
SEZNAM DALŠÍCH OBJEKTŮ 
V  letech 1935–1938 bylo v českém pohraničí budová-
no opevnění po vzoru Maginotovy linie, které mělo 

ochránit Československo před vpádem německých vojsk. Z pláno-
vaných patnácti tvrzí bylo stavebně dokončeno pět. Tvrze Adam 
a Smolkov jsou využívány armádou.

Nedokončená tvrz Dobrošov nacházející se u stejnojmenné 
obce je přístupná veřejnosti od roku 1969. Z  plánovaných 
sedmi objektů jsou dokončeny tři – dělostřelecký srub Zelený 
a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb.

www.muzeumnachodska.cz

Nedaleko Dobrošova se nachází Běloveský pevnostní skanzen, 
jehož srdcem je plně zrekonstruovaný a vybavený pěchotní 
srub Březinka. Dalšími objekty jsou pěchotní sruby Voda a Lom 
s expozicemi historie československé armády a opevnění.

www.brezinka.cz

U obce Sedloňov v Orlických horách byla v roce 1937 zaháje-
na stavba tvrze Skutina. Za devět měsíců byly dokončeny dva 
objekty z plánovaných šesti. 

www.skutina.cz

V  Kralické oblasti se nachází dvě dokončené pevnosti. Tvrz 
Bouda tvoří pět srubů a návštěvníci mohou zavítat do pod-
zemních prostor nepoznamenaných úpravami. V  tvrzi Hůrka 
probíhaly za druhé světové války zkoušky nových zbraní a po-
sléze zde byly zahájeny úpravy pro výrobu letadlových sou-
částí.  Až do roku 2008 byla využívána jako sklad munice, nyní 
je již přístupná veřejnosti.

www.boudamuseum.com
hurka.boudamuseum.com

V dolnoslezských Sovích horách se ukrývají systémy podzemních 
chodeb, obranných prvků a betonových podzemních hal, které 
vznikaly pod kódovým názvem „Projekt Riese“. Celek měl být tvo-
řen sedmi navzájem propojenými objekty. Žádný z nich však nebyl 
dokončen. Jde o komplexy Rzeczka, Włodarz, Osówka, Sokolec, 
Jugowice, Soboń a podzemí zámku Książ. 

Zámek Książ je třetím největším zámkem Polska. V roce 1941 
byl zkonfiskován Třetí říší, přestavěn a v letech 1943–45 využí-
ván gestapem. Pod zámkem se ukrývají dlouhé chodby. V 70. 
letech 20. století prošel zámek rekonstrukcí a je otevřen ná-
vštěvníkům.

www.ksiaz.walbrzych.pl

Z  dalších komplexů jsou veřejnosti přístupné tři – Rzeczka, 
Włodarz a Osówka.

www.sztolnie.pl
www.wlodarz.pl

Jako základna výstavby projektu Riese a sídlo organizace Todt 
byl stanoven Pałac Jedlinka. Po válce byl majetkem textilní to-
várny, zemědělského družstva a následně obce. Od roku 2004 
je v soukromých rukou a je přístupný veřejnosti.

www.jedlinka.pl

LISTA INNYCH OBIEKTÓW 
W latach 1935-1938 na czeskim pograniczu budowano 
fortyfikacje wzorowane na Linii Maginota, które miały 

ochronić Czechosłowację przed atakiem armii niemieckiej. Ukońc-
zono pięć z zaplanowanych 15 grup warownych. Twierdze Adam 
i Smolkov wykorzystywane są przez wojsko.

Nieukończona grupa warowna Dobrošov znajduje się przy 
miejscowości o tej samej nazwie i do zwiedzania otwarta jest 
od 1969 roku. Z planowanych siedmiu obiektów ukończono 
trzy – schron artyleryjski Zelený i schrony przeciwpiechotne 
Můstek oraz Jeřáb.

www.muzeumnachodska.cz
Niedaleko Dobrošova znajduje się skansen fortyfikacyjny Bě-
loveský pevnostní skanzen, którego sercem jest w pełni od-
budowany i wyposażony schron przeciwpiechotny Březinka. 
Kolejnymi obiektami są schrony przeciwpiechotne Voda i Lom, 
w których umieszczono wystawy poświęcone historii armii 
czechosłowackiej i fortyfikacji.

www.brezinka.cz
Koło miejscowości Sedloňov v  Orlických horách w 1937 
roku rozpoczęto budowę grupy warownej Skutina. W czasie 
dziewięciu miesięcy zbudowano dwa z zaplanowanych sześ-
ciu obiektów. 

www.skutina.cz
Na terenie Kralickiego Obszaru znajdują się dwie ukończo-
ne grupy warowne. Grupa warowna Bouda obejmująca pięć 
schronów. Turyści mają tu możliwość obejrzenia pomieszczeń, 
których nie poddano przebudowie. W grupie warownej Hůrka 
w czasie 2. wojny światowej testowano nowe rodzaje broni a 
później obiekt zaczęto dostosowywać do produkcji części do 
samolotów. Do 2008 roku pełnił funkcję magazynu amunicji. 
Obecnie obiekt otwarty jest do zwiedzania.

www.boudamuseum.com
hurka.boudamuseum.com

W dolnośląskich Górach Sowich ukryte są systemy podziemnych 
korytarzy, elementów obronnych oraz betonowych podziemnych 
hal, które powstały w ramach projektu Riese. Całość miała obe-
jmować siedem połączonych z sobą obiektów. Żadnego z nich 
jednak nie ukończono. Mowa o kompleksach Rzeczka, Włodarz, 
Osówka, Sokolec, Jugowice, Soboń i podziemiach Zamku Książ. 

Zamek Książ jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce. W 
1941 roku został skonfiskowany przez Trzecią Rzeszę, przebu-
dowany i w latach 1943-1945 wykorzystywany przez gestapo. 
Pod zamkiem znajduje się system długich korytarzy. W latach 
70. XX wieku zamek odrestaurowano i otwarto dla turystów.

www.ksiaz.walbrzych.pl
Spośród pozostałych kompleksów do zwiedzania udostępnio-
no trzy obiekty – Rzeczkę, Włodarza i Osówkę.

www.sztolnie.pl
www.wlodarz.pl

Bazą do budowy projektu Riese i siedzibą organizacji Todt był 
Pałac Jedlinka. Po wojnie należał do fabryki włókienniczej, 
spółdzielni rolniczej a później przejęła do gmina. Od 2004 roku 
jest w rękach prywatnych i dostępny jest dla turystów.

www.jedlinka.pl

TVRZ STACHELBERG 
Tvrz Stachelberg ( Ježová hora) je součástí československého 
opevnění stavěného v  letech 1935–1938. Nachází se přibližně 
10 kilometrů od města Trutnov a 3 kilometry od státní hranice 
s Polskem. Jelikož terén a okolí byly velmi členité, bylo potřeba 
vybudovat mohutnou pevnost s celkem 11 objekty spojenými pro-
střednictvím podzemních prostor a chodeb v hloubce 20–60 metrů. 
Budování stavby bylo zahájeno v  říjnu roku 1937 a předpokládalo 
se, že po stavební stránce bude dokončeno koncem roku 1939. Za 12 
měsíců od zahájení stavebních prací byl jeden objekt vybetonován a 
vylámáno bylo přibližně 3500 metrů chodeb a sálů, z nichž část byla 
také vybetonována.
 
Po válce tvrz upadala v zapomnění a to až do roku 1987, kdy se o ni 
začala zajímat první skupinka nadšenců. Té se v roce 1993 povedlo 
otevřít pro veřejnost jediný vybetonovaný objekt s instalovanou vý-
stavou. Dnes Stachelberg spravuje stejnojmenný spolek, který zde 
zřídil rozsáhlé expozice a zpřístupnil podzemí tvrze návštěvníkům, 
kterých ročně přijde více než 20 tisíc. 

Poslední velkou investicí uskutečněnou v roce 2019 bylo vybudová-
ní nouzového východu z podzemí a jeho napojení na stávající trasu 
podzemí. Zároveň pro návštěvníky otevřelo město Trutnov nové 
parkoviště Babí.

TWIERDZA STACHELBERG 
Twierdza Stachelberg stanowi element czechosłowackich fortyfika-
cji budowanych w latach 1935-1938. Znajduje się około 10 kilomet-
rów od miasta Trutnov i 3 kilometry od granicy z Polską. Teren miał 
bardzo różnorodne ukształtowanie, a więc istniała konieczność zbu-
dowania solidnej grupy warownej obejmującej łącznie 11 obiektów 
połączonych podziemnymi halami i korytarzami na głębokości 
20-60 m.

Budowę rozpoczęto w październiku 1937 roku i zakładano, że robo-
ty budowlane zostaną zakończone pod koniec 1939 roku. W ciągu 
12 miesięcy od rozpoczęcia robót jeden obiekt został wybetono-
wany, wykuto około 3500 metrów korytarzy i hal, spośród których 
niektóre też wybetonowano.

Po wojnie grupa warowna poszła w zapomnienie i dopiero w 1987 
roku zaczęła się nią interesować pierwsza grupka pasjonatów. 
Dopiero w 1993 roku udało się turystom udostępnić jedyny wybe-
tonowany obiekt twierdzy, w którym umieszczono wystawę. Dziś 
Stachelberg zarządzany jest przez towarzystwo noszące tę samą 
nazwę, które stworzyło tu bogate ekspozycje i udostępniło podzi-
emia turystom, których rocznie odnotowuje się ponad 20 tysięcy. 

Ostatnią dużą inwestycją zrealizowaną w 2019 roku była budowa 
wyjścia ewakuacyjnego z podziemi i jego połączenie z istniejącą 
trasą w podziemiach. Równocześnie władze miasta Trutnova zbu-
dowały dla turystów w pobliżu nowy parking Babí.

TVRZ HANIČKA 
Tvrz Hanička je jednou z  pěti dokončených v  rámci budování 
stálého opevnění československých hranic. Výstavba probíhala 
v  letech 1936-38, kdy bylo dokončeno všech šest povrchových 
objektů a cca 1500 m podzemních chodeb. Vybudovány byly 3 pě-
chotní sruby (RS 76, RS 77 a RS 80), objekt pro dělostřeleckou vý-
suvnou věž (RS 78), vchodový objekt (RS 79a) a dělostřelecký srub 
(RS 79), což je největší objekt tvrze a zároveň i největší dostavěný 
objekt vůbec. 

Na přelomu roku 1939–1940 došlo k rozsáhlým zkouškám podkali-
berních střel röchling, které byly určeny pro boj proti opevněným 
cílům. V blíže nespecifikovaném období byl zkoušen na vchodovém 
objektu výbušný plyn a objekt RS 77 byl podroben leteckému bom-
bardování.

V letech 1975–1995 byl objekt přebudováván ministerstvem vnitra 
na chráněné pracoviště s prioritou krizového spojení státu na všech 
úrovních i v rámci Varšavské smlouvy, zároveň zajišťovalo spojení 
s pracovníky nelegální rozvědky v zahraničí.

Od roku 1995 je tvrz přístupná veřejnosti a v  roce 2008 byla 
zapsána na seznam kulturních památek. Roku 2019 proběhla 
rekonstrukce dělostřeleckého srubu do původní podoby před 
2. světovou válkou a upraveno bylo parkoviště Panské Pole sloužící 
návštěvníkům tvrze a Orlických hor.

TWIERDZA HANIČKA  
To jeden z pięciu ukończonych obiektów stanowiących element 
stałych czechosłowackich fortyfikacji budowanych na granicy. Bu-
dowa prowadzona była w latach 1936-1938 i ukończono wszystkie 
6 obiektów naziemnych oraz około 1500 m podziemnych korytarzy. 
Zbudowano 3 schrony przeciwpiechotne (RS 76, RS 77 i RS 80), 
obiekt dla artyleryjskiej wysuwanej wieży (RS 78), obiekt wejś-
ciowy (RS 79a) i schron artyleryjski (RS 79), będący największym 
obiektem twierdzy, a zarazem największym ukończonym obiektem 
w ogóle. 

Na przełomie lat 1939/1940 przeprowadzono tu szeroko zakrojone 
próby pocisków röchling, przeznaczonych do walki z umocniony-
mi celami. W nieokreślonym bliżej okresie w obiekcie wejściowym 
testowano gaz wybuchowy, a obiekt RS 77 poddano bombardowa-
niom lotniczym.

W latach 1975-1995 obiekt był przebudowywany przez minister-
stwo spraw wewnętrznych na placówkę ochronną z priorytetem 
kryzysowej łączności na wszystkich poziomach, także w ramach 
Układu Warszawskiego. Jednocześnie miał on zapewniać kontakt 
z pracownikami nielegalnego zagranicznego wywiadu.

Od 1995 roku obiekt udostępniono zwiedzającym. W 2008 roku 
grupa warowna Hanička została wpisana na listę zabytków kultury. 
W 2019 roku przeprowadzono przebudowę schronu artyleryjskiego 
przywracając mu kształt sprzed 2. wojny światowej oraz przebudo-
wano parking Panské Pole przeznaczony dla turystów odwiedzają-
cych grupę warowną oraz Góry Orlickie. 

PODZEMÍ „PROJEKT ARADO” 
Po vybombardování Schweinfurtu nad Mohanem se Němci roz-
hodli továrny rozdělit a zprovoznit menší filiálky v bezpečné zóně, 
kterou bylo území současného Dolního Slezska. Na základě rozhod-
nutí Říšského ministerstva letectví z 18. května 1944 byly závody 
vyrábějící kuličková ložiska Kugelfischer a Vereinigte Kügellager 
Fabriken přestěhovány do textilních závodů Kramsta, Methnera 
a Grahne v Kamenné Hoře. Většina továren tak byla přeorientová-
na na válečnou výrobu.

V této době pracoval tým konstruktérů v závodech J. Rinkel A. G. 
na projektování letadel s dalekým doletem, velkou rychlostí a nos-
ností – Arado 234 a Arado 555. Současně se na mnoha místech ve 
městě začalo s  ražením podzemních tunelů a štol. V  současnosti 
víme o deseti objektech v různých částech města. „Projekt Arado” 
je jako jediný zpřístupněný návštěvníkům. Proč by však měly pod-
zemní štoly plnit funkci protileteckých krytů, když sem spojenecké 
letectvo nemělo šanci doletět? Proč bylo raženo tak velké množství 
podzemních komplexů, když město nepotřebovalo tolik krytů pro 
civilní obyvatelstvo? Na tyto a další otázky nemáme do dnešního 
dne odpověď... 

V roce 2019 byla pro lepší dostupnost komplexu, který je jako jedi-
ný přístupný návštěvníkům, vybudována dvě nová parkoviště pro 
osobní automobily i autobusy a zrekonstruována přístupová cesta.

PODZIEMIA „PROJEKT ARADO”
Po zbombardowaniu Schweinfurtu n. Menem Niemcy postana-
wiają dokonać podziału fabryk tworząc mniejsze filie na terenie 
bezpiecznym, czyli na terenie obecnego Dolnego Śląska. Decyzją 
Ministerstwa Lotnictwa III Rzeszy z 18. 05. 1944 roku, przeniesiono 
zakłady produkujące łożyska kulkowe Kugelfischer i Vereinigte Kü-
gellager Fabriken do zakładów włókienniczych Kramsta, Methnera 
i Frahne w Kamiennej Górze. W tym samym czasie większość fab-
ryk w mieście zostaje przestawiona na produkcję wojenną.

W tym czasie w zakładzie J. Rinkel A. G. pracę nad nowymi pro-
jektami samolotów dalekiego zasięgu, dużej prędkości i udźwigu - 
Arado 234 i Arado 555 - rozpoczął zespół konstruktorów lotniczych. 
Jednocześnie w wielu miejscach miasta zaczęto drążyć podziemne 
tunele i sztolnie. Dziś wiemy o dziesięciu podziemnych obiektach, 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta. „Projekt Arado” jest 
jedynym udostępnionym dla zwiedzających. Dlaczego podziem-
nym sztolniom przypisano funkcję schronów przeciwlotniczych, 
pomimo iż lotnictwo alianckie nie było w stanie tutaj dotrzeć? Dla-
czego drążono tak dużo podziemnych kompleksów, skoro miasto 
nie potrzebowało tylu schronów dla ludności cywilnej? Na te i inne 
pytania do dzisiaj nie znamy odpowiedzi...

W 2019 roku w celu lepszego udostępnienia obiektu, który jako je-
dyny otwarto do zwiedzania, zbudowano dwa nowe parkingi dla 
samochodów osobowych i autobusów, a także połączono ciągiem 
pieszym jeden z parkingów z podziemiami. 

PODZEMNÍ MĚSTO OSÓWKA
V době 2. světové války Němci v okolí města Głuszyca v Dolním 
Slezsku zahájili výstavbu rozsáhlého systému podzemních štol 
a pozemních staveb. Za krátkou dobu vznikly přibližně 2 km pod-
zemních chodeb, prostor a hal. K těžké práci byli od roku 1943 do 
roku 1945 nasazováni zajatci z nedalekých táborů. V roce 1944 
začala výstavba bunkrů na povrchu. Objekt byl součástí výstav-
by obrovského projektu „Obr“ realizovaného v Sovích horách. 
Je zahalen tajemstvím, protože do dnešní doby nebyly nalezeny 
dokumenty související s  jeho výstavbou. Předpokládá se, že po 
ukončení měl objekt sloužit jako hlavní stan pro velitele Třetí říše, 
nebo zde měla být zbrojní továrna na wunderwaffe či laboratoř 
k výrobě atomové bomby. 

Nyní je návštěvníkům zpřístupněna podzemní i nadzemní část. 
V podzemní části lze vidět betonové strážnice, obrovské haly 
a chodby vybetonované v roce 1944. Během procházky turistickou 
stezkou nad podzemní části můžete zhlédnout základy elektrár-
ny, železniční rampu, pozůstatky stavebních materiálů a obrovský 
bunkr centrálního velícího místa. 
 
V rámci česko-polského projektu vznikly v roce 2019 audiovizuální 
expozice věnované historickým otázkám souvisejícím s výstavbou 
objektu nebo 2. světové válce. Na trase se objevují hologramy 
postav prezentující náročnou práci. Jsou zde i trojrozměrné foto-
grafie, vitríny s exponáty, videa ukazující historii války, vězně, ale 
také i život netopýrů. 

PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA
W czasie II WŚ na Dolnym Śląsku w okolicy miejscowości Głuszy-
ca Niemcy rozpoczęli budowę ogromnego systemu podziemnych 
sztolni i budowli naziemnych. Przez krótki okres czasu powstało 
ok 2 km podziemnych wyrobisk, pomieszczeń i hal. Do ciężkiej 
pracy od roku 1943 do 1945 wykorzystywano więźniów z poblis-
kich obozów. W 1944 r. rozpoczęto budowę bunkrów na powier-
zchni ziemi. Obiekt wchodził w skład budowy ogromnego projektu 
Olbrzym w Górach Sowich. Tajemnica obiektu tkwi w tym, że do 
dnia dzisiejszego nie odnaleziono dokumentów związanych z bu-
dową obiektu. Przypuszcza się, że obiekt po ukończeniu prac miał 
służyć na kwaterę dowódców III Rzeszy lub miał być fabryką zbro-
jeniową nad wunderwaffe albo laboratorium do produkcji bomby 
atomowej. 

Obecnie można zwiedzać część podziemną i naziemną. W części 
podziemnej można zobaczyć betonowe wartownie, ogromne hale 
i korytarze wybetonowane w 1944 roku. Ogromne przestrzenie 
wykuto w skale gnejsowej. Podczas wędrówki po szlaku tury-
stycznym nad podziemiami zobaczyć można fundamenty elek-
trowni, rampę kolejową, pozostałości materiałów budowlanych 
oraz ogromny bunkier centralnego punktu dowodzenia. 

W roku 2019 z projektu polsko czeskiego powstały wystawy au-
diowizualne poświęncone zagadnienią historycznym związanym 
z budową obiektu oraz obejmujące tematykę II WŚ. Na trasie poja-
wiają się postacie w formie hologramów pokazujące trudy pracy. 
Są też trójwymiarowe zdjęcia, gabloty z eksponatami, filmy pre-
zentujące historię wojny, więźniów i życie nietoperzy.

www.hanicka.cz
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O PROJEKCIE
„Tajemnice militarnych podziemi” to projekt realizowany w ramach 
polsko-czeskiej współpracy i dofinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. W realizację zaangażowanych jest 
dwóch partnerów ze strony polskiej oraz czterech ze strony czeskiej. 
W latach 2018 i 2019 przebudowano schron artyleryjski grupy wa-
rownej Hanička, zbudowano wyjście awaryjne w twierdzy Stachel-
berg, w której także rozszerzono trasę turystyczną i zainstalowano 
multimedialną wystawę, oraz przebudowano wejście do Podziem-
nego Miasta Osówka. By poprawić dostępnoś obiektów, zbudowa-
no cztery parkingi dla turystów - Panské pole w Górach Orlickich, 
Babí przy twierdzy Stachelberg oraz dwa w Kamiennej Górze przy 
kompleksie Arado, gdzie także zmodernizowano drogę prowadzącą 
do obiektu. Oprócz inwestycji budowlanych przygotowano grę mo-
bilną Quest, szereg spotów oraz wiele innych materiałów promocyj-
nych. Celem projektu jest wspólna promocja militarnych obiektów 
fortyfikacyjnych zlokalizowanych na polsko-czeskim pograniczu na 
terenie Euroregionu Glacensis pod jedną wspólną marką „Tajemnice 
militarnych podziemi”.

O PROJEKTU
„Tajemství vojenského podzemí“ je projektem česko-polské spolu-
práce financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do 
realizace jsou zapojeni čtyři partneři z české a dva z polské strany. 
Během let 2018 a 2019 došlo k rekonstrukci dělostřeleckého srubu 
pevnosti Hanička, výstavbě únikového východu tvrze Stachelberg 
spolu s rozšířením návštěvnické trasy a instalaci multimediální vý-
stavy a úpravám vchodu v podzemním městě Osówka. Pro zlepšení 
dostupnosti objektů byla vybudována čtyři parkoviště pro návštěv-
níky – Panské Pole v  Orlických horách, Babí u tvrze Stachelberg 
a dvě v Kamenné hoře u komplexu Arado, kde byla také opravena 
přístupová cesta. Kromě stavebních investic byla vytvořena mobilní 
hra Quest, série spotů a řada dalších propagačních materiálů. Cílem 
projektu je společná propagace vojenských pevnostních objektů na 
česko-polské hranici v Euroregionu Glacensis pod jednou společnou 
značkou „Tajemství vojenského podzemí“.
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