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1. Základní informace
MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s.
Dukelská třída 247/69
614 00 Brno
Právní forma:

zájmový spolek

IČ:

265 37 940

tel.:

+420 777 650 269

e-mail:

minimuzeum@seznam.cz

web:

www.minimuzeum.com
www.facebook.com/minimuzeum

2. Profil spolku
MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938 se zabývá opevňováním Československé
republiky z 30. let dvacátého století, budovaným na obranu hranic a jeho významem v historii.
Areál MINIMUZEA se skládá ze dvou objektů lehkého opevnění vzor 37 vybudovaných v oblasti
III. sboru na úseku 16 – Moravský Krumlov v roce 1938. Hlavní objekt muzea je rekonstruován do
plánované prvorepublikové podoby, které by nebýt Mnichovské dohody v září roku 1938, dosáhl.
Druhý objekt je z vnějšku rekonstruován do předválečné podoby, uvnitř objektu je zřízena expozice
poválečné reaktivace opevnění z 50. a 60. let dvacátého století.
V rámci areálu muzea jsou vybudovány ukázky stálých a provizorních protipěchotních překážek a
protitankových překážek. Mezi objekty je k vidění provizorní polní postavení a další prvky používané
v liniích opevnění.
Mimo samotný areál muzeum rekonstruuje a udržuje další vybudovaný objekt, základ a výkop pro
další objekty lehkého opevnění vzor 37. Základ a výkop lehkého opevnění jsou raritou a mnoho
dalších podobných staveb na Jižní Moravě nenajdeme.
Posláním spolku je šířit povědomí o československém předválečném opevnění, předválečné
armádě a vývoji opevnění v poválečných letech mezi laickou veřejností.

Vize
Vizí muzea je vytvořit dobovou atmosféru a ukázku části linie lehkého opevnění, jak měla vypadat
ve zcela dokončené, vybavené, vyzbrojené a připravené podobě hájit československé hranice první
republiky.
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3. Milníky spolku
1998 - vznik občanského sdružení
1999 - zahájení prací na rekonstrukci objektů
2001 - registrace občanského sdružení „MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938“
u ministerstva vnitra jako nezisková organizace.
2003 - slavnostní zpřístupnění objektu č. 6084, který byl první víkend v červnu otevřen veřejnosti
2004 - odkrytí základů lehkého objektu č. 6080,
vybudování ukázky provizorní protipěchotní překážky
2005 - zpřístupnění objektu č. 6083
2008 - obnovena vnitřní výdřeva v objektu č. 6084, dokončení stavební rekonstrukce objektu
2010 - vytvoření ukázky kombinace protipěchotní a protitankové překážky s využitím maket tří
ocelových rozsocháčů
2012 - dokončení rekonstrukce všech šesti lafet sdružení
2013 - rozšíření ukázky překážkových systémů o nový typ protitankových překážek,
spuštění nové webové prezentace muzea
2015 - vybudování přístřešků pro exponáty, vyznačení pozorovacích a střeleckých průseků,
oprava omítky na hlavním objektu muzea
2016 – vybudování první části stálé protipěchotní překážky, výroba nových informačních cedulí
a spojení objektů telefonní linkou
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4. Fotografie objektů a okolí muzea

Objekt č. 6084 (hlavní objekt muzea A-140)

Objekt č. 6083
(ukázka poválečné reaktivace objektů A-120)
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Betonová překážka

Provizorní postavení pro těžký kulomet

Základy objektu č. 6080 (A-200)

Intervalová překážka (dočasná)

Intervalová stálá protipěchotní překážka

Výkop objektu č. 6079 (A-180)
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5. Vyhodnocení roku 2016

Počet návštěvníků
Rok

Dospělí

2013
2014
2015
2016

171
271
318
309

Děti

Počet
návštěvníků

52
143
71
271

223
414
389
580

Počet návštěvníků
600
500
400
300
200
100

0
2013

2014

2015

2016

Na celkovém počtu návštěvníků se většími návštěvami podílely:
-

Zájezdy a turistické spolky
Školy
Letní tábor Tempelštýn

Projekty
Rok
2013
2014
2015
2016

Realizované

Dokončené

5
5
5
4

4
2
0
1

Dokončené
celkem
3
7
9
10

Poznámka
Prodloužení dvou projektů
Splnění všech dílčích cílů
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6. Členská základna
Na začátku roku 2016 měl spolek devět členů. V průběhu roku se počet členů spolku nezměnil.
Seznam členů k 01/2016:
Lněníček Jan

předseda spolku

Horák Miroslav

místopředseda spolku

Hrdina Arnošt

pokladník, jednatel ve věcech finančních

Buchmaier Tomáš
Buršík Svatoslav
Horecký František
Horká Lucie
Kluska Radek
Pokorný Petr

7. Exponáty
V roce 2016 byly muzeem pořízeny nové
exponáty jako součást vybavení objektu.
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8. Partneři
Státní subjekty:
-

Městys Olbramovice
(muzeum působí v katastru městyse)

-

Město Moravský Krumlov
(přispívá na propagaci muzea)

Soukromé subjekty
-

E S L, a.s.
(přispívá na renovaci a budování exponátů)

-

VYSCO plus s.r.o.
(příspívá na provoz muzea)

-

Vojenské investiční medaile
(příspívá na provoz muzea)
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9. Projekty
9.1 Přehled zrealizovaných projektů v roce 2016:
-

Úprava lafety vz. 38
Výroba a instalace polních kamen (projekt odložen)

9.2 Plánované a pokračující projekty pro rok 2017:
-

Přístřešky pro exponáty - rozšíření
Rozšíření webové prezentace
Vybudování průseků a překážek
Signální a komunikační vybavení

Přístřešky pro exponáty - rozšíření
Po vybudování přístřešků pro exponáty, proběhne druhá etapa rozšíření přístřešků. Budou
vyhotoveny nové informační tabule o československém opevnění, osobnostech spjatými
s výstavbou opevnění a zbraních.
Dále bude provedeno rozšíření přístřešků pomocí maskovacích sítí.

Nová informační tabule
Cíle pro rok 2017:
Cíl projektu:
Ukončení projektu:

- Provedení rozšíření přístřešků pomocí maskovacích sítí
Nové informační tabule nainstalovány
12/2018
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Rozšíření webové prezentace
Stávající webová prezentace muzea bude rozšířena o články týkající se:
- Osobností spjatých s opevněním
- Organizace provádějící výstavbu opevnění
- Základní členění objektů opevnění
- Popis typů objektů včetně půdorysů
- Popis překážkových systémů
- atd.

Cíle pro rok 2017:
Cíl projektu:
Ukončení projektu:

Znak ředitelství
opevňovacích prací (ŘOP)

- Popis překážkového systému
Webové prezentace muzea rozšířena
12/2017

Vybudování průseků a překážek
Mezi jednotlivými spravovanými objekty muzea budou vybudovány střelecké a pozorovací
průseky. Průseky mají ukázat, jak vypadala dokončená linie lehkého opevnění včetně průběhu
překážek a jejich obrany jednotlivými objekty. Projekt řeší vybudování průseků a ukázku
jednotlivých překážkových systémů. Oproti původním rozměrům průseků a překážek budou
současné rozměry redukován do přijatelných rozměrů.
Překážkový systém bude z části doplněn o prvky proti útočné vozbě (polopásová vozidla,
tanky, …). Intervalová překážka před hlavním objektem muzea bude vybudována jako stálá (za
pomocí ocelových prasečích ocásků). Intervalová překážka před druhým objektem muzea bude
vybudována jako překážka provizorní z dřevěných kůlů. Překážky budou umístěny ve střeleckých
průsecích.
Na přiloženém leteckém snímku jsou znázorněny průběhy pozorovacích průseků (oranžová a
červená čára) a střeleckých průseků (zelená čára na leteckém snímku).

Ilustrační dobové fotografie z jiného úseku (průseky)
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Ilustrační dobové fotografie z jiného úseku (dvouřadá stálá překážka)

Fotografie z ukončené první etapy

Cíle pro rok 2017:

- Výroba kotvících ok – 2. etapa
- Instalace kotvících ok – 2. etapa
- Vypletení části stálé překážky – 2. etapa

Cíl projektu:
Ukončení projektu:

Průseky a překážky vybudovány
12/2017
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Signální a komunikační vybavení
Do objektů lehkého opevnění měla být instalována lehká
signální souprava na komunikaci mezi objekty. V rámci
projektu bude lehká signální souprava vyrobena a do
objektu umístěna.
Projekt dále zahrnuje instalaci polních telefonů do obou
objektů muzea a propojení objektů a provizorního
postavení telefonním kabelem.
Cvičení spojařů v terénu
Cíle pro rok 2017:
Cíl projektu:
Ukončení projektu:

- Nachystání dokumentace pro výrobu lehké signální soupravy
Signální souprava instalována
Polní telefon instalován
12/2018

V Brně 01 / 2017

Jan Lněníček
předseda zájmového spolku
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