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Vltavská čára 1938 

 
Typický vzhled bunkru u řeky Vltavy. 

Objekty linie postřelovaly hladinu řeky téměř po 
celé délce a znemožňovaly tak překročení 

významné přírodní překážky. Nejzachovalejší část 
popisované linie je v Kamýku nad Vltavou, 

kde lze spatřit 4 dochované řopíky. 

   Pevnosti se nestavěly jen na státních hranicích. Vzhledem k předpokládané přesile německých vojsk byl 
připravován postupný ústup směrem na východ, v případě potřeby až do slovenských hor. Zde měly zbylé 
jednotky vyčkat spojenecké protiofenzívy proti nepřátelskému Německu, především zásahu smluvně vázané 
Francie a Sovětského svazu. Při ústupu se měla československá armáda snažit nepřítele co nejvíce zdržet a 
vyčerpat při co nejmenších vlastních ztrátách. K tomuto účelu měla mít připravena záložní opevněná postavení. 
Z plánovaných tří vedoucích napříč republikou bylo však v roce 1938 k dispozici pouze jedno. Byla to téměř 
dokončená linie lehkých objektů vz. 37, která přetínala republiku od Liberce po Třeboň. Konkrétně od 
Chrastavy na severní hranici k Mělníku (tzv. Liběchovská příčka), od něj ve formě půlkruhu o poloměru cca 40 
km západní stranou kolem Prahy (tzv. Pražská čára) až do prostoru dnešní Slapské přehrady. Odkud 
pokračovala podél Vltavy po jejím pravém břehu směrem na jih (tzv. Vltavská čára), kde nedaleko Hluboké 
nad Vltavou odbočovala kolmo od řeky směrem na východ a pokračovala k rybníkům Dvořiště a Rožmberk, u 
kterých bylo u Třeboně napojení na jižní pohraniční opevnění. Ze stovek vybudovaných bunkrů Vltavské čáry 
dnes již téměř žádný nestojí, protože byly v naprosté většině zničeny během okupace. Jen několik zbylých 
objektů vyplněných kamením s betonem a zarůstající rozvaliny v úsecích nezatopených hladinou přehradních 
nádrží připomínají dodnes někdejší odhodlanost Čechoslováků bránit svoji zemi. 
 
   Vzhledem k připojení Rakouska k Německu v březnu 1938 byly západní Čechy vyhodnoceny jako 
neuhájitelné. Lze proto předpokládat, že v případě válečného konfliktu by vnitrozemské záchytné postavení 
včetně Vltavy hrálo důležitou roli hlavního obranného postavení v rámci snahy uhájit hlavní město se zbytkem 
důležitého území Čech. 
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   Obranné postavení na Vltavě jižně od Prahy bylo vybudováno během roku 1938. Navazovalo na jižní okraj 
Vnější obrany Prahy (tzv. "Pražské čáry" budované v letech 1936-38), chránilo její levý bok a bránilo v 
překročení řeky Vltavy případným nepřítelem. Mezi tehdejším osadou Královská u Moráně (obě obce jsou 
dnes pod hladinou Slapské údolní nádrže) a Starou Hlínou u Třeboně se v období od 30. 4. 1938 do 19. 10. 
1938 podařilo vybetonovat 460 objektů z 541 zadaných stavebním firmám. Za pouhých 5 měsíců se tak 
podařilo vybudovat téměř kompletní technicky vyspělou obrannou linii. Výstavba postupovala mimořádným 
tempem a byla ukončena v souvislosti s přijetím Mnichovského diktátu 30. 9. 1938 (přesto bylo i poté 
dokončeno ještě několik objektů). Po okupaci zbytku Československa německou armádou v březnu 1939 byly 
bunkry podél Vltavy uzavřeny zabetonováním vchodu a střílen. Poté bylo rozhodnuto o likvidaci všech objektů 
lehkého opevnění na území protektorátu Čechy a Morava. Důvodem pravděpodobně nebyla ani tolik obava z 
využití linie v případě povstání, ale snaha zničit symbol vůle obyvatelstva k odporu. K demolicím došlo v roce 
1939, bunkry tak většinou stály na březích řeky pouze jediný rok. Nepoškozené zůstaly pouze objekty, při 
jejichž odstřelu by bylo vážně ohroženo okolí. Byly však vyplněny kamením prolitým betonem a veškeré 
otvory byly zaslepeny. Zajímavostí je druhé kolo ničení objektů během války, přestože již nemohly být žádnou 
významnější hrozbou. U trosek pevnůstek rozvalených výbuchy se během protektorátu rozmohl nový druh 
podnikání, dobývání oceli. Výztuž a ostatní ocelové prvky byly vytloukány ručně palicemi za pomoci dalších 
odstřelů a práce probíhaly značným tempem v roce 1941. Po většině řopíků je proto dnes možné nalézt pouze 
hromadu betonové drti a mnoho objektů zmizelo beze stop (především na polích). Do dnešních dnů zůstalo stát 
jen 24 objektů.

 
Demolice objektů po okupaci Československa  
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v roce 1939. 

 
Těžba oceli z odstřelených řopíků za okupace 

začátkem čtyřicátých let. 

   Stavební úseky lehkého opevnění na Vltavě jižně od Prahy:

úsek prostor dle autorů 
Lášek/Aron & kol. 

objektů 
vz. 37  

zadáno 

objektů vz. 37  
vybetonováno 

datum 
zadání stavební firma 

velitel vojenského 
stavebního dozoru 

122 Živohošť/Moráň 31 
22 

(dochovány 2 trvale 
zatopené) 

5. 5. 
1938 

Josef Jíra  
Podbořany 

škpt. pěch. 
M. Brumla 

124 Cholín/Zvírotice 37 18 
(nedochován žádný) 

1. 6. 
1938 

Josef Jíra  
Podbořany 

škpt. pěch. 
V. Memulka 

126 
Kamýk/Kamýk nad 

Vltavou 64 
64 

(dochováno 7) 
3. 5. 
1938 

Ing. Emil 
Štěrba 
Beroun 

npor. žen. 
Ing. A. Skřivánek 

131 Těchnice/Těchnič 36 36 
(dochovány 2) 

30. 4. 
1938 

Rudolf V. 
Svoboda  
Praha XI 

ppor. žen. 
Ing. F. Karajs 

133 Žďákov/Žďákov 40 
40 

(dochován 1 trvale 
zatopený) 

11. 5. 
1938 

Jenč, Hladeček 
a Kroft 
Plzeň 

ppor. pěch. 
A. Peck 

135 Zvíkov/Zvíkov 36 
36 

(dochován 1 trvale 
zatopený) 

25. 5. 
1938 

Jenč, Hladeček 
a Kroft 
Plzeň 

škpt. pěch. 
J. Špidra 

39 Rudolf V. 
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137 Podolsko/Temešvár 48 
(dochováno 6 trvale 

zatopených) 
25. 5. 
1938 

Svoboda 
Praha XI 

por. žen. 
Ing. R. Zahrádka 

139 Doubrava/Pašovice 41 
15 

(dochovány 2) 
14. 6. 
1938 

Antonín 
Kubíček 

Č. Budějovice 

ppor. 
Ing. F. Svoboda 

144 Hněvkovice/Týn nad 
Vltavou 

66 65 
(dochován 1) 

30. 4. 
1938 

František Hieke 
 

Louny 

ppor. 
Ing. V. Moravec 

146 Ševětín/Vitín 74 69 
(dochován 1) 

21. 5. 
1938 

Ing. Matyáš a 
Ing. Moučka 
Č. Budějovice 

mjr. pěch. 
J. Kukla 

148 Lomnice nad 
Lužnicí/Velechnín 

68 56 
(dochován 1) 

25. 5. 
1938 

J. Smrž 
Třeboň 

škpt. pěch. 
V. Skácel 

   Pevnostní linie se opírala o řeku Vltavu ještě na dvou dalších místech, ale v rámci jiných opevěněných 
pásem: 
   Výše uvedené stavební úseky sousedily na severu s vnější obranou Prahy, konkrétně s úsekem B-29 Slapy 
zadaným 4. 8. 1937 (v tom ale byla vynechána mezera z důvodu potřeby přednostně budovat opevnění na jižní 
hranici a byla vyplněna až úsekem 118 Slapy zadaným 5. 5. 1938). Trasa Pražské čáry začínala na břehu 
Vltavy naproti osadě Královská u Moráně, pokračovala do vnitrozemí západním směrem přes obec Slapy, dále 
okolo Mníšku pod Brdy (malá Svatá hora), přes Hlásnou Třebáň, Karlštejn, Beroun, Nižbor, okolo Kladna přes 
Smečno, Slaný, Velvary až do Mělníka. Linie se tak opět vracela k řece Vltavě v obci Dušníky nad Vltavou, 
podél které došla až k soutoku s Labem v Mělníku. Odtud pak navazovala tzv. Liběchovská příčka přes 
Liběchov, Mimoň k Chrastavě nedaleko Liberce, kde se vnitrozemská linie napojovala na pohraniční opevnění 
na severní hranici.  Do třetice lze objekty lehkého opevnění nalézt podél Vltavy na Šumavě, v úseku Horní 
Vltavice, Zátoň, Lenora, Soumarský most, Pěkná a Záhvozdí. V tomto případě nejde o součást vnitrozemské 
ústupové linie, ale přímo o hlavní obranné postavení na jižní hranici. Na to se Vltavská čára napojuje až v 
okolí Třeboně podél linie rybníků, které tvořily výborně bránitelnou překážku. 

 
Lehký objekt Pražské čáry u Velvar nedaleko 
napojení na Vltavu před Mělníkem. (1938) 
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Poválečná reaktivace opevnění u Vltavy na 

Šumavě, střílny jsou zakryty z důvodu maskování. 
(1945) 

   Pro posílení postavení na Vltavě byla plánována výstavba opevněných předmostí na levém břehu Vltavy v 
prostoru Kamýka nad Vltavou, Temešváru a Týna nad Vltavou (zde bylo menší opevněné předmostí 
vybudováno již v roce 1938, v plánu ale bylo další, výrazně rozsáhlejší). K jejich výstavbě by došlo 
pravděpodobně v roce 1939. Těžké opevnění na Vltavě nebylo plánováno. 

    Podle vzpomínek pamětníků byla historie pevnůstek v okolí obce Solenice následující. V létě 1938 jel po 
řece prám stavbařů, kteří velkým tempem budovali jeden bunkr za druhým, přičemž se pracovalo na více 
objektech současně. Veškerý pracovní materiál se dopravoval ručně a na kolečku a okamžitě po vybudování 
byly bunkry maskovány. Na černé mapy byly používány saze a maskování prováděl syn místního 
starousedlíka. 
   V době mobilizace tábořila v křoví na břehu řeky naproti dnešním Solenicím menší jednotka vojáků s 
kulometem. Přičemž podobné hlídky byly v delších intervalech i na dalších místech řeky a bunkry 
nepoužívaly. Kolem pevnůstek nebyly vybudovány žádné překážky. 
   Po okupaci jel v roce 1939 po řece další prám s německými minéry, kteří řopíky odpalovali. Byly ukládány 
dvě bedýnky trhaviny do rohů nad střílny k čelní stěně. Výbuchy měly mimořádnou sílu a docházelo k 
poškozování blízkých obydlí. Přesto musely být některé objekty odstřeleny vícekrát. Pokud se odstřel podařil, 
stropy pevnůstek odlétaly do značné výše.  
    Těžba železa z trosek řopíků mezi Solenicemi a osadou Šefrovna probíhala 12. 2. 1941 až 27. 2. 1941 a byl 
kladen velký důraz na rychlost prací. Party místních najatých dělníků dostávaly k dolování přiděleny dva až 
tři objekty a po vytěžení byly propuštěny (tehdy byl v Povltaví velký nedostatek pracovních příležitostí, takže 
dělníků bylo dost). Armatura byla rovnána a odesílána pro potřeby Němců, vedoucí této akce sídlil v 
Kamýku nad Vltavou. Jeden z dělníků, který si určité množství armatury ponechal pro své účely (svařoval z 
ní doma žebříky na krmivo pro dobytek) měl kvůli tomu problémy s četníky.

   Vybudování opevnění nejen podél Vltavy bylo náročné po stránce finanční, technické, organizační i 
kapacitní. Hodně lidí si proto často klade otázku, zda vlastně mělo nějaký smysl. Nevzpomínám si na žádné 
novodobé opevnění, které by zabránilo dostatečně silnému útočníkovi dosáhnout svých záměrů. Výsledek boje 
je vždy především otázkou poměru sil v kombinaci s motivací. Morálka československých obránců byla sice 
vysoká, ale v době obrany na Vltavě by již byla velká část vlastního území v rukou nepřítele, který by měl i 
nadále výraznou početní převahu, mnohem rozsáhlejší zdroje a výhodnější strategickou pozici. I v době, kdy 
bylo ještě Rakousko neutrální a kdy byla víra ve včasnou rozsáhlou spojeneckou pomoc ze strany Francie a 
Sovětského svazu, byly plánovány dvě další ústupové příčky. Což mnohé naznačuje. Každé opevnění ale vždy 
znamenalo pro nepřítele nepříjemné komplikace, nutnost koncentrovat síly, nebezpečné zdržení a zvýšené 
ztráty, proto vždy vyvolávalo obavy. Promyšlené československé opevnění v kombinaci s odhodlanými 
posádkami a kvalitními zbraněmi patřilo i přes svou nedokončenost mezi nejdokonalejší v Evropě. I z toho 
důvodu se jej nepřítel pokusil obejít za použití rozkladných politických metod, což se mu bohužel podařilo. 
Pozdější zkušenosti z války prokázaly, že ani mnohem odolnější pevnosti chráněné mnohem rozsáhlejší vodní 
překážkou neměly šanci odolat soustředěnému náporu, což se projevilo např. už při napadení Francie na Rýně 
v roce 1940. Schopnost ubránit pevnostní pásmo většinou přímo závisela na přítomnosti a síle vlastního 
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dělostřelectva, které provádělo protibaterijní palbu a znemožňovalo rozsáhlejší přípravy a útoky. Dále byla 
nezbytným předpokladem přítomnost dostatečně silných jednotek pro provádění protiútoků na proražených 
úsecích. V době sucha a silných mrazů bylo možno Vltavu přejít suchou nohou. 

 
Snímek dobytého objektu Maginotovy linie na 
francouzké severní hranici, poničeného v roce 
1940.  Nejstrašnější nacistickou zbraní proti 

opevnění byl původně protiletadlový kanón ráže 88, 
umístěný běžně mimo dostřel kulometu. 

Z řopíku by toho asi v takovém případě moc 
nezbylo. 

   V době očekávané agrese ze strany Německa byla koncem září 1938 výborně vyzbrojená a vycvičená 
československá armáda mobilizována a plně připravena na plánovaných pozicích, což byla z pohledu tehdy 
nedokonale připravených Němců nejhorší možná situace. Proto by obsazení Československa silou nepochybně 
způsobilo nepříteli nepřijatelně vysoké ztráty. V týlu linie mezi Vltavou a soustavou rybníků byla u Soběslavi 
při mobilizaci umístěna jedna z nejsilnějších československých jednotek, 4. rychlá divize, s naštvanými a 
natěšenými generály i mužstvem. Přičemž měli k dispozici i silné tankové jednotky. Většinu tehdejších 
německých tanků bylo možné zneškodnit kulomety s průbojným střelivem, kterého bylo dostatek, a navíc 
komunikace i jiné úseky vhodné pro tanky většinou uzavíraly polní protitankové kanóny. 

Další fotografie a informace: 
Úvod  Moráň-Zrůbek  Kamýk-Voznice  Šefrovna-Podkova  Solenice-Zlákovice 

Radava-Podolsko  Hladná-Pašovice  Týn  Buzkov-Cirhan   Dvořiště-Rožmberk (obsahuje 
přídavek Hracholusky) 


