
drátěná protipěchotní překážka

zapuštěná drátěná protipěchotní překážka

průjezd pro nákladní automobily

průběh podzemních chodeb

kabelový objekt

průběh zemního kabelového vedení

kameninové potrubí

Objekty tvrze Hanička:

S-76 pěchotní srub „u lomu„

S-77 pěchotní srub „u pozorovatelny„

S-78 dělostřelecká otočná věž „na pasece„

S-79 dělostřelecký objekt „na mýtině„

S-79a vchodový objekt „u silnice„

S-80 pěchotní srub „u potůčku„

Naučná stezka
Opevnění

Rokytnicka

Vydáno městem Rokytnice v Orlic-
kých horách v roce 2013. Fotografie 
poskytl Jiří Novák, Ladislav Čermák  
a Pavel Minář.

Naučná stezka po objek-
tech československého 
opevnění budovaného na 
hřebenech Orlických hor v 
letech 1936 až 1938 zahrnuje 
čtrnáct informačních panelů 
rozmístěných podél červené turistické značky mezi Panským 
polem a Anenským vrchem a v prostoru tvrze Hanička. Opev-
nění na hřebenech Orlických hor patří mezi nejlépe dochované 
pevností stavby 20. století v České republice!
Projděte se okouzlující přírodou a poznejte blíže zajímavou 
část historie naší země!

Naučná stezka po objektech stálého opev-
nění budovaného na hřebenech Orlických 
hor v letech 1936 až 1938 Vás provede po 
místech, kde se v  roce 1938 připravovali 
stovky odhodlaných mužu na obranu své 
vlasti, Československé republiky. Čtr-
náct panelů rozmístěných podél červené 
turistické značky mezi Panským polem 
a  Anenským vrchem a  také v  prostoru 
tvrze Hanička Vám pomůže si vytvořit 
ucelenou představu o  promyšleném sys-
tému pevnostních staveb, o jejich výzbroji 
a vybavení, ale také o připravenosti a od-
hodlání jejich obránců v kritických dnech 
osudného podzimu roku 1938. Českoslo-
venské opevnění ve své době patřilo ke 
světové špičce, ale nedostatek času nutný 
k  realizaci příliš rozsáhlého programu 
zapříčinil, že se jej včas nepodařil zcela 
dokončit. I  přestože firmy nedokázaly 
všechny stavební a instalační práce úplně 
dokončit, byla úroveň výcviku a morální 
stav osádek, příslušníků hraničářského 
pluku 19 ze Žamberka, na tak vysoké 
úrovni, že by bezesporu splnili na ně 
kladené úkoly. Je hořkou ironií osudu, že 
objekty nakonec přinesly nejvíce užitku 
těm, proti kterým byly budovány, němec-

ké armádě. Bez boje obsazené objekty 
posloužily okupantům jako zkušební po-
lygony či jako vítaný zdroj kvalitních su-
rovin pro hladový zbrojní průmysl Třetí 
říše. V  rabování ocelolitinových prvků 
z opevnění pokračoval po skončení druhé 
světové války národní podnik Kovošrot. 
Přes všechny tyto nepříznivé skutečnos-
ti se v prostoru Haničky dochovala řada 
historicky cenných a zajímavých zástup-
ců fortifikačního stavitelství. Po naděj-
ném období na počátku 70. let minulého 
století, kdy byla tvrz Hanička místními 
nadšenci na krátký čas zpřístupněna ve-
řejnosti, ale přišel nečekaný příkaz k uza-
vření tvrze, kterou do své správy převzalo 
Federální ministerstvo vnitra ČSFR. Cí-
lem rozsáhlých stavebních úprav a  ne-
malých finančních investic bylo v  letech 
1980-1992 vybudování moderního veli-
telského pracoviště pro čelní představi-
tele této instituce. Staré, mnohdy značně 
zpustošené a k nepoznání zarůstající že-
lezobetonové sruby a řopíky zasazené do 
krásné přírody Orlických hor by proto 
neměly zůstat zapomenuty, aby i  dalším 
generacím připomínaly nesmírné odhod-
lání našich předků bránit svoji vlast.

Situace na povrchu a v podzemí tvrze Hanička v roce 1938

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Úsek Hanička – Anenský vrch
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R-S 85

R-S 84
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Seznam tabulí naučné stezky

1
Naučná stezka „Opevnění Rokytnicka“
Popis naučné stezky, objekt R-S 74, pokyny pro návštěvníky
Parkoviště, křižovatka turistických cest

2
Lehké opevnění
Historie a popis lehkého opevnění v Orlických horách
Možnost prohlídky lehkého objektu (podle návštěvní doby)

3
Dělostřelecká tvrz Hanička
Historie dělostřelecké tvrze Hanička v letech 1936 až 1995
Schéma podzemí, křižovatka turistických cest

4
Vchodový objekt R-S 79a
Historie objektu, informace o akci Kahan
Začátek prohlídky podzemí, expozice, pokladna, občerstvení

5
Pěchotní srub R-S 80
Historie objektu
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

6
Dělostřelecký srub R-S 79
Historie objektu, tvrzové dělostřelectvo
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

7
Dělostřelecká věž R-S 78
Historie objektu, dělostřelecká otočná věž Škoda
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

8
Pěchotní srub R-S 76
Historie objektu
Konec prohlídky podzemí (výsup na povrch)

9
Pěchotní srub R-S 77
Historie objektu
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

10
Pěchotní srub R-S 81
Historie objektu, pancéřové zvony a kopule
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

11
Pěchotní srub R-S 82
Historie objektu, 4cm protitankový kanón (zbraň L1)
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

12
Výstavba čs. opevnění 1935-38
Organizace výstavby čs. opevnění v letech 1935-38
Další zajímavé objekty u červené turistické značky

13
Pěchotní srub R-S 84
Historie objektu, osádky opevnění
Interiér objektu není přístupný veřejnosti

14
Pěchotní srub R-S 85
Historie objektu, překážkový systém
Interiér objektu není přístupný veřejnosti, rozhledna Anenský vrch
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Tabule naučné stezky

Parkoviště na Panském Poli

Objekt těžkého opevnění

Trasa naučné stezky

Turistické značky

Úsek Panské pole – Hanička

M

M Tvrz Hanička - vstup do podzemí

Panské
Pole

Rozhledna

240 metrů

1 200 metrů

280 metrů

430 metrů

0 metrů

90 metrů

180 metrů

210 metrů

220 metrů

960 metrů

0 metrů

0 metrů

420 metrů

640 metrů

120 metrů

1 200 metrů
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