
 
Opatření k ostraze hranic ČSR a mobilizaci branných sil 

v roce 1938 si připomeneme návštěvou udržovaných 
opevnění u městečka Králíky. 

 
 Dne 7. srpna 2010 organizuje prezidium ČaSOD dle Plánu roku 2010 ve spolupráci 
s ČsOL vzpomínkovou akci k připomenutí vůle celého národa se bránit agresivitě 
hitlerovského Německa opatřeními na státní hranici a mobilizací v roce 1938. Pietní 
a vzpomínkovou akci při příležitosti 72 výročí těchto událostí spojíme s prohlídkou opevnění 
v úseku 6. hraničářského pluku v rozsahu: 
 
1. Expozice nově otevřeného (dnem 29. 6. 2010) Vojenského muzea Králíky – zahájení 
prohlídky v 9.00 hod. Dále dle programu Klubu vojenské historie /KVH/ navštívíme: 
2. Expozice K-S14 tvrz U Cihelny; 
3. Expozice K-S12a - Dělostřelecká tvrz Hůrka; 
4. Expozice K-S22- Dělostřelecká tvrz Bouda + jeden z pěchotních srubů (21-24) 
Ve všech expozicích je dobové vybavení včetně výzbroje. Pokud nás bude dostatek (skupiny 
po 15 osobách), rozčleníme účastníky na trasy dle vašich požadavků: 

A) méně pohybliví, s nízkou náročností trasy; 
B) rozšířená trasa - zaměření na velení a řízení boje; 
C) rozšířená trasa -zaměřená na technické vybavení, výzbroj a logistiku 
 
 Máme přislíbenu nadstandardní prohlídku po trasách, které nejsou pro návštěvníky 

otevřeny. Proto využijte této jedinečné nabídky vidět to, co by jste jinak navštívit nemohli 
a přihlaste se k účasti.  

 
 V rámci kapacity BUS je možno vzít i rodinné příslušníky (podle pořadí a počtu 

přihlášených). Myslíme si, že je třeba i našimi skupinami podpořit KVH - neziskové 
organizace, které se věnují prezentaci o sebevědomí našich národů v předvečer mnichovského 
diktátu a s udržováním expozic mají značné výdaje. Proto si budeme vstupné platit (celková 
částka do 200,-Kč/na jednu osobu bude vybírána v autobuse pro společné vstupenky se 
slevou). 

 
 Pro dopravu z Prahy Dejvic do Králík a zpět bude zabezpečen bezplatně od MO 
autobus, odjezd v 6.00, návrat do Prahy do 20.00 hodin - po trase se zastávkami pro 
přistoupení: 
 
- Výjezd z parku techniky v 6.00 hod.; bus převezme Ing. Vladimír Maršík (mob. 602 742 
346), současně „nástupní místo čís. 1“ /NM1/; 
- NM 2 s pohotovostí k odjezdu  v 06.15  hod.- u metra Černý most- odstavný pruh u výstupu 
z metra směrem k dálnici D11(na Hradec Králové); 
- NM3 - na D11 za exitem 35 (odbočka na Poděbrady) - parkoviště u čerpací stanice OMV 
(směr Hradec Králové) – pohotovost k odjezdu v 6.40 hod. 
- NM4  v  Hradci Králové v prostoru: TERMINÁL MHD pohotovost k odjezdu v 07.30 hod.; 
- NM5 - Týniště nad Orlicí v prostoru: křižovatky silnic číslo 11 a 305 (odbočka na 
Albrechtice) pohotovost k odjezdu v 7.50 hod.; 
- NM 6 - Žamberk v prostoru: Masarykovo náměstí - parkoviště pohotovost k odjezdu v 08.15 
hod.; 



  
 Plánujeme společný oběd- každý na vlastní náklady, dotazujeme se na požadavek 
dietního jídla pro jeho zabezpečení. Předběžnou nabídku - objednávku zajistí KVH. 
Odjezd zpět do Prahy - v 16.00 hod, návrat v cca 20.00 hod (bude zastávka  30-40 min na 
večeři na trase – uvítáme doporučení - velká benzinka se samoobsluhou, aby se to stihlo).  
 Celkem tam a zpět - do 450 km, 14 hodin. Ústroj doporučujeme sportovní, v tvrzích je 
chladno. Apelujeme na členy ČaSOD i ČsOL, aby využili nabídky také proto, že je třeba 
využít kapacity zapůjčeného autobusu. Úmyslně volíme jiný termín (hlavní akce je na Cihelně 
21. 8. 2010, další termíny s dynamickými ukázkami – viz Plán ČaSOD), abychom si v klidu 
mohli prohlédnout expozice a členové KVH na nás měli čas. 
 
Závazné, jmenovité objednávky prosím zasílejte na e-mail: armourer48@gmail.com, 
nebo fax: 272 731 597 do 19. 7. 2010 s údaji: 
 
Hodn. PŘÍJMENÍ, Jméno Číslo 

průkazu 
ČaSOD, 
ČsOL 

Nastoupím 
na NM č.: 

Požaduji 
dietní 
oběd 

Využiji 
trasu: 

Kontaktní 
mobil na 
cestě 
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