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Výstavba opevnění
Versailleská smlouva v roce 1920 stanovila, že existující systém opevnění na hranicích s Francií,
Lucemburskem, Belgií a Nizozemím (a v prostoru padesáti kilometrů na východ od Rýna) má být
odzbrojen a zbourán. Německo navíc přišlo o velkou část pevností a moderního opevnění
vybudovaného v průběhu války kvůli velkým územním ztrátám na úkor Francie a na východě Polska.
Destrukce se týkaly také určitých lokalit podél pobřeží Baltického moře. Situace na východě Německa
byla však obecně o něco příznivější. Bylo rozhodnuto, že existující fortifikace mají být zachovány ve
stavu k roku 1918. Toto ujednání bylo ovšem koncipováno tak nešťastným způsobem, že hned v
následujících letech začaly být vedeny debaty o tom, zda toto nařízení prakticky nedovoluje bourat
původní opevnění a místo něj stavět nové modernější objekty s daleko větší bojovou hodnotou. Ať již
tento závěr byl správný nebo ne, začaly již na podzim roku 1921 vznikat první poválečné projekty
především úkrytů pro jednu nebo dvě výpadové jednotky. Jednalo se o železobetonové objekty se
stěnami o síle jeden až jeden a půl metru (strop 0,8 metru). Podstatná část projekční činnosti až do
roku 1935 se ovšem odehrávala především v mnoha kancelářích, které byly šikovně zastrčeny v
hierarchii Reichswehru. Jelikož výstavba na západě byla takřka vyloučena, obrátila se pozornost na
opevnění proti případnému útoku z prostoru Polska. Nutné je však podotknout, že se od samotného
začátku nejednalo o opevnění obranné, ale spíše se mělo předejít nevýhodám plynoucím z války na
dvou frontách - tzn. pokud by byla vedena pozemní válka s Francii, bylo by velmi pravděpodobné, že
její spojenci (tedy např. Polsko nebo Československo) dostojí svým smluvním závazkům a zaútočí na
Německo. Jako nejpravděpodobnější cíl počátečního útoku se po analýze taktických předpokladů jevil
výpad do prostoru Východního Pruska, Pomořan a do Slezska. Zatímco Slezsko zůstalo kvůli své
poloze takřka na pokraji zájmu a bylo opevňováno jenom velmi pozvolna, v Pomořanech a ve
Východním Prusku byly vyprojektovány rozsáhlé obranné linie stálých opevnění. Posledním
pevnostním systémem se stalo postavení mezi řekami Odrou a Wartou (Oder-Warthe Bogen), které
společně s opevněním v Pomořanech (Pommernstellung), mělo tvořit předmostí Odry. Důvod byl
zcela evidentní. Pokud by došlo k nečekanému vpádu do Pomořan a do prostoru mezi Odrou a
Wartou, bylo by velmi pravděpodobné, že frontu by se podařilo stabilizovat až na čáře Nysa - Odra a
to teprve po zničení všech mostů. To bylo nevýhodné hned ze dvou důvodů. Jednak by došlo ke
ztrátě důležité dopravní tepny, jakou Odra bezesporu je a protiútok přes tak širokou řeku by byl velmi
obtížný. Proto bylo nanejvýš důležité udržet pokud možno velké předmostí. A tak již v letech 1920 1923 došlo k modernizaci pevnostního prstence Kostrzyna, v roce 1926 vznikla linie překážek od
Kostrzyna k Frankfurtu nad Odrou (tzv. Oder-Brückenkopfstellung) a nakonec v letech 1934 - 1935
opevnění na čáře Nisczhlitz - Obra (tzv. Nischlitz-Obralinie), které bylo v následujících letech rozšířeno
na nejsilnější opevněné postavení proti Polsku (tzv. Oder-Warthe Bogen). Stejnou úlohu v
Pomořanech sehrálo tzv. Pommernstellung, i když nikdy nedosáhlo takové síly jako jeho jižní soused.
V roce 1925 se udála jedna zásadní změna, díky které se mohlo přejít od rýsovacích prken do terénu a
začít s výstavbou prvních objektů. Do tohoto roku měla v každém "větším" městě pobočku
Mezinárodní kontrolní komise, která dohlížela na dodržování ustanovení Versailleské smlouvy.
Ovšem všechny tyto expozitury byly zrušeny a zůstala pouze jediná a to v Berlíně. A tak ještě v
prosinci roku 1925 byly vydány ženijní instrukce pro stavbu nových typů železobetonových objektů
pro kulomet Maxim 08. Zároveň vznikly nové koncepce opevňování. První z nich vycházela z
předpokladu modernizace starých fortů, která se týkala například Královce nebo Kostrzyna. Hlavním
úkolem bylo zesílit hloubku obrany a zajistit větší protipěchotní a protitankové zátarasy. Druhou
koncepcí byl systém uzlové obrany, jehož úkolem bylo uzavřít důležité komunikace a železniční uzly
tak, aby došlo ke zpomalení postupujících vojsk a to výstavbou malých železobetonových objektů a
připraveným polním opevněním. A tak se v roce 1926 rozbíhá výstavba v okolí Kostrzyna a Glogowa
(v obou případech nová opevněná linie, v případě Glogowa pouze několik kilometrů vzdálená od
Polska). Stavební práce se ovšem nepodařilo utajit. A tak je velmi záhy výstavba odhalena
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Mezinárodní kontrolní komisí. Do Paříže je svolána konference k tomuto tématu, která rozhodla, že
zákaz výstavby platí pro celé Východní Prusko s výjimkou tzv. Heilsbergského trojuhelníku (později
zde vznikne mohutné opevnění - Heilsberger Dreieck). Výstavba je zakázána také na celém území na
východ od Odry a v případě Pomořan platí 50 kilometrů široké pásmo od hranic s Polskem a od
pobřeží Baltského moře. Tímto ujednáním byla fakticky zakázána jakákoliv výstavba v tomto
prostoru. Z již postavených přibližně 90 objektů bylo nařízeno zhruba třetinu zbourat. Na druhou
stranu bylo povoleno modernizovat již existující opevnění a to i v zakázaných zónách a navíc byly
určeny i prostory, ve kterých může Německo provádět pevnostní výstavbu. V případě Oderstellung
šlo tedy pouze o posunutí pevnostní linie z pravého na levý břeh.
V roce 1928 vznikají nové projekty objektů pro těžké kulomety v pancéřových deskách o síle 8 cm.
Jedná se velice jednoduché malé stavby pro boční palbu. Kromě bojové místnosti obsahují pouze
malou předsíň, která zároveň slouží pro potřeby protiplynové ochrany. Venkovní dveře jsou
pancéřové, vnitřní jsou již pouze oplechované dřevěné. Jejich výstavba probíhá až do roku 1932. V
prostoru Oderstellung bylo do té doby postaveno okolo 80 malých železobetonových objektů s
maximálně dvěma místnostmi (v roce 1932 jsou již stavěny také větší oboustranné pevnůstky).
Obrana byla soustředěna především v blízkosti železničních a silničních mostů, brodů a přívozů.
Rok 1933 probíhá ve znamení velkých změn v celém Německu. K moci se dostává Adolf Hitler, který
se nijak netají svým postojem k Versailleské smlouvě. V rámci jeho opatření na zamezení
nezaměstnanosti vzniká množství pracovních oddílů (FAD), které jsou ve velkém nasazovány na
budování zátarasů a na výkopové práce. V srpnu 1933 jsou vydány směrnice na stavbu nových tříd
objektů v odolnostech A až D s předepsanými tloušťkami stěn a stropů. Zároveň dochází k první
standardizaci pancéřových desek, dveří, výšky místností, chodeb atd. Na řadu přichází také první
použití pancéřových kopulí s jednou až šesti střílnami (na Oderstellung byla používána výhradně
dvoustřílnová polokopule 3aP7). Výstavba podél Odry však v období 1933 – 1934 probíhá pouze
velmi pomalu a soustředí se do okolí větších měst.
V letech 1935 - 1936 je konečně přistoupeno k opevňování celé délky Odry v prostoru Wroclaw Krosno. První linie objektů je stavěna přímo na jejím břehu, případně je "vestavěna" do
protipovodňového valu. Na nejohroženějších místech je navíc budována druhá linie ve vzdálenosti
500 - 1500 metrů, kde těžiště obrany spočívá na objektech určených pro přímou palbu 1 - 2 těžkých
kulometů. Oproti malým objektům, budovaným v první linii, zde osádka nalezla daleko více komfortu,
často byla součástí objektu i ubikace pro polní jednotky působící v bezprostředním okolí. Kromě
průzorů v pancéřových deskách, mohly pozorování zajišťovat také periskopy v pancéřových deskách,
umístěných na stropnicích objektů, a později především pozorovací zvon 9P7. Ve stavbách z roku
1935 se jedná především o typ 9aP7, který produkovala společnost Gruson se sídlem v Magdeburgu.
V případě Oderstellung hrají důležitou úlohu také pasivní úkryty pro 1 - 2 výpadové jednotky. Na
exponovaných místech mohly také úkryty disponovat pozorovacím zvonem, případně periskopem v
pancéřové desce. Po celou dobu bylo také budováno polní opevnění, které především v méně
přístupných oblastech tvořilo páteř obrany.
Nutno podotknout, že se opevnění podél Odry nikdy netěšilo přílišné pozornosti, a tak se výstavba
objektů oproti jiným liniím poněkud vlekla. I tak se však podařilo v tomto prostoru dokončit okolo
650 objektů různých typů, odolností a účelu. Hlavní část linie byla vybudována mezi Brzegem Dolnym
a Nietkowicemi. Největší intenzity dosáhla výstavba v letech 1935 – 1936. Číslování objektů
zahrnutých do hlavní části linie opevnění, která je v polských pramenech označována jako „Linie
střední Odry“, začínalo číslem 93, poslední objekt s číslem 777 byl zabudován do náspu železničního
mostu na trati Czerwiensk – Nietkowice, tedy zhruba o 800 metrů dále, než na severní straně řeky
Odry začínala pevnostní linie Nischlitz-Obra.
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Kromě těchto objektů se však v rámci Oderstellung nachází také několik desítek objektů z let 1928 –
1932, přičemž některé z nich patrně ani nemají evidenční číslo a které byly budovány v první fázi
výstavby opevnění pro ochranu mostů a brodů na řece. Právě řídká linie těchto objektů v odolnosti C
pokračuje dál od č. 777 ve směru Krosno Odrzanskie. Ještě dál západním směrem se obrana
soustředila na přívozy v prostoru Struminno, Retno, Polecko a na území současného Německa byl
vybudován uzávěr v okolí Fürstenbergu (nyní Eisenhüttenstadt). Obdobná situace panuje také na
jižním křídle Oderstellung. Objekt s číslem 93 se nachází nedaleko Brzegu Dolnego. Linie však
pokračuje dál jižním směrem poměrně velkým počtem pevnůstek až po Wroclaw, zde jsou však
naprosto všechny zničeny.
Jelikož se jedná o relativně dobře zachovalou opevněnou linii, která je položena nejblíže České
republice (s výjimkou opevnění v Horním Slezsku), rozhodně alespoň některé její části stojí za
návštěvu. Po "nejzajímavějších" místech, které se mi podařilo navštívit, vás provedou následující
stránky.
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Bojové objekty
V prostoru Oderstellung je možné nalézt celou škálu bojových objektů, od nejjednodušších
pevnůstek, určených pro jeden těžký kulomet, umístěný v jediné místnosti objektu, až po poměrně
rozlehlé objekty s výzbrojí ve dvoustřílnové pancéřové polokopuli určené pro těžký kulomet.
Vůbec nejstarší budované bojové objekty z let 1928 – 1932 budované k ochraně mostů, brodů a
přívozů podél celé Odry byly určeny pro boční palbu jednoho těžkého kulometu. Osazovány do nich
byly netypové pancéřové desky pro těžké kulomety různých rozměrů a tloušťky. Na tyto stavby je
možné narazit například v prostoru Krosna, nacházejí se také pod železničním mostem ve Ścinawě
nebo Brzegu Dolnem. Kromě bojové místnosti pro těžký kulomet disponovaly objekty pouze
vchodovou chodbičkou, která zároveň sloužila pro účely protiplynové ochrany. Vstup uzavíraly
dvoukřídlé pancéřové dveře. Uvnitř již byly často osazeny pouze dřevěné dveře pokryté plechem. Pod
střílnou byl umístěn stolek s lafetou pro těžký kulomet (případně byl vybetonován podstavec). Kromě
střílny se na desce nacházel také pozorovací průzor. Oba otvory byly uzavíratelné pomocí posuvných
desek. V případě zahájení palby bylo nutné vysunout hlaveň kulometu ven ze střílny. K tomu sloužily
ližiny na pevnostní lafetě. Na hlavni byl uchycen pancéřový štít, který utěsňoval střílnu v průběhu
palby. Na vnější stranu pancéřové desky byl před objekt na úrovni okolního terénu umisťován
betonový práh (betonový předpancíř), který měl zamezit případnému podstřelení. K řadě starších
objektů byl přidáván až dodatečně v průběhu 30. let.
Stavěny byly dvě základní varianty pevnůstek. V místech, kde byly stavby dobře maskovány pomocí
pilířů mostu, nebo různých budov, se jednalo o poměrně výrazné vysoké stavby. V otevřené krajině
byly naopak zabudovány hlouběji pod úroveň terénu a pozornost byla věnována dobrému maskování
pomocí zemního valu. V tomto případě se do nich vstupovalo pomocí schůdků a prostor nad
vchodem byl kvůli zachování požadované tloušťky stropnice výrazně vypouklý.
Především v roce 1932 byly často stavěny větší objekty, konstrukčně velice podobné výše popsaným,
které však byly určeny pro vedení bočních paleb do obou směrů linie. Opět se jedná o malý objekt
určený pro dva těžké kulomety umístěné v pancéřových deskách. Stavěn byl v odolnosti B alt nebo C,
pancéřová deska byla netypová o rozměrech 280 x 180 x 8 cm. Vchodová část opět postrádala
jakoukoliv ochrannou střílnu, oproti předešlému objektu se však vstupovalo nejprve do malé
předsíňky, ze které vedly další pancéřové dveře do střeleckých místností. V některých objektech byl
pod střílnami vybetonován stolek pro umístění lafety těžkého kulometu. Uvnitř byla opět použita
jednoduchá ventilace. K pozorování sloužila pouze štěrbina v pancéřové desce. Výjimečně byly do
stropnice umisťovány pancéřové desky pro periskopické pozorování. V případě, kdy objekt stál na
samotném břehu Odry (např. Radoszyce), byly jeho základy zapuštěny extrémně hluboko tak, aby se
zabránilo podemletí vodou.
Objekty z let 1933 – 1934 se stále velice podobají svým předchůdcům. Jediným rozdílem je existence
nouzového východu. Vchody naopak stále nedisponují střílnami na jejich ochranu a to ani uvnitř
vstupní chodbičky. Po drobné přestávce let 1933 – 1934, kdy nedocházelo k větším stavebním
aktivitám, započala v roce 1935 hlavní fáze výstavby Oderstellung, kdy byla v následujících dvou
letech postavena většina objektů.
V roce 1935 byly výše popisované objekty rozšiřovány o další místnosti, které měly zvětšit pohodlí
posádky a které měly více odpovídat jejich úkolům v terénu. Daleko větší pozornost byla také
věnována vchodové částí, kterou již většinou netvořil jeden, ale dva vchody, kterými se vstupovalo do
společné předsíně, ze které vedl jeden vchod do ubikací objektu. Vchody již disponovaly uvnitř
ochrannými střílnami. Vstupy se uzavíraly pancéřovými dveřmi 14P7, které disponovaly malými
nouzovými průlezy a také nouzovou střílnou pro ruční zbraň. Navíc začalo docházet ke kumulování
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užitných funkcí. Kromě bojového účelu docházelo k umístění ubikací pro výpadovou jednotku. Do
stropnic byly osazovány pozorovací zvony typu 9aP7, které sloužily jak pro účely samotného objektu,
tak pro dělostřelecké pozorování nebo pro velitele úseku. Samozřejmostí se staly nouzové východy,
které obvykle vedly z předsíně do boku objektu. Uzavíratelné byly pancéřovými šířkami, za nimi byly
dodatečně zazděny a výstup byl zasypán zeminou, kterou bylo nutné v případě použití odhrabat
dovnitř pevnůstky. Nad pancéřové desky hlavních zbraní a nad vchody byly umisťovány kovové síťky,
které měly zabraňovat zapadnutí střílen a vstupů zeminou odletující od výbuchů dělostřeleckých
granátů. Vzhledem k umístění střílen hlavních zbraní nízko nad úroveň terénu bylo toto nebezpečí
poměrně značné.
Samostatnou kapitolu tvoří tzv. pancéřové kasematy. Jediným rozdílem oproti ostatním objektům
byla jejich střelecká místnost. Pancéřová deska totiž netvořila jen přední stěnu, ale chránila také
stropnici místnosti. Pro tyto potřeby byl vyprojektován speciální pancéřový prvek 5P7 o hmotnosti 15
tun. Výjimkou nebyly ani oboustranné objekty disponující touto kasematou. Hlavním cílem bylo
optické snížení výšky objektu a tím pádem také jeho lepší maskování větším zapuštěním pod úroveň
terénu. Nad střeleckou místností nebylo díky tomu nutné dodržet požadovanou tloušťku stropnice. V
pozdějších letech bylo od stavby těchto objektů, především z ekonomických důvodů upuštěno.
V roce 1935 bylo navíc vybudováno celkem 5 objektů s pancéřovou polokopulí 3aP7. Těžký kulomet
měl k dispozici dvě střílny, u kterých se nacházely celkem tři pozorovací průzory. K pozorování mohl
navíc sloužit také zvon 9P7, který byl v některých případech osazen nad samotnou kopulí. Aby bylo
možné vést daleké čelní palby na předpolí, docházelo obvykle k umístění pevnůstek na vyvýšené
místo, obvykle do záhybů protipovodňového valu. Aktuálně znám polohu tří těchto objektů, dva se
nacházejí v prostoru Cigacic (č. 721 a č. 705), které jsou zcela zachovalé včetně pancéřových prvků,
dnes jsou však zasypány v modernizovaných protipovodňových valech. Třetí objekt (č. 656) se nachází
severně od Milska. Zde byl umístěn do druhé linie opevnění, která postřelovala rovinaté prostory pod
výraznou terénní vlnou, která se táhne od Milska do obce Tarnawa (té bylo v roce 1944 využito
k výstavbě silného polního opevnění). Týlová část objektu byla zničena výbuchem ppd v 50. letech.
Samotná pancéřová kopule byla odříznuta autogenem okolo roku 2002 a odtažena traktorem do
sběrných surovin.
Do posledního stádia výstavby Oderstellung v letech 1936 - 1938 lze zařadit poměrně rozlehlé
objekty určené pro přímou nebo boční palbu 1 - 2 těžkých kulometů umístěných v pancéřových
deskách 7P7. Do objektu se opět vstupovalo dvěma vchody, které ústily do společné předsíně. V
závislosti na poloze v terénu, disponoval objekt střílnou, ze které bylo možné postřelovat prostor v
okolí vchodů. V této „strážnici“ (Wache) byl navíc obvykle umístěn také nouzový východ. V některých
případech docházelo také k rekonstrukcím a rozšiřování starších objektů. To se týká především
objektů budovaných v roce 1938. Druhou variantou (z roku 1937), bylo použití pouze jediného
vchodu se zalomenou chodbičkou, ze které zároveň vedl nouzový východ. Střílna na ochranu vchodu
byla v takovém případě umístěna v ubikacích a ústila přímo na prostranství před vchodem. V obou
variantách se z předsíně pancéřovými dveřmi vstupovalo do velké místnosti, která sloužila jako
ubikace posádky. V závislosti na výzbroji a vybavení objektu se dále měnily i proporce zbytku
místností. Pokud měl například objekt dvě střelecké místnosti, vedl do každé z nich samostatný
vchod. Pokud zde byl navíc osazen pozorovací zvon 9P7, vstupovalo se nejdřív do malé předsíňky, ze
které dále vedly troje pancéřové dveře (do dvou střeleckých místností a do místnosti s pozorovacím
zvonem). V případech, kdy bylo vyžadováno extrémní natočení střílen a tak i celých střeleckých
místností, bylo možné vstup do místnosti s pozorovacím zvonem umístit do jedné z přístupových
chodeb k bojové místnosti.
V roce 1939 došlo k výstavbě pouze několika málo objektů, které lze označit jako cestu zpět na
počátek opevňovacích prací na Oderstellung. Stavěny jsou malé objekty o jedné místnost se slabou
odolností určené k boční palbě.
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Na jednu z těchto pevnůstek je možné narazit v prostoru obce Kwiatkowice. Jedná se o malou stavbu
určenou pro boční palbu těžkého kulometu, postavenou ve snížené odolnosti – patrně C nebo D.
Disponuje jedinou místností, do které se vstupuje panceřovými dveřmi. Jako první zaujme klenutý
strop vyztužený vlnitým plechem. Toto konstrukční řešení zvyšovalo odolnost proti dělostřeleckému
ostřelování. Na zadní stěně se nacházejí dva otvory pro ventilaci. Na opačné straně pancéřová deska
(většinou byla do tohoto typu opevnění osazována 422P01) pro těžký kulomet. V případě Kwiatkowic
se jedná o netypovou desku o síle 4 centimetry. Objekt je opatřen krycím křídlem, které mělo chránit
velice zranitelnou střílnu. Celá čelní stěna je potažena pohledovým betonem, který zvyšuje maskovací
účinky.
Bojové objekty vybudované v průběhu let na Oderstellung lze rozlišit následujícím způsobem:


Objekt pro palbu jednoho těžkého kulometu/MG-Schartenstand – ve variantě pro přímou tak
boční palbu
 Objekt pro palbu dvou těžkých kulometů/Doppel MG-Schartenstand – s různou orientací
střílen, ve variantách pro přímou i boční palbu.
 Objekt pro palbu těžkého kulometu s pozorovacím zvonem 9P7/MG-Schratenstand mit
Kleinstglocke 9P7
 Objekt pro palbu dvou těžkých kulometů s pozorovacím zvonem 9P7/Doppel MGSchartenstand mit Kleinstglocke 9P7
 Objekty pro těžký kulomet umístěný v pancéřových kopulích 3aP7 (ve verzi s i bez
pozorovacího zvonu).
U výše uvedených bojových objektů bylo vždy možné je kombinovat s úkrytem pro výpadovou
jednotku, která obsazovala polní opevnění v okolí.
Řeka Odra po celé své délce představovala dostatečnou přírodní překážku, která do značné míry
nahrazovala potřebu výstavby rozsáhlejších linií překážek a zátarasů. Ze stejného důvodu zde nedošlo
k výstavbě bojových objektů a úkrytů pro protitankové kanóny. V případě zničení ne příliš velkého
množství silničních a železničních mostů zde bylo možné útok obrněné techniky zcela vyloučit.
Vzhledem k tomu, že se většina pevnůstek nacházela v oblastech, kde velmi často hrozilo jejich
kompletní zatopení a řada z nich byla postavena doslova v bažinách, musela být pozornost věnována
také masivnímu vnikání vody do interiéru. Obvykle byl prostor před vstupem chráněn pomocí
betonové šachty, která poskytovala ochranu před vnikáním vody v případě povodní. V závislosti na
poloze byly různě hluboké a opatřeny schůdky. V případě kdy se voda do interiéru v rámci silnějších
záplav dostala, bránila tato stavební úprava zpětnému samovolnému odtékání. Z tohoto důvodu je
také v současné době řada objektů zatopena, a to často až po strop. Uvnitř pevnůstek bylo
provedeno spádování podlahy do několika jímek, které bylo v případě většího zatékání nutné
manuálně vybírat, případně pomocí pumpy vyčerpávat.
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Objekt pro boční palbu budovaný na Oderstellung v letech 1928 - 1932

Druhý typ objektu budovaného na Oderstellung v letech 1928 – 1932
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Boční pohled na pevnůstku z let 1928 - 1932 – dobře patrné je navýšení stropnice v prostoru vchodu.

Oboustranný kulometný objekt budovaný v různých variantách v roce 1932 (č. 708)
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Oboustranný kulometný objekt budovaný v různých variantách v roce 1932 (č. 708)

Vchodová část bojového objektu z roku 1935 (č. 763)
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Střílna TK 7P7 a pozorovací zvon 9P7 na objektu z roku 1935 (č.762)

Vchodová část objektu z roku 1936 (č. 702)
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Objekt pro palbu dvou TK z roku 1936 (č. 702)

Vchodová část objektu z roku 1937 (č. 765)
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Vchodová část bojového objektu z let 1937/1938 (č. 776)

Vchodová část bojového objektu z let 1937/1938 (č. 775)
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Typ pěchotního úkrytu se dvěma vchody (č. 753)

Typ pěchotního úkrytu s jedním vchodem (č. 710)
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Samostatná pozorovatelna s pancéřovou deskou (1935)

Samostatná pozorovatelna se zvonem typu 9P7 z roku 1935 (č. 712)
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Torzo dvoustřílnové kopule pro těžký kulomet 3aP7 (č. 656)

Ukázka maskování objektu za obytný dům – původní je jen boční stěna (č. 639)
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Úkryty
Na rozdíl od sousedních opevněných linií (Pommernstellung, Nischlitz-Obra linie), zde byly pasivní
úkryty použity v hojném množství. Vestavovány byly do protipovodňového valu, do prostoru před i za
ním. Jejich konstrukce se až na výjimky příliš nelišila a nejčastěji se lze setkat se třemi typy objektů. I
zde však existovaly výjimky. Především se jednalo o dodatečné umístění pozorovacího zvonu 9P7,
případně pancéřové desky pro periskop.
Nejčastěji stavěný typ pasivního úkrytu má dva vchody uzavíratelné pancéřovými dveřmi 14P7,
kterými se vstupuje do společné předsíně. V jejím boku se nachází nouzový východ, ve stěnách
naproti vchodům jsou umístěny dvě ochranné střílny pro ruční zbraně. Tento prostor zároveň sloužil
jako úložný prostor pro vybavení výpadové jednotky a pro prostředky protichemické ochrany.
Jedinými pancéřovými dveřmi je možné vejít do jedné velké místnosti, která sloužila jako ubikace.
Druhá varianta úkrytu, je shodná s výše popisovanou, ale je určena pro dvě družstva pěchoty. V
tomto případě ze společné předsíně vedou dvoje dveře, do dvou stejných ubikací. Tato varianta byla
používána pouze výjimečně. Při průzkumu je možné narazit na různě řešené varianty vstupních
chodeb, které se lišily velikostí úložného prostoru. V ubikacích byl k dispozici filtr vzduch a kamínka.
Postele byly standardní třípatrové.
Druhý typ úkrytu je konstrukčně daleko jednodušší. Má pouze jeden vchod, který postrádá
ochrannou střílnu. Zalomená chodbička ústí do velké místnosti, která sloužila jako ubikace. Na jedné
z jejich stěn se nacházel nouzový východ. Ani zde nechyběla ventilace a k dispozici byla kamínka pro
topení a filtr vzduchu.
V rámci slučování funkcí pevnostních staveb docházelo k budování kombinovaných objektů, kdy se ve
výhodně položených úkrytech nacházelo zároveň také velitelství úseku. V takovém případě byl
umístěn na stropnici pozorovací zvon 9P7. Obvykle byla taková stavba vybudována těsně za
protipovodňovým valem a to v místech ohybu řeky, které umožňovalo daleké pozorování do obou
směrů. Zvon mohl navíc sloužit jako dělostřelecká pozorovatelna.

Pozorovatelny
V rámci pevnostní výstavby probíhající v roce 1935 byly vybudovány také samostatné pozorovatelny.
Jednalo se o malé stavby, které disponovaly pouze střílnou na ochranu vchodu v zalomené vstupní
chodbičce. Na stropnici byl umisťován buď pozorovací zvon 9P7 nebo pancéřová deska pro
periskopické pozorování o síle 10 cm. Pokud se v objektu nacházel nouzový východ, byl umístěn
v ubikacích. Kromě nich se zde nacházela ještě maximálně jedna místnosti, většinou však již pouze
vstup do místnosti s pozorovacím stanovištěm. Své místo nacházely na výrazných terénních bodech,
které umožňovaly daleké pozorování.
Ve většině případů však nebylo využito této varianty samostatné pozorovatelny, ale došlo k jejich
sloučení s úkryty nebo bojovými objekty.
Druhou variantou byly odolné pancéřové pozorovatelny umístěné na vysokých stožárech, to
umožňovalo daleké pozorování předpolí tam, kde se nenacházely žádné vysoké terénní body
(Stahlhochstand für Art. Beobachtung). Produkovány byly v několika výškových variantách.
Podobným způsobem byla konstruována také pancéřová stanoviště pro těžký kulomet, jejich
nasazení na Oderstellung však není možné ověřit. Ze stožárů se však dodnes zachovaly pouze
základové desky, které byly obvykle umístěny bezprostředně za protipovodňovým valem. Narazit na
ně je možné v prostoru Tarnawa – Wielobloto nebo Pomorsko – Brody.
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V rámci průzkumu Oderstellung v roce 2013 se nám podařilo navštívit neobvykle dobře zachovalou
samostatnou pozorovatelnu vybavenou pancéřovou deskou pro periskop o síle 10cm1. Jedná se o
poměrně jednoduchou stavbu z roku 1935. Umístěna byla na hraně výrazné terénní vlny, což
umožňovalo daleké pozorování pevnostní linie, která se nacházela přibližně 600 metrů před ní. Pod
kontrolou tak byla řeka i jednotlivé bojové objekty v délce přibližně čtyř kilometrů. Do objektu se
vstupovalo zalomenou chodbičkou, která byla chráněna pomocí střílny pro ruční zbraň. Vchod byl
uzavíratelný pomocí pancéřových dveří. Dále se vstupovalo do hlavní místnosti, kde se přímo proti
vchodu nachází nouzový východ, zde se nacházela ubikace, k dispozici byl ventilátor a topení. Dveřmi
vedle vchodových se vstupovalo do malé místnosti, ze které vedla střílna na ochranu vchodu a kterou
se vstupovalo do šachty pod pancéřovou desku. Pozorovateli bylo k dispozici sklopné sedátko, nad
podlahou byl umístěn kovový plát s funkcí jakési podlážky. Po stranách desky se nacházely dva
výklenky. Objekt je v současnosti zatopen vodou do výšky cca 20 centimetrů. Na zdech je patrné, že
zde došlo několikrát k obnově vnitřních maleb včetně pořízení nových nápisů.

Maskování
Velká pozornost byla věnována maskování objektů. Původní plány počítaly s pravidelným
obnovováním malby dle ročního období. Na řadě objektů a pancéřových prvků je možné dodnes
nalézt původní maskovací nátěry, ve kterých bylo použito poměrně neobvyklých barevných
kombinací (např. světle zelená). Malovány byly jak čelní stěny a pancéřové prvky, tak týlové stěny a
dokonce části vstupní chodby které by bylo možné pozorovat z týla obranného postavení (a to jedině
v případě otevřených pancéřových dveří). V některých pevnůstkách se dodnes zachovaly také nápisy
s informací, kdy byl naposledy proveden maskovací nátěr, přičemž velmi oblíbeným datem je březen
1936. V ojedinělých případech byly pancéřové prvky potaženy vrstvou betonu, která sloužila jako
maskování, to se však týkalo výhradně staveb z roku 1939.
Častější variantou bylo maskování celých objektů za stodoly, kůlny nebo rozestavěné domy v obcích
či městech. Starší stavby z let 1928 – 1932 byly schovávány za pilíře mostů nebo za různé stavby a
budovy na březích řek.
V případě některých objektů především z let 1928 – 1932 se lze v jejich okolí setkat s řadou
betonových jímek, ve kterých rostou dnes již velmi staré stromy. Při výstavbě objektů byly
ponechávány z maskovacích důvodů veškeré dřeviny, které nebylo bezprostředně nutné vykácet kvůli
výkopovým pracím. To se týkalo i těch, které by se z důvodu tvorby záhozů ocitly částečně pod úrovní
okolního terénu. Aby se předešlo uhnívání kmenů a jejich odumírání, byly kolem nich vybetonovány
jímky, které zajistily další bezproblémový růst tohoto „přírodního“ maskování.
Pravidelně docházelo také k malování interiérů včetně obměny nápisů na zdech, které sloužily pro
lepší orientaci posádek, které neměly zkušenosti s bojem v opevnění. Postupem času docházelo
patrně k jejich změnám, protože dnes je možné narazit na objekty, kde ve vrstvách pod sebou
prosvítají jejich různé varianty.

Současný stav opevnění

1

Fotografie na adrese:
https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/ObservationPostOderstellungPoland?authuser=0&feat=directlink
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K prvnímu ničení objektů došlo bezprostředně po jejich obsazení Rudou armádou. Jednalo se však o
poměrně omezený rozsah destrukcí a pancéřové prvky byly ponechávány na svém místě. Demolice
však pokračovaly od roku 1945 dalších 16 let. Primárním cílem byly ty objekty, které by mohly
v případě budoucího válečného konfliktu bránit možný postup jednotek ve směru východ - západ a to
ze strategických důvodů. To se stalo osudným naprosté většině objektů v prostoru Wroclaw – Milsko.
Ušetřeny byly pouze některé z těch, které se nacházely v obydlených oblastech, nebo v blízkosti
důležitých komunikací (obvykle pod železničními a silničními mosty). Jistou šanci měly také pevnůstky
vestavěné v protipovodňových valech a nacházející se v nepřístupných místech. V tomto případě již
docházelo také k těžbě pancéřových prvků. Tomuto ničení byla ušetřena ve větší míře pouze
nejsevernější část Oderstellung, která chránila přechody přes řeku ve směru sever – jih a tudíž nebyla
považována za nijak použitelnou v případě budoucího konfliktu. Množství zachovalých objektů
postupně narůstá v prostoru Milsko – Cigacice. Přibližně od osady Wielobloto se již nachází poměrně
zachovalá linie opevnění. V prostoru Wroclaw – Milsko tak bylo zničeno něco přes 97% všech
postavených objektů. Severním směrem je situace o poznání lepší a některé části linie jsou zde
kompletně zachovalé.
V posledních 20 letech se však objevilo několik nových nebezpečí. Po katastrofálních povodních na
konci 90. let bylo přistoupeno k rekonstrukci a navyšování protipovodňového valu v úseku Tarnawa –
Krosno Odrzanskie, díky čemuž postupně mizí většina objektů vestavěných do původní
protipovodňové hráze. Bezprostředně po povodních tak byla zasypána řada objektů v prostoru
Cigacic, včetně těch vyzbrojených pancéřovými polokopulemi 3aP7 pro těžký kulomet. Ve směru
Milska je situace obdobná. Aktuálně probíhají stavební práce v prostoru Pomorsko – Brody, kde bude
v průběhu roku 2013 zavezeno několik dalších zcela zachovalých objektů (týká se úseku č. 745 – 757).
V prostoru Brody – Krosno již také proběhlo jisté navyšování valů, díky kterému byly zasypány čelní
strany většiny objektů, otázkou zůstává, zda zde nebudou práce dále pokračovat2.
Druhým a patrně ještě větším nebezpečím jsou zloději, kteří v posledních 15 letech odvedli
neuvěřitelný kus práce. Kradeny jsou celé pancéřové zvony (3aP7 i 9P7), pancéřové desky 7P7 i
pancéřové dveře a to včetně zárubní. Tam, kde bylo možné ještě v roce 2000 nalézt v podstatě
zachovalé objekty, se dnes nacházejí pouze betonová torza. V některých případech je až neuvěřitelné
co vše je možné ukrást. Severně od Krosna se nachází bojový objekt pro boční palbu těžkého
kulometu z roku 1928, ze které bylo nedávno vyříznuto absolutně vše kovové, což především
v případě zabetonovaných futer pancéřových dveří muselo dát neuvěřitelnou práci. Pancéřovou
desku nezachránilo ani její částečné zasypání zeminou. Zatím jedinými objekty, od kterých se zloději
drží dál, jsou ty, které byly vestavěny do protipovodňových valů. Všechny ostatní jsou nemilosrdně
systematiky ničeny.

Seznam zachovalých pancéřových prvků
Pozorovací zvony 9P7 byly osazovány do objektů Oderstellung velmi často. Značná část jich pochází
z roku 1935 a byla produkována společností Gruson v Magdeburgu – tyto zvony nesou označení
9aP7.

Č.
197?
667

Seznam objektů se zachovalým pozorovacím zvonem 9P7
Typ objektu
Stav
Unterstand
Ścinawa – na valu mezi řekou a přístavem, zcela
zachovalý, zatopen vodou
Unterstand?
Zachovalý, interiér poškozen výbuchem

2

Fotografie na adrese:
https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungPoland?authuser=0&feat=directlink

www.opevneni.wz.cz | Současný stav opevnění

19

676

MG-Schartenstand

682

Doppel MG-Schartenstand

697

Doppel MG-Schartenstand

701

MG-Schartenstand

706
712
721

Doppel MG-Schartenstand
Beobachtungsstand
MG Stand mit 3aP7

724

Doppel MG-Schartenstand

734
739
751
757
762
766
771
776

Doppel MG-Schartenstand
Unterstand
Doppel MG-Schartenstand
MG-Schartenstand
Doppel MG-Schartenstand
Unterstand
MG-Schartenstand
MG-Schartenstand

Zachovalý, vstupy a panc. deska částečně zasypány, zalitý
vodou
Zachovalý, vstup a částečně také pancéřové desky
zasypány
Objekt zničen výbuchem, zvon zakleslý ve zvonové šachtě
vzhůru nohama
Zachovalý, vstup a částečně také pancéřová deska
zasypána
Zcela zasypaný včetně pozorovacího zvonu
Vstup zasypán, zvon zachován
Objekt zcela zasypán, občas bývá částečně odkopána
zemina a je viditelný vrchlík pozorovacího zvonu
Objekt zachován, pancéřové desky postupně rozkrádány,
vrchlík zvonu odříznut autogenem
Zvon ukraden okolo roku 2000
Zcela zachovalý, interiér zatopen vodou
Zcela zachován, bude zavezen zeminou v roce 2013, 9aP7
Zcela zachován, bude zavezen zeminou v roce 2013
Zcela zachován, přístupný
Zcela zachován, pevnostní skanzen „Rothenburg“
Zachovalý, částečně zavezen zeminou, zatopen
Zachovalý, bojová část zavezena zeminou, zatopen

V rámci Oderstellung bylo v roce 1935 vybudováno celkem 5 objektů pro přímou palbu těžkého
kulometu z pancéřové polokopule typu 3aP7, která disponovala pouze dvěma střílnami a třemi
pozorovacími průzory. V současné době znám lokaci tří těchto objektů, ve všech se zachovala alespoň
část této kopule.

Č.
656
705

721

Seznam objektů s kopulí 3aP7
Stav
Objekt vyhozen do povětří, většina kopule odříznuta
autogenem a ukradena cca před 10 lety
MG-Stand mit 3aP7
Zcela zachovalý objekt včetně kopule, bohužel také
zcela zasypaný při rekonstrukci protipovodňového
valu
MG-Stand mit 3aP7 und Zcela zachovalý objekt včetně kopule a pozorovacího
Kleinstglocke
zvonu, opět zcela zasypán při navyšování
protipovodňového valu.
Typ objektu
MG-Stand mit 3aP7

Do střílen na ochranu prostoru před vchodem byly montovány u objektů z let 1937/1938 desky
422P01. Tato místnost, ve které byla deska umístěna, byla označována jako „strážnice“ (Wache) a
obvykle se v ní nacházel také nouzový východ. Druhou variantou umístění střílny na ochranu zápolí
bylo její umístění přímo do ubikací. To se dělo u objektů budovaných především v letech 1936/1937
disponujících pouze jedním vchodem. V tomto případě byl do střílen montován uzávěr 48P8. Dodnes
se žádná deska 422P01 bohužel nedochovala. Patrně poslední byla ukradena z objektu č. 777.
Střílny na ochranu vchodů, které postřelovaly vstupní chodbičku, byly osazovány obvykle typy 57P8 a
48P8. Velmi často se zde však nacházejí také netypové střílny. Vstupy do modernějších objektů byly
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osazovány pancéřovými dveřmi 14P7. V jejich případě se opět nezachoval přímo v pevnůstkách žádný
exemplář.

Přehled zachovalý nápisů v interiérech objektů

















erbaut 1935
Anstrich: März 1936
Gestrichen im März 1936
M.G. Nische
Sämtliche feststellschrauben anziehen
Achtung Feind hört mit
Achtung! Feind hört mit!
Rauchrohr
Rauchentwicklung bei Tage vermeiden
Schieben nich schliessen und Ofenrohr nich aus der Wand nehmen, solange das Feuer im
Ofen brennt, oder ein Rest Glut sich noch im Ofen befindet.
Sprachrohr zum Kampfraum unterstrom
Sprachrohr zum Beobachter
Sprachrohr zum Bereitschaftsraum
Kabelrohr
Belüftungsrohr
Licht machen nur bei geschlossener Scharte

Popis zachovalých úseků
Popis zachovalých úseků Oderstellung vychází z terénních průzkumů v letech 1996, 2000, 2003 a
2013. Nejedná se tedy o zcela vyčerpávající výčet dodnes zachovalých objektů. I přes rozsáhlé
destrukce i aktuální ničení je zde situace o poznání lepší, než například na Pommernstellung, nebo na
řadě opevněných linií v bývalém Východním Prusku z tohoto období, kde lze zachovalé objekty často
spočítat na prstech jedné ruky. Situace však není lepší ani v Německu, kde se na obdobných
postaveních Wetterau-Main-Tauber-Stellung a Neckar-Enz-Stellung zachovaly z několika stovek
vybudovaných bojových objektů neporušené pouze jednotky staveb.
Popis úseků je řazen od jihu k severu, přičemž za nejzajímavější lze označit prostor mezi obcí Milsko a
městem Krosno Odrzańskie.

Brzeg Dolny
Brzeg Dolny (Dyhernfurth) se nachází zhruba 40 kilometrů severovýchodně od Wroclawi. Samotné
město se rozprostírá na pravém břehu řeky Odry, přičemž opevněn byl její levý břeh. Strategické
důležitosti nabylo toto město díky poměrně robustnímu železničnímu mostu (silniční most tu
neexistuje dodnes – aktuálně je teprve ve výstavbě, přepravu přes řeku zajišťuje přívoz). Všechny
navštívené bojové objekty se nacházejí v prostoru mezi protipovodňovým valem a řekou. Patřičná
pozornost byla věnována obraně výše jmenovaného přívozu. Bohužel do dnešních dnů se ani jeden z
objektů nedochoval. Nalezení jejich pozůstatků sice není větším problémem, bohužel jejich čitelnost
je více než problematická. Jedinou lahůdkou tohoto prostoru jsou tak dva objekty nacházející se pod
konstrukcí železničního mostu (č. 94 a 95). Ze strany od nepřítele nebylo možné objekty pozorovat
ani na ně vést přímou palbu díky jejich umístění za jeden z pilířů. Jedná se o objekty z první fáze
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výstavby opevnění, postaveny tak byly někdy v letech 1928 – 1930. Místo oboustranného objektu,
který se na Oderstellung běžně vyskytuje a který byl budován od roku 1932, zde byly použity dvě
jednostranné pevnůstky postavené zády k sobě. Nedisponovaly střílnami na ochranu vchodu.
Pancéřovými dveřmi se vstupovalo do malé předsíňky, ze které vedly další pancéřové dveře přímo do
střelecké místnosti, která zároveň sloužila jako ubikace posádky. Těžký kulomet byl postaven na
betonovém podstavci, v netypové pancéřové desce o rozměrech 280 x 180 x 8 cm. Jako jistou
zajímavost lze považovat nápis v jednom z objektů, který udává výši hladiny řeky z listopadu 1933.
Objekty byly kompletní ještě na přelomu tisíciletí, v následujících letech byla dle dostupných
informací minimálně jedna z pancéřových desek vyříznuta autogenem a ukradena.

Kwiatkowice
Objekty v prostoru Kwiatkowice lze začlenit do obrany silničního mostu u města Lubiaž (Leubus),
který byl ze strategického hlediska velice důležitý. Jednalo se totiž o jediný most v prostoru Wroclaw Šcinawa (cca 80 kilometrů). Navíc v případě útoku nepřátelských jednotek se zde otvírala cesta na
velká města Legnica a Lubin. Dodnes se zde dochovaly dva objekty určené pro palbu jednoho těžkého
kulometu. K oběma objektům se lze dostat malou silničkou, která odbočuje ze silnice č. 338 těsně
před výše zmiňovaným mostem v Lubiaži doleva (není nijak značena). Na první křižovatce hned pod
mostem je potřeba zahnout doleva a po několika kilometrech doprava. Dál už lze pokračovat pouze
pěšky po proudu řeky. Oba objekty se nacházejí blízko samotného koryta.
Cestou je možné narazit na několik zničených pevnůstek. Představit si jejich původní tvary je ovšem
poněkud obtížné. První zachovalý objekt je malou pevnůstkou, která postrádá střílnu na ochranu
vchodu. Pancéřovými dveřmi se vstupuje do malé předsíňky, ze které další dveře vedou do střelecké
místnosti. Těžký kulomet byl umístěn v pancéřové desce 7P7 a byl určen pro boční palbu.
O několik stovek metrů dál po proudu se po překonání hlubokého příkopu nachází druhá zachovalá
pevnůstka, opět určená pro boční palbu. V tomto případě se však jedná o velmi zřídka stavěný objekt,
pravděpodobně v odolnosti C (stěny 50 - 60 cm), který je ukázkou poslední fáze výstavby opevnění na
Oderstellung a pochází z roku 1939. Pancéřovými dveřmi se vstupuje přímo do střelecké místnosti,
jejíž klenutý strop je obložen vlnitým plechem. Na zadní stěně místnosti se nacházejí otvory pro
ventilaci. Těžký kulomet byl umístěn v pancéřové desce, která byla na venkovní straně potažena
z maskovacích důvodů omítkou. Objekt navíc disponuje krycím křídlem, které chránilo střílnu a
pozorovací průzor. Pancéřová deska zde osazená není obvykle používaným typem v těchto objektech
s označením 422P01 a jedná se patrně o netypový pancéřový prvek.

Ścinawa
O důležitosti Ścinawy3 (Steinau an der Oder) svědčí fakt, že toto poměrně malé město disponovalo již
v 19. století rozsáhlým opevněním. V malé vzdálenosti od sebe se tu nacházejí silniční most spojující
Rawicz s Lubinem a železniční most linie Glogow - Wroclaw. Samotný silniční most se může pochlubit
starším opevněním, které se nachází na jeho obou stranách. Mimořádná pozornost byla věnována
Ścinawě i při výstavbě Oderstellung. Opevnění přímo na březích Odry bylo postaveno již začátkem 30.
let. V pozdějších letech byla obrana zesílena druhosledovými objekty ve vzdálenosti 500 - 800 metrů.

3

Fotografie na adrese:
https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungScinawaPoland?authuser=0&feat=directlink
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Veškeré objekty, které byly vybudovány v prostoru mezi silničním a železničním mostem se zachovaly
bez větších poškození. Situace ve vzdálenějších místech už je o poznání horší a všechny objekty jsou
více či méně zničeny. První objekt je vestavěn přímo do sklepení budovy, která stojí po levé straně
silnice, bezprostředně před začátkem silničního mostu. Svým těžkým kulometem bočně postřeluje
břeh po směru proudu řeky. Objekt se díky svému umístění zachoval ve výborném stavu,
v současnosti je však interiér nepřístupný. Další objekty proti proudu řeky se nacházejí na jakémsi
poloostrově, který odděluje Odru od přístavu s doky. Sestoupit na něj lze po schodišti přímo ze
silničního mostu. Jako první se na vrcholu břehu nachází pasivní úkryt, který má dodatečně ve
stropnici umístěn pozorovací zvon 9P7, lze tedy předpokládat, že zde bylo umístěno velitelství celého
úseku.
Pod železničním mostem se nachází další zachovalý objekt určený pro boční palbu těžkého kulometu
patrně z let 1928 - 1932. Jedná se o jednoduchou pevnůstku, disponující jediným vchodem, kterým se
vstupuje do malé předsíňky, ze které vedou pancéřové dveře do střelecké místnosti, která zároveň
sloužila jako ubikace posádky. Těžký kulomet byl umístěn v pancéřové desce. Část objektu se střílnou
je zahrnuta zeminou, což ji patrně prozatím zachraňuje od ukradení. Interiér objektu je zcela zatopen.
V roce 2003 byla voda z objektu vyčerpána, důvodem však bylo umožnění krádeže pancéřových dveří.
Ve vzdálenosti 200 metrů se nachází zachovalý pasivní úkryt, který je také zcela zalitý vodou.
Ve druhém sledu se nejvíce zachoval objekt nacházející se nedaleko silnice Ścinawa - Zaborów. Jedná
se o poměrně velký srub určený pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu. Týlovou část
postřelovala zbraň umístěna ve střílně pod betonem. Dvěma vchody se vstupovalo do společné
předsíně, jejíž vnitřek kryly tři ochranné střílny. Z předsíně se vstupovalo do rozsáhlých ubikací, které
sloužily i pro výpadovou jednotku. Z nich bylo možné vstupovat do malé místnosti, ve které se
nacházela střílna na ochranu zápolí a nouzový východ. Druhý vchod na opačné straně vede do
střelecké místnosti, ve které byl umístěn těžký kulomet v pancéřové desce 7P7, ze které je
autogenem vyříznuta pouze část v prostoru střílny a pozorovacího průzoru. Konstrukčně se jedná o
typ budovaný v letech 1937/1938.

Radoszyce
Radoszyce (Radschütz) se nacházejí zhruba 40 kilometrů jihovýchodně od Glogowa. Spojení s
protějším břehem zde zajišťoval přívoz, který byl chráněn několika kulometnými pevnůstkami. Ty,
které se nacházely přímo na břehu řeky, jsou dnes zcela zničené. Ve vzdálenosti cca 300 metrů od
Odry se nachází malá oboustranná pevnůstka pro dva těžké kulomety. Od zničení ji patrně zachránil
fakt, že byla postavena uprostřed vesnice a byla maskována jako hospodářské stavení. Osazena byla
unikátními pancéřovými kasematami 5P7, která jsou jedinými zachovalými na území dnešního Polska.
Na jeho stropnici byla v 90. letech postavena kůlna, která dobře maskuje podobu celé stavby, která
se nachází na soukromém pozemku.
Naše další pozornost se zaměřila na prostor východně od obce. Charakterizuje ho velice členitý terén.
Prvních několik stovek metrů je Odra ohraničena několik desítek metrů vysokým strmým srázem.
Několik objektů se nachází přímo na jeho vrcholu. Všechny jsou ovšem zničeny. Dále proti proudu se
přeci jen začne Odra vzdalovat a pevnůstky samotné řečiště následují do rovinatého terénu, ve
kterém se nachází množství bažin a lagun. Zde se na poměrně malém prostoru nacházejí tři zajímavé
objekty. Prvním je naprosto zničený oboustranný objekt, ve kterém se ovšem zachovala zcela
neporušená pancéřová deska 7P7. Tato skutečnost ovšem neunikla ani očím jakýchsi snaživců, kteří
se pokoušení vyprostit desku ze spárů železobetonu a pravděpodobně ji prodat do nejbližší sběrny
surovin. Postupně jsou odsekávány kusy stropnice, která dříve celou desku zakrývala a samotnou
desku již "ochutnal" autogen.
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O několik stovek metrů dál proti proudu se nachází zachovalý pasivní úkryt pro výpadovou jednotku.
Bohužel je celý až po strop zatopen vodou. V místě, kde se řeka stáčí prudce na jih, se přímo na
břehu nachází zcela zachovalý objekt pro těžký kulomet. Extrémního vysunutí objektu si byli vědomi i
konstruktéři, kteří pevnůstku zapustili hluboko do země, a tak ji chránili proti podemletí vodou. Že se
jednalo o dobrý tah, ukazuje jeho zcela obnažená čelní stěna. Pancéřová deska 7P7 disponuje
maskovacím zimním nátěrem, interiér je zcela zatopen. Popsaný stav odpovídal roku 2003. Dle
dostupných informací byla v následujících letech ukradena minimálně polovina desky 7P7. Vzhledem
k zabetonování desky zvenčí ji tak bylo nutné rozřezat na menší části a vynést vnitřkem objektu, který
byl v době naší návštěvy zatopen.

Nowa Sól
Nowa Sól (Neusalz an der Oder) disponovala v meziválečném období jediným silničním mostem v
prostoru Glogów - Cigacice (cca 90 kilometrů). Navíc se několik kilometrů severněji nacházel
železniční most (trať Nowa Sól - Wolsztyn). Zatím co v okolí se příliš zachovalých objektů
nedochovalo, přímo ve městě je situace o něco lepší. Bohužel zachovalé objekty jsou zasypány
(především č. 562 se zachovalou střílnou 7P7 a deskou pro periskop). Na druhou stranu to je jediná
možnost, jak ochránit jejich pancéřové prvky před ukradením.
Nakonec jsme se tedy museli spokojit s jedinou pevnůstkou určenou k boční palbě jednoho těžkého
kulometu (č. 560), která se nachází 200 metrů proti proudu řeky u silničního mostu. Ve střelecké
místnosti byla osazena zřídka používaná pancéřová kasemata 5P7 (váha 15 000 kg). Ta se bohužel
nedochovala, přesto lze stupeň zachování samotného objektu lze označit za jedinečný. Až na
samotnou kasematu se dochoval takřka neporušen. Na stropnici se zachovaly pancéřové kostky, na
které se osazovala stropní část kasematy. Do objektu se vstupovalo jedním vchodem, který postrádal
střílnu na jeho ochranu. Za pancéřovými dveřmi následovala malá předsíň, ze které ústil nouzový
východ a ze které bylo možné vstoupit do ubikace posádky, na kterou navazovala samotná střelecká
místnost. Typově se jedná o hezkou ukázku bojových pevnůstek stavěných v roce 1934.
V relativně dobrém stavu se dochovalo také několik objektů v bezprostřední blízkosti železničního
mostu východně od obce Bobrowniki – linie Nowa Sól – Wolsztyn. Jednat by se mělo o jeden pasivní
úkryt (č. 594), jeden bojový objekt (č. 595), a jeden pasivní úkryt se zvonem 9P7 (vytržen – č. 599).
Všechny jsou však údajně zalité vodou. Zbylé objekty v úseku Nowa Sól – Milsko se nacházejí zcela
v troskách (jedná se o cca 20 kilometrů dlouhý úsek).

Milsko - Mielno
Právě od Milska (Milzig) se však situace začíná poněkud měnit a postupně zde přibývají zachovalé
objekty4. V okolí obce se nacházejí zcela ideální podmínky pro obranu. V délce několika kilometrů se
zde táhle poměrně výrazný terénní zlom, který se postupně přibližuje k samotné řece, nejblíže se jí
nachází právě v Milsku a severně od něj, přičemž dále severním směrem se začíná pozvolna opět
vzdalovat. Pevnostní linie se tu od jihu stále drží samého břehu řeky (respektive protipovodňového
valu), ale severně využívá této přírodní překážky a v místech, kde se začíná řeka opět vzdalovat, se
linie rozděluje. Většina objektů se opět drží řeky a je vestavěna do protipovodňového valu, nebo před
něj. Několik bojových pevnůstek a jeden úkryt však dále kopírují tento přírodní val a tvoří tak 2. linii
obrany. Právě zde byl postaven jeden z objektů vyzbrojených těžkým kulometem, který byl umístěn
4

Fotografie na adrese:
https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungMilskoPoland?authuser=0&feat=directlink
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ve dvoustřílnové pancéřové polokopuli 3aP7. Samotná pevnůstka byla vyhozena do povětří již po
skončení války, kopule však byla ukradena až na přelomu tisíciletí. Dodnes se tak zde dochovala
pouze ta část, která byla osazena ve stropnici objektu.
Ostatní objekty severně od obce (č. 640 – 650) jsou povětšinou hrozivě zničené a absolutně
nečitelné. V samotné obci se zachovaly dvě stavby. Jedena se nachází přímo naproti přívozu mezi
domy (č. 639). V některých mapách je označena jako bojový objekt pro přímou palbu. Ověřit to však
nebude tak lehké. Pevnůstka je maskována jako základy obytného domu. Částečně je obestavěna
původní cihlovou stěnou. Část stěn je poválečných a pochází z neúspěšného pokusu si zde postavit
skutečný dům. Do objektu vedou dva vchody, které jsou v zalomené chodbě zevnitř chráněny dvěma
střílnami. Interiér je zcela zatopen vodou. Rozměry objektu by vycházely na úkryt pro dvě výpadové
jednotky, případně je část základů falešná a poté by se jednalo o úkryt pro jednu výpadovou
jednotku. Případnou střílnu bojového objektu se nám zvenčí nepodařilo najít (nebo zazděný otvor po
ní). Druhý pasivní úkryt (č. 634) se nachází v oploceném areálu přečerpávací stanice.
V okolí obce Tarnawa severozápadně od Milska se zachovalo větší množství objektů, které jsou
předsunuty před protipovodňovou hráz. V době naší návštěvy byly přístupy k nim zatopeny. Jeden
z nich disponuje zachovalým pozorovacím zvonem 9P7.

Wielobloto – Przytoczki
Přímo v obci Wielobloto5 (Sattel) začíná souvislý protipovodňový val, který se odtud táhle desítky
kilometrů západním směrem ve směru Krosna. Zároveň přibližně zde začíná zachovalá část linie
opevnění, která neprošla rozsáhlými destrukcemi v poválečném období a která končí až v Německu
v okolí Eisenhüttenstadtu (Fürstenbergu).
Jižně od obce se nacházejí dva objekty. První z nich (č. 675) je předsunut před protipovodňový val a
byl určen k přímé palbě těžkého kulometu. Dnes je zničen a v době průzkumu byl přístup k němu
zatopen vodou. Poněkud v týlu za ním byl přímo do protipovodňového valu vestavěn objekt č. 676
pro přímou palbu těžkého kulometu, který byl umístěn v pancéřové desce 7P7. Pozorovací možnosti
zlepšoval zvon 9P7. Objekt pochází stejně jako ostatní v okolí patrně ze stavební fáze let 1935 – 1936.
Čelní stěna s pancéřovou deskou je částečně zaházena provizorním valem, který tu byl navršen
v době povodní. Vstupní část byla také zasypána zeminou. V současné době je však proražen přístup
do jednoho z vchodů, uvnitř je však nutné počítat s vysokou hladinou vody.
V místě, kde se severně od obce stáčí val doleva, se nachází objekt č. 677. Ten byl určen k boční palbě
do prostoru břehu řeky, který se zde obloukem vzdaluje od protipovodňového valu. Čelní stěna se
zachovalou pancéřovou deskou 7P7 je takřka celá zahrnuta zeminou, podobně na tom je i vchodová
část, kde je však opět proražen malý průlez do jednoho ze vchodů (interiér jsme zde ani v jednom
případě nezkoumali).
V následném, opět levotočivém, záhybu protipovodňového valu, ke kterému se opět přibližuje řeka,
se nachází zcela zasypaný úkryt (č. 681). V samotném oblouku řeky, který byl v době našeho
průzkumu zatopen, by se měly nacházet 3 objekty.
Po dalších 400 metrech je přímo do protipovodňového valu vestavěny objekt č. 682. Jedná se o
kulometnou pevnůstku pro dva těžké kulomety ve střílnách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7. Střílny
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jsou částečně zasypány, stejně jako vchodová část, do které se však již opět kdosi pokouší prorazit
průchod.
Dále pokračuje linie do osady Przytoczki, o objektech po číslo 690 nemám příliš informací, většina
z nich bude pravděpodobně zasypána v protipovodňovém valu. Nacházet by se zde měla také
základová deska pro pancéřové pozorovací stanoviště. Samotný objekt č. 690 by měl být zachovalý
včetně pancéřové desky 7P7. Další pevnůstky č. 691 – 695 jsou umístěné před protipovodňový val a
tak byl přístup k nim v době našeho průzkumu velmi pravděpodobně zatopen.

Cigacice (č. 699 - 730)
V případě Cigacic (Tschicherzig) se jedná o bezesporu nejznámější část Oderstellung. Přesto jsou
nejnavštěvovanějšími objekty pouze pevnůstky umístěné mezi silničními mosty v obci Lešna Góra.
Osobně se domnívám, že je to veliká škoda, protože daleko zajímavější stavby se nacházejí v druhé
linii a v lesích a protipovodňovém valu na obou křídlech prostoru Cigacice. Bohužel některé objekty
druhé linie se staly v posledních letech cílem zlodějů kovů.
Cigacice se nacházejí 15 kilometrů severně od Zielonej Góry. Primárním cílem byla ochrana silničního
mostu spojujícího obce Cigacice a Lešna Góra (Waldhauser). V poválečných letech byl vybudován o
500 metrů východněji nový silniční most hlavní silnice E65, díky kterému zmizely z povrchu dva
objekty Oderstellung, nacházející se v jeho trase. Z této silnice však do prostoru Lešne Góry není
možné odbočit!
Nejznámějšími objekty jsou pevnůstky č. 708, 711 a 712. Všechny se nacházejí mezi oběma silničními
mosty. Jako první nelze přehlédnout pozorovací zvon 9P7 pozorovatelny č. 7126 z roku 1935,
nacházející se v bezprostřední blízkosti starého mostu. Vstup byl bohužel v poválečných letech
zasypán.
Před protipovodňový val je umístěna oboustranná pevnůstka pro dva těžké kulomety z roku 1932
nesoucí číslo 7117. Je zbavena hlavních pancířů a obvykle je zalita vodou. Na stěnách se zachovala
řada nápisů, na jednom z betonových podstavců se dodnes nachází torzo kovového stolku pod lafetu
pro těžký kulomet. Vstup není nijak chráněn, několik schodů vede do malé společné předsíňky, ze
které se vchází přímo do bojových místností. Zjednodušeně lze tento typ objektu označit za spojení
dvou jednostranných objektů budovaných na Oderstellung od roku 1928. V nedávné době byla
vyčerpána voda z pevnůstky a v současné době se jí v ní nachází pouze několik centimetrů.
Zhruba v půli cesty mezi č. 711 a 708 se nachází přímo v protipovodňovém valu vestavěný pasivní
úkryt č. 709, který je však zcela zasypán a identifikovat ho je možné pouze podle křovin, které
vyrůstají z prostoru týlové stěny, ze které vyčnívá pouze jedna ze stoupaček žebříku.
Posledním srubem je č. 7088, který je již řadu let uzavřen. Plánován v něm byl vznik muzea.
Organizace, která se o něj starala, však tuším v roce 2008 zanikla. Jedná se opět o oboustranný objekt
z roku 1932 určený k bočním palbám dvou těžkých kulometů, umístěných v netypových pancéřových
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deskách o rozměrech 280 x 180 x 8 cm. Zároveň se jedná o nejzachovalejší objekt tohoto typu na celé
linii Oderstellung.
Dále lze pokračovat proti proudu Odry, kde se nachází následující objekty:
707 – pasivní úkryt, zcela zničen při výstavbě nové silnice.
706 – objekt pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7. Zcela
zachovalý, ovšem také zcela zasypaný a nepřístupný.
705 – objekt pro přímou palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové polokopuli 3aP7. Opět
zcela zachovalý a také zcela zasypaný a nepřístupný.
703 – pasivní úkryt z roku 1935 s jedním vchodem bez střílny na jeho ochranu je předsunut před
protipovodňový val. To ho sice uchránilo od zasypání, ale ne od zatopení vodou.
701 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7 s pozorovacím zvonem
9P7. Opět zcela zachovalý, nicméně vchodová část je zasypána. Pancéřová deska je částečně odkryta
a také zvon je dobře viditelný.
700 – bojový objekt pro palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7. Zcela zachovalý, nicméně
zasypaný. Viditelná pouze část desky 7P7.
699 – bojový objekt pro palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7. Zcela zachovalý a zcela
zasypaný. Viditelná pouze část desky 7P7.

V rámci týlového postavení se východně od silnice Cigacice – Zielona Góra zachovaly čtyři objekty,
přičemž pouze jeden z nich byl v poválečném období zničen.
697 - určený k přímé palbě dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřové desce 7P7. K pozorování
sloužil pancéřový zvon 9P7. Celá vstupní část pevnůstky je vyhozena do povětří. Zachovaly se pouze
střelecké místnosti s částmi pancéřových desek. Stropnice v prostoru pancéřového zvonu byla
vymrštěna do vzduchu a obráceně dopadla na své původní místo. Proto je dnes možné zvon nalézt v
místnosti původně pro něj určené, pouze vzhůru nohama. Vstupuje se do ní z pravé střelecké
místnosti.
698 - zcela zachovalý pasivní úkryt pro výpadovou jednotku. Disponuje dvěma vstupy, které vedou do
společné předsíně, která je chráněna dvěma střílnami. Zde si osádka mohla odložit části vybavení,
které používala v polním opevnění. Pancéřové dveře vedou do jediné místnosti objektu, která sloužila
jako ubikace.
702 - patrně nejhezčí objekt celého úseku9. Je určen k přímé palbě dvou těžkých kulometů,
umístěných v pancéřových deskách 7P7 a byl vybudován v roce 1936. Vstupuje se do něj dvěma
vchody. Prostor před nimi chránila zbraň umístěná ve střílně pod betonem. Z předsíně vede nouzový
východ do strany objektu, prostor chrání tři střílny. Dále následuje velká místnost, která sloužila jako
ubikace posádky. Z ní vedou dvoje pancéřové dveře do dvou střeleckých místností. Každé dveře jsou
jinak řešeny, zatím co levé jsou klasické otvírací, pravé jsou posuvné. Uvnitř se zachovala celá řada
nápisů, na stropnici objektu protipěchotní překážky, po straně zbytky komínu. Interiér je vyčištěný,
9
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pancéřové prvky jsou nově natřeny, také okolí je zbavené náletových křovin a vysečené. Objekt
sloužil jako muzeum opevnění, i nyní je pečlivě udržován. K dispozici však nejsou žádné údaje o tom,
zda je objekt vůbec přístupný, natož o otvírací době.
710 - pasivní úkryt10, do kterého se vstupuje jediným vchodem. Nemá ochranné střílny a z malé
předsíňky vedou další dveře přímo do ubikací. Na jejich zadní stěně se nalézá únikový východ. Objekt
je vyčištěný a částečně odkrytý. Je součástí naučné stezky po zachovalých objektech Oderstellung
v okolí obce Lešna Góra. Uvnitř se zachovala řada nápisů.
Západně od silnice Cigacice – Zielona Góra se na poměrně velkém prostoru za protipovodňovým
valem nachází dalších sedm poměrně zachovalých objektů:
722 - poněkud zarostlá a navíc na soukromém pozemku se nacházející pevnůstka, jejíž hlavní výzbroj
tvořil těžký kulomet, který z pancéřové desky 7P7 bočně postřeloval prostor za protipovodňovým
valem. Až na samotnou desku, která je v prostoru střílny a pozorovacího průzoru odříznuta se objekt
zachoval v poměrně dobrém stavu. Nicméně vstupy do ní jsou uzavřeny a majitel nedaleké usedlosti
příliš nestojí o to, aby se mu někdo procházel po zahradě.
723 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu se nezachoval, nachází se v poměrně
nepřehledném křovinatém terénu.
724 - velice zajímavý objekt, který se však na přelomu dubna a května 2000 stal terčem nájezdu
"sběratelů šrotu", kteří vyřízli autogenem část pancéřové desky 7P7 v okolí střílny a průzoru. Výzbroj
tvořily dva těžké kulomety umístěné ve dvou pancéřových deskách 7P7, určené k přímé palbě.
Možnost pozorování zvětšoval pancéřový pozorovací zvon 9P7, umístěný mezi oběma střeleckými
místnostmi. Okolí je poměrně zarostlé, již v poválečném období byla odříznuta část panc. desky v
pravé střelecké místnosti a vrchlík zvonu. Jinak se objekt zachoval nepoškozen. Uvnitř je možné
spatřit celou řadu nápisů, dobře viditelné jsou i nápisy ve zbytku zvonu, a na zbývajících částech
pancéřových desek. Týlová stěna byla pomalována moderním maskováním v průběhu pokusu o jeho
rekonstrukci.
725 – pasivní úkryt pro výpadovou jednotku se nachází poněkud stranou od ostatních objektů a navíc
by měl být zalitý vodou, z tohoto důvodu jsme se ho ani nepokoušeli hledat.
726 - nalézá se 600 metrů za první linií a svým těžkým kulometem bočně postřeluje rozsáhlé louky v
prostoru za protipovodňovým valem. Nachází se na okraji lesa, obklopen celou řadou jezírek, která
znesnadňují přístup. Je značně poničen výbuchem v prostoru ubikací a vchodu. Ve střelecké místnosti
se však zachovala pancéřová deska 7P7, která je však částečně zasypána zeminou.
728 - pasivní úkryt umístěný 200 metrů za protipovodňovým valem. Je z větší části zahrnut zeminou a
interiér je zcela zatopen.
730 - další pasivní úkryt, který se tentokrát nachází přímo za protipovodňovým valem na kraji lesa, ve
vzdálenosti 500 metrů za zemědělskou usedlostí. I tentokrát je zcela zatopen.
Od silničního mostu pokračuje první linie pasivním úkrytem č. 713, který je zcela zasypán
v protipovodňovém valu. Následující pevnůstky 714 – 720, 727 a 729 se nacházejí před
protipovodňovým valem a ještě se mi nepoštěstilo, aby nebyl přístup k nim zatopen. V letních
měsících jsou navíc beznadějně zarostlé. Ve své podstatě zde není o co přijít – úkryty (č. 715, 717,
10
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718, 720 a 727) jsou sice zachovalé, ale zcela zalité vodou. Zbylé objekty – bojové – jsou zničené a
v jejich ruinách se nezachovaly žádné pancéřové prvky.
Posledním objekt popisovaného úseku je č. 721. Umístěn byl v ohybu zde poměrně vysokého
protipovodňového valu, což umožňovalo vedení dalekých paleb jeho těžkého kulometu umístěného
v pancéřové polokopuli 3aP7. Navíc zde bylo umístěno také pozorovací stanoviště se zvonem 9P7. Do
objektu z roku 1935 se vstupovalo dvěma vchody, které byly uvnitř chráněny dvěma střílnami.
Z předsíně vedly jedny dveře do společných ubikací. Zde vedly dvoje dveře – jedny pod kopuli pro
těžký kulomet a druhé do další místnosti s menší ubikací pro obsluhu pozorovacího zvonu. Nacházel
se zde také nouzový východ. Pozorovací zvon byl přístupný z malých ubikací (pro ubytování
důstojníků). Pevnůstka se zachovala v neporušené podobě, v současnosti je bohužel zcela zasypána
novým protipovodňovým valem.

Cigacice – železniční most Czerwiensk – Sulechów (č. 731 – 742)
V prostoru mezi Cigacicemi a železničním mostem na linii Czerwiensk – Sulechów (Rothenburg –
Züllichau) byla vybudována poměrně hustá linie opevnění11. Ta byla mezi objekty 731 – 737
předsunuta před protipovodňový val přímo na břeh řeky. Pouze v jednom místě se její koryto
přibližuje k protipovodňovému valu, z tohoto důvodu do něj byly vestavěny následující pevnůstky 739
a 740, aby poslední dvě (741 a 742) byly opět umístěny těsně u řeky. Celkem by se v úseku mělo
nacházet 12 staveb, z toho je 5 pěchotních úkrytů (jeden spojen s pozorovatelnou osazenou
pancéřovým zvonem 9P7), 6 bojových objektů a č. 738 nebylo nalezeno. Většina objektů
předsunutých před protipovodňový val byla zničena patrně těsně po jejich obsazení v roce 1945.
Primárním cílem nebylo získání pancéřových prvků, které se v jejich ruinách nacházely ještě po
desetiletí od jejich demolice. V posledních letech však byla většina z nich ukradena.
731 - malá pevnůstka působící boční palbou jednoho těžkého kulometu proti proudu řeky
(předsunutá před protipovodňový val). Postrádá střílnu na ochranu vchodu, pancéřovými dveřmi se
vstupuje do malé předsíňky, ze které další dveře vedou přímo do střelecké místnosti, která zároveň
sloužila jako ubikace posádky. Těžký kulomet byl usazen v sáňkové lafetě na betonovém stolku za
pancéřovou deskou 7P7, která se dodnes zachovala. Celistvost objektu ne narušena výbuchem v
prostoru předsíně, který nadzvedl celou stropnici o několik centimetrů (stav 2003).
732 - výbuchem poškozený bojový objekt z roku 1932 pro jeden těžký kulomet s pozorovacím
zvonem 9P7 se nachází na samotném břehu řeky. Zachovala se pouze vchodová část a ubikace.
Střelecká místnost a místnost se zvonem jsou zničeny výbuchem.
733 - zachovalý pasivní úkryt pro výpadovou jednotku předsunutý před protipovodňový val je až po
strop zalitý vodou.
734 - jedná se o poměrně velký oboustranný objekt, určený pro boční palbu dvou těžkých kulometů,
umístěných ve dvou pancéřových deskách 7P7. Pozorování usnadňoval zvon 9P7. Dva vchody vedou
do společné předsíně, kterou chrání dvě malé střílny. Z ní se vstupuje do poměrně velkých ubikací. V
jejich levém rohu se nachází nouzový východ. Dvoje dveře po stranách vedou do střeleckých
místností. Z pravé z nich vede vchod do místnůstky pod pozorovacím zvonem. Při jejím odstřelení v
poválečném období se podařilo zničit pouze stropnici, což dnes umožňuje udělat si skvělou představu
o vnitřních dispozicích. Navíc se zde po řadu let dochovaly i všechny pancéřové prvky. Bohužel v době

11
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naší návštěvy (2000) se zde nacházela už pouze polovina pancéřové desky 7P7. Pozorovací zvon 9P7
zmizel v nenávratnu. O tři roky později zde zbývala sotva jedna čtvrtina desky a dnes již téměř nic….
735 - nachází se v bezprostřední blízkosti řeky u parkoviště pro rybáře. Tento fakt zapříčinil
skutečnost, že se v něm nachází skládka odpadu. Jedná se o oboustranný objekt určený pro palbu
dvou těžkých kulometů v pancéřových deskách 7P7. Výbuchem je těžce poškozený, pouze v levé
střelecké místnosti se zachovala část pancéřové desky.
736 - zachovalý pasivní úkryt je částečně zalitý vodou. V dobrém stavu se zachoval zához a přístupový
zákop.
737 – zcela zničený bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu. Pouze těžko si lze udělat
představu o jeho dispozici. Poměrně velký podíl vlnitě tvarované stropnice nasvědčuje tomu, že se
snad jednalo o malou pevnůstku ve slabší odolnosti se stropem obloženým vlnitým plechem z roku
1939. Boční palba směřovala západním směrem podél břehu řeky.
738 – nenalezen – zasypán?
739 – v těchto místech se linie opevnění opět vrací na samotný protipovodňový val, aby ho
zanedlouho opět opustila a až k železničnímu mostu vedla opět po samotném břehu řeky. Ve
výrazném ohybu valu byl umístěn pasivní úkryt spojený s pozorovatelnou osazenou zvonem 9P7.
Poloha umožňovala bezproblémové pozorování řeky v úseku několika kilometrů, proto zde patrně
bylo umístěno také velitelství úseku. Objekt se zachoval ve velice dobrém stavu, interiér je bohužel
zatopen vodou. Na zvonu a na týlové stěně je dobře patrný maskovací nátěr. Voda z interiéru byla
částečně vyčerpána s cílem „nákupu“ zachovalého vybavení, o čemž svědčí o vstup opřený rám
postele (2013).
740 – pouze o kousek dál západním směrem se těsně před protipovodňovým valem nachází bojový
objekt pro boční palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7. Jeho poloha zapříčinila, že během
zesilování valu byla vchodová část kompletně zasypána a dnes po ní není ani památky. Naopak čelní
stěna se střílnou poněkud neobvykle nijak neutrpěla a nachází se v původním stavu. Těžký kulomet
postřeloval bočně břeh řeky, který se zde začíná opět vzdalovat od samotné protipovodňové hráze.
741 – přímo na břehu řeky byl patrně v roce 1935 vybudován objekt pro boční palbu dvou těžkých
kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7. Možnosti pozorování zlepšoval zvon 9P7 umístěný
na stropnici. Vstup zajišťovaly dva vchody vedoucí do předsíňky, která byla chráněna pomocí dvou
střílen. Dveře vedly do velkých ubikací. Z nich bylo možné pokračovat vlevo pancéřovými dveřmi do
střelecké místnosti a k pozorovacímu zvonu. Vpravo se nacházel vstup do druhé střelecké místnosti.
Objekt je zničen výbuchem. Nálož byla umístěna patrně ve střeleckých místnostech nebo ve zvonové
šachtě. Pozorovací zvon vzal za své pravděpodobně již dávno. Pravá pancéřová deska je postupně
odřezávána, levá se díky obtížnému přístupu zatím zachovala kompletně.
742 – pasivní úkryt pro výpadovou jednotku se nachází na břehu řeky nedaleko železničního mostu a
je zcela zatopen. Nad jedním ze vchodů se nachází evidenční číslo 2820, které pochází z poválečného
období.
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Železniční most – přívoz v Pomorsku (č. 743 – 752)
Mezi železničním mostem linie Czerwiensk – Sulechów a přívozem v Pomorsku (Pommerzig) se
nachází celkem 9 objektů, přičemž patrně všechny pocházejí z roku 193512. Pět jich je umístěných
před protipovodňovým valem, zbylé čtyři se nacházejí přímo na něm. Jedná se o šest bojových
objektů – 1x Doppel MG-Schartenstand a 5x MG-Schartenstand a o tři pasivní úkryty pro výpadovou
jednotku. V popisovaném prostoru je možné nalézt také základy pro pancéřovou pozorovací věž.
V blízkosti objektu číslo 745 započala v roce 2013 výstavba nové části protipovodňového valu. V jejím
rámci budou zasypány objekty 745, 746, 751 a patrně také 750.
743 – západně od mostu se nedaleko břehu řeky nachází bojový objekt pro boční palbu jednoho
těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7. Palba směřovala do prostoru mostní
konstrukce. V současnosti je pevnůstka zničena výbuchem. Pancéřová deska je postupně odřezávána
zloději.
744 – přístup k objektu byl v době průzkumu zatopen vodou, jednat by se mělo o velmi podobnou
stavbu jako v případě č. 743.
745 – objekt byl zabudován do protipovodňového valu. Těžký kulomet v pancéřové desce postřeloval
bočně koryto řeky západním směrem, které se zde pozvolna začíná vzdalovat od samotného valu.
Pevnůstka se zachovala ve velmi dobrém stavu, jedinou nevýhodou je zatopení interiéru.
746 – další z objektů zabodovaných do protipovodňového valu kryl svým jedním těžkým kulometem
umístěným v pancéřové desce 7P7 koryto řeky v opačném směru, než sousední pevnůstka 745.
Bojová část objektu byla zasypána provizorním valem již v minulosti v průběhu povodní. Vchodová
část přečkala bez úhony, nicméně interiér je částečně zatopen.
747 – přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o zachovalý pěchotní úkryt, jehož
interiér je však velmi pravděpodobně zatopen.
748 - přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o zachovalý pěchotní úkryt, který je
však velmi pravděpodobně zatopen.
749 – přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o bojový objekt pro přímou palbu
jednoho těžkého kulometů v pancéřové desce 7P7. Minimálně vchodová část objektu, která je dobře
viditelná z protipovodňového valu, se zachovala.
750 – pěchotní úkryt je umístěn lehce za protipovodňovým valem v místě, kde je na něj navedena
lesní cesta. Zachoval se ve velmi dobrém stavu. Interiér je částečně zatopen.
751 – velmi dobře zachovalý objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů umístěných
v pancéřových deskách 7P7 disponuje pozorovacím zvonem 9aP7 z produkce společnosti Gruson13.
Vstupuje se do něj dvěma vchody, vedle kterých se nacházejí dva žebříky, umožňující rychlý přístup
na stropnici objektu. Na týlové stěně je dodnes dobře patrný maskovací nátěr. Oba vchody vedou do
velké předsíně, ze které na boku ústil nouzový východ, a která byla chráněna pomocí dvou střílen
vedoucích z prostoru ubikací. Do nich se vstupovalo pancéřovými dveřmi. Také zde se zachoval
12
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maskovací nátěr, který pochází z března 1936. Uvnitř se zachovalo velké množství nápisů. Levá
střelecká místnost byla přístupná samostatnou chodbou, po její pravé straně se nacházel výklenek
s policemi. Pravá střelecká místnost měla vstup společný s pozorovacím zvonem. Uvnitř něj se
zachovala většina uzávěrů průzorů a očištěna je také jeho signatura – NR. 89 – O.G. & CO. –
MAGDEBURG – 1935. Objekt bude bohužel kompletně zasypán v průběhu roku 2013.
752 – jedná se o pancéřové pozorovací stanoviště (Stahlhochstand für Art. Beobachtung), jehož
základy se nacházejí nedaleko silnice vedoucí k přívozu v Pomorsku.
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Přívoz v Pomorsku – přívoz v Brodech (č. 753 – 763)
Úsek opevnění mezi přívozy v Pomorsku a Brodech (Gr. Blumberg) se zachoval ve velice dobrém
stavu – lze ho aktuálně označit za nejzachovalejší úsek opevnění na celé linii Oderstellung (tedy
bohužel dokud nedojde k zasypání většiny objektů)14. Vybudováno zde bylo celkem devět objektů, od
dalších dvou se zde nacházejí pouze základové desky, součástí byla také jedna pancéřová
pozorovatelna. Všechny postavené objekty jsou umístěné na protipovodňovém valu, nebo těsně za
ním (to se týká dvou pasivních úkrytů). Před protipovodňový val měl být vysunut jeden úkryt a jeden
bojový objekt pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7, dodnes se z nich zde nacházejí
pouze základy. Celkem tedy byly postaveny dva úkryty pro výpadovou jednotku, čtyři objekty pro
jeden těžký kulomet (MG-Schartenstand), jeden objekt pro jeden těžký kulomet s pozorovacím
zvonem (MG-Schartenstand mit Kleinstglocke) a dva objekty pro dva těžké kulomety (Doppel MGSchartenstand), přičemž jeden disponoval také pancéřovým zvonem 9P7. Většina objektů pochází
z roku 1935, pouze č. 755 a 761 jsou modernější konstrukce a pocházejí patrně z roku 1937.
V části mezi objekty č. 753 – 757 aktuálně probíhá výstavba nového protipovodňového valu, která se
jim patrně stane osudnou.
753 – velmi dobře zachovalý pěchotní úkryt, který disponuje velmi hlubokými betonovými šachtami
na ochranu vchodů před zatopením. Z tohoto důvodu disponovaly obě kromě několika schodů také
kovovými stoupačkami na bocích. Na týlové stěně se zachoval pozůstatek maskovacího nátěru.
Interiér byl v době naší návštěvy přístupný, nicméně dlouhé roky zatopení udělaly své a uvnitř se nic
extra zajímavého nezachovalo.
754 – opět dobře zachovalá pevnůstka, jejíž hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet v pancéřové desce
7P7, která svojí palbou působila do prostoru přívozu. Vstup byl řešen pomocí dvou vchodů.
Pancéřová deska byla v době návštěvy částečně zasypána. Interiér byl přístupný, na stěnách se
zachovala část nápisů, v pancéřové desce část uzávěru střílny a pozorovacího průzoru. Samotné
otvory jsou zazděny.
755 – objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7 je
modernější konstrukce než jeho sousedi. Disponuje střílnou na ochranu prostoru před vchodem do
objektu, která je umístěna v ubikacích objektu. Do nich se vstupuje zalomenou chodbičkou, která
nebyla uvnitř nijak chráněna. Zároveň se v ní nacházel nouzový východ. Na týlové stěně se zachovalo
původní maskování. Interiér byl v době návštěvy přístupný, žádné nápisy ani vybavení se však uvnitř
nezachovalo, otvory obou střílen jsou zazděné a zvenčí jsou desky částečně zahrnuty zeminou.
756 – pasivní úkryt je umístěn lehce za hranou protipovodňového valu. Interiér byl v době návštěvy
přístupný, ve vstupní chodbičce se zachovaly pozůstatky maskovacího nátěru pocházejícího z března
1936. Uvnitř ubikací se nachází několik nápisů, jinak je interiér prázdný.
757 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7 působil
boční palbou západním směrem do prostoru břehu řeky, která se zde postupně začíná vzdalovat od
protipovodňového valu15. Objekt disponuje pozorovacím zvonem 9P7. V době naší návštěvy byl
interiér bez problémů přístupný. Ve vchodové chodbičce se zachovalo maskování, které pochází
14
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z března 1936. Interiér byl dlouhá léta zhruba do poloviny své výšky zaplaven vodou. Nad tuto
hladinu se uvnitř zachovala část nápisů. Samotná pancéřová deska 7P7 má zazděnou střílnu. Uvnitř
pozorovacího zvonu se nachází kompletní vybavení včetně sklápěcích stolků a posuvných uzávěrů
střílen. Bohužel bude tento objekt zahrnut zeminou v průběhu roku 2013.
758 – Pancéřové pozorovací stanoviště, jehož základy se nacházejí bezprostředně za
protipovodňovým valem.
759 – objekt měl být předsunut před protipovodňový val. Jeho stavba nebyla realizována. Dodnes se
zachovaly pouze jeho základy. Dle patek pro uchycení pancéřových desek lze usuzovat, že se mělo
jednat o objekt pro dva těžké kulomety umístěné v pancéřových deskách 7P7 určené k přímé palbě.
760 – pouze základová deska umístěná před protipovodňovým valem nasvědčuje tomu, že se mělo
jednat o pasivní úkryt pro výpadovou jednotku.
761 – pevnůstka je druhým představitelem moderní stavby pocházející z roku 1937 na popisovaném
úseku. Její jeden těžký kulomet v desce 7P7 byl určený k přímé palbě. Zápolí objektu chránila střílna,
která byla umístěna přímo v ubikacích, do kterých vedla zalomená chodbička, ve které byl zároveň
umístěn nouzový východ. Objekt se zachoval ve velice dobrém stavu, jedinou nevýhodou je jeho
zatopení vodou. Čelní i týlová strana disponuje původním maskovacím nátěrem. Nad vchodem se
nachází evidenční číslo 2812, které pochází z poválečného období. Krakorec nad vchodem je navíc
ozdoben zásahem projektilu větší ráže.
762 – výborně zachovalá ukázka objektu typu Doppel MG-Schartenstand mit Kleinstglocke – objektu
pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7 postaveného v roce
1935. Na čelní straně objektu se zachovaly pozůstatky maskovacího nátěru. Dvěma vstupy se vchází
do společné předsíňky, která je uvnitř chráněna pomocí dvou střílen vedoucích z ubikací. Z těch
se vlevo vstupuje přímo do střelecké místnosti. Vpravo má střelecká místnost vstup společný
s pozorovacím zvonem. Uvnitř se zachovala kompletní paleta nápisů, včetně barevně provedených
nad střílnami pancéřových desek se zněním Licht machen nur bei geschlossener Scharte/Svítit pouze
se zavřenou střílnou. Interiér pozorovacího zvonu je zbaven většiny vybavení. Střílny jsou ve většině
profilu zazděny a čelní stěna je částečně zahrnuta zeminou.
763 – další velmi dobře zachovalý objekt působící boční palbou západně ve směru nedalekého
přívozu s pancéřovou deskou 7P7, která je však v prostoru střílny částečně poškozena. Stavba z roku
1935 disponuje dvěma vchody bez ochrany zápolí. V interiéru se zachovaly některé nápisy, samotná
střílna je zazděna, čelní stěna však není zasypána.
Poslední objekt č. 764 je popsán na samostatné stránce věnované pevnostnímu skanzenu
„Rothenburg“
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Pevnostní skanzen Rothenburg (č. 764 – 770)
V nedávné době došlo ke vzniku nového pevnostního skanzenu, který je věnován problematice
Oderstellung. Vzhledem k tomu, že aktivita okolo objektů 708 a 702 v Cigacicích poklesla téměř na
nulu a v Glogówě se na zpřístupnění objektů pracuje, jedná se momentálně o jediné aktivní muzeum
na celé linii. Plány počítají s údržbou objektů č. 763 – 700. Pevnůstky 763 – 766 a 770 se nacházejí
přímo na protipovodňovém valu a zachovaly se v dobrém stavu. Naproti tomu měly být zbylé tři
předsunuty před protipovodňový val, postavena však byla patrně pouze jedna (767), která byla
zničena již v roce 1945. V útrobách jeho trosek se však zachovaly pancéřové prvky. Aktuálně se
pozornost při rekonstrukčních pracích soustředí na objekty 764 – 766.
764 – bojový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu v pancéřové desce je vestavěn do
protipovodňového valu16. Disponuje neobvykle pouze jediným vchodem, který je chráněn pouze
pomocí střílny ústící ve vstupní chodbičce. Za ní následují podlouhlé ubikace, na které navazuje další
zalomená chodba vedoucí do střelecké místnosti. Až dodatečně bylo provedeno maskování vchodové
části pomocí cihlové přístavby. Vstup se nachází poměrně hluboko pod úrovní okolního terénu. Čelní
strana si zachovala pozůstatky původního maskování. Vstup byl donedávna zahrnut zeminou a
interiér zatopen.
765 – sousední objekt je velice podobný svému předchůdci, liší se však vchodovou částí17. Pevnůstka
z roku 1937 disponuje střílnou na ochranu zápolí, která je umístěna přímo v ubikacích. Do nich se
vstupuje jediným vchodem pomocí zalomené chodby, ve které je zároveň umístěn nouzový východ.
Opět přes zalomenou chodbu se vstupuje do střelecké místnosti, kde je umístěna deska 7P7. Na
objektu byl obnoven maskovací nátěr, který se na něm nacházel jako poslední. Jedná se o jarní
variantu maskování v provedení světle zelené. Interiér prochází rekonstrukcí, přičemž cílem je uvést
ho do původního stavu včetně vnitřního vybavení. Ve střelecké místnosti je tak umístěn stolek
s pevností lafetou, na které se nachází vodou chlazený těžký kulomet Maxim 08 s nasazeným
pancéřovým štítem, který po vysunutí zbraně utěsňoval prostor střílny. Na podlaze jsou připraveny
dvě náhradní hlavně. V ubikacích je zavěšena konstrukce postelí, pracuje se na obnově ventilace.
Nechybí zde ani telefon.
766 – pasivní úkryt kombinovaný s pozorovatelnou se zvonem 9P7 sloužil zároveň jako velitelský
objekt úseku18. Umístěn je lehce za protipovodňovým valem. Interiér prošel rekonstrukcí a aktuálně
slouží jako expozice muzea, kde je kromě původního vybavení (elektroinstalace, pozůstatky filtrů,
komunikační prostředky) umístěn také různý vojenský materiál (munice, zbraně, plynové masky).
Obnovou prošel také interiér pozorovacího zvonu, osadit zbývá pouze uzávěry střílen.
767 – bojový objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů byl předsunut před protipovodňový val.
V době průzkumu byl přístup k němu zatopen. Pevnůstka byla bezprostředně po jejím obsazení
vyhozena do povětří ženijními jednotkami. Pancéřové prvky se však v interiéru zachovaly.
768 a 769 – nepostaven?

16

https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungBunker764Poland?authuser=0&feat=directlink

17

https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungBunker765Poland?authuser=0&feat=directlink

18

https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungBunker766Poland?authuser=0&feat=directlink
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Střelecká místnost s těžkým kulometem Maxim 08 (č. 765)

Čelní stěna objektu č. 765 s pancéřovou deskou 7P7

www.opevneni.wz.cz | Popis zachovalých úseků

36

Expozice v interiéru objektu č. 766

Pohled do šachty zvonu 9P7 (č. 766)
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Mapa úseku Oderstellung v prostoru obce Pomorsko (č. 747 – 758)

Mapa úseku Oderstellung v prostoru obce Brody (č. 759 – 767)
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Poslední modernizovaný úsek Oderstellung (č. 770 – 777)

770 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7 působící západním
směrem je umístěn v protipovodňovém valu a pochází patrně z let 1937/1938. Jedná se o moderní
stavbu s dvěma vchody. Prostor před vstupem byl chráněn pomocí střílny umístěné ve strážnici na
boku objektu, samotná vstupní chodba je chráněna pomocí tří střílen. Nedávno byl interiér vyčištěn,
problémem zůstává poměrně masivní vnikání vody. Čelní stěna s pancéřovou deskou je částečně
zahrnuta zeminou.

Přívoz Brody – železniční most Czerwiensk – Nietkowice (č. 771 - 777)
Mezi silnicí vedoucí k přívozu v Brodech a železničním mostem spojujícím Czerwiensk s Nietkowicemi
(Deutsch Nettkow) mělo být postaveno celkem 13 objektů19. Pevnůstky 765 – 770 jsou popsány
v samostatné kapitole věnované Pevnostnímu skanzenu Rothenburg. Zbylou část linie tvoří bojové
objekty vestavěné do protipovodňového valu a to s jedinou výjimkou (č. 773), kdy je pevnůstka
předsunuta před něj. Nedávno bohužel došlo k navyšování valu, při kterém byly čelní strany části
objektů zasypány zeminou, vedlejším důsledkem je, že dříve relativně suché objekty jsou aktuálně
všechny kromě č. 777 zatopeny vodou. Jediným pozitivem je, že nedošlo k zasypání vchodových částí,
které v tomto úseku všechny disponují střílnou v kaponiéře na ochranu prostoru před vstupy. Většina
z nich byla osazena pancéřovou deskou 422P01 (žádná se nezachovala). K jejich výstavbě patrně
došlo v letech 1937/1938, některé vznikly údajně přestavbou a rozšířením starších již existujících
staveb. Všechny objekty disponovaly originálním číslováním umístěným na krakorcích nad vchody,
bohužel v nedávné době byla většina z nich seškrabána.

19

https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/Oderstellung770777Poland?authuser=0&feat=directlink
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771 – pevnůstka pro boční palbu jednoho těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7, který působil
východním směrem, disponovala na stropnici pěchotním pozorovacím zvonem 9P7. Vstup byl řešen
pouze jedním vchodem. Prostor před ním byl postřelován pomocí střílny umístěné v ubikacích
posádky. Konstrukčně se jedná patrně o stavbu z konce roku 1937. Vzhledem k poměrně širokému
protipovodňovému valu měla stejně jako ostatní objekty v okolí značně podlouhlý tvar, kromě ubikací
tak byla před samotnou střeleckou místností umístěna také předsíňka, zde se vstupem do zvonové
šachty. Interiér je v současné době bohužel zatopen.
772 – konstrukčně velmi podobný objekt jako předešlý opět s výzbrojí jednoho těžkého kulometu
tentokrát pro přímou palbu. Vchodová část nese stopy postřelování projektily menší ráže. Interiér je
opět zatopen.
773 – jako jediný objekt v úseku byl předsunut před protipovodňový val. Přístup k němu byl v době
průzkumu zatopen. Každopádně objekt disponuje střílnou na ochranu zápolí. Pravá strana se zdá být
poničená výbuchem. Jedná se o bojový objekt snad pro dva těžké kulometu určené k přímé palbě.
774 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce, který svojí
palbou působil východním směrem. Většina čelní stěny je zahrnuta zeminou. Vchodová část se
zachovala neporušená. Disponuje dvěma vchody, které vedou do společné předsíně. Zápolí bylo
možné postřelovat pomocí střílny umístěné ve strážnici na křídle objektu. Interiér je zatopen vodou.
775 – bojový objekt pro palbu patrně jednoho těžkého kulometu. Čelní strana je zcela zahrnuta
zeminou. Vchodová část disponuje jedním vchodem se zalomenou chodbičkou, která postrádá vnitřní
ochranu. Zároveň je v ní umístěn nouzový východ. Prostor před vstupem bylo možné postřelovat
pomocí střílny umístěné přímo v ubikacích. Interiér je bohužel zatopen vodou. Zhruba v těchto
místech severně za řekou začíná vodní překážka linie Nischlitz – Obra, která byla později stala
součástí Festungsfront Oder-Warthe Bogen.
776 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7 působící
bočně východním směrem. Na stropnici byl umístěn pěchotní pozorovací zvon 9P7. K dispozici byly
dva vchody vedoucí do společné předsíně, která zároveň sloužila pro potřeby protiplynové ochrany.
Zevnitř byla chráněna pomocí tří střílen. Zápolí objektu bylo navíc možné postřelovat pomocí střílny
s pancéřovou deskou 422P01. Interiér objektu je bohužel zatopen, pancéřová deska je částečně
zahrnuta zeminou.
777 – bojový objekt pro palbu těžkého kulometu v netypové pancéřové desce se nachází v náspu u
železničního mostu mezi Czerwienskem a Nietkowicemi. Vznikl patrně v roce 1937 nebo 1938
přestavbou starší pevnůstky pocházející z let 1928 – 1932. Dva vchody vedou do společné předsíňky,
která je uvnitř chráněna pomocí tří střílen pro ruční zbraně. Prostor před vchody navíc chrání další
střílna, ve které byla umístěna pancéřová deska 422P01 (dnes již ukradena). Z rozměrných ubikací se
vstupuje zahnutou chodbičkou do střelecké místnosti. Jako jediný není tento objekt zatopen vodou.
Jedná se zároveň o poslední objekt hlavní části Oderstellung.
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Krosno Odrzanskie a okolí (linie z let 1928 – 1932)
Oderstellung, respektive „Linie střední Odry“, končí oficiálně pevnůstkou č. 777, která se nachází na
východní straně železničního mostu, který spojuje stanice Czerwiensk s Nietkowicemi. Linie opevnění
však pokračuje o desítky kilometrů dále západním směrem. Jedná se o původní linii opevnění z let
1928 – 1932, která se skládá z velmi řídkého pásu objektů pro boční palbu těžkých kulometů. Tato
linie pokračuje až za Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder)20. Ještě dále západně došlo pouze
k opevnění přívozů a silničního mostu jižně od Eisenhüttenstadtu (Fürstenberg – Německo). Obecně
se udává, že by se zde mělo nacházet několik desítek objektů, osobně znám polohu jedenácti z nich.
Od železničního mostu pokračuje velice řídká linie objektů do Krosna Odrzanskieho. Všechny
pevnůstky jsou předsunuty před protipovodňový val. Jedná se o jednoduché stavby pro boční palbu
těžkého kulometu z let 1928 – 1932. Díky své poloze je většina z nich zatopena a to i ty, které byly dle
dostupných fotografií ještě před několika lety suché. Na druhou stranu to alespoň chrání zachovalé
části vnitřního vybavení od ukradení. Nachází se zde vnitřní dveře, některé z nich byly pouze dřevěné
s oplechováním. Stejně tak se v některých z nich stále nalézají stolky pod lafety pro těžký kulomet.
V některých případech je možné narazit také pouze na základové desky bojových objektů, k jejichž
kompletní betonáži nikdy nedošlo.
Linie houstne až v prostoru Krosna. Jeden kulometný objekt pro boční palbu je umístěn do
protipovodňového valu, který chránil zdejší zámek. Z něj se dodnes zachovaly pouze obvodové zdi.
Samotná pevnůstka přečkala bez úhony dodnes. Vstupuje se do ní zalomenou chodbičkou se
schodištěm, která není nijak chráněna. Prostor před vstupem je však zpevněn masivní opěrnou zdí
před případným sesutím valu. Interiér je částečně zatopen. U pancéřové desky je vybetonován
podstavec pro lafetu těžkého kulometu.
Další dva objekty se nachází kousek od sebe na východní straně Krosna. Oba byly umístěny
bezprostředně za menší hospodářské budovy. V jednom případě se pravděpodobně jednalo o sklad
pro lodě, druhou byla nějaká kůlna, ze které se toho dodnes příliš nedochovalo. Díky tomu byly
dokonale maskovány a uchráněny před případným nepřátelským pozorováním. Poměrně krkolomný
přístup nejspíš zapříčinil, že se zachovaly ve výborném stavu. Jejich interiér je však částečně zatopen
vodou. V jedné z nich se dodnes zacházejí uzávěry střílny a pozorovacího průzoru, což je na zdejším
opevnění věc zcela neobvyklá.
Další pár pevnůstek, který se nachází až za soutokem Odry s řekou Bóbrou již takové štěstí neměl.
Jedna z nich byla poničena patrně těsně po válce, kdy výbuch zdemoloval prostor v okolí pancéřové
desky, po které zde není ani stopy. Druhá padla v boji se zloději kovů, kteří dle stop relativně nedávno
vypálili celou pancéřovou desku pro těžký kulomet (čemuž nezabránilo ani její částečné zasypání) a
nepohrdli ani futry pancéřových dveří.

20

https://picasaweb.google.com/Rsfoto81/OderstellungKrosnoOdrzanskiePoland?authuser=0&feat=directlink
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Kam dál?
Nejedná se stále o kompletní výčet zachovalých objektů podél Oderstellung, stále se zde nacházejí
zajímavá místa k průzkumu. Na podrobnější popis stále čekají objekty v prostoru Milsko – Cigacice.
Jistý potenciál má také město Glogów (Glogau), kde bylo v nedávné době vykopáno
z protipovodňových valů několik objektů, ve kterých vzniká muzejní expozice. Jistý potenciál má také
okolí Glogowa, objekty se zde však většinou nacházejí před protipovodňovým valem a tak je přístup
k nim často zatopen.
Na území Německa se v okolí Eisenhüttenstadtu nacházejí minimálně dvě (některé prameny uvádějí
až 4) kompletně zachovalé pevnůstky, a to včetně části vnitřního vybavení.
Poslední zajímavostí je předsunuté postavení Oderstellung vybudované v rámci stavby vodního
kanálu Kopalnica v roce 1937, který se nachází přibližně mezi městy Nowa Sól a Bytom Odrzański.
Tento kanál sám o sobě představoval výbornou protitankovou překážku. V prostoru za ním bylo
vybudováno pravděpodobně pět lehkých bojových objektů maskovaných jako hospodářská stavení.
V poválečném období se pro ně vžilo označení „pancéřová stodola“. Přesnou polohu žádné z nich
neznám. V posledních letech se však staly cílem rozsáhlých krádeží pancéřových prvků, které výrazně
narušily statiku celých staveb.
Velice zajímavý objekt se zachoval jižně od Glogowa nedaleko obce Wojszyn. Umístěn je před
protipovodňovou hráz. Jedná se o oboustranný objekt pro dva těžké kulomety patrně z let 1933 –
1934. Střílny jsou poměrně neobvykle od sebe natočeny o přibližně 100˚. K pozorování sloužil periskop
umístěný v pancéřové desce o síle 10 cm, nacházející se mezi střeleckými místnostmi. Tato pevnůstka
se dochovala ve zcela neporušeném stavu. Bohužel poměrně nedávno z ni byly ukradeny naprosto
všechny pancéřové prvky.
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