
Tajemství vojenského podzemí/Tajemnice 
militarnych podziemi

Město Rokytnice v Orlických horách

Tvrz Hanička 

- obnova objektu dělostřeleckého srubu S 79

- stavba parkoviště pro návštěvníky – Panské Pole

zahájení prací prosinec 2018

ukončení prací srpen 2019



Celkový pohled S 79

Stav před zahájením prací - léto 2018



Celkový pohled na S 79 v r. 1938

Největší vybetonovaný objekt čs.opevnění – 5 580m3



Celkový pohled na S 79 okolo r. 1945



Celkový pohled na S 79 v r. 1975

1969-1975



Celkový pohled na S 79 – podzim 2019

… a práce nekončí



Zahájení terénních úprav











 Narušování betonových 
konstrukcí pomocí 
výbušnin je 
administrativně náročné, 
ale proveditelné



Nálože a roznětný systém 
připraven



Střílna č.3

Po odstřelu



Odstřel a bourání



Prostor děla č.2 a č.3

Původní zachovalé střílny



 Bourání 
novodobých úprav 
podlahy ve 
spodním patře



Odpady nábojnic
dolní patro





Bourání 
postupuje

Střílny č.2 a č.3, 
příprava pro 
uložení lafety







Prostor střílny č.2 

Stěnu poškozenou střelami röchling, především jejich vyjímáním, 
bylo nutno opravit před přiložením nového plechování





Osazování repliky rámu 
odpadu nábojnic

Na montáž 
dohlížel přední 
odborník  







Nakládání střílny ve výrobním závodě



Příprava střílny před nasunutím na nosník



Příprava lešení pro tesaře 



Tento pohled je již historií, pro ty, kteří ji zažili ale 
nezapomenutelnou!



Centrální nosník, něco ze starých praktik a 
asymetrické monstrum o váze přes 5 tun je tam



Betonáž stěny okolo střílny 

Dnešní betonáže litým betonem jsou zdánlivě snadné, ale 
prověří kvalitu a pevnost bednění od tesařů



Podzemí

Na snímku vlevo jediná zděná stěna v celém 
objektu,vpravo schodiště do objektu z podzemí



Nahoře čelní stěna v patře 
horním, dole totéž v patře 
spodním



Pohled z horní stanice nákladního výtahu směrem do hloubky 34m



Bezpečné a průhledné uzavření horní stanice výtahu



Pohled na postavení děla č.1, což je zároveň pohled na nově 
osazenou střílnu zevnitř



Trutnov 
5.12.2019

Děkuji za pozornost 

Pavel Minář



Stavba parkoviště Panské Pole



Zahájení prací – 1. březen 2019



Výstavba provizorního parkoviště 
pro návštěvníky tvrze 



Instalace vsakovacího systému dešťové 
vody



v



Pokládání konstrukčních vrstev











Děkuji za pozornost 

Petr Hudousek


