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Pevnosti měly bránit vlast. Dnes jsou atrakcí

JANNI VORLÍČEK

Ústecko, Valtířov – Stojí na
břehu Labe. Jeho posádka
měla spolu s ostatními „řo-
píky“ bránit nacistické ar-
mádě v postupu na Ústí.
Osud ale rozhodl jinak.
Dnes o bunkr pečuje nad-
šenec Jan Málek, který tu
zřídil malé muzeum česko-
slovenského opevnění.

OBNOVENÝ ŘOPÍK
„Náš bunkr patřil do linie,
označené O3. Vedla mezi
Střekovem a Malým
Březnem. Navazovala na
opevnění u Větruše. Bohu-
žel, vybavení bylo minimál-
ní až na zbraně, které sem
armáda dodala při mobili-
zaci,“ vysvětluje Jan Málek.
K vidění tu jsou zbraně,

kompletní periskop, origi-
nální pancéřové dvěře,
vstupní mříže, lapače kouře
a nábojnic, funkční polní
telefony, originální mapu
Sudet z roku 1935 a další.
Tento konkrétní řopík

dobetonovali 13. září 1938.
Osádku tvořilo sedm vojáků.
„Téměř zní neuvěřitelně, že
se sedm mužů tísnilo na
osmi metrech čtverečních,
včetně zbraní, zásob a vy-
bavení. Mimo toho prostor z
těch 8 metrů zabíral i ruční
ventilátor a dovnitř zasu-
nuté periskopy,“ líčí Málek.
Obrana republiky nejprve

počítala s výstavbou těžké-
ho opevnění severní hranice
od řeky Labe po Odru už od

roku 1935. Plány se ovšem
změnily celkem třikrát. I s
ohledem na jejich obrov-
skou nákladnost a nutnost
budovat na etapy, dnes
bychom nejspíše slangově
řekli „salámovou metodou“.

Karel Husárek, který
opevňovací práce vedl, na-
konec prosadil, aby začala
výstavba dvousledových
lehkých objektů vz. 36 a 37.
Ty měly být posíleny těž-
kým opevněním na nejo-
hroženějších místech hra-
nice. Hotovo ovšem mělo
být až roku 1946. Tak na-
příklad na Ústecku výstavba
„řopíků“ začala až v srpnu
1938.

PŘÍKLAD USTECKO
Potíže s výstavou lze ostat-
ně ilustrovat právě situací
na Ústecku. Ředitelství
opevňovacích prací tu pů-
vodně (ŘOP) začalo budovat
nesouvislou linii ve směru
od Větruše na Trmice, Koš-

tov, Nové Stadice, Brozánky,
Rtyni nad Bílinou a dál na
Hostomice a Bílinu. Vznik-
nout tu původně mělo čty-
řicet lehkých bunkrů vz. 36.

CHYBĚJÍCÍ ČAS
Na XI. stavební úsek Trmice
stát zadal výstavbu 8. srpna
1936. Jenže už na konci té-
hož roku se ukázalo, že pů-
vodní bunkry vz. 36 nejsou
vyhovující a vyvstala potře-
ba je doplnit novým typem
vz. 37. Jenže ŘOP muselo
stavební kapacity přesunout
na jižní Moravu.
Samotná stavba linie na

ústecku tak začala až 6.
srpna 1938. Až do mobiliza-
ce v září vzniklo jednadva-
cet objektů vz. 37 v prvním
sledu a sedm ve sledu dru-
hém, což představuje zhru-
ba 75 procent plánu. Re-
publice rychle docházel čas.
Ilustrovat to lze opět

událostmi na Ústecku. Už
při prvomájových demon-
stracích téhož roku totiž
bylo jasné, kdo má v Sude-
tech navrch. Ústečtí antifa-
šisté na dopolední demon-
straci, podporující obranu
republiky, dokázali svolat
dvacet tisíc účastníků. Od-
poledne však tomtéž místě
řečnil Konrad Henlein k se-
dmdesáti tisícům nacistů.

NA PAMÁTKU
Předtím ovšem hovořil k
padesáti tisícům nacistů v
Jablonci, sedmdesáti tisícům
v Liberci, padesáti tisícům v
Děčíně. Z Ústí to ještě stihl
na další sedmdesátitisícové
shromáždění v Teplicích a
večer končil při pochodňo-
vém průvodu Žatcem za
účasti čtyřiceti tisíc svých
stoupenců. Od 14. září začaly
bojůvky Freikorpsu pronikat
přes hranice. Přepadaly
pošty a železniční úřady,
četnické stanice, terorizo-
valy antifašisty a Čechy. Do
24. září zorganizoval Frei-
korps zhruba tři stovky
útoků, při nichž zemřelo
sedmadvacet lidí.
Právě na památku těchto

hrdinů, kteří neváhali polo-

žit za svou vlast život a
technickému umu předvá-
lečných stavařů udržují
manželé Málkovi svůj řopík.
Samozřejmě i proto, že se
zajímají o vojenskou historii
své země. „Plánujeme leccos
nového, vše záleží na čase a
prostředcích, které máme k
dispozici,“ dodávají.

Události září a října roku 1938. Souvisí s nimi
výstavbapohraničního opevnění. Je obecně
známo, ženakonec svémuúčelunesloužilo a
někde začala jejich výstavbapříliš pozdě.
NaÚsteckunapříklad až v srpnu roku 1938.
Touž krizi nešlo zastavit. Dnesmalou část
opevnění udržují fanoušci vojenskéhistorie.

Proč řopík?
Název řopík je odvozen ze
zkratky Ředitelství
opevňovacích prací.
Skrývá se pod ním úspěšný
model pěchotního srubu
těžké obrany. Vojáci tu
kladli důraz na boční palbu
a dokonalejší vnitřní
vybavení. Rozlišuje se pět
základních typů se 140
dalšími modifikacemi.

K OBRANĚ. Nahoře: dobová
smuteční koláž k opuštění pev-
ností. Uprostřed: řopík ve Valtí-
řově. Dole: československá ar-
máda opouští v říjnu roku 1938
Ústí nad Labem.
Foto: Muzeum města Ústí, Jan Málek

S Janem Málkem, vlastníkem předválečné pevnůstky o radostech a strastech její rekonstrukce i lidech, kteří přicházejí na návštěvu

Pro originální pancéřové dveře k řopíku museli až do Ostravy

JANNI VORLÍČEK

Valtířov – Udržovat řopík,
tedy lehké opevnění vz. 37
dá práci. Své o tom ví maji-
tel jednoho z řopíků, Jan
Málek. Vše si dělá sám, bez
sponzorů, jen s rodinou.

Jak jak jste bunkr získali?
Bunkr jsme s manželkou

získali od ministerstva
obrany, když se zbavovalo
nepotřebného majetku. Dí-
ky tomu, že je opevnění na
našem pozemku, tak to bylo
bezplatně. Zatím se tomu
věnuji jen rok, teprve od
loňského léta, když jsme se
synem začali s venkovním
maskováním. Čeká mě tedy
ještě hodně práce.
Jak reagovalo na renovaci
pevnůstky okolí?
Po prvním tahu štětcem

jsme začali pozorovat zvý-
šený zájem o bunkr. Leží na
cyklostezce, tak si ho ko-

lemjdoucí začali fotografo-
vat a vyptávat se. Tak vznikl
nápad „něco“ s ním udělat.
Začal jsem objíždět různé
bleší trhy, projíždět aukce,
inzertní servery, různé
spolky.
Vůbec mne nenapadlo,

jak to bude náročné, nebo
jak vůbec něco sehnat. Ně-
které díly jsem musel za
pomoci kamarádů nechat
dodělat, jako části perisko-
pu, uchycení lafety a další.
Jelikož ale bunkr směřuji

spíše na reaktivaci v pade-
sátých letech, tak se občas
nějaká zbraň a vybavení
dají občas sehnat.
I tak jsem musel třeba až

do Ostravy pro pancéřové
dveře. Ostatní věci se dali
sehnat na severu Čech.
Kolik ta „legrace“ vůbec stojí?
Bunkr stále vyžaduje ně-

jaká ta vylepšení, ale
zvláštní údržbu ani ne.
Ročně to ale stejně stojí
hodně času i peněz, pohy-
buji se v částkách desítek
tisíc. Zatím se nenašel žád-

ný sponzor, kromě rodiny.
Prozatím je to spíš v rodi-
ném kruhu a pár přátel,
jenž občas vypomohou. Ur-
čitě se může kdokoliv při-
pojit a pomoci třeba při
otevíracím dnu, kontakt je
na webových stránkách.
Jaký je za bunkrem příběh?
Tento bunkr vz. 37 nese

označení Typ A-200, s vel-
kou inundakční šachtou

proti velké vodě. Spadl pod
II. armádní sbor. Postavila
ho stavební firma pod ve-
dením kpt. pěch. Emila Ko-
lenera, architekti Václav
Šulc a Josef Jiroušek z Mni-
chova Hradiště. Měl za úkol
především vytvořit nepro-
stupnou linii, krýt sousední
opevnění i silnici z Ústí na
Děčín a část Labe.
Bohužel žádný příběh

nejspíš nezažil, jelikož bun-
kry na Ústecku se z větší
části nedočkali ani koneč-
ného vybavaní a ani bojo-
vého využití. Příběhy vy-
práví jen tchán Milan, který
v bunkru prožil v mládí
různá dobrodružství s ka-
marády.
Co vás motivuje „táhnou tu
káru dál“?
Motivuje mě hlavně zá-

jem lidí, kteří se přijedou
podívat a s úžasem vstřebá-
vají zdejší atmosféru. Je
dobré si připomínat, co naši
předkové vytvořili a jaké to
tehdy bylo.
Kdy máte návštěvní dny?
Navštěvní dny máme od

března a vždy dorazí něko-
lik desítek lidí. Nebližší bu-
de tuto sobotu dopoledne
od půl deváté do dvanácti. V
září se jinak zapojuji i do
dnů evropského dědictví, to
mívám otevřeno déle, než
obvykle.
V září taktéž začíná první

večerní prohlídka a sice při
příležitosti akce „Světla nad

bunkry“, spojené se aktivi-
tou na sociální síti.
Jací lidé k vám vlastně při-
cházejí?
Mimo jiné jsem tu měl na

návštěvě i čtyřicet prvňáčků
ze základní školy Velké
Březno. Zašla sem i třia-
osmdesátiletá paní Hermí-
na, která válku jako malá
zažila, nebo například cyk-
listy z Bulharska, kterým
bunkr moc líbil. Často je i
jako dobrý tip na výlet vyu-
žít muzeální železnici, která
jezdí do Zubrnic a staví ve
Valtířově. Ze zastávky je to k
nám 340 metrů.
Co plány do budoucna?
Velké, ale vše záleží na fi-

nancích. Rád bych se dostal
ještě k nějakým dobovým
zbraním, uniformám a po-
dobně. S manželkou plánu-
jeme na příští rok otevřít
občersvení se zmrzlinou.
Mezi další aktivity k bunkru
patří třeba střelba ze vzu-
chovky na terč, která je ku-
podivu oblíbená nejvíce u
maminek.

PRVŇÁCI U ŘOPÍKU. Ačkoliv od prvních rekonstrukčních prací na
bunkru uplynul sotva rok, je už populární. Foto: Jan Málek
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