití tvrzových pěchotních 

srubů pouze v rámci dané tvrze, která ležela mimo hlavní obrannou čáru (tvrz Smolkov), 

ale také i se zcela opačnou situací, kdy několik takovýchto tvrzových pěchotních srubů 

bylo umístěno přímo v linii těžkého opevnění (tvrz Šibenice). Kromě těchto úkolů také tyto 

objekty často plnily úlohu míst pro nouzovou evakuaci tvrze, protože v jejich týlových 

patrech se nacházely nouzové východy do ochranných příkopů pod střílnami hlavních 

zbraní, a také byly často vybaveny dělostřeleckým pozorovacím zvonem se speciální 

optikou, umístěným v šachtě uprostřed stropu, jelikož se často nacházely v místech, kde 
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byl daleký výhled do předpolí, a tak nahrazovaly v sestavě objektů tvrze objekt 

dělostřelecké pozorovatelny. (Stehlík, 1992) 

Dělostřelecké pozorovatelny 

 Dělostřelecké pozorovatelny byly v sestavách dělostřeleckých tvrzí poměrně 

ojedinělým jevem. Pokud se navíc budeme striktně držet pravidla, že za tvrzový objekt 

považujeme pouze ten, který je napojen na její podzemní prostory, máme pouze jednu 

takovouto realizovanou pozorovatelnu, a to tu na tvrzi Smolkov (MO-Sm-S 42 „Nad 

Hájem“). Dělostřelecké pozorování pro potřeby tvrze se dalo zajistit několika různými 

způsoby. Tak nejprve to byly polní pozorovatelny přímo v terénu. Dále to byly vybrané 

izolované objekty těžkého opevnění na místech s dalekým rozhledem do okolí a 

v palebném vějíři tvrze, které disponovaly dělostřeleckým pozorovacím zvonem se 

speciální optikou, (do září 1938 však nebyly ještě v objektech nainstalovány). Další 

možností popsanou v pojednání předcházejícímu této kapitole bylo využití často 

předsunutých tvrzových pěchotních srubů na čele tvrze stejným způsobem, jako u 

izolovaných těžkých objektů. Pokud toto vše nestačilo, bylo zapotřebí doplnit sestavu 

povrchových objektů tvrze dělostřeleckou pozorovatelnou. Dělostřeleckých pozorovatelen 

však máme celkem dva druhy, a to ty napojené na podzemí, a ty které na ně napojené 

nejsou. Jak již bylo zmíněno, tou jedinou s napojením na podzemí tvrze je ta na Smolkově. 

Druhou variantu pak představuje příklad dělostřelecké pozorovatelny tvrze Hůrka K-Bg-S 

12b „Utržený“, která na podzemí napojena nebyla z důvodu její přílišné vzdálenosti od 

zbylých objektů tvrze a ve které se do letošního roku nacházelo malé muzeum. Nutno 

zmínit, že jako součást této pozorovatelny se zde in natura dochoval i originál právě onoho 

dělostřeleckého pozorovacího zvonu, svého druhu jediný v České republice vůbec. 

(Stehlík, 1992) 

 Dělostřelecké pozorovatelny byly nejmenšími objekty tvrzí vůbec a byly v podstatě 

celé zapuštěné do terénu tak, že vyčnívala pouze dvojice jejich pancéřových zvonů, z nichž 

jeden byl umístěn výrazně výše, než druhý. To logicky budí u zájemců o jejich průzkum 

představu, že ten umístěný výše je právě tím, který byl určen primárně pro pozorování. 

Opak je však pravdou. Výše umístěný zvon byl zvonem pro lehký kulomet, který za 

pomoci výškového zisku vytvářel palebné krytí pro onen dělostřelecký pozorovací zvon, 

který byl nejvíce ohrožen útoky od úpatí kopce postupujících vojáků a který sám neměl 



Patrik Falhauer: Současná situace na ploše bývalého staveniště dělostřelecké tvrze Šibenice 

a možnosti jejího využití pro potřeby cestovního ruchu 

2018  20 

 

lafetaci pro žádnou zbraň. V případě nouze se skrze průzory zvonu mohl pozorovatel bránit 

pouze palbou z pistole. (Stehlík, 1992) 

Dělostřelecké sruby 

 Jedním z hlavních bojových objektů velké většiny tvrzí (výjimky tvrze Bouda a 

Orel) byly dělostřelecké sruby. Jednalo se, co se týče kubatury spotřebovaného betonu na 

každý objekt, o vůbec největší bojové stavby československého opevnění, jako takového 

(přes 5000 m3). Kvůli tomu také dělostřelecké sruby, jako jediné ze všech druhů 

pevnostních objektů nebyly betonovány najednou a nepřetržitě, jako monolity, ale byly 

rozděleny na dvě části, které jsou dodnes dobře rozpoznatelné díky dilatační spáře, vedoucí 

napříč celým objektem. Jejich hlavním úkolem bylo postřelovat vybraný směr linie 

opevnění (těžkých objektů buď západně, nebo východně od dané tvrze). Sloužit jim k tomu 

měly tři houfnice vzor 38, ráže 100 mm, speciálně vyvíjené pro tento účel (jejich vývoj se 

však na podzim roku 1938 teprve dokončoval a jejich první instalace v dělostřeleckých 

srubech se daly čekat před koncem tohoto roku, pravděpodobně prvním takovýmto srubem 

by byl MO-Sm-S 39 „U trigonometru“ stavebně nejpokročilejší tvrze Smolkov). 

Předpokládaný dostřel těchto houfnic měl sahat do vzdálenosti necelých jedenácti 

kilometrů od dělostřeleckého srubu a spotřeba munice v porovnání s ostatními zbraněmi 

měla být i vzhledem ke značným rozměrům a hmotnosti náboje (14,4 kg) obrovská. 

Vystřelené nábojnice měly padat do velkého ochranného příkopu pod střílnami, do kterého 

také ústil nouzový východ ze srubu. Každý dělostřelecký srub měl svůj vlastní sklad 

munice v podzemí hned pod srubem a muniční výtah, kterým by se transportovaly náboje 

přímo do objektu. (Stehlík, 1992) 

Poněkud komplikovanou alchymií bylo v porovnání s ostatními objekty také 

natočení dělostřeleckých srubů jako takových. Každý dělostřelecký srub měl vést 

zešikmenou přímou palbu nejen do svého směru pevnostní linie na daném křídle tvrze, ale 

také i výrazně do jeho předpolí. Tudíž bylo žádoucí, aby byl vytočen směrem ke státní 

hranici pokud možno, co nejvíce. Na druhou stranu případný přímý zásah nepřátelským 

dělostřelectvem do střílen srubu mohl objekt vyřadit z boje, a tak právě poměr mezi 

jakýmsi přijatelným rizikem a potřebou maximálního využití potenciálu ve srubu 

umístěných zbraní byl často předmětem různých pozměňujících úprav, které v krajním 

případě přicházely ze strany vojenské správy na staveniště tvrze i v době, kdy byl daný 
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výkop pro jeho původní umístění v terénu již ze značné části hotov, což přinášelo spory 

mezi stavební firmou a armádou o to, kdo tyto vícepráce zaplatí (tvrz Smolkov). (Durčák a 

kol., 2012) 

Jistý vývoj prodělaly i střílny pro tyto tvrzové houfnice. První skupina tvrzí, zadaná 

k výstavbě v roce 1936 (Smolkov, Bouda, Hůrka, Adam a Hanička) měla dělostřelecké 

sruby se střílnami s úhlovým rozpětím 45°. Takticko-technicky zajímavou variantou mezi 

nimi je zde dělostřelecký srub K-Am-S 45 „Jabůrek“ tvrze Adam, který je horizontálně 

rozdělen a jedna jeho střílna se nachází níže, než dvě ostatní. (Je však veřejnosti 

nepřístupný, protože je součástí vojenského prostoru.)  Později zadávané tvrze však už 

měly dělostřelecké sruby se střílnami hlavních zbraní o rozpětí 60°. Tato změna opět 

souvisí se snahou najít kompromis mezi vytočením srubů a využitím potenciálu jejich 

hlavních zbraní. Jedním z takovýchto objektů je i dělostřelecký srub N-D-S 75 „Zelený“ 

tvrze Dobrošov, který byl vybetonován až těsně před podepsáním Mnichovské dohody, a 

který byť ve fázi zcela syrového skeletu, je dnes součástí expozice známého (a vůbec 

prvního) pevnostního muzea, sídlícího od konce šedesátých let v této tvrzi. (Stehlík, 1992) 

Dělostřelecké otočné a výsuvné věže 

 Hlavní zbraní každé dělostřelecké tvrze byla bezesporu dělostřelecká otočná a 

výsuvná věž. Jednalo se o na první pohled poměrně jednoduchý, zcela do země zapuštěný 

objekt, v jehož osm metrů široké centrální kruhové šachtě měla být zasazena 420 tunová, 

ocelolitinová výsuvná a otočná konstrukce firmy Škoda Plzeň, označována v plánech 

písmeny „RO.“ Stejně jako ve střílnách dělostřeleckých srubů měla být hlavní zbraní každé 

této věže houfnice vzor 38, ráže 100 mm. V dělostřeleckých otočných a výsuvných věžích 

měla být vždy osazena dvojice těchto zbraní. (Stehlík, 1992) 

Hlavním úkolem „věží RO“ bylo opět palebně působit zejména ve prospěch linie 

těžkých objektů do vzdálenosti téměř jedenácti kilometrů, avšak nyní ve zcela libovolném 

směru. Osádka tvrze se tedy mohla bránit i v případě, že by byla naprosto obklíčená. Navíc 

riziko poškození houfnic, nebo samotné konstrukce věže zde bylo poměrně malé. Věž byla 

výsuvná (vysouvala se o 70 cm) a byla schopná se vysunout, či zasunout během sedmi 

sekund. Celá konstrukce byla navíc důmyslně odpružena tak, aby byla schopna absorbovat 

energii z přímých zásahů během ostřelování dělostřelectvem, či leteckého bombardování. 

Otočení celé věže kolem dokola trvalo minutu a půl, a přestože se provádělo elektricky, tak 
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i v případě poškození centrální strojovny tvrze, či nečekaném výpadku elektřiny bylo 

možno díky promyšlenému systému hydrauliky, vyvažovadel a protizávaží celou věží 

otáčet i ručně. Plánovaná spotřeba munice zde opět byla značná a každá dělostřelecká 

otočná a výsuvná věž měla svůj vlastní sklad v podzemí hned pod objektem a vlastní 

muniční výtah na dopravu nábojů do něj. (Stehlík, 1992) 

Osazení konstrukce celého onoho několikasettunového kolosu do objektu děl. a 

otočné výsuvné věže však do září 1938 nikde neproběhlo. Důvody jsou v zásadě dva, a tím 

prvním je tedy zpožděný vývoj tvrzových houfnic, které nahradily původní plánované 

80mm kanóny, o kterém bylo psáno již v části, pojednávající o dělostřeleckých srubech a 

tím druhým pak samotná technologická náročnost této věže. V době Mnichovské krize 

byly rozpracovány v Plzni dvě tyto konstrukce, z nichž jedna byla ve fázi velmi 

pokročilého rozpracování. Menším vývojem prošly i objekty pro tyto věže. U prvních 

projektovaných tvrzí převažovaly objekty, které kromě „věže RO“ měly i zvon pro lehký 

kulomet pro ochranu bezprostředního okolí. Tento zvon se objevuje i u dělostřeleckých a 

otočných výsuvných věží projektovaných, případně zadávaných k výstavbě později, ale 

zde často bývá na plánech již škrtnut (např.: tvrze Orel, nebo Šibenice). Dělostřelecká tvrz 

Stachelberg (česky Babí) v Krkonoších jako jediná měla mít dokonce dvě tyto 

dělostřelecké otočné a výsuvné věže v sestavě svých objektů. (Stehlík, 1992) 

Minometné otočné věže 

 Objekty minometných otočných věží jsou jediným příkladem bojového objektu 

tvrze, který nikdy nebyly realizovány, a to i přesto, že vzhledem k charakteru okolního, 

často velmi členitého terénu, byla jejich úloha u mnoha tvrzí velmi důležitá, takřka 

srovnatelná s významem hlavní zbraně každé tvrze – dělostřeleckou otočnou a výsuvnou 

věží. Důvodem zpoždění zde byl opět vývoj hlavní zbraně objektu, v tomto případě tedy 

tvrzového minometu. S minomety v československém opevnění byl obecně poměrně velký 

problém. Alfou a omegou každého minometu je totiž možnost natáčení úhlu jeho hlavně a 

tím i přesná regulace jeho dostřelu, která v případě jeho umístění do statické střílny 

pevnostního objektu není vůbec možná. Jeho úkolem je totiž především svou palbou 

vykrývat prostory nezasažitelné přímou palbou. Toho dosahuje spíše kolmým, než 

horizontálním náklonem své hlavně, do které se vhazují shora miny. Čím strmější je 

náklon, tím mina vyletí výše a dopadne blíže místa jejího vystřelení a naopak. Takto lze 
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možno zasáhnout i cíle, nacházející se za kopci, či v hlubokých údolích a roklích, pakliže 

dostane obsluha minometu přesné informace o jejich poloze. Pevnostní minomety však 

měly fungovat jinak. Díky neměnné ose hlavně ve střílně (45°) se měla vzdálenost 

vystřeleného náboje regulovat speciálními kapslemi se střelným prachem, které se 

společně s nábojem vkládaly do nábojové komory (mohly být až čtyři). To si vyžádalo 

značné technologické nároky na odolnost spodní části minometu a zároveň to zpomalovalo 

vývoj zbraně, jako takové. (Komanec, Prášil, 2001) 

Původně měl být jako tvrzový minomet využit stávající, taktéž ještě vyvíjený 

minomet vzor 38, ráže 90 mm, určený do objektů těžkého opevnění. V roce 1938 však bylo 

rozhodnuto o zahájení vývoje nového tvrzového minometu o ráži 120 mm, díky kterému se 

do jisté míry změnila i celá původně zamýšlená konstrukce minometné věže. Největší 

změnou zde bylo bezesporu to, že byl vypuštěn požadavek na její zásuvnost a výsuvnost. 

Minometná otočná věž měla mít kopulovitý tvar a střílna pro minomet měla být 

uzavíratelná a vizuálně tak mohla z pohledu dnešních staveb vzdáleně připomínat 

hvězdárnu s teleskopickým dalekohledem. Objekt, do něhož měla být celá konstrukce 

osazena, měl být stejně jako v případě dělostřelecké otočné a výsuvné věže zapuštěn zcela 

do země, měl mít vlastní sklad pod objektem s muničním výtahem v podzemí a vlastní 

vstup pouze z něj. (Komanec, Prášil, 2001) 

Jak již bylo avizováno na začátku, minometné otočné věže se nikde nedočkaly své 

praktické realizace. Ve výběrových řízeních na výstavbu tvrzí se s nimi počítalo pouze 

v rámci celkového projektu, ale ne kalkulace. V následných zadávacích protokolech pro 

vítězné firmy byla pouze poznámka, že budou zadány později. Asi nejvíce je pak tato 

skutečnost viditelná na tvrzi Adam, která je z velké části stavebně dokončena, akorát na 

místě pro budoucí minometnou otočnou věž K-Am-S 44 „Za větrem“ byla pouze 

vybetonována šachta a základová deska kolem ní a dál se čekalo, až bude vývoj minometu, 

a tedy i věže s celým objektem ukončen. (Komanec, Prášil, 2001) 

3.3 Podzemní prostory 

Neodmyslitelnou součástí každé tvrze byly podzemní prostory, spojující navzájem 

všechny povrchové objekty se zázemím, uloženým hluboko pod povrchem, díky kterým 

byla každá tvrz naprosto nezávislá na okolní situaci. Základem byla hlavní galerie, 

začínající v týlu tvrze u vchodového objektu, vedoucí do nitra kopce až k čelu tvrze k jeho 
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hlavním bojovým objektům. Z ní vycházely menší spojovací chodby, vedoucí 

k jednotlivým objektům tvrze, zakončené schodišťovými šachtami. Hlavním úkolem 

hlavní galerie bylo především zajistit zásobování všech tvrzových objektů, a to ve 

významu válečného provozu tvrze, tedy zejména střelivem, jehož spotřeba měla být 

mimořádná. Pro usnadnění dopravy v někdy až více než tři kilometry dlouhém prostoru 

podzemních chodeb byla v podlaze vytvořena dvojice vybrání pro uložení kolejnic, po 

kterých se pohybovaly ručně tlačené vozíky kolejové dráhy. Poměrně rozšířeným mýtem 

v tomto ohledu je, že v podzemí měly jezdit lokomotivy, táhnoucí tyto vozíky za sebou. 

Pravdou však je, že na žádné stavebně dokončené tvrzi nebylo nic takového uskutečněno, 

ani plánováno, a to s výjimkou tvrze Šibenice, kde díky značné vzdálenosti vchodového 

objektu od zbytku tvrze se počítalo s elektrickými lokomotivami. Zde však práce nikdy 

nepostoupily takovým způsobem, aby toto řešení mohlo být realizováno. (Durčák a kol., 

2014) 

Kromě odboček k jednotlivým tvrzovým objektům ještě hlavní galerie spojovala se 

zbytkem tvrze dva sálové komplexy, které byly nezbytnou součástí každé tvrze. První 

takovýto komplex se vždy nacházel hned pod vchodovým objektem, a byl to hlavní sklad 

munice, pohonných hmot, strojovna a filtrovna. Druhý bychom nalezli v místě poblíž 

nejvyššího nadkrytí podzemí zeminou a byly zde ubikace pro všechny vojáky tvrze, 

velitelská sekce, ošetřovna a jídelna s kuchyní. Nutno dodat, že jak bylo vysvětleno u 

popisů konkrétních tvrzových objektů, v podzemí každé tvrze se pak ještě nalézaly menší 

sekundární sklady munice přímo u šachet, vedoucích k hlavním bojovým objektům tvrze 

(děl. otočná a výsuvná věž, dělostřelecký srub a minometná otočná věž). (Stehlík, 1992) 

Pokud vchodový objekt nebyl napojen na podzemí tvrze přímo rovnou hlavní galerií, 

ale svážnicí, nebo výtahovou šachtou, na začátek (nebo spíše v tomto případě konec) 

hlavní galerie navazovala odvodňovací štola, zakončená výtokem do odvodňovacího 

potrubí. Veškeré podzemí tvrze totiž muselo být (většinou jen v řádech několika málo 

desetin %) ukloněno tak, aby podzemní voda volně odtékala právě směrem ke 

vchodovému objektu, který byl buď odvodněn zároveň s celým podzemím tvrze, anebo 

v případě, že nejnižší bod tvrze nebyl v úrovni spodního patra vchodového objektu, jako to 

bylo v uváděných dvou příkladech jeho napojení na podzemí, pak pokračovala právě 

odvodňovací štolou. V rámci československého opevnění pak existuje jediný příklad, kdy 

byla tvrz odvodněna dvěma odvodňovacími štolami, a to je tvrz Dobrošov. (Stehlík, 1992) 
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4 DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ ŠIBENICE 

Šibenická tvrz u Nového Dvora na Opavsku byla poslední, k výstavbě zadanou tvrzí 

československého opevnění. Čítat měla celkem osm bojových objektů, z toho tři tvrzové 

pěchotní sruby, dva dělostřelecké sruby, dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž, vchodový 

objekt a snad ještě v průběhu výstavby tvrze i minometnou otočnou věž, která ještě zadána 

k výstavbě nebyla. Všechny tyto objekty mělo spojovat celkem 3,2 km podzemních chodeb 

ve hloubce od 5,5 m (konec odvodňovací štoly) až po téměř 34 m (podzemí pod 

dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věží). Práce na tvrzi započaly ve druhé polovině dubna 

roku 1938 (přípravné a povrchové práce), hloubení pracovních a definitivních šachet 

začalo v květnu a ražba štol byla zahájena po dosažení předpokládaných hloubek převážně 

v měsíci srpnu. V součtu s celkem pěti pracovními šachtami, čtyřmi definitivními šachtami 

(tři pro tvrzové pěchotní sruby a vchodový objekt), šachtou pro nouzový výlez a pracovní 

šachticí na konci odvodňovací štoly bylo rozpracováno celkem jedenáct samostatných 

úseků podzemních chodeb, které se zřejmě nepodařilo ani v jednom případě vzájemně 

propojit. Tvrz byla v době Mnichovské krize opuštěna v raném, avšak velmi 

rozpracovaném stádiu, jenž však nikdy nenalezlo žádné smysluplné využití, a tak byly jeho 

pozůstatky postupně likvidovány. Dnes jsou stopy po výstavbě tohoto monumentálního 

díla patrné méně, než kdykoliv v minulosti a tvrz Šibenice je v současnosti jedinou tvrzí, 

jejíž existenci v terénu nepřipomíná žádná cedule, naučná stezka, informační tabule, ani 

cokoliv jiného. (Durčák a kol., 2014) 

Poloha: 

 Plocha bývalého staveniště tvrze Šibenice se rozkládá na katastru obce Stěbořice, 

konkrétně místních částí Jamnice, Březová a Nový Dvůr, asi 8 km západně od Opavy. (viz 

obrázky 4, 5) Pojmenována je po nevýrazném vrchu Opavské pahorkatiny „U Šibenice“ 

(376 m. n. m.) na jehož povrchu se měla nacházet a pod kterým mělo být vedeno tvrzové 

podzemí. (viz obrázek 6) (Durčák a kol., 2014) 
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Obrázek 4: Umístění dělostřelecké tvrze Šibenice na mapě České republiky (zdroj: www.mapy.cz, 2018) 

 

Obrázek 5: Bližší pohled na umístění dělostřelecké tvrze Šibenice na mapě Moravskoslezského kraje (zdroj: 

www.mapy.cz, 2018) 
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Obrázek 6: Schéma podzemí a povrchových objektů tvrze Šibenice v terénu (autor: Sukeník, 2018) 
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Přehled a popis povrchových bojových objektů tvrze: 

Tvrzový pěchotní srub OP-Š-S 30 „U Šibenice“ 

 První ze tří tvrzových pěchotních srubů na čele Šibenice, palebně navazující 

východně na postavení levé palebné přehrady izolovaného pěchotního srubu OP-S 29 

„Rozcestí“ nesl pojmenování po vrcholu nevýrazné kóty, v jejíž blízkosti se nacházel a po 

které byla pojmenována celá tvrz. Jeho cílem bylo především zabránění proniknutí 

německých jednotek na samotný povrch tvrze a také ze své výhodné předsunuté pozice 

provádět pozorování dalekého předpolí. Vybaven byl podobně, jako izolované pěchotní 

sruby po obou stranách na každé straně sdruženým protitankovým kanónem Škoda a 

dvojčetem těžkých kulometů, doplněných lehkými kulomety ve střílnách a zvonech. 

Uprostřed stropu se pak počítalo s dělostřeleckým pozorovacím zvonem se speciální 

optikou. Na rozdíl od „netvrzových“ pěchotních srubů objekt neměl vlastní vchod, pouze 

nouzový východ, vedoucí do levého ochranného příkopu podobného provedení, jako u 

dělostřeleckých srubů. (Durčák a kol., 2014) 

Tvrzový pěchotní srub OP-Š-S 31 „U cesty“ 

 Prostřední z trojice tvrzových pěchotních srubů ve své obecné charakteristice 

odpovídal svému předchůdci. Palebně spolupracovat měl zejména se svými na křídlech 

umístěnými dvěma tvrzovými pěchotními sruby, na rozdíl od nich však neměl vlastní 

vchod, ani nouzový východ a vstupovalo a v případě nouze i vystupovalo se z něj pouze 

z podzemí. Krycí název je odvozen od polní cesty, vedoucí kolem objektu. (Durčák a kol., 

2014) 

Tvrzový pěchotní srub OP-Š-S 32 „Kopaniny“ 

 Poslední, nejvíce na západ situovaný pěchotní srub tvrze z hlediska obecného 

popisu odpovídal dvěma předchozím objektům. Jako jediný však měl vlastní nouzový 

východ situovaný do pravého ochranného příkopu a na své levé straně měl palebně 

spolupracovat s izolovaným pěchotním srubem OP-S 36a „Horní dvoják“, který sice nebyl 

napojen na podzemí Šibenice, a tak nebyl její přímou součástí, byl však zadán k výstavbě 

společně s ní a stavěla jej stejná firma, která stavěla v roce 1938 celou tvrz. Krycí název 

vychází z místního názvu. (Durčák a kol., 2014) 
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Dělostřelecká otočná a výsuvná věž OP-Š-S 33 „Katastr“ 

 Hlavní zbraň každé tvrze byla v případě Šibenice situována téměř na vrchol kóty 

„U Šibenice“ (376 m. n. m.), odkud měla ideální kruhový výstřel, který ideálně vyhovoval 

parametrům této stavby i zbraně. Do „dělotoče“ se vstupovalo pouze z podzemí. (Durčák a 

kol., 2014) 

Minometná otočná věž OP-Š-S 33a „Nový Dvůr“ 

 Minometná otočná věž byla jediným nikdy nezadaným objektem tvrze k výstavbě. 

Přístup do ní byl pouze z podzemí. Jejím úkolem bylo palebně pokrývat hluchá místa 

zvlněného terénu zejména na západ od Šibenice. Krycí název objekt získal po blízké osadě 

jižně od tvrze. (Durčák a kol., 2014) 

Dělostřelecký srub OP-Š-S 34 „Březová“ 

 Jeden ze dvou mohutných objektů pro trojice v době výstavby tvrze ještě 

vyvíjených tvrzových houfnic vzor 38, ráže 100 mm. Rozevření střílen bylo již plánováno 

na 60°, na místo původních 45° a směr palby tohoto srubu byl plánován na západ, přibližně 

do prostoru plánovaného izolovaného pěchotního srubu OP-S 50 u obce Sosnová. Krycí 

název objektu je odvozen od názvu osady, v jejíž těsné blízkosti měl být postaven. (Durčák 

a kol., 2014) 

Dělostřelecký srub OP-Š-S 35 „U vrby“ 

 Druhý dělostřelecký srub tvrze Šibenice měl být obdobou, avšak zrcadlově 

převrácenou variantou toho prvního, jehož tři plánované houfnice měly palebně 

podporovat izolované těžké objekty směrem na východ, a to až do prostoru Stříbrného 

jezera na severozápadě města Opavy. Do dělostřeleckých srubů se vstupovalo z podzemí, 

případně přes východ situovaný v rohu mohutného ochranného příkopu pod střílnami. 

Krycí název srubu je odvozen od místního názvu. (Durčák a kol., 2014) 

Vchodový objekt OP-Š-S 35a „Divá hůra“ 

 Hlavní vstup do podzemí tvrze byl plánován přes vchodový objekt OP-Š-S 35a, 

umístěný zhruba 400 m v poli jižně od osady Březová. Díky téměř nestoupajícímu terénu 

bylo plánováno jeho napojení na podzemí skrze více než 20 metrů hlubokou výtahovou 

šachtu. Krycí název byl použit podle názvu terénní vlny, cca 0,5 km jihovýchodně od 

vchodového objektu. (Durčák a kol., 2014) 
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4.1 Prvotní úvahy o umístění tvrze 

Jak již bylo vysvětleno v části, pojednávající obecně o dělostřeleckých tvrzích, každá 

takováto tvrz byla úzce navázána na trasu těžkého opevnění, které měla svou palbou 

podporovat a jeho předpolí bránit. Velmi dobrým příkladem, na kterém se dá tato 

skutečnost dokázat je právě tvrz Šibenice. Původní trasa opevnění, tak jak ji můžeme dnes 

v terénu pozorovat, totiž měla vypadat zcela jinak. Prvotní myšlenka počítala s tím, že linie 

těžkých objektů stavebního úseku Moravská Ostrava, zakončená tvrzí Smolkov, dotýkající 

se zde severního okraje Oderských vrchů v tomto bodě přejde dále v pokračování 

opavského úseku podél dalších vrcholů tohoto nevýrazného pohoří a povede jižně od města 

Opavy v okolí Hradce nad Moravicí a Raduně. Jinými slovy, zásadní rozdíl zde byl v tom, 

že město Opava mělo být v předpolí opevněné linie a mělo být přenecháno nepříteli 

v prvotní fázi ozbrojeného konfliktu bez boje. (Durčák a Gregar, 1998) 

V průběhu dalšího vývoje projekce trasy plánované linie opavského opevnění v roce 

1936 bylo ale nakonec rozhodnuto, že Opava a její okolí je příliš významným bodem, kde 

se potkává hned několik významných silničních komunikací, vede zde železnice, jak 

z vnitrozemí, tak od státní hranice s Německem (dnes zrušená trať Opava – Piltsch, polsky 

Pilszcz), v jejímž okolí se nachází množství míst, vhodných k pozorování a rovinatá 

zemědělská krajina západně od města je ideálním nástupovým prostorem pro útok na, pro 

Moravu životně důležité město Olomouc, a tak bylo rozhodnuto vést definitivní trasu 

pevnostní linie severním obloukem kolem města a dále pak západním směrem k Velkým 

Heralticím a dále k Bruntálu. (Durčák a Gregar, 1998) 

Tato změna trasy těžkého opevnění změnila i původně plánovanou pozici „Opavské 

tvrze,“ která měla stát na Braneckém kopci u Hradce nad Moravicí, ale díky této nové 

situaci musela být posunuta směrem na sever. Najít vhodné místo v lehce zvlněné krajině, 

intenzivně využívané místními zemědělci se zdálo, jako takřka neřešitelný úkol, jelikož pro 

uskutečnění výstavby tvrze jako takové bylo zapotřebí bezpodmínečně splnit dvě základní 

podmínky, a to zajistit samočinné odvodnění celého podzemí tvrze samospádem a zároveň 

zajistit bezpečné nadkrytí podzemních prostor v závislosti na tvrdosti okolních hornin 

zhruba od dvaceti do padesáti metrů. (Durčák a Gregar, 1998) 

Nakonec bylo rozhodnuto budoucí tvrz vybudovat na nevýrazném, takřka plochém 

vrchu „U Šibenice“ s nadmořskou výškou jen 376 m. n. m., ze kterého ale byl výborný 
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výhled do okolí v podstatě v plném rozsahu 360°. Nacházel se byť hraničně v dosahu styku 

budoucích palebných vějířů se sousední tvrzí Šibenice i tehdy ještě plánovanou tvrzí 

Milotický vrch. Mohutné břidlicové vrstvy poskytovaly možnost bezpečného uložení 

podzemních prostor i při relativně malém nadkrytí a odvodnění celého podzemí tvrze bylo 

plánováno svést do zalesněného údolí jen několik desítek metrů východně od Nového 

Dvora. (Durčák a Gregar, 1998) 

4.2 Výběrové řízení 

Výběrové řízení na výstavbu tvrze bylo ve formě omezené soutěže vypsáno v první 

polovině ledna roku 1938. Osloveno bylo celkem pět státně spolehlivých firem, a to Hlava, 

Lanna, Velfík, Pažout a Záruba-Pfeffermann Ještě v průběhu ledna pak v období od 14. do 

24. ledna proběhla pochůzka zástupců oslovených firem po ploše budoucí tvrze 

v doprovodu zástupců vojenské správy, konkrétně ŽSV. IV Opava (Ženijního skupinového 

velitelství), které zajišťovalo výstavbu opevnění od Háje ve Slezsku až po Vrbno pod 

Pradědem. Možnost přihlásit do soutěže svou nabídku pak firmy měly do 14. února, 9:00. 

Vítězem tohoto výběrového řízení se s nejnižší nabídkou stala pražská firma Lanna 

s částkou 49 779 717, 30 Kč, které byl 14. března vydán zadávací protokol, na základě 

něhož měla ve lhůtě 26 měsíců zhotovit dělostřeleckou tvrz Šibenice v jejím plném 

rozsahu, tedy uskutečnit výstavbu celého podzemí, všech povrchových objektů tvrze 

(kromě minometné otočné věže OP-Š-S 33a „Katastr“ – důvody popsány v kapitole 3.1), 

nouzového výlezu, pěti kabelových komor, protitankových příkopů a příjezdové silnice 

směrem od Nového Dvora. Dále to pak bylo i vybetonování dvou izolovaných pěchotních 

srubů OP-S 36a „Horní dvoják“ a OP-S 36b „Dolní dvoják“. V případě překročení 

předepsané doby k výstavbě tvrze by firmě Lanna bylo účtováno penále ve výši 1000 Kč 

za každý započatý den. (Durčák a kol., 2014) 

V tomto protokolu bylo zároveň řešeno i získávání surovin pro výstavbu tvrze. 

Vojenská správa standardně zajišťovala především železo a cement, čímž celkový stavební 

náklad na výstavbu tvrze vzrostl na 61 730 000 Kč. Pro realizaci šibenické tvrze však bylo 

zapotřebí zajistit ještě další suroviny, ideálně z blízkého okolí budoucího staveniště. Písek 

a oblázky měly být bagrovány z koryta řeky Opavy, kamenná drť pak z lomů na Gudrichu 

(Skalce) a v Životicích. Kámen na předlohy zeminových zásypů objektů pak měl být 

dodáván z lomu z nedalekého Sádku. Zajímavý byl též i bod, který hovořil o finančních 
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srážkách za nadměrné kácení dřeva v prostoru staveniště tvrze. Vzhledem k charakteru 

krajiny, kde měla tvrz vzniknout, to zní jako požadavek velmi podivný, jelikož tvrz stojí de 

facto celá na polích a možnosti využívání místních zdrojů dřeva zde jsou výrazně omezené. 

(Durčák a kol., 2014) 

4.3 Výstavba tvrze  

Ještě těsně před zahájením výstavby samotné tvrze byly v průběhu měsíce dubna 

provedeny přípravné práce, spočívající ve vytýčení přeložky cesty kolem chystaného 

centrálního skladu v Březové, transport vrtné soupravy pro vyvrtání studny na místě 

budoucího objektu OP-S 36a, kde se očekávala velmi svízelná situace, co se týče vodních 

poměrů, zaměřování pozic budoucích objektů a šachet a zejména výstavba kancelářské 

budovy pro úředníky firmy Lanna, která započala 19. dubna (viz obrázek 7). (Durčák a 

kol., 2014) 

 

Obrázek 7: Současný stav bývalých kanceláří fy. Lanna (foto: Falhauer, 2017) 

 

Jako první pracovní den, od kterého se počítala ona 26 měsíců trvající lhůta, byl 

stanoven 30. duben. Stavební firma však musela své práce vést podle předem schváleného 

plánu, který musela připravit a předložit k posouzení vojenské správě. Firma Lanna 

navrhovala následující. Nejprve budou vybetonovány dva izolované pěchotní sruby OP-S 

36a a OP-S 36b, zadané společně s výstavbou tvrze, a pak bude provedena výstavba všech 
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tří tvrzových pěchotních srubů v pořadí 30, 31 a 32. Vše se mělo stihnout do konce roku. 

Zbylé objekty, včetně podzemí pak měly být dokončeny do konce roku 1939, přičemž 

firma upozorňovala na nutnost vyhloubení alespoň pěti pomocných pracovních šachet, na 

místo plánovaných tří, a to tedy zejména dvou mezi jednotlivými stanovišti všech tří 

pěchotních srubů, a to z toho důvodu, že po vybetonování pěchotních srubů bude 

znemožněno využívat šachty pod nimi pro těžbu vytěžené horniny na povrch. Vojenská 

správa návrh smetla ze stolu s tím, že firma nevyužívá své stavební kapacity. Schválila 

pouze výstavbu jedné pracovní šachty cca 100 m za objektem OP-Š-S 31 a nařídila, aby do 

konce roku 1938 byla proražena celá hlavní galerie o délce 2174 m i s odvodňovací štolou 

tak, aby bylo zajištěno samočinné odvodnění celého podzemí, jeho větrání a spojení. 

(Durčák a kol., 2014) 

Firma svůj harmonogram prací přepracovala a na začátku května jej opět předložila 

ke schválení vojenské správě, která jej však překvapivě zamítla opět. Nesouhlasila zejména 

s tím, že zbylé bojové objekty tvrze budou vybudovány do konce roku 1939, což se ji zdálo 

příliš dlouho a nařídila, aby vchodový objekt a oba dělostřelecké sruby byly vybetonovány 

nejpozději do konce dubna 1939, jelikož v květnu bylo plánováno osazování pancéřových 

zvonů. Dělostřelecká otočná a výsuvná věž, případně prozatím nezadaná minometná 

otočná věž měly i nadále termín svého dokončení do konce roku 1939, jelikož kromě 

hlavních zbraní ve věžích vlastní zvony neměly. Zároveň povolila vyhloubení páté 

pomocné šachty a to tak, že definitivní pozice všech pracovních šachet nad hlavní galerií 

byly (viz tabulka 1):  

Tabulka 1: Definitivní pozice pracovních šachet na staveništi tvrze Šibenice (Durčák a kol., 2014): 

Název šachty: Pozice: Orientační umístění v rámci objektů tvrze: 

P1 310 m mezi OP-Š-S 35a a P2 

P2 832 m mezi P1 a P3 v místě budoucí odbočky pod OP-Š-S 34 

P3 1182 m mezi P2 a P4 v místě plánované odbočky pod OP-Š-S 35 

P4 1563 m mezi OP-Š-S 30 a OP-Š-S 31 

P5 1877 m mezi OP-Š-S 31 a OP-Š-S 32 

Pozn.: Údaje o uvedených vzdálenostech ukazují vzdálenost šachty od bodu 0 („červeného kolíku“ tvrze), 

kterým byla osa šachty pro budoucí vchodový objekt, kde začínala hlavní galerie. 

S takto schváleným harmonogramem tedy nakonec započala výstavba tvrze Šibenice. 

(Durčák a kol., 2014) 
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4.3.1 Stavební činnost na povrchu 

V květnu započala výstavba tvrze, jako takové a jako jeden z prvních bodů 

plánovaných prací byla zahájena výstavba nové, cca 900 m dlouhé příjezdové silnice ke 

vchodovému objektu, a dále pak až do Březové do prostoru křižovatky uprostřed této 

osady. V místě, kde cesta míjela vchodový objekt, byla zhotovena malá odbočka směrem 

napravo od cesty. Na silnici se pracovalo od května do srpna a podařilo se ji celou 

dokončit. V průběhu stejného měsíce, kdy započala výstavba hlavní příjezdové silnice, 

byla rovněž dokončena výstavba kanceláří firmy Lanna v Březové, kam se úředníci, kteří 

do té doby úřadovali až ve vzdálené Opavě, neprodleně přesunuli během několika málo 

dní. (Durčák a kol., 2014) 

Doprava nejen na staveniště, ale také v rámci něj byla životně důležitým faktorem 

pro splnění náročných časových požadavků pro realizaci celé tvrze ze strany vojenské 

správy. Firma se rozhodla na povrchu vybudovat síť dočasných polních drážek o rozchodu 

600 mm, kde byly vozíky ručně tlačeny a využívaly se zejména na trase od šachet 

k deponiím, na větší vzdálenosti pak byla zbudována úzkorozchodná železnice o rozchodu 

700 mm, po které jezdily parní lokomotivy a která vedla v rámci dvou oddělených tras od 

pěchotních srubů tvrze na severu po centrální sklad v Březové a od šachty vchodového 

objektu po prostor odvodňovací štoly zcela na jihu. Každá z těchto dvou tratí měla svou 

vlastní výtopnu. V případě té první se nacházela vedle centrálního skladiště v Březové, v té 

druhé pak u vchodového objektu. (Durčák a kol., 2014) 

Ačkoliv většina prací probíhala pod povrchem, i na něm běžely práce přímo se tvrzí 

související. Jejich největší objem byl bezesporu u trojice pěchotních srubů. Pro ně byly 

v průběhu léta zcela zhotoveny výkopy, na jejichž dnech se dále pokračovalo v hloubení 

budoucích schodišťových šachet (viz. kapitola 4.3.2). Výkopové práce probíhaly i v jejich 

blízkém okolí, jelikož každý takovýto výkop pro budoucí objekt již musel mít vyřešeno své 

odvodnění, a tak z okraje výkopu byla postupně vedena rýha pro uložení kanalizačního 

potrubí a několika revizních šachtic z kameniny, které byly do ní okamžitě pokládány a 

následně zasypáváno. Konkrétní údaje přináší následující tabulka 2: 
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Tabulka 2: Přehled položeného odvodňovacího potrubí u povrchových objektů tvrze (Durčák a kol., 2014): 

Objekt: Délka potrubí: Počet rev. š.: Vyústění: 

OP-Š-S 30 56,5 m 2 vlevo od cesty Březová - Jamnice 

OP-Š-S 31 193 m 1 vlevo od místní polní cesty 

OP-Š-S 32 90 m 3 u deponie OP-Š-S-32 

OP-Š-S 34 120 m 3 u silnice západně od Březové 

 

 Z tabulky vyplývá, že mezi trojicí pěchotních srubů figuruje i dosud zatím v rámci 

výstavby tvrze nezmiňovaný dělostřelecký srub OP-Š-S 34 „Březová“. „Šibeniční“ termín 

výstavby tvrze Šibenice totiž nutil podnikatele v maximální možné míře efektivně využívat 

všechny pracovníky, které měl k dispozici. Nejvíce je tato skutečnost patrna právě na 

tomto objektu, který se sice měl betonovat nejpozději až v dubnu následujícího roku, ale 

firma na jeho budoucí plochu již od druhé poloviny července posílala pracovníky, pro které 

neměla využití, aby zde prováděli skrývku humusu a následně započali výkop pro budoucí 

srub, přičemž v rámci těchto výkopových prací se podařilo právě položit i zmiňované 

odvodňovací potrubí v uváděné podobě. (Durčák a kol., 2014) 

 Z podobných „časových“ důvodů můžeme snad také předpokládat, proč zde v 

rámci výstavby tvrze došlo ke skutečnosti, že výstavba protitankových příkopů byla 

zahájena dříve, než betonáž objektů, k jejímž křídlům měly přiléhat. Jednalo se totiž v této 

situaci o dosti „riskantní podnik“ vyžadující velmi přesná měření, jelikož osy stěn 

protitankových příkopů musely vést naprosto přesně paralelně s osami střílen hlavních 

zbraní tak, aby v žádném místě příkopu nevzniklo hluché místo, což zde však v praktické 

rovině nebylo jak ověřit. (Durčák a kol., 2014) 

 Protitankové příkopy mezi pěchotními sruby tvrze Šibenice byly díky jejich 

blízkosti projektovány jako souvisle spojené, tedy že vedly po celé délce překážek mezi 

objekty (běžná situace v těžkém opevnění byla, že „příkopy PÚV“ vedly max. do 100 m od 

styku obvodové a intervalové překážky u boční strany objektu v místech, kde by 

zneškodněná bojová technika mohla vytvořit palebnou překážku pro vedení obranné 

činnosti) a v praxi šlo o cca dva metry hluboké vykopané příkopy, zakončené kolmou 

stěnou, zpevněnou železobetonovou zdí, které proti sobě vedly velmi mírně do předpolí 
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tak, aby se osádky palbou svých zbraní ve srubech neohrožovaly navzájem. (Durčák a kol., 

2014) 

 

Obrázek 8: Zachovalý styk dvou protitankových příkopů mezi sruby OP-Š-S 30 „Šibenice“ a OP-Š-S 31 „U 

cesty“ (foto: Falhauer, 2017) 

 Na Šibenici byla zahájena část zemních prací, v souvislosti s protitankovými 

příkopy velmi brzo, již na konci června těsně po dokončení výkopů pro objekty a položení 

odvodňovacího potrubí a opět to zřejmě svědčí o snaze využít maximálně zaměstnanou 

pracovní sílu na staveništi. Jako první se vykopaly a vybetonovaly příkopy mezi sruby OP-

Š-S 30 a OP-Š-S 31. Následně se pokračovalo na souvislém spojení příkopů mezi 

izolovaným pěchotním srubem OP-S 36a a jeho tvrzovým sousedem OP-Š-S 32, které se 

rovněž podařilo dokončit zcela. Zbylý úsek mezi OP-Š-S 31 a OP-Š-S 32 zůstal 
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nedokončen a my se nyní můžeme jen dohadovat, jestli to bylo z důvodu potřeby 

pracovníků na jiných místech staveniště tvrze, nebo to mělo nějakou souvislost s hlášením 

firmy Bohuslava Krýsy z Moravské Ostravy, která u okolních samostatných těžkých 

objektů stavěla taktéž překážky, včetně protitankových příkopů, která si stěžovala na 

nemožnost v pokračování betonování stěn v důsledku nedostatku kvalitního říčního štěrku 

v okolí. Zde nutno na závěr zmínit, že na protitankové příkopy byly kladeny stejné nároky 

na kvalitu betonové směsi, jako u bojových objektů, a to minimální pevnost betonu po 28 

dnech tuhnutí ve všech kladených vrstvách 450 kg/cm2 (jen pro zajímavost, civilní norma 

pro běžné stavby v té době požadovala jen 300 kg/cm2) a za její nedodržení následovala 

okamžitě srážka ceny, v krajním případě i nařízení na vlastní náklady nepodařené těleso 

odstranit a zhotovit nové. (Durčák a kol., 2014) 

 Z mimořádných událostí na povrchu staveniště jistě stojí za zmínku úder blesku do 

trafostanice centrálního skladiště v Březové, ke kterému došlo 1. srpna, díky kterému došlo 

k dočasnému výpadku proudu na staveništi tvrze. (Durčák a Gregar, 1998) 

4.3.2 Stavební činnost v podzemí 

Práce na podzemí Šibenice nemohly být zahájeny jinak, než shora hloubením 

pracovních a definitivních šachet. Vzhledem k tomu, že situace kolem počtu a umístění 

pracovních šachet nad hlavní galerií nebyla na začátku výstavby tvrze ještě definitivně 

vyřešena, jako první se začaly hloubit definitivní šachty pro budoucí objekty. Tou první 

takto hloubenou šachtou byla ta vůbec největší, určená pro budoucí vchodový objekt OP-

Š-S 35a, který se měl na podzemí napojovat výtahovou šachtou s rozměry 11,60 x 4,90 m, 

jejíž konečná hloubka činila 23,90 m a hloubila se přes dva měsíce. Konkrétně mezi 14. 

květnem a 23. červencem. Druhou v pořadí pak byla pracovní šachta P4, která se začala 

hloubit v poslední květnový den, o den později pak další pracovní šachta P1, přičemž 

v průběhu června byly zahájeny práce na hloubení všech šachet, které se do konce září 

podařilo nějakým způsobem rozpracovat. Tou poslední byla šachta nouzového výlezu, kde 

započalo hloubení 30. června. Konkrétní údaje o jednotlivých šachtách, jejich rozměrech, 

hloubkách a časovém vymezení jejich hloubení přináší následující tabulka 3 (Durčák a 

kol., 2014): 
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Tabulka 3: Údaje o hloubených šachtách dělostřelecké tvrze Šibenice (Durčák a kol., 2014): 

Název šachty: Rozměry (m): Hloubka (m): Hloubeno od: Hloubeno do: 

OP-Š-S 32 5,95 x 5,95 20,47 20. 6. 26. 7. 

P5 3,00 x 5,00 26,49 8. 6. 29. 7. 

OP-Š-S 31 6,35 x 5,95 23,59 10. 6. 10. 8. 

P4 3,00 x 5,00 33,19 31. 5. 27. 7. 

OP-Š-S 30 6,20 x 5,85 20,68 25. 6. 12. 8. 

P3 3,00 x 5,00 33,83 23. 6. 2. 9. 

P2 3,00 x 5,00 30,76 24. 6. 29. 8. 

P1 3,00 x 5,00 29,48 1. 6.  18. 8. 

OP-Š-S 35a 11,60 x 4,90 23,90 14. 5. 23. 7. 

Nouzový výlez 3,70 x 4,30 21,54 30. 6. 18. 8. 

 

 Hloubené šachty byly zajištěny dřevěným bedněním, nad kterými byly zřízeny 

těžní věže v podobě dřevěných boud, chránící obsluhu výtahu a dělníky v manipulačním 

prostoru kolem jámy před nepříznivým počasím. Ústí každé šachty bylo rozděleno 

dřevěným trámem na dvě části, a to na větší dopravní a menší lezní oddělení. Pro úplnost 

je třeba ještě uvést, že po dokončení hlavní galerie měly být všechny pracovní šachty 

zasypány, jelikož sloužily pouze pro urychlení ražby hlavní galerie a neměl nad nimi 

vzniknout žádný tvrzový objekt. (Durčák a kol., 2014) 

 Během hloubení jednotlivých šachet se začal projevovat největší a nejvýznamnější 

problém celého projektu tvrze Šibenice, který se jako červená nit od této fáze výstavby 

táhne až do jejího předčasného konce napříč všemi dochovanými stavebními záznamy, 

kterým je podzemní voda. Kvůli ní musela být postupně ve všech šachtách nasazena 

čerpadla, která byla v provozu permanentně 24 hodin denně a také musel být přehodnocen 

plán a způsob blížících se ražeb úseků štol budoucí hlavní galerie. Velmi specifická situace 

přitom nastala 20. srpna u pracovní šachty P2, která byla ražena takřka přímo v osadě 

Březová. Touto dobou se totiž šachta svou hloubkou dostala pod úroveň místních 

kopaných studen, a to tak výrazně, že se z nich místním obyvatelům ztratila veškerá voda, 

která se díky stále sílícím přítokům podzemních vod zřejmě začala objevovat na dně této 

stále ještě hloubené šachty. Vojenský stavební dozor na tuto situaci reagoval tím, aby firma 

v případě nutnosti po dobu prací na podzemí tvrze zajistila nenákladným způsobem dovoz 
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pitné vody (zřejmě ve formě veřejně přístupných cisteren podobně, jako to dnes vidíme ve 

městech a na vesnicích, kde dojde k havárii vodovodního řadu, nebo k odstávkám vody 

v důsledku oprav a nezbytné údržby). (Durčák a kol., 2014) 

 V tabulce 3 je pak skryt ještě jeden zajímavý údaj, kterým je hloubka šachty 

nouzového výlezu, která činila 21,54 m. Skutečně vyhloubená hloubka této šachty ale činí 

pouze cca 15 m. Zbylých cca 6,5 m je třeba hledat v poloze nouzového výlezu, který je 

umístěn u polní cesty, vedoucí podél severního okraje lesíka s odvodněním tvrze, kde styk 

cesty se zalesněným prostorem je lemován prudkým cca 6,5 m hlubokým terénním 

zlomem, který měl být zasypán tak, aby terén pozvolna klesal směrem k jihu a zvýšilo se 

bezpečné nadkrytí odvodňovací štoly, které na jejím konci dosahovalo pouze 5,5 m. 

Tohoto stavu se mělo dosáhnout zavážením celého údolí vytěženou zeminou z podzemí 

tvrze, pro kterou firma jinak jen stěží hledala využití. V případě vybetonování onoho 

nouzového výlezu by ovšem nastala v případě československých dělostřeleckých tvrzí 

nevídaná situace, kdy po jistý čas, než by bylo zavážení dokončeno, nebo alespoň z velké 

části rozpracováno by železobetonový skelet této šachty po jistý čas doslova „trčel“ ze 

země do vzduchu v několikametrové výšce. (Durčák a kol., 2014) 

 Dne 29. července také došlo k jediné tragické události v souvislosti s výstavbou 

tvrze, a to když v pracovní šachtě P1 zhruba v hloubce 18 m došlo k nehodě, kdy 

dělníkovi, nakládajícímu výtah v horní stanici vypadla z rukou stojka, která zasáhla do 

hlavy na dně šachty nacházejícího se 29letého minéra Antonína Hrbáče z Raduně. 

Postižený byl s těžkými zraněními převezen do zemské nemocnice v Opavě, ovšem během 

transportu svým zraněním podlehl. (Durčák a kol., 2014) 

 Okamžitě po dosažení požadovaných hloubek se přistupovalo k ražení štol. Razilo 

se vždy pouze v jednom směru, a to do kopce. Tedy vzhledem k téměř severojižní ose 

hlavní galerie na sever. Důvod byl jednoduchý – podzemní voda, která směrem od čelby 

po úklonu vyražené chodby stékala do šachty, odkud byla čerpadly odčerpávána. 

Podzemní voda také definitivně ukončila snahu firmy do konce roku 1938 prorazit celou 

hlavní galerii v alespoň částečně plném profilu. Termín proražení celé hlavní galerie i 

s navazující odvodňovací štolou zůstal i nadále platný, ale ražené profily v jednotlivých 

úsecích se spíše blížily minimálním, než plným požadavkům na konečné rozměry hlavní 

galerie. Šlo samozřejmě o to, vyřešit tímto způsobem problém nutnosti čerpání 
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podzemních vod, která by v případě proražení souvislé chodby odtékala samospádem přes 

celou hlavní galerii a navazující odvodňovací štolu s potrubím pryč z nitra tvrze. (Durčák a 

kol., 2014) 

 Ražba probíhala za pomoci vzduchových sbíječek a ruční práce. Výbušniny se 

používaly jen ve velmi omezeném rozsahu, aby se nenarušilo nestabilní, vodou ztěžklé 

nadloží. I tak však docházelo k nehodám. Na několika místech hlavní galerie došlo 

k vypadnutí stropu chodby. To si neslo za následek zvýšení spotřeby dřeva na výdřevu štol, 

což prodražovalo celou stavbu. Denní postupy činily 2-3 m a práce na čelbě vypadaly tak, 

že rozrušená a uvolněná hornina se nakládala na vozíky kolejové dráhy, které se odvážely 

směrem k šachtě, odkud byly výtahem vyváženy na povrch a vytěžená rubanina byla 

rozvážena na určená místa (deponie, údolí s odvodněním). Po patřičném prodloužení 

chodby se ve vzniklém prostoru mezi koncem dráhy a čelbou vždy průběžně přidával další 

pár kolejnic, aby se minimalizovala vzdálenost nutná pro nakládání zeminy do vozíků. 

(Durčák a kol., 2014) 

 V září se již připravovala betonáž tří tvrzových pěchotních srubů na čele tvrze 

Šibenice. Jako první měl být na přelomu září a října betonován nejzápadnější pěchotní srub 

tvrze OP-Š-S 32 „Kopaniny“. Pro tento objekt se podařilo zcela vykopat, ale i v průběhu 

září vybetonovat šachtu do podzemí, zhotovit výkop, vybetonovat základovou desku, 

vyšalovat schodiště, naohýbat železné pruty pro samotný srub a z velké části zhotovit 

bednění. Jako další v pořadí měl následovat objekt OP-Š-S 30 „U Šibenice“, kde zářijová 

mobilizace zastihla staveniště ve fázi betonování šachty, které dosáhlo zhruba poloviny její 

výšky. U prostředního srubu OP-Š-S 31 „U cesty“ se betonáž šachty sotva stihla zahájit. 

V dalších částech podzemí betonování zahájeno nebylo. (Durčák a kol., 2014) 

4.3.3 Výstavba izolovaných pěchotních srubů 

Nejvýraznějšími pozůstatky po stavební činnosti firmy Lanna v prostoru tvrze 

Šibenice jsou dnes paradoxně jediné dva objekty, které její součástí nebyly. Jsou to dva 

jednostranné izolované pěchotní sruby OP-S 36a „Horní dvoják“ a OP-S 36b „Dolní 

dvoják“, pomocí kterých linie samostatných těžkých objektů překonávala strmý 50 m 

vysoký zalesněný sráz nad údolím potoka Herlička, zadané společně s výstavbou tvrze. 

(Durčák a kol., 2014) 
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Objekt OP-S 36a „Horní dvoják“, situovaný nad zmiňovaným srázem se začal stavět 

na začátku května. Ještě předtím však bylo potřeba dopravit na staveniště vrtnou soupravu 

firmy Thiele, Osek u Duchova, která byla pověřena vyvrtáním budoucí studny objektu, což 

byla první a časově nejnáročnější část prací na srubu. Předpoklad totiž byl takový, že voda 

se ve vrtu objeví až zhruba po 50 m, tedy teprve když jeho dno dosáhne úrovně potoka 

Herlička, tekoucího pod srázem. Pro vrtání se používala technika nárazového vrtání, kdy 

těžké dláto zavěšené na laně přes kladku naráželo a rozrušovalo horninu, která se odváděla 

pryč kalovým čerpadlem. 1. června bylo dosaženo hloubky 60 m, ovšem voda byla stále 

v nedohlednu. Práce na vrtu byly toho dne dočasně přerušeny s tím, že další prohlubování 

vrtu nemá význam a voda pro objekt se má zajistit jejím dovážením, což ale v podmínkách, 

kde na jedné straně se měla rozkládat dělostřelecká tvrz Šibenice, kde se daly předpokládat 

velmi těžké boje a na druhé se tyčil i dnes velmi obtížně schůdný sráz, se jevilo jako velmi 

komplikované, přičemž stejného názoru byla i vojenská správa, která nařídila další 

pokračování prohlubování vrtu. Nakonec se voda objevila až ve hloubce 95 m, kdy byl vrt 

definitivně zapažen, a mohlo se postoupit k dalším pracím na objektu. Během pažení se cca 

3 m vrtu zasypaly, i tak je však studna v objektu OP-S 36a jednou z vůbec nejhlubších 

studen v československém opevnění vůbec. (Durčák a kol., 2014) 

Betonáž výškově lomeného „Horního dvojáku“ proběhla ve druhé polovině srpna a 

kromě ní se na objektu nepodařilo provést mnoho z dalších navazujících prací (výstavba 

vnitřních cihlových příček, omítání stěn, atd.). Podařilo se však osadit oba dva pancéřové 

zvony, byť se tak stalo až v posledních hodinách před vyhlášením všeobecné mobilizace 

23. září. Ty byly za války samozřejmě vytrženy, i tak je srub však velice zajímavým 

místem zejména pro zájemce o technologii výstavby československého opevnění. Díky své 

nedokončenosti se zde totiž zachovalo velké množství hezkých detailů, jako otisky 

dřevěného bednění ve stěnách, značky dělníků na zdech, vztahujících se k jednotlivým 

vrstvám betonu, původní dřevěné kolíky na stranách schodů pro budoucí ukotvení zábradlí, 

dnes již bohužel poškozená litinová roura pro napojení studny na budoucí čerpadlo, aj. 

Naneštěstí vstup do objektu přes vstupní chodbu je dnes výrazně narušen výbuchem 

trhaviny z roku 2004. (Durčák a kol., 2014) 

Druhý objekt OP-S 36b „Dolní dvoják“ je umístěn pod srázem v blízkosti potoka 

Herlička, jehož přeložením do oblouku nového koryta tak, aby obtékal jeho nejbližší okolí, 

na něm započaly v květnu stavební práce. U objektu, který nestojí ani sto metrů od výše 
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(myšleno textově i doslovně) popisovaného souseda, panovala zcela odlišná situace 

ohledně podzemních vod. Studna zde byla kopaná, dosahovala hloubky jen 8,5 m a její dno 

bylo pořád asi o dvacet metrů výše než dno studny „Horního dvojáku“. Zapeklitým 

problémem však naopak bylo samotné odvodnění objektu samospádem. To bylo řešeno 

podle systému R-348 a vyúsťovalo do kamenného lože v blízkosti potoka Herlička. 

Odvodněn ale nebyl prostor střelecké místnosti pro kasematní minomet, která byla vždy 

zhruba o 0,5 m zapuštěná do terénu hlouběji, oproti zbývajícím místnostem týlového patra. 

Zde bylo vytvořeno vybrání v podlaze, ze kterého se měla stékající voda ručně vynášet. 

Snad i z toho důvodu je dnes spodní patro (bohužel celé) trvale zatopeno vodou. Srub, 

betonovaný jen o měsíc dříve, než jeho soused nad ním, je v současnosti pro návštěvníky 

zajímavý zejména unikátní dochovaností rozpracovaných vnitřních cihlových příček, které 

často nedokončeny jsou bez omítky i nátěru dochovány v plné syrovosti i s takovými 

detaily, které nejdou běžně vidět, jako je vynechání poslední řady cihel u stropu a její 

nahrazení vrstvou korku, politou asfaltem pro absorbování energie nárazu při dopadu 

bomby na strop srubu. Dále díky nikdy neosazenému pancéřovému zvonu se 

v neporušeném stavu dochovala i zvonová šachta tvořící levé a jediné křídlo srubu, a také 

výborně dochovaný přechod hydroizolační omítky na místě budoucího ochranného 

zeminového záhozu, který se již nestihl uskutečnit. Vstup do objektu je možný normálně 

vchodem v týlové stěně a až na komunálním odpadem zavezený ochranný příkop pod 

střílnami je „Dolní dvoják“ stejně jako ten „Horní“ naprosto čistý. (Durčák a kol., 2014) 

4.4 Situace na konci září 1938 

Všeobecná mobilizace 23. září 1938 zastihla výstavbu šibenické tvrze ve fázi 

pokročilé, avšak s ohledem na plánovaný celkový rozsah prací rané fázi stavebního 

procesu. Nepodařilo se uskutečnit betonáž žádného povrchového objektu, ani fyzicky 

propojit žádný z ražených úseků podzemí (viz tabulka 4). Právě otázka zajištění 

podzemních prostor v nejisté době, kdy nikdo netušil, jak se vyvine to, čemu se dnes říká 

„Mnichovská krize“, tedy zda to znamená opravdu vypuknutí války, nebo podobně, jako 

po květnové částečné mobilizaci, se situace uklidní a výstavba tvrze bude pokračovat, 

představovala největší starosti. Za této situace bylo nejdůležitější zajistit i nadále čerpání 

podzemní vody z podzemí tvrze. Pro tyto účely se provedlo a také dochovalo měření 

přítoku podzemních vod v jednotlivých rozpracovaných úsecích hlavní galerie, které nám 
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dává konkrétní představu o tom, jak vážná situace, ohledně vody v prostoru Šibenice byla. 

V šachtě nouzového výlezu v odvodňovací štole naměřili přítok 22 l/min. V pracovní 

šachtě P3 na severu od osady Březové bylo naměřeno již 60 l/min. V budoucí výtahové 

šachtě vchodového objektu OP-Š-S 35a činil přítok již 83 l/min. a na sever od ní 

v pracovní šachtě P1 naměřili rekordních a těžko uvěřitelných 228 l/min. Nepřetržitou 

činnost čerpadel, nutných pro to, aby se podzemí nezačalo rychle zaplavovat, se ovšem 

nepodařilo zajistit, a to hned ze dvou důvodů. Nejprve to byly časté výpadky proudu a pak 

také nedostatek lidských zdrojů, jelikož drtivá většina dělnictva, inženýrů i příslušníků 

vojenské správy narukovala ke svým útvarům a z původních několika set pracovníků firmy 

Lanna jich zde po 23. září zůstalo pouze dvanáct. (Durčák a kol., 2014) 

Tabulka 4: Stav ražených úseků podzemí tvrze Šibenice k 23. září 1938 (Durčák a kol., 2014): 

Název úseku: Proraženo (m): Zbývá (m): 

konec odvodňovací štoly – nouzový výlez 176,4 33,6 

nouzový výlez – OP-Š-S 35a 73,8 141,2 

OP-Š-S 35a – P1 133,4 166,6 

P1 – P2 51,4 466,6 

P2 – P3 36,0 298,0 

P3 – P4 26,3 353,7 

P4 – OP-Š-S 30 108,4 19,6 

P4 – OP-Š-S 31 170,9 131,1 

P5 – OP-Š-S 32 127,1 170,9 

 

Po noci z 29. na 30. září, kdy bylo rozhodnuto o odstoupení pohraničních území bez 

boje, začala okamžitě evakuace. Ona dvanáctka zaměstnanců společně s vojáky, kteří jinak 

měli dost svých starostí s evakuací vlastního materiálu, dokázali demontovat stěží alespoň 

to nejcennější zařízení na povrchu (v podzemí se zřejmě vůbec evakuace materiálu 

neprováděla). Navíc si firma stěžovala, že ji nebyla dána k dispozici téměř žádná nákladní 

vozidla pro odvážení zařízení stavby tvrze. Činnost na tvrzi definitivně skončila 8. října, 

kdy v rámci IV. záborového pásma bylo odstoupeno, mimo jiné, i Opavsko, a příchozí 

německá armáda vykázala zde pracující zaměstnance firmy pryč a vše, co se nestihlo 

odvézt, prohlásila za součást německého území. (Durčák a kol., 2014) 
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4.5 Osudy tvrze po roce 1938 

Během druhé světové války zůstal prostor tvrze i jednotlivé její stavby více méně 

nevyužité. Materiál a techniku, zanechanou zde firmou Lanna a vojenskou správou si 

rozebrala německá armáda a místní obyvatelstvo (viz obrázek 9). Pro německou armádu 

zde byly velmi cenné rozsáhlé pásy překážek, zejména rozsocháčů, které později v průběhu 

válečných let nalezly využití na mnoha bojištích, mimo jinými například i na plážích 

Normandie během spojeneckého vylodění v červnu 1944. Místní i okolní obyvatelé zase 

nejvíce ocenili dřevěné konstrukce nad jednotlivými šachtami, které využívali k různým 

formám zvelebování svých obydlí. Své využití pak ve svérázné podobě nalezlo i zaplavené 

podzemí tvrze. Konkrétně pracovní šachta P2, kde byly nejsilnější přítoky spodních vod, 

které v roce 1938 komplikovaly ražbu budoucí hlavní galerie, a kde snad hladina vody 

sahala až pod horní okraj šachty. Právě do této šachty se totiž měly chodit koupat děti 

z okolí. Nutno říci, že „koupaliště“ to bylo velmi nevšední – široké bylo pouze 3 x 5 m, ale 

za to bylo cca 26 m hluboké. Většina šachet však zůstala během první poloviny čtyřicátých 

let netknutých a nevyužitých. Nejasný je pouze osud mohutné šachty pro vchodový objekt 

OP-Š-S 35a „Divá hůra“ a manipulační šachtice na konci odvodňovací štoly. Obě byly 

pravděpodobně zlikvidovány během okupace, ale příčiny, proč k tomuto došlo, zřejmé 

nejsou. (Durčák a kol., 2014) 

 

Obrázek 9: Opuštěná staveniště tvrzových pěchotních srubů krátce po záboru pohraničí. Zleva nejblíže lze 

vidět zakrytou šachtu pro objekt OP-Š-S 32 „Kopaniny, zhruba uprostřed snímku pak OP-Š-S 31 „U cesty“ a 

nejdále pak OP-Š-S 30 „Šibenice“ (foto: archiv M. Niče, 1938) 
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Během osvobozování Československa na jaře 1945 měla být údajně v jednom 

z výkopů pro tvrzové pěchotní sruby zřízena polní pozorovatelna, odkud byl 

zaznamenáván průběh leteckého bombardování Opavy. Samotný prostor tvrze Šibenice byl 

osvobozen až 6. května, protože prostor západně od Opavy nebyl v porovnání 

s průmyslovým Ostravskem, kam po pádu Slezské metropole mířila Rudá armáda, 

považován za důležitý. Největší stopa po osvobozovacích bojích je dnes patrna na 

izolovaném pěchotním srubu OP-S 29 „Rozcestí“, nacházejícím se na pravém křídle čela 

tvrze, kde došlo k mohutné detonaci, která zničila takřka celý interiér objektu. Kdo tuto 

explozi zapříčinil, zda Rudá armáda, likvidující zde kořistní munici, nebo ustupující 

německé vojsko, které naopak nechtělo, aby jejich munice padla do rukou Rusů, je dodnes 

předmětem zkoumání. (Durčák a kol., 2014) 

Po obnovení Československa v prvních letech jakákoliv činnost v souvislosti s tvrzí 

ustala. Až v sedmdesátých letech si místní zemědělci vynutili postupnou likvidaci většiny 

výrazných pozůstatků po výstavbě tvrze. Zavezeny a srovnány s okolím byly zejména 

všechny tři šachty pro tvrzové pěchotní sruby, z nichž zejména likvidace výkopu se 

šachtou pro tvrzový pěchotní srub OP-Š-S 32 „Kopaniny“ (viz obrázek 10) 

s vybetonovanou základovou deskou a zcela dokončenou betonáží šachty se dnes při snaze 

o znovupřipomenutí existence této tvrze jeví, jako velmi necitlivá, byť v kontextu doby 

samozřejmě pochopitelná. Stejný osud pak potkal i všech pět pracovních šachet. Zajímavá 

situace zde však nastala v případě zemních prvků původního systému překážek, zejména 

tedy protitankových prahů a protitankových příkopů. Ty byly tou dobou systematicky 

likvidovány v širém okolí Jaktařem počínaje a právě Šibenicí konče z důvodu toho, že 

zemědělci o tyto prvky často zachytávali při hluboké orbě a ničili si tím svou techniku. Na 

Šibenici však likvidace pozůstatků překážek proběhla jen v omezené míře. Prostor mezi 

sruby OP-Š-S 31 „U cesty“ a OP-Š-S 32 „Kopaniny“, kde byl proveden pouze 

nedokončený a jen z malé části vybetonovaný výkop pro souvislý protitankový příkop byl 

zlikvidován a zavezen. Zlikvidována, konkrétně odborně rozstřelena, byla i část souvislého 

protitankového příkopu mezi OP-Š-S 32 „Kopaniny“ a izolovaným pěchotním srubem OP-

S 36a „Horní dvoják“. Zde byla zničena ta část blíže ke tvrzi, protínající zdejší pole. Zbylé 

překážky však byly využity jako základ pro zřízení místní zemědělské cesty. Dokonce levý 

protitankový příkop OP-Š-S 30 „Šibenice“ byl ještě v prvních letech nového milénia 

s úspěchem využíván, jako silážní jáma. (Durčák a kol., 2014) 
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Obrázek 10: Nejrozpracovanější místo tvrze - šachta pro tvrzový pěchotní srub OP-Š-S 32 „Kopaniny“ 

(foto: Durčák, 1970) 

Jedinou „přeživší“ šachtou se tak na Šibenici stala ta pro nouzový výlez na severu 

lesíka, kam bylo svedeno odvodnění tvrze. Bohužel i přesto, že se nacházela mimo plochu 

orné půdy, došlo i na ni. Ve druhé polovině osmdesátých let byla postupně zavážena 

komunálním odpadem, až byla zcela srovnána s okolním povrchem. (Durčák a kol., 2014) 

4.6 Současná situace 

Dnes po všech zahlazovacích procesech ze 70. a 80. let minulého století je situace 

podstatně jiná, než tomu bylo v září 1938, nebo po skončení druhé světové války. Tvrz 

Šibenice je dnes jediným místem, kde byla budována dělostřelecká tvrz, které z laického 

pohledu nejeví žádné známky po stavební činnosti. Z velké části je to dáno zejména tím, že 

se nepodařilo vybetonovat ani jeden tvrzový pevnostní objekt, tudíž zde není žádná 
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viditelná část tvrze, jako takové, která by ji opticky připomínala. To samé je i důvodem 

proto, že se tvrze nikdy v polistopadové historii neujalo žádné občanské sdružení, jelikož 

na rozdíl od obdobně rozpracovaných projektů tvrzí Stachelberg, nebo Skutina, zde zkrátka 

není kde zřídit muzejní expozici, ani prezentovat návštěvníkům to, co je na tvrzích 

nejzajímavější, tedy podzemní prostory. Za jistou chybu ze strany místní samosprávy lze 

však považovat to, že do dnešních dnů neexistuje žádná připomínka po existenci, či 

budování tvrze, přestože minimálně jedna obecně pojatá informační tabule buď přímo 

v Březové, nebo u silnice mezi Březovou a Jamnicí by byla více než vhodnou a finančně 

nenáročnou investicí. Místa s vypovídající hodnotou, na která by se dalo vhodným 

způsobem upozornit, je totiž i dnes dostatek. 

4.6.1 Situace na povrchu 

Obecně platí, že všechny na povrchu patrné pozůstatky po budování podzemí tvrze 

jsou dnes zasypány, zavezeny a jejich povrch je upraven tak, že nelze jejich původní stav 

takřka rozpoznat. Týká se to všech šachet, a to jak definitivních, tak dočasných. Tedy 

šachet, nad kterými měly vzniknout tvrzové pěchotní sruby OP-Š-S 30 „Šibenice“, OP-Š-S 

31 „U cesty“ a OP-Š-S 32 „Kopaniny“, mohutné šachty pro vchodový objekt OP-Š-S 35a 

„Divá hůra“, šachty pro nouzový výlez, pracovní šachtice na konci odvodňovací štoly a 

všech pěti pracovních šachet P1 až P5. Zavezen je též i opuštěný rozpracovaný výkop pro 

mohutný dělostřelecký srub OP-Š-S 34 „Březová“, na kraji stejnojmenné osady, ve které se 

nacházel i centrální sklad firmy Lanna (viz obrázek 11).  

 

Obrázek 11: Místo výkopu pro dělostřelecký srub OP-Š-S 34 "Březová“ (foto: Falhauer, 2013) 
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Z tohoto centrálního skladu se dnes dochoval jediný, byť nejvýraznější pozůstatek po 

výstavbě tvrze, kterým je budova kanceláří firmy Lanna na severozápadním okraji 

intravilánu osady. Přestože se rozhodně nepočítalo s tím, že by tento barák stál až do 

dnešních dnů, opak je pravdou a dnes slouží, jako rodinný dům, přičemž v důsledku tohoto 

faktu prošel poměrně výraznými stavebními úpravami. Především byla upravena jeho 

vnitřní dispozice pro potřeby bydlení, jelikož původně vnitřní prostory tvořila jedna napříč 

budovou vedoucí chodba, po jejichž stranách byly jednotlivé kanceláře. V souvislosti s tím 

byl též i redukován počet oken po stranách budovy a byly provedeny další menší úpravy 

jako redukce celkového počtu komínů, aj. Na budově je dnes výrazně znát, že byla stavěna 

narychlo, jelikož i přes péči a investice majitelů poměrně výrazně praská.  

Další částí, u které bychom se měli zastavit, jsou nově budované komunikace pro 

nákladní dopravu. Byly hned dvě. Tou první je přeložka cesty v Březové, kde původní 

cesta, spojující tuto osadu s Jamnicí sloužila, jako příjezdová komunikace do centrálního 

skladiště, a tak podél západního okraje osady byla zřízena její přeložka. Ta, ani žádné 

stopy po ní se do dnešních dnů nedochovaly. Mnohem zajímavější je podstatně delší 

komunikace vedoucí z Nového Dvora. Ta odbočovala na sever ze stávající okresní 

komunikace mezi Stěbořicemi a Novým Dvorem, vedla paralelně se západní hranou lesíka, 

ve kterém bylo odvodnění tvrze a dále vedla až přímo ke vchodovému objektu a napříč 

polem až do Březové, kde se napojovala na stávající komunikaci, vedoucí přes tuto osadu. 

Zde se dochovala v podstatě celá jižní část až po severní okraj zmiňovaného lesíka 

s odvodněním. Zbývající úsek, včetně odbočky k šachtě vchodového objektu byl 

s výjimkou několika málo posledních desítek metrů přímo v osadě Březová zrušen. O této 

jediné velmi krátké části z této komunikace zároveň můžeme předpokládat, že se 

dochovala v původním stavu. 

Co se týče dopravy, již bylo zmíněno, že v průběhu výstavby zde byla zbudována 

několikakilometrová úzkorozchodná dráha. Po té se dnes nedochovalo takřka nic. Pouze 

v nejjižnější části dráhy v lesíku s odvodněním se ve východním svahu dochoval zřetelný 

zářez drážky, končící v blízkosti starého břidlicového lomu, který však s výstavbou tvrze 

neměl nic společného – byl uzavřen a opuštěn ještě předtím, než její stavba započala. 

Když je zde již zmiňován onen les s odvodněním, tak zde se rovněž dochovalo 

několik zajímavých povrchových pozůstatků po výstavbě tvrze. Po odvodňovací štole 



Patrik Falhauer: Současná situace na ploše bývalého staveniště dělostřelecké tvrze Šibenice 

a možnosti jejího využití pro potřeby cestovního ruchu 

2018  49 

 

žádné stopy v lese nejsou, avšak dochovalo se hned několik prvků spojených s navazující 

trasou odvodňovacího potrubí. Tak, když budeme postupovat proti proudu vytékající vody 

z podzemí, tak nejprve můžeme nalézt vyústění odvodňovacího kameninového potrubí do 

místního potoka. Dále je v terénu dobře patrna trojice revizních šachet, z nichž ta 

prostřední disponuje sice již lehce rozpraskaným, avšak originálním poklopem. Poklop na 

poslední revizní šachtě se sice nachází také, ale ten již původní není (viz obrázek 12). 

V blízkosti této poslední šachtice se také ve svahu nachází původní betonový základ budky 

pro kompresor. Bývá však zakryt hlínou, splavenou ze svahu nad údolím a vizuálně patrné 

jsou na povrchu pouze dva, z něj vertikálně vystupující ocelové profily (viz obrázek 13). 

Úplně na severu lesa je také zvláště v období vegetačního klidu dobře viditelný vylámaný 

oblouk ve skále na místě zasypaného nouzového výlezu. 

 

Obrázek 12: Pohled do jedné z revizních šachet odvodnění tvrze Šibenice (foto: Falhauer, 2017) 

 

Obrázek 13: Odkopaná část betonového základu pro kompresor (foto: Falhauer, 2017) 
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Zpět však ještě naposled k čelu tvrze, ke třem pěchotním srubům. Ačkoliv 

pozůstatky po nich dnes v terénu již rozpoznatelné nejsou, dobře patrná, a to přímo i 

nepřímo, je existence vybetonovaných železobetonových stěn protitankových příkopů na 

křídlech neuskutečněných objektů. Přímo proto, že jsou na několika místech styku cesty 

s ornou půdou odhaleny a nepřímo z toho důvodu, že samotná lehce se klikatící polní cesta 

takřka přesně kopíruje osy stěn těchto příkopů. Konkrétně se dochovaly dvě stěny příkopů 

mezi sruby OP-Š-S 30 „U Šibenice“ a OP-Š-S 31 „U cesty“. Příkopy mezi OP-Š-S 31 „U 

cesty“ a OP-Š-S 32 „Kopaniny“ se podařilo pouze rozpracovat ve formě nedokončených 

výkopů, z nichž ten na straně OP-Š-S 32 „Kopaniny“ měl i částečně vybetonovanou stěnu, 

která byla zničena a oba příkopy zavezeny. Poslední úsek tvrzových překážek se nacházel 

mezi OP-Š-S 32 „Kopaniny“ a již netvrzovým, avšak firmou Lanna v rámci stejného 

stavebního podúseku budovaným izolovaným pěchotním srubem OP-S 36a „Horní 

dvoják“. Zde byly protitankové příkopy na obou stranách dokončeny, avšak ten na straně 

k OP-Š-S 32 „Kopaniny“ je dnes zničen a zavezen a v terénu není patrný. Příkop na pravé 

straně OP-S 36a „Horní dvoják“ tvoří ve svém místě okraj lesa, rozkládající se nad srázem 

údolí potoka Herlička a dochoval se neporušen do dnešních dnů. Když se ještě vrátíme 

k nejvýchodnějšímu srubu OP-Š-S 30 „U Šibenice“, pak po pravé straně cesty z Březové 

do Jamnice v místě, kde ji trasa překážek protíná, vede ve směru od něj k izolovanému 

těžkému objektu OP-S 29 „Rozcestí“ dochovaný protitankový práh pro jehly, kterými byly 

označovány dvojice svařených U profilů, zasazených do tělesa v zemi umístěného 

železobetonového prahu. Ony profily vystupující nad povrch země se samozřejmě již 

nedochovaly, ale samotné těleso prahu se dochovalo téměř po celé své délce. Nestavěla jej 

však firma Lanna, ale firma Bohuslav Krýsa, Moravská Ostrava, jelikož výstavba překážek 

byla s výjimkou protitankových příkopů zadávána odděleně. (Durčák a kol., 2014) 

Posledními (pod)povrchovými pozůstatky po výstavbě tvrze jsou položená 

odvodnění těchto třech tvrzových pěchotních srubů, a také dělostřeleckého srubu OP-Š-S 

34 „Březová“, jehož výkop nebyl do září 1938 zcela dokončen. Bohužel tato odvodnění 

jsou provedena podle vzorového R-plánu R-348, používaného v roce 1938 již běžně, jako 

hlavní způsob odvodňování povrchových objektů československého opevnění. Spočíval 

v tom, že potrubí bylo vedeno cca metr až metr a půl pod povrchem a na jeho trase se 

nacházelo několik revizních šachtic, které však nedosahují k povrchu a jsou skryty cca 60 

cm pod ním. Samotné vyústění potrubí je rovněž provedeno po povrchem, a to tak, že 
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otevřený konec výkopu s potrubím byl vysypán kamením a na povrchu zasypán okolní 

zeminou. Konce potrubí povrchových objektů tvrze Šibenice jsou vyvedeny do blízkosti 

příkopů zdejších polních cest, avšak vzhledem k charakteru této hospodářsky intenzivně 

využívané krajiny a hloubce uložení potrubí dnes po nich nejsou v terénu žádné stopy. 

(Prášil, 2011) 

Jak již bylo naznačeno v samotném úvodu, zdejší krajina je protnuta hned několika 

sledy lehkého opevnění, konkrétně objektů vzor 37 (viz obrázek 14). Ty se zde v drtivé 

většině dochovaly do dnešních dnů a mnohé jsou volně přístupné s různými zajímavými 

zachovalými pozůstatky, které již na většině míst českého a slovenského pohraničí 

s výjimkou těch nejodlehlejších horských oblastí k vidění příliš nejsou, jako jsou zbytky 

výdřevy vnitřních stěn, uzávěry granátových skluzů, či původní vstupní mříže. 

 

Obrázek 14: Pohled na pravou stranu jednoho z velkého množství řopíků na povrchu tvrze Šibenice (foto: 

Falhauer, 2017) 

Posledním místem, které stojí za zastavením, pak je samotný vrchol kóty „U 

Šibenice.“ Jak již víme, tak výstavba dělostřelecké otočné a výsuvné věže OP-Š-S 33 

„Katastr“ zde vůbec nebyla zahájena, ale tento vrchol od té doby prošel i tak zajímavou 

proměnou. Tak nejprve odsud zmizela dřevěná triangulační věž, která byla postavena pro 

zeměměřičské účely přímo v roce 1938 a původně měla z bezpečnostních důvodů existovat 

pouze jeden měsíc, ale vydržela až do osmdesátých let. Poté byla stržena z důvodu jejího 

havarijního stavu. V tu dobu zde ale již existovala budka pozorovatelny civilní obrany 

s úkrytem ÚŽ-6 (viz obrázek 15). Ta zde stojí dodnes, byť se již nachází v dosti 

vybydleném a celkově neutěšeném stavu, obklopena původním, rovněž již nefunkčním 

oplocením. (Durčák a kol., 2014) 
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Obrázek 15: Strážní domek s úkrytem ÚŽ-6 v pozadí na vrcholu kóty 376 "U Šibenice" (foto: Falhauer, 

2017) 

4.6.2 Situace v podzemí 

Otázka stavu podzemních prostor je bezesporu největším otazníkem, vážícím se 

k této tvrzi a dost možná i k celému československému opevnění. Po vyhlášení mobilizace 

a následném odstoupení zdejšího pohraničí Německu došlo díky vysoké hladině podzemní 

vody k zatopení vyražených podzemních prostor a vyhloubených šachet a v popisovaném 

poválečném vývoji pak byly šachty zavezeny zeminou (v případě nouzového výlezu 

odpadky), čímž možnost jejich znovu zpřístupnění definitivně padla. (Durčák a kol., 2014) 

Aktuální stav podzemí tvrze tedy můžeme pouze odhadovat. Do dnešních dnů zatím 

nedošlo nad žádným z míst, kudy vedou již vyražené chodby, k náhlému povrchovému 

poklesu s výjimkou jediného místa, kterým je odvodňovací štola. Tady blízko jejího ústí 

(zcela přesné vymezení není možno určit) došlo kolem roku 1984 k náhlému, asi deset 

metrů dlouhému propadu. Ten, leč v době svého vzniku působil velmi výrazně, je dnes 

v terénu nerozeznatelný, protože byl postupně zarovnán s okolím splavenou zeminou ze 

svahů údolí, zejména tedy toho, východně od něj. Štoly byly obecně zajištěny pouze 

dřevěnými výztužemi, jenž jsou v současnosti již dlouho za hranicí své životnosti a je až 

s podivem, že nedošlo k propadům i na jiných místech, přičemž za velmi specifickou 

situaci v tomto ohledu můžeme považovat 36 metrů vyražené plánované hlavní galerie ve 

směru od šachty P2, které vedou v těsné blízkosti zdejší obytné zástavby. (Durčák a kol., 

2014) 
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4.6.3 Analýza výsledků geofyzikálního měření nad prostorem odvodňovací štoly 

Komplex rozpracovaných úseků hlavní galerie a odvodňovací štoly, respektive jejich 

aktuální stav a pozůstatky po stavební činnosti uvnitř nich jsou předmětem dlouhých 

diskuzí napříč odbornou veřejností. Většina podzemních prostor vzhledem ke své poloze 

pod zemědělsky intenzivně využívanou krajinou a hloubce jejich uložení v současnosti 

bohužel neskýtá reálné možnosti jejich průzkumu. Světlou výjimkou v tomto ohledu však 

představuje prostor odvodňovací štoly v lesíku východně od novodvorského kravína. 

Odvodňovací štola po celé své předpokládané délce 176 m vede zalesněným prostorem a 

hloubka jejího uložení v podzemí na jejím konci činí pouze osm metrů, přičemž směrem ke 

tvrzi terén stoupá jen velmi nevýrazně. 

Pro proměření prostoru nad odvodňovací štolou byla použita metoda ERT 

(Elektrické rezistivitní tomografie). V blízkosti jejího ústí byly zhotoveny tři profily o 

délce 48 m (viz obrázek 16) a na základě naměřených dat, převedených do grafické 

podoby byly zjištěny následující informace: 

1) Nejprve nutno zmínit, že pomocí výsledků měření byly zjištěny anomálie, které by 

svými rozměry skutečně mohly poukazovat na existenci odvodňovací štoly, 

viditelné zřetelně na dvou, ze tří provedených profilů. 

2) Hloubka jejího uložení neodpovídá předpokladu, konkrétně štola by se podle 

výsledků měření měla zřejmě nacházet přibližně o 2,5 m hlouběji, než uvádějí 

dostupné informace (viz obrázky 17, 18 a 19). Předpokládaná hloubka uložení 

odvodňovací štoly činila osm metrů s tím, že s jejími rozměry, tedy zejména 

výškou 2,5 m bude prostor štoly viditelný již při hloubce kolem 5,5 m. Jak můžeme 

vidět na jednotlivých profilech, štola začíná být viditelná právě až na cca osmi 

metrech hloubky. Odůvodnit to lze pravděpodobně souborem několika faktorů, 

z nichž nejvýznamnější úlohu zde sehrává samotná výstavba tvrze. Jak již víme 

z kapitoly 4.3.2, prostor dnešního zalesněného údolí se měl z velké části zasypat 

tak, aby klesal směrem k jihu jen pozvolna a zvýšilo se tím nadkrytí štoly zeminou. 

Tento proces zavážení údolí vytěženou zeminou z podzemí do září 1938 započal a 

do ukončení prací se podařilo zvýšit nadkrytí přibližně o jeden metr. O pravdivosti 

tohoto tvrzení se lze přesvědčit přímo na místě díky velkému množství rozlámané 

břidlice, rozmístěné chaoticky po celé délce údolí. Druhým významným činitelem 
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pak je bezesporu eroze, kdy zejména po deštích dochází ke splavování hornin ze 

svahů údolí. Ve hře je pak ještě i lidský faktor, zejména tedy období okupace, kdy 

pravděpodobně došlo k umělému zasypání šachtice na konci odvodňovací štoly, 

žádné konkrétní informace k této situaci bohužel však k dispozici nejsou. 

 

Obrázek 16: Umístění měřených profilů v terénu (zdroj: www.mapa.opevneni.cz) 

 

 

 

Obrázek 17: Výsledek měření profilu č. 1. V pravém spodním rohu můžeme spatřit oblast s vysokým 

elektrickým odporem, která může svědčit o možné existenci dutiny, velikostně odpovídající parametrům 

odvodňovací štoly (autor: Poláček, 2017) 
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Obrázek 18: Nejednoznačný výsledek měření profilu č. 2 Oblast s vysokým odporem se jeví výrazně větší, 

než by měla být. Místo by se mělo v budoucnu projít novým zpřesňujícím měřením. (autor: Poláček, 2017) 

 

Obrázek 19: Výsledek měření posledního profilu je podobný tomu prvnímu s tím rozdílem, že 

pravděpodobnou klenbu štoly nyní můžeme pozorovat v levém dolním roku snímku (autor: Poláček, 2017) 

 

Výsledky měření tedy pro potřeby budoucího průzkumu přinesly několik nových 

informací. V případě vzniku nějaké budoucí iniciativy s cílem proniknutí do podzemí 

tvrze, o které mnoho odborníků na československé opevnění často hovoří, jako o „největší 

záhadě“, či „jediné neprobádané oblasti“ lze předpokládat, že optimistické odhady, 

ohledně potřeby odkopání 5,5 m zeminy pro proniknutí do odvodňovací štoly jsou 

s největší pravděpodobností liché – horní hrana její klenby je v současnosti zřejmě uložena 

v hloubce kolem osmi metrů pod povrchem. Zároveň při možném budoucím fyzickém 

průzkumu podzemí je třeba brát v potaz i další faktory, jakými jsou nestabilita nadloží a 

z velké části již nefunkční původní dřevěná výztuž štoly, které představují vážné riziko 

z hlediska bezpečnosti, podpořené i pravděpodobností výrazné míry zatopení vyraženého 

prostoru. 
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5 MOŽNOSTI TURISTICKÉHO VYUŽITÍ TVRZE ŠIBENICE 

Bylo uvedeno, že v současnosti se na povrchu tvrze Šibenice nenachází žádná 

dostupná informace o dřívější existenci jejího staveniště. Na druhou stranu v době psaní 

této práce začal obecní úřad ve Stěbořicích připravovat projekt turistické rozhledny 

pevnostního vzhledu, která by měla konečně důstojným způsobem připomínat jedno 

z největších děl československých meziválečných fortifikací vůbec, a tak se na něj 

podívejme podrobněji. 

Rozhledna by se měla nacházet na samém vrcholu kóty Šibenice v podstatě v místě 

plánované dělostřelecké otočné a výsuvné věže OP-Š-S 33 „Katastr“, jejíž výstavba nebyla 

z časových příčin nikdy započata a kde v poválečném období vznikl kryt civilní obrany, 

který zde stojí dodnes. Stávající, dnes již spíše neoplocený prostor s dominujícím strážním 

domkem a opodál umístěným úkrytem ÚŽ-6 se zachovalým přístupovým okopem by se 

podle zveřejněné situace měl proměnit ve volně přístupný park s pěšinami a vojensky 

laděnými prolézačkami, řídce osázený nízkými dřevinami a s informačními tabulemi, 

vztahujícími se k období První republiky, Mnichovské krize a výstavby tvrze. Co se týče 

rozhledny samotné, mělo by se jednat o třípatrovou, 12,7 m vysokou betonovou stavbu, ve 

svém nejvyšším patře poskytující téměř kruhový výhled do všech světových stran. 

Schodiště a podesty by pak měly být řešeny tak, aby poskytovaly prostor pro předměty a 

další informační panely. Celý prostor parku by měl být na vhodných místech doplněn 

překážkami z ostnatého drátu a (jak lze vidět na vizualizaci viz obrázek 20) zřejmě i 

rozsocháči. (Rozhledna U Šibenice, 2018) 

Na celém projektu je asi nejvíce sympatické to, že autor návrhu pamatuje na původní 

technologii budování opevnění a byť bez armovacího železa, ale pouze za pomoci prostého 

betonu je v plánu rozhlednu vybetonovat monoliticky tak, jak se v minulosti skutečně 

budovaly pevnostní objekty, což podpoří autenticitu stavby, na které tak nepůjdou vidět 

žádné dilatační spáry. Dalším příjemným detailem je prosvětlení prostoru schodiště řešené 

tak, aby imitovalo vzhled původních pevnostních střílen. Na druhou stranu můžeme zde 

nalézt i části, které jsou popsány příliš obecně a které by zasluhovaly podrobnější rozbor a 

pak také i části, u kterých nelze s jistotou tvrdit, zda je možno je vůbec prakticky 

realizovat. Pojďme se na ně blíže podívat. 
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Obrázek 20: Představená vizualizace návrhu pevnostní rozhledny, připomínající výstavbu tvrze Šibenice 

(foto: obecní úřad Stěbořice, 2018) 

Asi nejvíce zarážejícím faktem, o kterém se hovoří v této studii, je myšlenka 

„umístění reliktu tvrze“, jakožto součásti tohoto parku. Bedlivému čtenáři předchozích 

stran musí být zřejmé, že vzhledem k současnému stavu staveniště tvrze se představa 

získání takovéhoto reliktu zcela míjí s realitou. Dále je zde použit termín „dělostřelecký 

bunkr Šibenice“, což je termín vysoce neodborný, jelikož bunkr, jakožto germanismus se 

v dobových materiálech neobjevuje a ačkoliv je v tomto případě zřejmě myšlena pod tímto 

termínem tvrz, jako celek, byla by veliká škoda, kdyby se tato historická a věcná 

nepřesnost nakonec objevila, jakožto součást textu budoucích informačních tabulí. O 

samotném tematickém zaměření těchto tabulí rovněž nejsou známy podrobnější informace. 

Samozřejmě lze realisticky předpokládat, že zde bude věnován prostor samotné tvrzi 

Šibenice, dále pak vzhledem k plánu zahájit v případě získání potřebných finančních 

prostředků výstavbu rozhledny již v létě s tím, že otevřena pro veřejnost by měla být 28. 

října ke stému výročí vzniku Československé republiky i tematické navázání na období 

První republiky. To jest však vše, co lze v současnosti z dané situace zjistit. Bohužel 

v materiálu se nikde nedovídáme o možnosti aplikace specifického způsobu prezentace 

historie s přesahem do současnosti v krajině, které k němu přímo vybízí, a to je umístění 

panoramatických map nad vyhlídkové průzory v nejvyšším patře rozhledny, kde by byly 

zaznačeny pozice jednotlivých staveb v rámci tvrze přímo v mapě šipkami, např. i 

s orientačními návody, jak danou pozici definitivní, či pracovní šachty v terénu prakticky 

lokalizovat (samozřejmě s upozorněním na zemědělský charakter okolních ploch a nutnosti 

vyčkat s hledáním jednotlivých stanovišť v terénu min. do sklizně). Pro mnohé 

návštěvníky této rozhledny bude totiž velmi obtížné, zvláště pokud v minulosti žádnou 
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takovouto tvrz nenavštívili, či vůbec jsou v této problematice laiky, si na základě popisků a 

plánků Šibenickou tvrz nějakým praktickým způsobem představit. Navíc tvrz Šibenice, 

jakožto min. opticky zaniklé dílo poměrně nedávné minulosti představuje ideální 

příležitost pro to, přivést zejména mladou generaci k zájmu o historii. To, s čím totiž 

dnešní mládež ve svém vztahu k „tomu, co bylo“ nejvíce bojuje je právě absence přesahu 

historie do reality – toho, že na základě něčeho, co se dochovalo lze objevit něco, na co si 

mohou sáhnout, něčeho, o čem nikdo před nimi nevěděl a pokud tedy můžeme historii, 

jakožto vědní obor chápat, jako věčné hledání ztraceného, či zmizelého, tak právě 

Šibenická tvrz může posloužit při správném uchopení její problematiky, jako jakýsi 

„inkubátor pro budoucí historiky“ k dosažení jejich prvních malých vítězství, díky kterým 

budou chápat svou minulost, jako něco živého a dynamického, něčeho, čemu stojí za to se 

věnovat. 

K výstavbě rozhledny by bylo vhodné navázat do budoucna naučnou stezku, která 

v současnosti v plánu není a po podrobnější analýze povrchu tvrze je tomu asi správně. 

Význam naučné stezky by totiž měl svůj smysl pouze v případě, kdy by byla vedena 

alespoň přibližně po celé své délce nad rozpracovanými úseky plánované hlavní galerie 

tvrze. To by i bylo uskutečnitelné, kdyby se však nezrušily původní příjezdové cesty na 

jednotlivá staveniště. Na mysli tím je prostor kolem vchodového objektu OP-Š-S 35a 

„Divá hůra“ a neexistující komunikace, končící u tvrzového pěchotního srubu OP-Š-S 31 

„U cesty“, která už dále nevede k nejrozpracovanějšímu objektu tvrze – tvrzovému 

pěchotnímu srubu OP-Š-S 32 „Kopaniny“ a už vůbec ne ke dvojici izolovaných pěchotních 

srubů, zbudovaných na západním křídle tvrze OP-S 36a „Horní dvoják“ a OP-S 36b „Dolní 

dvoják“. Nehledě pak samozřejmě na pravděpodobnou složitost řešení situace výkupu 

pozemků od místních majitelů orné půdy. 

Jistou alternativou by pak mohlo být i zaznačení míst původních šachet přímo 

v terénu způsobem, jakým jsou značena na Ostravsku stará důlní díla. Opět by ale však 

záleželo na stanoviscích majitelů zdejší orné půdy, kteří by mohli vidět problém v tom, že 

v terénu rozmístěné cedule budou lákat zvídavé návštěvníky, kteří by v místech, kde se 

nenachází žádná cesta, pošlapávali zemědělcům úrodu. 

Rozhledna na Šibenici je však zajímavou a v daném prostoru ojedinělou příležitostí, 

jak upozornit na moderní válečné dějiny v oblasti mezi Opavou a Bruntálem, které bývají 
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často upozaděny známou Ostravsko-Opavskou operací z jara 1945 a která se tohoto 

regionu netýkala. Šibenická rozhledna svým umístěním mezi metropolí českého Slezska a 

městem Bruntál i svým kruhovým výhledem do okolí vytváří vhodný prostor pro 

prezentaci těchto zajímavých míst, mezi kterými můžeme jmenovat např.: místo údajné 

realizace výsadkové operace „Freudenthal“ z října 1938, kdy Wehrmacht měl testovat 

možnosti průlomu opevněné linie z týlu za pomoci výsadkových vojsk. Tato operace měla 

údajně velmi rozpačité výsledky, na druhou stranu se dnes vede polemika, zda vůbec, či 

jakým způsobem a do jaké míry byla ve skutečnosti provedena. Dále pak třeba vůbec první 

zařízení na českém území, které můžeme považovat za druh koncentračního tábora, 

Polenlágr ve Skrochovicích u Opavy již z konce roku 1939, nebo objekt hasičské zbrojnice 

v jen několik km vzdálené obci Sádek, kde měl v době zářijové krize roku 1938 své 

velitelské stanoviště čet. Jan Kubiš, pozdější autor atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha z května 1942. Vhodné by tedy v horním patře vyhlídky 

bylo umístit na jednu z vnitřních stěn mapu tohoto regionu právě se zaznačením těchto 

míst a jejich stručným popisem, případně vyznačením vzdušné vzdálenosti, která tato místa 

od rozhledny dělí. Při plném využití potenciálu této rozhledny totiž může být prostor tvrze 

Šibenice dobrým výchozím bodem pro zkoumání celého regionu i s místy, která samo o 

sobě nejsou tak dobře známá a v konečném důsledku to může přinést i zvýšení 

návštěvnosti turistických cílů vůbec s vojenskou historií nesouvisející, např.: Arboreta 

Nový Dvůr, nacházejícího se cca 1 km jižně od plánované rozhledny. 
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6 ZÁVĚR 

Šibenická tvrz se ve své době měla stát jedním z hlavních pilířů československé 

pevnostní obrany. Přestože projekt, i během pěti měsíců vykonané práce na staveništi 

dodnes budí pozornost jak mezi odbornou veřejností, tak tou laickou, díky důkladným 

zahlazovacím pracím především z období 70. let min. stol. toto monumentální dílo 

v podstatě zmizelo z povrchu zemského. Možná však právě díky tomu je dnes 

dělostřelecká tvrz Šibenice místem, které může přitahovat návštěvníky z širého okolí. 

Odbornou veřejnost již dlouhá léta láká možnost podívat se do nikdy neprobádaných 

vyražených úseků tvrzového podzemí, zejména pak její nejdelší části – odvodňovací štoly. 

Jedním z cílů této práce bylo tedy také vytvořit jakýsi základní podklad pro jejich budoucí 

snahy pomocí provedeného geofyzikálního měření.  

Pozornost laické veřejnosti by jistě měla přitáhnout plánovaná unikátní pevnostní 

rozhledna, která v případě, že se její autoři vyvarují uvedených chyb a rozumným 

způsobem rozvinou její potenciál tak, aby nejen připomněli výstavbu tvrze jako takové, ale 

též ji i tematicky zakomponovali do regionu jako celku, tak mohou pozitivním způsobem 

přispět k oživení turisticky spíše ospalé oblasti, která právě z hlediska moderních 

vojenských dějin má návštěvníkům, co nabídnout. 

Naše společná cesta po stopách historie dělostřelecké tvrze Šibenice je tímto u svého 

konce. Věřím, že po přečtení předchozích stran již pro žádného čtenáře mé bakalářské 

práce nebude rovinatá, otevřená krajina mezi Jamnicí a Stěbořicemi, něčím monotónním a 

nezajímavým a že při cestách tímto místem nejen já, ale i Vy budete moci spatřit věci, 

které jsou dnes na první pohled neviditelné. Ostatně, možná se tam někdy i potkáme, má 

práce nejen na tvrzi Šibenice, ale obecně v československém opevnění totiž zdaleka 

nekončí. 
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