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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 

1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové 

práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence a pokusit se nalézt nový 

významový rozměr těchto impozantních struktur. 
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Abstract 

The thesis deals with the transformation of the Czechoslovakian fortifications from 

1936 to 1938 as a specific phenomenon in the region of the former Sudetenland. The aim 

of this thesis is to revive selected fortresses by means of artistic intervention and try to 

find a new meaning dimension of these impressive structures. 
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Úvod 

Již od dob kdy začali vznikat lidská společenství, zde byly také konflikty mezi těmito 

jednotlivými kmeny. Ať už šlo o potyčky kvůli přírodním zdrojům či mocenským vlivům, 

vždy zde byly primitivnější či promyšlenější zbraně určené k likvidaci nepřítele. Stejně jako 

se zdokonalovaly tyto útočné zbraně, začaly existovat prostředky k ochraně jednotlivců i 

celých území. Od jednoduchých palisád a hradišť z netrvanlivých prvků prvních kmenových 

společenství, až po důmyslné fortifikační systémy, které dokázaly čelit obléhání i několik 

měsíců. Tyto obranné stavby měly vždy za úkol chránit životy obránců a poskytovat jim 

taktické výhody v boji proti početnějšímu nepříteli a zároveň odolávat obléhacím zbraním 

do té míry, než byl útok odražen. 

Vývoj fortifikačních principů lze velmi důkladně sledovat napříč celou evropskou 

kulturou. Každá epocha by si zasloužila samostatnou kapitolu, jelikož můžeme pociťovat 

jistou návaznost či zdokonalování se v opevňovacích systémech a to až do 30. let 20. 

století, kdy se Evropa vzpamatovávala z hospodářské krize, a v Německu začínaly 

eskalovat nacionalistické tendence. Tedy období kdy hrozba další války vyvolávala v Evropě 

paniku a také iniciovala výstavbu několika rozsáhlých pevnostních linií, které rozlohou a 

technickou vybaveností dalece přesahovaly doposud budovaná opevnění. Jmenovitě 

nejznámější francouzská Maginotova linie, Německem budovaná Siegfriedova linie nebo 

sovětská Molotovova linie. Také italské Alpy zažily neobyčejný stavební ruch v 

meziválečném období a několik moderně vybavených pevností vznikalo i v severských 

zemích, ty však již nepokrývaly tak rozsáhlé území. V roce 1934 se rozhodla i tehdejší 

československá vláda pro výstavbu lehkého a těžkého opevnění, které mělo bránit její 

území. 

Dnes, už osmdesát let po výstavbě tohoto nákladného fortifikačního díla, jsme 

dědici krajiny, která nám připomíná pohnutou historii tehdejších událostí. Desetitisíce 

malých bunkrů jsou rozesety po krajině jako tichá mementa pohnutých událostí konce 30. 

let. Připomínající mi mystické blanické rytíře, dřímající v krajině, nyní spíš jako zbytky kdysi 

hrdé a odvážné myšlenky bránit území, které vytyčovaly. 
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Historie opevňování 

Čtyři tisíce let trvající nadvládu pevnostního stavitelství, jehož největším dílem je 

Velká čínská zeď, která několik století chránila Čínu před nájezdy ze severu, byla pokořena 

díky vynalezení polního dělostřelectva a s jeho příchodem skončilo také středověké 

opevňování. Do té doby byla výška hradeb a bašt jednoznačně nejvýznamnější předností 

jakéhokoliv opevnění, jelikož tyto hodnoty poskytovaly obráncům doposud nepřekonatelné 

výhody. S tím tedy souvisí tzv. první velká krize opevňování, kdy se fortifikační metody 

musely přizpůsobit této nové eventualitě, výška hradeb již nehrála takovou roli. Během 15. 

století se tedy s přerodem palných zbraní modifikovalo také opevňování a vznikaly nové 

typy pevnostních staveb.  

Prvky jako bastiony a raveliny umožňovaly obráncům vytvořit obranný perimetr, 

čímž se hlavní části citadely octly mimo dostřel útočníka. S příchodem vynálezu děl s 

rýhovanou hlavní v 18. století se však dostřel kanónů ještě zvýšil a bylo potřeba budovat 

nová opevnění, která byla izolovaná od hlavní pevnosti. Vznikal tak nový prstenec 

ochranného valu. Tyto takzvané forty, měly opět za úkol omezit dostřel obléhacího 

dělostřelectva tak, aby hlavní pevnost byla mimo jejich ohrožení. S narůstajícím dostřelem 

dělostřelectva určeného k obléhání se musel přizpůsobovat také tento fortový systém, kdy 

byl poloměr tohoto obranného prstence nejdříve 1-2 kilometry. V průběhu 19. století se 

tento poloměr vzhledem k vylepšování zbraňových systémů zvětšoval postupně na 3-4 

kilometry, na konci století byl tento průměr již 9 kilometrů. 

 
Obrázek 1: Pevnost Špilberk, dobová rytina, Franz Ignác Sinapi, 1700 
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Konec 19. století přinesl také vynález nového typu projektilu s explozivní náplní, 

jehož ničivá síla byla mnohonásobně větší, než doposud používaná munice. Nadvláda cihly 

jako hlavního stavebního materiálu pro pevnostní stavitelství byla ukončena. Ke slovu přišly 

materiály, jako železobeton a pancíř, jejichž pomocí byly některé stávající stavby 

rekonstruovány. Takto vylepšené pevnosti však neobstály nápor během první světové války, 

jelikož rozmístění podle koncepce předchozího století tvořila pouze řídkou síť opevnění a 

nesehrály významnou roli. Renesanci fortifikační architektura zažila opět v meziválečném 

období 30. let 20. Století. Politická situace a hrozba dalšího konfliktu podnítila výstavbu 

rozsáhlých fortifikačních systémů, s výhradním použitím železobetonu a silných pancířů na 

různých místech celého kontinentu. Železobetonový monolit se stal doménou 

neproniknutelné obrany v této éře, paradoxem je, že i tento typ stavby selhal ve své funkci. 

Může nám přijít až groteskní tento historický zápas mezi složkou obrany a útokem, 

kdy se obě strany snaží překonat možnosti svého soka. Na konci druhé světové války však 

bylo nejspíše definitivně rozhodnuto, při dopadu první atomové bomby, ve prospěch složek 

útočných.1 

Betonová Evropa 

Jako jeden z nejvýznamnějších příkladů pevnostní výstavby můžeme uvést 

Maginotovu linii. Je to systém pevností, který vybudovala Francie v období 1929-1940, 

název nese podle ministra války André Maginota, který prosadil financování této nákladné 

výstavby. Systém pevností měl chránit Francii na hranicích s Belgií, Lucemburskem, 

Německem, Švýcarskem a Itálií. U potencionálních přímých nepřátel, kterými byly 

Německo a Itálie, bylo opevnění nejsilnější. Zkušenosti z první světové války formovaly 

podobu opevnění, které mělo bránit důležité strategické cíle, oproti plánované výstavbě 

však byly některé úseky zbudovány v mnohem skromnějším podání, což mělo negativní 

vliv na výsledek bojů v roce 1940, kdy slaběji vybavené objekty nedokázaly vzdorovat 

německé agresi. Maginotova linie se stala vzorem pro některé další pevnostní systémy 

vznikající v Evropě vlivem vzrůstajícího politického napětí a to především pro polské a 

československé stavební práce ve 30. letech. 

Svůj pevnostní systém začalo budovat také Finsko již ve 20. až 30. letech minulého 

století, které mělo procházet napříč karelskou šíjí. Toto opevnění však nevznikalo v reakci 

na události ve střední Evropě, nýbrž jako reakce na případný útok ze strany SSSR. Z 

                                        
1  RÁBOŇ, Martin a Ladislav ČERMÁK. Pevnosti. 1995. Čr: Společnost přátel československého 

opevnění, 134n. l. 



 

12 
 

důvodu složitosti terénu tento systém neobsahoval objekty těžkého opevnění a jeho lehké 

objekty byly rozprostřeny příliš řídce. To mělo za důsledek neúčinnost těchto staveb, jehož 

jedinou výhodou byl právě složitý terén, který komplikoval i postup případného nepřítele. 

Tehdejší Sovětský svaz začal budovat svou síť opevňovacích objektů již na konci 20. 

let 20. století a to na své západní hranici od karelské šíje na severu až po Černé moře na 

jihu území. V západní Evropě byla tato linie objektů nazývána jako Stalinova linie, ale po 

anexi některých států ztratila tato pevnostní linie svůj význam, a proto byly v některých 

částech východní Evropy zbudovány sovětským svazem nové opevněné rajóny, které se 

neformálně nazývají jako Molotovova linie. 

Na konci 30. let 20. století obnovilo svou fortifikační činnost i Německo, využilo k 

tomu původní západní linii existující od první světové války. Ve dvou sledech tvořilo obranu 

západní hranice Třetí říše téměř 12 000 železobetonových bunkrů na délce přes 600 km. 

Po obsazení Francie byla projektována výstavba takzvaného Atlantického valu. Stálé 

opevnění, skládající se z minových polí, překážek a železobetonových bunkrů, mělo za úkol 

chránit pobřeží severní Francie před případnou invazí z Britských ostrovů. Zvláštností je, že 

některé pevnosti byly vybaveny zbraněmi z deaktivovaného Československého opevnění. 

Obrázek 2:WWII Relics, Jonathan Andrew, 2016 
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Československý pevnostní systém 

Rozpad mocností rakousko-uherské monarchie umožnil vznik samostatné 

Československé republiky v roce 1918, ta však neměla příznivou geografickou polohu 

vzhledem k okolním státům, které náležely právě zaniklé monarchii. Československo tedy 

mělo necelých 4 200 km hranic, jež sdílelo s nepříliš přívětivými sousedy, kteří si 

nárokovaly po konci velké války některá česká území. Území Čech i Slovenska sice mělo 

některé přírodní překážky ohraničující území se svými sousedy, stejně však bylo potřeba 

zabezpečit lokality, kde bylo možné narušení hranic kvůli příznivějšímu terénu. 

Situace v neprospěch existence Československa se ještě více zhoršila během druhé 

poloviny 30. let. Definitivním neúspěchem Ženevských mírových rozhovorů o odzbrojování 

a také nástupem do funkce kancléře Adolfa Hitlera. Německo navíc vystoupilo ze 

společnosti národů a zavedlo všeobecnou brannou povinnost a začalo s reorganizací své 

armády, čímž potvrdilo agresivní postoj vůči ostatním státům Evropy. Obavy z okupace 

byly tedy namístě i ze strany tehdejší Československé vlády. Ta z událostí v sousedním 

Německu vyvodila důsledky ve formě vlastní reorganizace armády a postoupení dalších 

úvah o vznikající hrozbě. Plán pro ochranu pohraničí republiky počítal se spojeneckou 

výpomocí především Velké Británie a Francie a zvýšení bojeschopnosti československé 

armády mělo znamenat spíše defenzivní úvahy. Po důkladné analýze všech možností, se 

jako nejvýhodnější nabízely dvě možnosti. Tou první bylo zřízení nových motorizovaných 

útvarů, které by se dokázaly rychle přesouvat mezi jednotlivými bojišti. To však i přes 

jejich výhodu rychlých přesunů i do týlových oblastí stále převyšovalo možnosti materiální 

a personální tehdejší armády, nemluvě o zdrojích pohonných hmot, které nebyly na území 

ČSR k dispozici. Druhou možností bylo zřízení stacionárních obranných pozic, které mohly 

poskytnout stabilní obranu i vzhledem k délce hranic a možným směrům nepřátelských 

výbojů. Výstavba pohraničního opevnění měla své výhody také v tom, že Československo 

disponovalo zásobou stavebních materiálů a také velmi schopnými stavebními firmami. V 

roce 1935 přijalo doktrínu opevnění francouzského vzoru. Systém stálého opevnění měl 

tedy sloužit jako ochranný val před nečekanými výpady agresora a přitom nemusela být 

prováděna plná mobilizace či přesun větších jednotek, které by byly vázány na jednu 

oblast a ztratily tak na mobilitě. 
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Plánování výstavby 

Hlavní náčelník štábu arm. Gen. Ludvík Krejčí rozhodl na podzim roku 1934 o 

základním průzkumu terénu v úsecích, kde mělo vznikat budoucí opevnění dle 

předběžných plánů. Tyto prohlídky měl na starosti pplk. Gšt. Josef Fetka, který dal za vznik 

od března roku 1935 radě pro opevňování a ředitelství opevňovacích prací, k němuž se byli 

do funkcí jmenováni další vysocí důstojníci, jako brig. Gen. Karel Husárek či div. Gen. Ing. 

František Nosál. Ředitelství opevňovacích prací mělo na starost realizaci staveb v terénu. 

Úkolem, před kterým stála rada pro opevňování, bylo získávání  finančních prostředků, 

materiálních a personálních zdrojů důležitých pro výstavbu, a také podávat návrhy s 

prioritou a způsobem opevňování jednotlivých úseků. 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3:Formální hranice Československé republiky s vyznačeným fortifikačním systémem 
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Samotné průzkumné práce a celková přípravná část plánů nebyla pro důstojníky 

československé armády problém, avšak praktické započetí prací na opevnění a jeho 

projektování se stalo mnohem složitější z důvodu chybějících zkušeností s podobným 

typem staveb na tak rozlehlém a členitém území.2 Československá armáda tedy oslovila 

svého spojence, který měl s výstavbou masivní obranné linie mnohem více zkušeností. Šlo 

o Francii, jejíž armádní inženýři měli bezmála deset let zkušeností s výstavbou betonových 

pevností v různorodém terénu po celé Maginotově linii. V roce 1935 Francie ochotně 

poskytla několik svých důstojníků jako fortifikační odborníky, jejichž úkolem bylo aplikovat 

znalosti a doktrínu francouzského opevňování při výstavbě na území Čech, Moravy a 

Slovenska. Nejen díky poznatkům zahraničních specialistů, ale také díky vlastnímu vývoji 

železobetonových staveb, kterým se zabývali odborníci, jako například Stanislav Bechyně 

nebo Bedřich Hacar, velmi urychlili prvotní fáze výstavby opevnění.3 

                                        
2  
SVOBODA, Tomáš, Jan LAKOSIL a Ladislav ČERMÁK. Velká kniha o malých bunkrech: československé 

lehké opevnění 1936-1938. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2422-8. 

 
3  Těžké opevnění. Military.cz [online]. 2015 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

http://www.military.cz/opevneni/to.html 

Obrázek 4:Četnost  objektů lehkého opevnění v okolí  Liberce 
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A poté na konci roku 1935 byl schválen program první realizace izolovaných 

pěchotních srubů. V následujícím roce se již rozvíjel koncept více typů opevňovacích 

objektů, které se lišily provedením odolnosti, typem výzbroje a úkolem, který měly 

vykonávat. Objekty se dělily na lehké a těžké, kdy se lehké opevnění skládalo z malých 

železobetonových staveb ozbrojených pouze lehkými zbraněmi. Jejich funkce byla spíše 

podpůrná a měla za úkol pouze zdržet postup nepřítele, v raných fázích výstavby to byly 

objekty typu 36 a v pozdější fázi již ikonické „Řopíky“ vzoru 37. Zato těžké objekty 

opevnění měly za úkol odolávat nepříteli po delší dobu. Byly vícepatrové, kdy se ve 

vybavení počítalo nejen se zásobami jídla a munice na několik týdnů, ale disponovaly také 

vlastní studnou a těžkými zbraněmi. Tyto stavby se dále dělí právě podle osazených zbraní, 

tedy na dělostřelecké tvrze, izolované pěchotní sruby, minometné a dělostřelecké sruby. 

Důležitá byla také úprava okolí těchto objektů, kde byly rozmístěné další obranné prvky, 

které měly ztížit nepříteli postup přes toto území. Zde je řeč o protipěchotních překážkách 

a příkopech, dále také tankové příkopy a zátarasy. V zalesněných oblastech vznikaly 

průseky ve stromořadí, tak aby vznikl ochranný perimetr pro palbu bez jejího přerušení cizí 

překážkou po celém palebném azimuty pevnosti. 

Ke konci roku 1937 byl hotov konečný plán výstavby, jež rozděloval území podél 

státní hranice na několik úseků, ty se pak dále dělily na menší podúseky. Celkově plán 

zahrnoval realizace 1276 objektů těžkého opevnění a 15 463 lehkého opevnění. 

Obrázek 5: Schéma půdorysu pěchotního srubu 
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Těžké opevnění 

Těžké opevnění se podrobněji dělí na objekty izolované a tvrzové. Tvrzové objekty byly 

napojeny na systém podzemních chodeb, které byly využívány na zásobování během boje, 

okolí tvrze bylo vždy omezené a minimalizované tak, aby splňovalo nejzásadnější úkoly. 

Například postřelováním důležitých komunikačních uzlů, jak v úseku obranném, tak 

nepřátelském. Mezi první stavby plánovaného opevnění, byly primárně zařazeny objekty 

těžkého opevnění. Tyto bunkry se plánovaly na úseku hranic, kde hrozila největší 

pravděpodobnost útoku, tj. severní Morava (od Odry po Labe), dále na předmostí 

Bratislavy a Komárna. Další část pak byla projektována i na jižní hranici státu, kvůli 

obsazení Rakouska Německem. Celkový počet těžkého opevnění měl být 1276 objektů, z 

toho 226 se jich postavilo do roku 1938. Těžké opevnění mělo zastavit na delší dobu 

nepřítele. Mělo být samostatně bojeschopné, také se počítalo s tím, že objekty měly 

odolávat delší dobu případným útokům, byly lépe zásobeny proviantem a k dispozici byly 

ubikační jednotky osádky. Počítalo se zde i se stálou vojenskou osádkou. Proto objekt měl 

rozsáhlé týlové prostory a složité technické zázemí. Pěchotní sruby měly být vzdáleny v 

rozmezí 100 až 1200 m, přičemž vzdálenosti jsou ovlivněny rozptylem při dělostřeleckém 

odstřelování a účinným dostřelem hlavních zbraní.4 

 

Izolované pěchotní sruby 

Nejrozšířenější stavbou v rámci těžkého opevnění byly izolované pěchotní sruby. 

Tyto stavby se stavěly v liniích s rozestupem asi 200 – 800 metrů. Vzdálenost mezi sruby 

byla daná zejména konfigurací terénu, ale i přítomností důležitých silnic do vnitrozemí. 

Mezi jednotlivými sruby bylo vybudováno pásmo protitankových a protipěchotních 

překážek postřelované hlavními zbraněmi srubu. Jejich kubatura v souvislosti na odolnost, 

s níž byl srub budován, se pohybovala v rozmezí od 278 až 2365m3. O jeho rozměrech si 

můžeme udělat představu z vnějších rozměrů objektu, které činí zhruba 13 x 28 m. Jeho 

celková výška dosahovala téměř osmi metrů, přesto můžeme vidět jen polovinu výšky 

objektu. Jeho druhá část se nachází pod úrovní terénu. Tyto stavby se stavěly převážně 

dvoupatrové, kdy druhé patro bylo v podzemí, tímto rozvržením docházelo ke zmenšení 

                                        
4  Těžké opevnění. Military.cz [online]. 2015 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

http://www.military.cz/opevneni/to.html 
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půdorysu objektu. Snížila se tím pravděpodobnost možného zásahu nepřátelským 

odstřelováním. Zapuštěním do terénu je dosažena i lepší ochrana proti eventuálnímu 

podstřelení objektu. V horním patře nalezneme především prostory pro vedení bojové 

činnosti, tedy střelecké místnosti (většinou s protitankovými kanóny a dvojčaty těžkých 

kulometů) s hlavními zbraněmi objektu, stanoviště velitele, telefonní ústřednu a místnost 

pro částečný sklad střeliva. Z bojového patra se také vcházelo do pancéřových zvonů, 

které jsou na stropnici objektu. Vnitřní prostory byly odděleny betonovými stěnami nebo 

dodatečně cihlovými příčkami. Na místo poslední řady cihel se používala vrstva korku s 

asfaltem, která zabraňovala přenášení otřesů výbuchu ze stropnice na příčky. V dolním 

patře naopak nalezneme zázemí pro techniku a základní zázemí pro posádku. Například, se 

zde nacházely strojovny s dieselagregátem na výrobu elektřiny, filtrovny s baterií 

kolektivních protichemických filtrů. Byly zde také uskladněny zásoby pro agregát, zásoby 

střeliva a v neposlední řadě zásoby potravin pro vojsko. Kromě skladových míst se zde 

nacházela i studna a místnost s funkcí umývárny a kabinky jako záchod. Samotný 

izolovaný pěchotní srub můžeme ještě rozdělit na „Římana“ a „Araba“ a to podle stupně 

odolnosti, v kterém byl stavěn. 

 

Dělostřelecké tvrze 

Tvrze bychom mohly nazvat jako největší a zároveň také nejnákladnějšími kolosy 

stálého vojenského opevnění. Dělostřelecké tvrze jsou těžké objekty, které tvoří uzavřenou 

Obrázek 6: Objekt težkého opevnění MO-S 19 
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soustavu pěchotních, dělostřeleckých, minometných srubů, podzemních ubikací pro osádku 

tvrze, které jsou spojeny podzemními chodbami a na povrchu jsou propojeny souvislou linií 

překážek, utváří tak samostatný celek. Těchto objektů mělo být celkem sedmnáct. 

Přibližně pět je zcela dokončených (Adam, Bouda, Hanička, Hůrka, Smolkov), čtyři byly 

nedokončeny (Babí, Dobrošov, Skutina, Šibenice). Pro další dvě byla kompletní výkresová 

dokumentace, ale jejich výstavba neproběhla (Jírová hora, Poustka) a neposledně tři další 

nebyly vůbec realizovány z finančních důvodů (Gudrich, Milotický vrch, Kronfelzov). S 

dokončením tvrze Orel se pravděpodobně počítalo v pozdější době. 

 

Dělostřelecké sruby 

Sruby se konstrukčně řešily jako jednostranné objekty a jejich výzbroj byla tvořena baterií 

tří deseticentimetrových houfnic vz. 38. Objekty můžeme dělit podle pohledu směrem k 

nepříteli na levostranné a pravostranné. Jejich výbava spočívala v lehkých kulometech v 

pancéřových zvonech a v jednom či dvouch lehkých kulometech, které můžeme naleznout 

v pomocných střílnách pod betonem. Rozdíl mezi dělostřeleckými sruby a sruby pěchotními 

vidíme na první pohled. Dělostřelecké sruby jsou o poznání větší a jejich charakterem je 

protáhlý podélný půdorys. 

Tvrzové pěchotní sruby 

Tyto objekty tvořily souvislé pokračování linie izolovaných pěchotních srubů. Jejich 

hlavním úkolem bylo zajistit blízkou ochranu tvrze. Nejdůležitějším úkolem tvrzových 

pěchotních srubů byla ochrana dělostřeleckých srubů a věží. Proto se objekt převážně 

umisťoval na svahy předsunut před dělostřelecké objekty, ale pokaždé tak, aby nebránil v 

palbě. Jejich ohrožení nepřáteli bylo ovšem větší z důvodu situování na vyvýšených 

místech. 5 

Izolované dělostřelecké sruby 

Po roce 1938 byly zhotoveny plány pro nový typ těžkého objektu, kterým měl být 

izolovaný dělostřelecký srub, což měla být v podstatě náhražka tvrzí, které byly stavebně a 

finančně náročnější. Mělo se jednat o největší objekty těžkého opevnění, které vycházeli z 

ryze československé koncepce a vymykali se zcela typům opevnění vyskytujícím se na 

francouzské Maginotově linii.  

                                        
5  Těžké opevnění. Military.cz [online]. 2015 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

http://www.military.cz/opevneni/to.html 
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Lehké opevnění 

Objekty těžkého opevnění oplývaly mnoha benefity, měly však také své nevýhody a tím 

byla v prvé řadě dlouhá doba potřebná k dokončení a vybavení celé stavby, ale také její 

celková finanční náročnost. Pro území, které nebylo chráněno tvrzemi či pěchotními sruby, 

se proto vyvíjel typ malých obranných objektů. Od roku 1936 do roku 1938 vzniklo  

bezmála deset tisíc objektů lehkého opevnění různých typů a provedení. Jako první byla 

linie opevnění vybavována obrannými objekty typu vz. 36, což byly prakticky kopie objektů, 

které obsahovala Maginotova linie. Tyto objekty byly určené pro přímou palbu směrem 

k nepříteli, což se později ukázalo jako neefektivní. Jelikož šlo o ranou fázi výstavby 

opevnění, potýkaly se stavební firmy se značnými problémy prvotních realizací. Při 

kontrolách se zjistilo, že armatury konstrukcí jsou příliš řídké, odolnost stavby také snížilo 

přerušování betonářských prací, které firmy prováděly dle vyhlášek pro civilní stavby, 

konstrukce však již nesplňovaly požadovanou tuhost proti ostřelování většími rážemi zbraní. 

Navíc byly tyto objekty vzdáleny příliš daleko od sebe, jejich palebné pokrytí bylo tedy 

velmi neúčinné. 

Obrázek 7:Schéma dělostřelecké tvrze Bouda 
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V

V roce 1937 československá armáda, vědomá si nedostatků stávajícího lehkého, začala 

vyvíjet nový typ lehkého objektu. Byl jím ŘOP vz. 37, neboli v širší veřejnosti tzv. „Řopík“, 

jehož název byl odvozen od zkratky ředitelství opevňovacích prací. Půdorysně je vzor 37 

zmenšeninou těžkého opevnění, kdy je napodobena i logika boční palby, tedy to, že stavby 

jsou svou nejsilnější stranou přivráceny k nepříteli a střílny směřují do obou stran podél 

Obrázek 8: Schéma vyobrazující jednotlivé prostorové varianty objektů ŘOP vz.37 
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hranice, kterou lehké opevnění vytyčovalo. Vznikají tedy palebné vějíře, které se navzájem 

překrývají a jednotlivé řopíky se chrání navzájem. Aby tato podmínka byla splněna, muselo 

být na kilometrovém úseku šest až deset takovýchto bunkrů. Tento počet se odvíjel také v 

závislosti na přilehlém terénu, kterým opevnění procházelo. Terén také určoval tvar 

jednotlivých staveb a to, zda se v objektu nacházelo schodiště, šikmé plochy, či zalomení.6 

K rychlosti, snížení nákladů výstavby a zvládnutí rozdílných typů terénu pomohla 

typizace objektů lehkého opevnění. V praxi to znamenalo, že bylo k dispozici 7 typů ŘOP 

vz. 37. Každý měl jinou strategickou úlohu a mohl být libovolně upravován podle 

připravených předloh dle požadovaného zalomení či zešikmení vzhledem k terénu.  

Jsem si vědom toho, že neposkytuji všechny dostupné informace o stavbách 

československého opevnění. Což však ani není posláním práce, kapitola lehkého a těžkého 

opevnění má za úkol ukotvit základní rozdělení typologie bunkrů pro pochopení 

nezbytného. O československém opevnění a jeho jednotlivých částech vzniklo nespočet 

obsáhlých publikací poskytující všechny technické informace a specifikace ve velice 

odborném podání. Základní rozdělení mi však dopomohlo k jednodušší selekci objektů, 

které jsem si vybral pro svou práci a proto zde alespoň toto základní rozdělení uvádím. 

V další části se proto budu věnovat spíše vlastnímu vnímání objektů lehkého opevnění a 

stěžejní myšlence výtvarné práce s těmito stavbami. 

 

                                        
6  SVOBODA, Tomáš, Jan LAKOSIL a Ladislav ČERMÁK. Velká kniha o malých bunkrech: 

československé lehké opevnění 1936-1938. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2422-8. 
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Obrázek 9:Studie řopíků, kontaktní kopie 
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Obrázek 10: Studie řopíků, kontaktní kopie 
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Koncept a kontext práce 

Doposud jsem vycházel pouze z pozorovací zkušenosti se stavbami 

československého opevnění. Vždy, když jsem jeden z mnoha bunkrů potkal v krajině, bylo 

moje vnímání takové stavby spíše negativní a to ve smyslu takovém, že jsem si přišel, jako 

kdybych sledoval zakázanou či vyloučenou oblast. Možná byl tento pocit spojen s jejich 

pohnutou historií a hořkobolným osudem nejen hrdého opevnění, ale celého tehdejšího 

národa. Na stavbách mě ale přitahovala jejich tajemnost, tmavý otvor vedoucí do útrob 

bunkru mi připomínal jeskyni, kterou jsem chtěl prozkoumat. 

Postupnou analýzou celkového vybavení československého opevnění jsem si 

vytipovával objekty, které by pro mou práci mohly být zajímavé. Z mnoha objektů, které se 

dochovaly po německé okupaci, jsou nyní muzea a populárně naučné objekty určené 

široké veřejnosti. Jde povětšinou o objekty těžkého opevnění v okolí Trutnova a dále pak 

směrem podél hranice ke Kralickému sněžníku. 

Objekty, které však zůstávají ve větší míře bez povšimnutí a širšího využití jsou malé 

řopíky, tedy objekty lehkého opevnění vz. 37. Těchto řopíků je po krajině rozeseto několik 

tisíc a navzdory jejich kvantitě mě překvapila kvalita dokumentace těchto staveb. Ta je 

nejspíše zapříčiněna silnou fanouškovskou základnou československého opevnění a na 

nejzásadnějších webech jako například mapa.opevneni.cz či www.opevneni.cz lze dohledat 

spousta technických parametrů včetně polohy těchto objektů a fotodokumentace 

stávajícího stavu. Vlastně jsem byl dosti zaskočen, že jedna z obranných linií existuje také 

poblíž mého bydliště, Liberce (viz. Obr.4). Konkrétně výstavba II. armádního sboru 

podúseku K2 Chrastava, což je součást linie lehkého opevnění táhnoucího se od Hřenska, 

kolem Liberce směrem k obci Oldřichov v Hájích a pak skrze Jizerské hory do Krkonoš. 

 

V objetí betonu 

Při průzkumu přilehlé oblasti Liberce nedaleko části Machnín jsem teprve zjistil, co 

se doopravdy skrývá pod pojmem nepřetržitých palebných vějířů. Když jsem v lese 

nedaleko od obce nalezl první z bunkrů, byl již na dohled další. Najednou jsem měl pocit, 

že započínám poutní cestu sledující kamenné menhiry stojící podél lesních pěšin a během 

pár minut jsem cestou napočítal desítku betonových obrů, kteří mě sledovali svými 
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tmavými střílnami. Tmavé otvory bunkrů mi dodávaly pocit, jako bych v lese nebyl sám a 

každý můj pohyb byl sledován z mnoha směrů zpoza kmenů a kapradin. Když si 

představíme kartograficky vyznačenou hranici na mapách pomocí jednoduché linie, je to 

pouze symbol označující předěl území různých majitelů. Zde, na místě linie 

československého opevnění, si můžeme uvědomit naléhavost přeměny pomyslné čáry na 

mapě ve fyzický rozměr jejího významu, kdy jednotlivé stavby dohromady tvoří obranný 

val, jakoby řez krajinou, který direktivně určuje, komu náleží území před a za hradbou. 

Tato hradba nebo val může být chápána jako stěna. Tedy i podle G. Sempera to je 

ochranný vertikální prostředek, jehož posláním je vymezovat a oddělovat prostor.7 

 

                                        
7 Vier Elemente der Baukunst. SEMPER, Gottfried. Vier Elemente der Baukunst. 1851. Německo: 

Bauschule zur Dresden, 1851, s. 102. 

Obrázek 11: vchod do objektu lehkého opevnění 



 

27 
 

 
 

 

 

Orientace bunkrů je také důležitým prvkem těchto staveb, jelikož jsou vždy 

směřovány zády“ k nepřátelskému území a mohlo by se zdát, že svými nejmasivnějšími 

částmi konstrukce objímají a chrání prostor za sebou, tedy střílnovou a týlovou část. 

Stejně jako když venku silně sněží či fouká a my se otočíme zády proti nejsilnějšímu 

náporu vnějších podmínek. Lidská zkušenost se orientuje v prostoru, je vpředu či vzadu a 

dalšími směry, které můžeme určovat například pomocí karteziánských souřadnic. Pak pro 

mne význam  ,, otočit se zády“ k něčemu, nyní konkrétně k cizímu území, získává naprosto 

jasnou zprávu o nutnosti vzdoru a odporu vůči tomu, co je „za“ zády.8 

 

 

 

Další postřeh z exteriéru je hladkost a oblost všech tvarů a povrchů. Jde o nejvíce 

utilitární formu, kdy jsou použity jen minimální rozměry všech funkčních částí objektu. 

Navíc všechny křivky napovídají tomu, že jakékoliv cizí předměty, v tomto případě 

dopadající projektily a střepiny, mají pouze sklouznout či se lehce odrazit od povrchu 

                                        
8 REZEK, Petr. Architektonika a protoarchitektura. Druhé, rozšířené a opravené vydání. Praha: Jan 

Placák - Ztichlá klika, 2017. ISBN 978-80-88047-07-0. 

Obrázek 12: Objekt lehkého opevnění K2/A140  u Liberce 
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bunkru. Konstrukce se jeví jako naprosto primitivní, avšak v praxi velmi funkční. Skoro 

aerodynamické tvary, kontrastující s hutností celé stavby, snižují účinnost palby na 

minimum. Bunkr celkově působí dosti hrozivým dojmem, to je ten výraz, který jsem 

nemohl zprvu najít. Může za to jeho měřítko a monolitický vzhled, který svými rozměry 

člověka převyšuje ve všech ohledech. Nelze jej však úplně považovat za monolit jelikož 

víme, že uvnitř bunkru chybí výplň, měl by zde být prostor pro osádku. O to hrozivěji pak 

působí bunkr prázdný, jehož tmavé průhledy střílen tiše pozorují okolí, jako oko nějakého 

obra. 

 

Absence světla 

Nyní když jsem zjistil vnější podmínky, chtěl jsem také prozkoumávat pomyslnou 

jeskyni zevnitř. Bunkry jsou v současné chvíli naprosto prázdné, jediné co zůstává, je 

železobetonový masiv, který mě při vstupu obklopuje. Jako uvnitř obrovské skořápky si 

člověk přijde naprosto izolovaný od okolí, zvuky okolí jsou tlumené, chybí zde světlo, 

jediným zdrojem a spojením s vnějším světem jsou otvory pro periskop a střílny. Ty 

umožňují pozorování směrem zevnitř ven do okolí.9 

Homogenní hmota kolem vnitřních prostor měla za úkol chránit muže uvnitř svou 

masivní vrstvou. Vytvářela ochranou atmosféru, do které se nemělo dostat nic z vnějšku. 

Začínám si uvnitř připadat opravdu bezpečně, holé stěny bez jakékoliv estetizace mi opět 

připomínají ryze jediné poslání bunkru, tedy ochránit. Pokud si uvědomíme, že tímto 

jakákoliv další úloha řopíku končí a nedokáže nabídnout další využití, můžeme o něm říct, 

že byl pouze dočasný? Vzhledem k jeho masivnosti je však naprosto trvalý jako kus skály. 

Pokud přijmeme tvrzení Benjamina Waltera, může takový objekt patřit do vývoje 

společnosti, či politicky zatížené éry a nyní nám může jeho povrch reflektovat potřeby 

tehdejší doby. Je tedy užitečný pro retrospektivní výzkum, ovšem vzhledem k historickým 

událostem, jejichž okolnosti jej ani nedovolil použít k jeho esenciálnímu poslání, se stává 

zcela zbytečným.10 

 

                                        
9 VIRILIO, Paul. Bunker archeology. English ed. New York: Princeton Architectural Press, [2009]. 

ISBN 9781568980157 

 

10  VALENTINI, Juan. Ruiny. Atlas Transformace [online]. 2008 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 
http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/r/ruiny/ruiny-2.html 

 



 

29 
 

 

Referenční práce 

Paul Virilio – Bunker  archeology 

Jeho kniha Bunker archeology, je z části obrazovou encyklopedií tvořenou 

autorovými fotografiemi a plány. Lze tedy dostat vcelku podrobnou představu o vizuální 

podobě Atlantického valu skrze Viriliovu podrobnou typologii bunkrů, mapy pobřeží a 

schématické plány vybraných objektů. V jeho esejích, které zaujímají další část publikace, 

rozebírá například ideologii nacistického Německa ve vztahu k elementům vzduchu, vody a 

země, jakožto prostorům, kde mohla být vedena existence národa a tím spojená podstata 

“Blut und Boden“, jehož reflexí je i Atlantický val. Také naznačuje jak chápat tento 

pevnostní systém z hlediska materiálu a morálky okupovaného území, na kterém je 

vystavěn. 

 

 

 

 

 

Obrázek 13:Objekt opevnění atlantického valu 
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Magdaléna Jetelová - Atlantic Wall 

Soubor jejích velkoformátových fotografií funguje jako záznam či dokument. 

Jetelová čerpá z textů Francouzského urbanisty Paula Virilia, jehož texty pomocí projekce 

zachycuje přímo na povrchu bunkrů. Pro mě je práce ohromující v kontextu s použitými 

úryvky, kdy jsou bunkry nasnímány jako tmavá přízračná do písku se nořící monstra, kdy 

černá silueta kontrastuje s bílým promítaným textem. Fotografie by mohly vyobrazovat 

romantickou krajinu, moře a písek tvoří skoro idylická panorama, avšak okolí je zhyzděno 

stigmatem války, jejíž důkazem zde zůstaly tyto betonové monolity. 

 

Obrázek 14: Atlantic Wall, Magdaléna jetelova, 1995, projekce 
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Ondřej Bělica - Bunkr Cut 

Bělica pracuje s myšlenkou toho, že v dnešní globalizované době již nejsou platné 

hranice s ohledem na volnost pohybu na území nejen Evropy. Bunkry chápe jako symbol 

svrchovanosti vyznačeného území a snaží se o jejich deaktivaci pomocí řezu řopíkem. Jeho 

sochařská práce je zajímavá z mého pohledu tím, že odkrývá podstatu konstrukce bunkru 

a skrze nově vzniklý otvor do bunkru vpouští světlo z okolí.  Absence světla uvnitř objektu 

přestává být naléhavá a vzniká syntéza mezi vnitřním a vnějším prostorem. Bělica dále 

uvádí, že řezem deaktivuje obranou funkci stavby. Neuvádí však, zda je tento výrok myšlen 

pouze v symbolické rovině, či z její technické podstaty, která je, myslím, již mnoho let 

překonána. Líbí se mi však idea toho, že odříznutý kus bunkru lze najednou přemisťovat. 

Ze stacionárního objektu se stává mobilní. 

 

 

 

 
Obrázek 15: Bunker Cut, Ondřej Bělica, 201, řez bunkrem 
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RAAF a Atelier de Lyon – Bunker 599 

Ještě dříve před intervencí Ondřeje Bělici byl v Nizozemí realizován projekt Bunker 

599. Zde jde o podobnou problematiku a téma jako v případě českého výtvarníka. Debatu 

nad dědictvím krajiny zasažené válečnými prostředky a naložení s jejich hodnotou je 

iniciována radikálním řezem skrze betonový bunkr. Byla použita invazivní technologie, která 

znehodnotila bunkr, dílo však velice vkusně reaguje na okolní krajinu a tvoří nový 

environmentální prvek povyšující atraktivitu jezerní scenérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Bunker 559, RAAF a Atelier de Lyon, 2014, řez bunkrem 
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Aberaldo Morell – Photo Tent 

Fotografie tohoto amerického fotografa jsem znal již z předcházejícího studia, Jeho 

tvorbu jsem zprvu vnímal spíše jako formální hru s médiem fotografie. Ve své tvorbě však 

reflektuje mnohem složitější otázky, které nejsou pouze technického rázu jako například 

optické zákonitosti, ale také vztah prostorů, které jsou uvnitř a vně. Průsečíky těchto 

pojmů se zabývá jeho nejstěžejnější tvorba. Jako nástroj používá nejprimitivnější způsob 

zaznamenání obrazu pomocí camery obscury. V rané tvorbě zatemňuje celé místnosti a 

díky principu dírkové komory zaznamenává projekci okolního světa uvnitř těchto tmavých 

pokojů. Dírková komora však podává obraz snímané scény zrcadlově obrácený. Země a 

předměty na ní jsou u horního okraje projekce a oblaka či koruny stromů jsou u spodního 

okraje. Na Morellových snímcích tím vzniká důmyslný paradox, kdy je původní mobiliář v 

místnosti hlavou vzhůru oproti projekci obrazu z vnější. Další z jeho prací je Photo Tent, 

kdy pomocí světlotěsného stanu fotografuje krajinu promítanou na zem, některé snímky 

pak mohou připomínat spíše piktorialistické malby vlivem podkladu na, na který je záběr 

krajiny promítán. Zde lze také sledovat snahu propojit mikro prostředí stanu a snímané 

podlahy ve vztahu makrokosmu okolní krajiny. 

Obrázek 17: Aberaldo Morell, Camera Tent- Zakim bridge, 2010, digitální fotografie 
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Borut Peterlin 

Tento slovinský fotograf, který studoval na pražské FAMU, se věnuje alternativní 

fotografii využívající historické postupy ušlechtilých tisků a technologií záznamu a 

reprodukce obrazu před vynálezem želatinové bromostříbrné emulze. Jeho tvorba je mi 

blízká, jelikož zachycuje divokou přírodu slovinských pohoří a objevuje válečné pozůstatky 

v hlubokých lesích. Od doby, kdy jsem si pořídil první velkoformátovou kameru, se 

vydávám do Jizerských hor nedaleko Liberce na vícedenní expedice s podobným záměrem. 

Pocit bezvýznamnosti či opojení z krásy divoké přírody popisuje také Robert Macfarlane ve 

své knize Hory v hlavě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18:Borut Peterlin, Ostal si del te pokrajine, del njenih lepot in bolečine, 2014, mokrý kolodiový proces, 

velikost 30x40 
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Jiné projekce 

Tématu prolínání dvou nesourodých mikrokosmů jsem se věnoval již v minulých 

semestrech. V jednom svém projektu jsem navštěvoval bleší trhy a snažil se hledat 

zajímavé diapozitivy, které majitelé považovali za nepotřebné. Snažil jsem se hledat 

rodinné fotografie, které pro mě symbolizovaly cizí vzpomínky k odkoupení. Pořízené 

diapozitivy jsem poté promítal v životní velikosti a „vstupoval“ do těchto projekcí. 

Inscenoval jsem se do scény a snažil se co nejlépe splynout s promítaným záběrem. 

Většinou se snažíme promítat své snímky, kterými se chceme pochlubit, na čisté stěny či 

jiné projekční plochy. Já tyto cizí záběry promítal do zařízených místností, obraz reality a 

projekce cizí vzpomínky se najednou střetávaly a vznikaly nové kontexty mezi jednotlivými 

předměty na scéně. 

 

Obrázek 19:Kratochvíl Martin, Vzpomínky, 2017, diaprojektor a digitální fotografie 
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Později jsem pro své projekce používal i digitální projektor. Skrze tyto projekce jsem 

se snažil demonstrovat euklidovské vnímání světa. Více než projekce na plochu byly tyto 

studie podobné skenování či ohmatávání prostoru pomocí světelného paprsku. Zpočátku 

jsem pomocí projekce propojoval přírodní motivy v protikladu s náměty denního života.  

Poté jsem promítané motivy minimalizoval na pokusy s jednoduchým plošným obrazcem 

promítaným na plastické předměty, abych lépe demonstroval metrické zákonitosti a 

pomyslné skenování prostoru. 

Obrázek 21: Kratochvíl Martin,Na návštěvě, 2018, digitální fotografie 

Obrázek 20:Kratochvíl Martin, skenování, 2018, digitální fotografie 



 

37 
 

 

Camera Obscura 

Princip tohoto zařízení je znám lidstvu již od starověku, kdy byl tento nástroj 

využíván například pro pozorování Slunce či malíři pro věrné zobrazení námětů. 

Nejvýznamnějším zástupcem je bezpochyby Leonardo da Vinci, který svým spisem Codex 

Atlanticus ilustroval použití camery obscury a položil základní kámen fyziky, optiky a dalších 

vědních oborů. Dírkovou komoru používal také benátský malíř krajin Canaletto. Díky 

tomuto jednoduchému zařízení byl schopný téměř realisticky reprodukovat nejčastěji 

přístavní scenérie. Na jeho vedutách se vyskytují samozřejmě i jiné motivy, vždy je však 

patrná dokonalá perspektiva, kterou podávala dírková komora. 

Principy camery obscury lze sledovat skrze celou historii výtvarné kultury. Petr 

Rezek v jedné stati uvádí příměru Sol Lewittových boxů ve stylu peep show jako určité 

využití tohoto principu, kde se však počítá s okem diváka. Dokud není oko přiloženo do 

dostatečné vzdálenosti od dírky tak, aby byla umožněna projekce obrazu na sítnici, 

zůstává vnitřek boxu tajemstvím za stěnou. A to na rozdíl od dírkové komory, která 

zachycuje paprsky a nechává je procházet skrze otvor na projekční plochu. Zde tedy 

Obrázek 22:princip camery obscury 
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můžeme zaznamenat přerod stěny v projekční plochu, ve vztahu k tomuto jednoduchému 

zařízení, které má své specifické optické a perspektivní vlastnosti. Tato stěna, která brání 

průniku světla, zároveň umožňuje kresbu světla uvnitř boxu.11 Odtud může pocházet i její 

volný překlad jako temnice. Projekce uvnitř boxu je pak závislá na vnějším okolí mimo box. 

to i přes překážku v podobě stěny, která mezi nimi stojí. Díky této závislosti je vnitřní 

projekce dočasnou a prchavou, dokud není použito materiálu citlivého ke světlu. Když však 

použijeme jako projekční stěnu fotografickou desku, můžeme zaznamenat dopadající 

paprsky skrze chemické změny, které probíhají na povrchu a vznikne záznam projekce, 

fotografický obraz, jehož trvání už není závislé na vnějším a lze jej přemístit mimo box. 

V dnešní digitální době je pořizování záznamu pomocí dírkové komory, neboli pinhole, 

spíše alternativní cestou, která může poskytnou útěk od precizně přesné digitální fotografie. 

A navzdory pracnosti a dlouhému času na zpracování obrazu může přinášet stále kvality, 

kterých digitální fotografií nelze docílit, jako třeba práce Grega Kempa či českého Miroslava 

Tichého, který však své dírkové fotoaparáty dále modifikoval optickými čočkami. 

 

                                        
11 REZEK, Petr. Architektonika a protoarchitektura. Druhé, rozšířené a opravené vydání. Praha: Jan 

Placák - Ztichlá klika, 2017. ISBN 978-80-88047-07-0 

Obrázek 23: Athanasius Kircher, large portable camera obscura, 1646 
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Bunkra obscura 

Při pohybu v útrobách bunkru jsem si všiml přicházejících slunečních paprsků skrze 

pozorovací a střelecké otvory. Malé proužky světla působí v absolutní tmě řopíku skoro 

životodárně a zároveň dodávají chybějící pocit propojení se světem okolo. V návaznosti na 

tvorbu A. Morella jsem se začal přiklánět k řešení mé intervence tím, že budu přeměňovat 

jednotlivé objekty lehkého opevnění na fotografické aparáty. Když Morell staví svoje 

fotografické stany v krajině, potřebuje asistenci dalších osob na přípravu stanu samotného 

Idea přeměnit stavby již existující bez nutnosti konstrukce na podobný fotostan byla tedy 

mou stěžejní myšlenkou, kdy se z vyloučených opuštěných pevnůstek stane dočasně 

objekt, jež ožije děním uvnitř. 

Morell má také výhodu, že jeho fotostany jsou dočasné a po rozložení mobilní, 

může tedy komponovat a vybírat náměty dle potřeby. V mém případě jsem omezen 

geografickou polohou bunkru, kompozice vycházela také z podstaty bunkru a směřování 

jeho střílnových otvorů. Tyto limitující podmínky mi však přišly sympatické a můj pohyb a 

výběr snímané scény se stal ryze lineární a systematický. 

V bunkrech nedaleko Liberce jsem tedy realizoval několik terénních zkoušek, abych 

zjistil, zda bude myšlenka konverze bunkrů ve fotoaparát technicky možná. Používal jsem k 

Obrázek 24: Invertovaný obraz z papírového negativu, velikost 2,5x1 m, délka expozice 140minut 
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tomu nejdříve východoněmecké objektivy, které měli dostatečné parametry k tomu, aby 

jejich zobrazovací pole bylo alespoň 40-50 cm v průměru. Poté jsem experimentoval také s 

obrazem vytvořeným pouze principem dírkové komory. Objektivy i dírku jsem umisťoval do 

střílnových otvorů, čímž vznikala projekce směrem k vnitřní střílnové stěně. 

Ocitl jsem se najednou uprostřed fotografického aparátu a z betonového bunkru se 

stala observatoř pro pozorování přilehlého okolí. Fascinace projekcí, která je přesným 

zrcadlovým odrazem vnějšího světa uvnitř stavby, je umocněná tím, že jsou mnou 

navštívené řopíky v lese. V pohledu na projekci se prolíná příroda s betonovým masivem 

vytvořeným člověkem a z malé střelecké místnosti přesně odlité z betonu, se svými 

zalomeními a pravými úhly, se dovnitř dostává organický element doslova celého lesa. O 

podobném principu v architektuře mluví například Mies van der Rohe ve vztahu k 

architektuře a jako příklad uvádí vilu Thugendhat. Plynulost prostoru je zde podnícena 

použitím skleněných prvků, které propojují stavbu s přilehlou zahradou, a přicházející 

světlo z exteriéru prohlubuje lehkost použitých prvků interiéru, v kterých se zrcadlí 

nedaleká příroda.12 

Velká fotka 

V praktické části této práce bych rád přiblížil technické záležitosti, které vedly k 

záznamu obrazu pomocí objektů lehkého opevnění nedaleko Liberce. Paradox absence 

fotoaparátu, jakožto přenosného přístroje pro pořizování fotografického obrazu, 

podporoval mé nutkání získat co největší velikost negativu, čímž bych podpořil využití 

bunkrů pro tento účel. Pokud si uvědomíme přímou úměru mezi velikostí pořizovaného 

negativu a nutnými rozměry komory k tomu určené, zjistíme, že od jistých rozměrů 

negativu takové zařízení přestává být mobilním. S vědomím toho, že do bunkru stačí 

bezpečně dopravit pouze světlocitlivý materiál, jsem se chtěl přiblížit k rozměrům negativu 

okolo 70x100 cm. 

V první fázi jsem zvažoval možnost reprodukce obrazu na skleněné desky pomocí 

mokrého kolódiového procesu, nutnost zpracovat fotografickou desku v mokrém stavu mi 

přišla zajímavou také vzhledem k dočasnému oživení okolí řopíku, kdy by se v útrobách 

bunkru odehrála vyvolávací performance a zaznamenaný obraz by vznikal přímo na místě 

pořízení snímku. Seznal jsem však, že taková akce by vyžadovala asistenci dalších osob, 

nejen vzhledem k zamýšleným rozměrům negativů. Dalším negativním faktorem by byla 

                                        
12 MIES VAN DER ROHE, Ludwig a Stanislav KOLÍBAL. Stavění. Praha: Arbor vitae, 2000. De arte. 

ISBN 80-86300-06-4. 
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zbytečná ekologická zátěž místa a jako hlavní problém z technického hlediska jsem shledal 

konstantně nízkou teplotu v bunkrech samotných, která by mohla znehodnotit celý proces 

vyvolání. 

U skleněného podkladu jsem však chtěl nadále zůstat, jelikož jsem v tomto 

fotografickém podkladu viděl pomyslný protiklad železobetonové konstrukce. Křehkost 

skleněných desek tak mohla kontrastovat k neprostupnosti masivního betonu. Od kolodia 

jsem tedy přešel ke klasické želatinové bromostříbrné emulzi. 

Od skla k papíru 

Pro tyto účely jsem používal konfekčně dodávanou fotografickou emulzi, se kterou 

jsem měl zkušenosti z předchozích projektů, nikdy jsem však nezhotovoval takto velké 

souvislé plochy určené k osvícení. První komplikací je podklad, tedy skleněná deska, na 

jejíž povrchu samotná fotoemulze nemá dostatečnou přilnavost a při dalším procesu 

Obrázek 25:příklad polévání skleněného podkladu 
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zpracovatelského postupu se velmi lehce odplavuje. K preparaci skleněného povrchu jsem 

používal roztok fotografické želatiny, do níž jsem přidával kamenec hlinitodraselný, který 

zaručí nerozpustnost želatiny ve vodě. Toto přírodní tvrdidlo se v želatině velmi dobře 

rozpouští a zvyšuje viskozitu želatiny, což usnadňuje její aplikaci na nesmáčivý podklad. Do 

této směsi se také doporučuje přidávat líh co možná nejvyšší čistoty. Pro svou směs jsem 

používal technický líh, v obou případech způsobí nižší povrchové napětí ve směsi želatiny. 

To má za následek menší počet vzniklých vzduchových bublin v preparačním roztoku a 

pohodlnější aplikaci roztoku bez vzniku těchto nežádoucích prvků. 

Na takto připravený povrch skleněné desky lze aplikovat vrstvu fotografické emulze 

stříkáním, polevem či natíráním. Jako nejspolehlivější technika se mi osvědčil ruční nátěr 

štětcem s jemnými štětinami. Pro eliminaci viditelných tahů štětce jsem vrstvu aplikoval ve 

třech krocích, kdy jsem nátěr prováděl v různých směrech pro co největší rozptyl tahů a 

také z důvodu nedostatečnosti pouze jedné vrstvy. 

Když jsem připravoval desky pomocí polevu, často se stala vrstva fotoemulze 

nesouměrnou a v místech s větším množstvím emulze získával vyvolaný obraz jinou 

tonalitu oproti ostatním partiím. Pokud byla vrstva polevu příliš velká, fotoemulze po 

naexponování a vyvolání rovnou zčernala bez známky kresby obrazu. Aplikaci stříkáním 

byla velmi náročná na udržení stálé teploty roztopené emulze, jelikož roztopená 

fotoemulze velmi rychle tuhla a během procesu aplikace začala ucpávat rozprašovací hubici 

a trubičku přívodu k hubici. Sušení desek probíhalo ve vodorovné poloze za asistence 

ventilátoru, který urychlil schnutí na přijatelných 45 minut. 

Na takto zcitlivělé skleněné desky o velikosti 30x40 cm a 40x50 cm jsem realizoval 

několik praktických zkoušek přímo v objektech lehkého opevnění s použitím 

východoněmeckého objektivu konstrukce Tessar ohniskové vzdálenosti 360 milimetrů. 

První zkoušky dopadly neuspokojivě z důvodu přílišně krytých a kontrastních obrazů. Mnou 

použitá fotografická směs vykazovala jeden zásadní nedostatek. Je totiž primárně určena 

k reprodukčním pracím, kdy je předloha nejčastěji zhotovena pomocí klasického filmového 

materiálu. Vzhledem k povaze primárního použití není tato směs fotocitlivá panchromaticky 

jako klasické filmové materiály, ale pouze k určitému spektrálnímu rozsahu. Je takzvaně 

ortochromatická, což snižuje její citlivost k žlutozelené, žluté a červené barvě nebo 

přesněji paprskům o vlnové délce vyšší než 550 nm. Na druhou stranu nám tato vlastnost 

umožňuje manipulaci s fotocitlivým materiálem v ochranném osvětlení. Což mi velmi 

usnadnilo přípravu a manipulaci se skleněnými deskami přímo při snímání scény z bunkrů. 
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V jednom dokumentárním pořadu Tono Stano pořizoval snímky na fotopapír pomocí 

velkoformátové kamery. Před objektivem měl umístěn, kvůli specifickým vlastnostem 

fotopapíru, filtr žlutozelené barvy. Ten sice nezmění spektrální citlivost fotomateriálu, sníží 

však přílišný kontrast celého snímku 13 . Druhou překážkou je expoziční pružnost 

fotografické emulze, která je mnohem nižší než u klasických negativních fotomateriálů. To 

je opět zapříčiněno primárním určením této směsi pro reprodukční práce. Tyto dvě výše 

zmíněné vlastnosti byly důvodem vysokého kontrastu, který vznikal na zkušebních 

fotografiích. Kresba v nejsvětlejších partiích obrazu nebyla patrná z důvodu 

neproniknutelného krytí a místa s nejhlubšími stíny nevykazovala téměř žádnou kresbu, 

střední tóny byly také omezeny a ztratily bohatost polotónů. Pro řešení této otázky jsem si 

                                        
13  Bílý stín - svět naruby podle Tona Stana [online]. , 1 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1267950-bily-stin-svet-naruby-podle-tona-stana 

Obrázek 26:kontaktní kopie z negativu 30x40 cm 
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vzpomněl na rozhovor s jinou osobností české fotografie a to s Karlem Reichem. Ten své 

negativy vždy předexponoval v temné komoře ještě před použitím v kameře. To zajistilo 

kresbu i v nejméně exponovaných částech negativu. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit 

výsledný negativ, byla vyvolávací lázeň. 14  V prvních pokusech jsem používal pozitivní 

normálně pracující vývojku předepsanou pro tento druh fotoemulze. Později jsem začal 

používat negativní vývojku s vyrovnávacím účinkem, čímž se prodloužila doba pobytu 

negativu ve vyvíjecí lázni. Díky tomu však byl výsledný obraz mnohem bohatší na polotóny 

a snížil se kontrast mezi nejvíce a nejméně exponovanými částmi obrazu.15 

                                        
14 KŘIVÁNEK, Ladislav. Fotografická laboratorní technika. Praha: Orbis, 1957 
 
15 KULHÁNEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Fotografický receptář. 4., dopln. vyd. Praha: Merkur, 

1977. 

Obrázek 27:kontaktní kopie z negativu 30x40 cm 
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Další nejednoduchou otázkou bylo zjistit, jakou nominální citlivost může použitá 

fotoemulze mít. Z odborných zdrojů mi tato informace jednoznačně nevyplývala, ale u 

jednoho speciálního materiálu pro přímé pozitivní snímání byla uvedena hodnota 5 ISO. 

Pro své expoziční počty jsem používal hodnotu ISO 3, u které se muselo kalkulovat také s 

proměnlivostí oblačnosti. Při oblačném počasí mohl být jasový rozsah zachycované scény 

podobný jako při slunečném dni, ale délku expozice ovlivňovala chromatičnost barev, tedy 

vlnová délka. Nízká citlivost fotografického materiálu zaručovala delší expoziční časy kolem 

2-4 minut při pracovní cloně f16. Toho se dalo využít k vykrývání či nadržovaní některých 

částí negativu během snímání. Tím se vylepšila brilance vzniklého obrazu.  

Obrázek 28:kontaktní kopie z negativu 40x50 cm 
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U velikosti zkušebních negativů 40x50 cm jsem zůstal a nepokoušel se vytvořit 

negativy větších rozměrů. Možnost řízení hloubky ostrosti a relativně krátké časy expozice 

byli vhodné pro mé účely, ze vzniklých obrazů jsem však nepociťoval génia loci, který byl 

přítomen v lesích u Liberce. Mnohem vhodnější mi přišly pokusy s dírkovou komorou, kdy 

jsem do střílnových otvorů umisťoval tenké plechy s dírkou o průměru 2 milimetry. Světlo 

procházející otvorem dovnitř a promítalo obraz vnějšího okolí po celé ploše stěn bunkru. 

Pro záznam tohoto jevu jsem použil běžný bromostříbrný fotografický papír normální 

gradace s polomatným povrchem. Pokusil jsem se o vytvoření co největší promítací plochy, 

která by zaznamenala obraz vnější projekce do bunkru. Jako maximální rozměr fotopapíru 

jsem zvolil 2,5 x 1,1 metru. Díky konstantní hloubce ostrosti v celé scéně a specifickou 

Obrázek 29:Příklad nedostatečné preparace skleněného podkladu, velikost negativu 40x50cm 
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kresbou obrazu promítajícího se skrze dírku vznikaly mnohem zajímavější motivy, oproti 

předchozím pokusům pořizovaných projekcí skrze velkoformátový objektiv, kde bylo možné 

řídit hloubku ostrosti.  

Pinhole fotografii můžeme považovat za experimentální techniku, výchozí expoziční 

dobu jsem si pro svou potřebu stanovil na jednu hodinu pouhým odhadem. Tato hodnota 

byla vyhovující pro pořizování záznamu za slunečného počasí. Vzhledem k proměnlivosti 

počasí se musí u takto dlouhých expozic počítat s Schwarzschieldovým jevem a je nutné 

délku snímání vhodně prodloužit či zkrátit s ohledem na intenzitu osvětlení snímané scény. 

Při oblačných dnech jsem se musel expoziční domu prodloužit až na 150 minut. Vznikaly 

tak negativní obrazy krajiny, kdy kontury jednotlivých objektů na fotografiích nebyly úplně 

čitelné vlivem pohybové neostrosti vzniklé poryvem větru. 

Tímto způsobem vzniklé otisky světla na fotografickém papíře mi mnohem více 

korespondovaly s celým tématem práce, negativní obraz si nechal magický ráz neurčitých 

obrysů a neprozrazoval ihned podstatu předloženého obrazu. Rozměry reprodukce také 

lépe reflektují rozměry bunkru a mohou evokovat monumentálnost přírody kolem. 

Nečekaným prvkem, který se dostává do obrazu je obtisk bunkru samotného. Po 

vyvolávacím procesu vzniklo na mnou pořizovaných fotografiích několik skvrn různého 

zabarvení. Nejdříve jsem tyto kazové části obrazu připisoval nesprávnému vyvolávacímu 

procesu nebo spíše nedokonalému ustálení. Což jsem vzápětí vyloučil, jelikož jsem 

ustaloval více fotografií najednou, které tyto kazové jevy nevykazovali. Připisuji tyto 

nedokonalosti obrazu povrchu bunkrů, s kterým citlivý fotopapír přišel do bezprostředního 

kontaktu. Do vnitřních prostor bunkrů totiž prosakuje vlhkost skrze zdi, dříve také byly 

některé objekty používány jako skladiště chemikálií a tyto všechny vnější vlivy mohly stát 

za vznikem mnou zmiňovaných kazových částí obrazu. 
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Obrázek 32: Bunkra Obscura K2/64 L 

Obrázek 31: Bunkra Obscura K2/ 65 L 

Obrázek 30:Bunkra Obscura K2/258 L 
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Obrázek 34: Bunkra Obscura K2/ 258 P 

Obrázek 35: Bunkra Obscura K2/63 L 

Obrázek 33: Bunkra Obscura K2/ 257 L 
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Obrázek 37: Bunkra Obscura K2/257 P 

Obrázek 36: Bunkra Obscura K2/ 64 P 
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Závěr 

Ve své práci se věnuji úvodu do fenoménu fortifikačního stavitelství, jehož vývoj lze 

pozorovat i na území České republiky. Pevnosti jako Špilberk v Brně či Josefov u Hradce 

Králové dokazují nejen důmyslnost stavebních principů, ale také trvanlivost použitých 

materiálů. S rozvojem moderních materiálů a také obléhací techniky, uvozuje tato práce do 

problematiky opevňování 20. století a seznamuje čtenáře s opevňovacími systémy 

vzniklými v tomto období na území Evropy a také tehdejší Československé republiky. 

Betonové stavby lemující státní hranice se snažím v této práci definovat teoretickou částí 

v kontextu umění, filozofie a vlastního chápání těchto staveb. Pokouším se hledat kvality 

těchto nevyužitých staveb skrze jejich formální stránku, materiál a polohu. V práci se také 

odkazuji na některé výtvarné práce, které přímo korespondují s tématikou fortifikační 

architektury nebo později ovlivňují proces a formulaci mé vlastní úvahy o bunkrech. 

V praktické části práce přibližuji mechanismy fungování camery obscury a její využití 

v prostředí bunkrů. Propojení primitivního projekčního zařízení se zcela utilitární stavbou, 

jejíž forma je zjednodušena na minimum, dává vzniknout fotografickým experimentům, 

kdy se z těchto primitivních schránek na přežití stávají reprodukční zařízení schopné 

zaznamenávat okolní krajinu na velkou plochu světlocitného materiálu. 

 Když bych měl sumarizovat práci za uplynulý semestr, chtěl bych zmínit letošních 

osmdesát let uplynulých od vstupu německých vojsk na území Československé republiky 

jakožto eventualitu, která mě přinutila přemýšlet nad vznikem lehkého a těžkého opevnění 

na území tehdejšího Československa a lépe pochopit politickou situaci ve 30. letech 20. 

století. Práce mi také dopomohla k jinému pohledu na vzniklou pevností linii. To jakým 

způsobem nyní bunkry splývají s okolím, v kterém se nacházejí, mi umožnilo zkoumat 

a zaznamenávat nově vzniklé kontexty bunkrů a přírody. Oživení těchto struktur, ačkoliv 

dočasné, pro mě bylo extrémní zkušeností s velkoformátovou fotografií, jejíž výsledky 

předkládám jako výsledný soubor praktické části. 
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