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KATASTREM OBCE TĚCHONÍN          (3/4)
 Třetí část seriálu „Katastrem obce Těcho-
nín“ bude tentokrát asi zajímavější pro mužskou 
část. Mimo jiné se podíváme i na méně známé 
zajímavosti - „špeky“, související s  opevněním 
na těchonínském katastru.
 Cestou k  linii čs.  opevnění odbočíme na 
místo, kde je svatý obrázek (pozn. autora: já mu 
říkám „Obrázek 2“), podobný tomu známému 
„U obrázku“ u kóty Javorně. Možná na něj na-
razí občas nějaký houbař, ale jinak tudy nikdo 
nechodí. Říká se, že na tomto místě došlo k ja-
kémusi neštěstí během těžby dřeva (foto č. 1).
 V předchozí části 2/4 jsem zmínil i některé z kabelových objektů na katastru obce, které propojo-
valy mezi sebou objekty těžkého opevnění a zároveň s kasárny. Pod Vysokým kamenem je možné vidět 
i „kabelovku“ B-2021 (napojení objektu K -S 26 
„Na mýtině“), která jako jedna z mála byla před 
několika lety nadšenci z Muzea Vysoký kámen 
vyčištěna, a je tak možné nahlédnout do jejího 
interiéru a  vidět, jak taková kabelová komora 
typu B vypadá. Proti typu C (kabelová studna) 
má kabelová komora nejen vstupní místnost, 
ale i místnost boční, do které se vstupovalo přes 
plechové dvoukřídlé dveře. V této místnosti pak 
vyúsťovaly telefonní kabely a měly být propoje-
ny ve svorkovnicích (foto č. 2, pozn. autora: v některých kabelových komorách na Králicku jsou ještě 
k vidění i ty zmiňované plechové dveře).
 „Špekem“ a  zároveň i  jedinečností je objekt lehkého opevnění (LO)  – „řopík“ s  označením 
A/60/A-160, který stojí na červené turistické 
značce (ale zároveň na katastru Těchonína), 
zhruba 350 m jihovýchodně od kóty Vyso-
ký kámen (843 m). Tento objekt byl během 
zkoušek německé branné moci v roce 1940 
jako jediný na čs.  opevnění upraven a  do-
plněn o malý tzv. „diamantový příkop“ pod 
pravou střílnou (foto č. 3) a osazen těžkým 
kulometem vz. 37 i  s  odpadem nábojnic 
právě do zmiňovaného diamantového pří-
kopu, tak jak je to běžné u objektů těžkého 
opevnění (TO). Fotografie tohoto osazeného 
kulometu se pak tehdy objevila i v německé 
propagační knize Denkschrift (čb část foto 
č.  3). A  nadšenci z  Muzea Vysoký kámen 
tuto střílnu osadili právě těžkým kulometem 
vz. 37 i s odpadem nábojnic, tak jak to tehdy 
udělala německá armáda (foto č. 3).
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 Když už jsme nedaleko tvrze Bouda, 
zmíním i  nově zrekonstruovaný vchodový 
objekt tvrze Bouda K -Ba -S 22a „Krok“. Pro-
vozovatelům muzea se totiž podařil husar-
ský kousek - uvedení „vchoďáku“ do podoby 
v  r.  1938 i  s  maketami pancéřových zvonů 
(včetně šedé barvy, jak dokazuje i přiložená 
dobová část fotografie č. 4).
 Co se kubatury betonu týče, je toto 
největší vchodový objekt všech postavených 
tvrzí na čs. opevnění, jehož betonáž probí-
hala ve dnech 14.- 21.  října  1937. Během 
okupace pak byly německou armádou zvony 
a střílny těžkých kulometů odstraněny, čímž 
byl i objekt dost poničen. První rekonstruk-
ce vchodového objektu pak proběhla podle 
dobové dokumentace už po válce v období 
od 7.  května  1949 do 21.  dubna  1950, kdy 
zde armáda uvažovala o zřízení ústředního 
skladu ženijní munice ČSLA. V dubnu 1950 
pak byly práce ukončeny a nedošlo už k izo-
lačním vrstvám objektu a omítkám. V roce 
2020-21 pak díky provozovatelům a majite-
li zdejšího muzea došlo po padesáti letech 
k dodělání izolací a omítky a objekt byl do-
plněn maketami zvonů a střílen tak, jak vypadal v roce 1938, kdy ho 9. října toho roku naše armáda 
opustila (foto č. 4).
 Dalším zajímavým místem souvisejícím s čs. opevněním, i když už je kousek za hranicí katastru 
Těchonína, je skalní útvar u kóty Bradlo (988 m) na Suchém vrchu. Samozřejmě, že tu skálu zná asi 
skoro každý, ale asi jen pár lidí ví, že nedaleko ní je v houští a borůvčí schovaná kabelová studna C-1534 
(foto č.  5 b)!? 
A to z toho dů-
vodu, že skála 
na Bradle měla 
sloužit jako 
polní pozorova-
telna. Jak totiž 
dokazuje i  při-
ložená historic-
ká pohlednice 
(foto č.  5a), byl 
z  tohoto místa 
skvělý výhled 
od Červené Vody přes Kladskou kotlinu (tehdejší Německo) až na Adam.
 Pro cestu zpět do obce využijeme vojenskou cestu z Těchonína na Boudu a zároveň se podíváme 
na její historii. Ještě než se k té historii cesty dostaneme, zmíním i jedno místo hned vedle cesty. Asi 
200 m před druhým „rejdem“ (z pohledu od Boudy) je vpravo do lesa nenápadná cesta (dnes lesní 
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paseka). Po 100 metrech po této cestě 
narazíte na základovou skořápku s oce-
lovými distančními sloupky, které měly 
nést bednění pro betonáž. K té už ovšem 
nedošlo, a tak řopík A/268/A-140 nebyl 
postaven (foto č. 6).
 Stavba cesty, určené k  zásobování 
tvrze Bouda, byla zahájena 22.  červen-
ce  1936 a  začíná u  č.  p. 39 a  dále po-
kračuje podél Těchonínského potoka, 
pomocí dvou „rejdů“ překonává převý-
šení a končí u vchodového objektu tvrze 
Bouda. Její délka je 3893 metrů. Výstav-
bě cesty ovšem nejprve předcházelo vy-
vlastnění pozemků, na kterých měla být silnice postavena. Jednalo se o vykoupení částí pozemků pěti 
jejich vlastníků, kterými byli František a Berta Effenbergerovi z č. p. 39, Karel a Marie Lesákovi z č. p. 
40, Josef Verner z č. p. 44, Karel a Terezie Wotawovi z č. p. 168 a Velkostatek Kyšperk, který vlastnil 
zdejší les. Celkem bylo vykoupeno 19 925 m2, stanovená cena za 1 m2 činila 2,50 Kč. Toto vykoupení 
pozemků dodnes dosvědčují hraniční znaky s iniciálami vojenské správy „VS“ a číslo znaku, kterých 
lze podél cesty ještě dnes najít několik desítek.
 Stavba cesty byla zadána firmě 
Litická akciová společnost, Praha II 
na částku 546 779,91 Kč, dokončena 
a  předána k  užívání byla 16.  červ-
na  1937. Během kolaudace stavby 
26. srpna 1937 došlo ještě k úpravám 
v rozpočtu a konečná částka za výstav-
bu silnice činila 601 826,38 Kč.
 Jak cesta vypadala, když byla 
nová, ukazuje fotografie u mostku pod 
prvním „rejdem“. Na fotografii je rodi-
na pana Filipa, obchodníka z č. p. 67 
u  kostela (později Barnatovi), sedící 
dívenka první zleva je právě paní Bar-
natová (Filipová), dcera pana Filipa. 
Na barevné části fotky je stejné místo 
dnes (foto č. 7).
 Když procházíme Hluchovem, 
zmíním ještě jednu zajímavost, která 
se vztahuje k výstavbě opevnění v oko-
lí Těchonína. Třeba jenom na výstavbě 
tvrze Bouda v letech 1936-38 pracova-
lo přes 800 dělníků a někteří byli uby-
tovaní i  v  Těchoníně. Mimochodem 
v tomto období z tohoto důvodu došlo 
také k  rozšíření hostince v  Hluchově 
(č. p. 166) do současné podoby.
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 V Hluchově na statku rolníka Antonína Effen-
bergera (nar. 26. května 1901) nad morovým slou-
pem (č. p. 17, foto č. 8, dříve bratři Mikulečtí, dnes 
Hrdinovi) bydlelo tehdy 12 dělníků. Někteří z nich 
začali později, za tehdejší nemalé peníze, informovat 
přes hostinec na Steinbachu (dnes hraniční přechod 
Mladkov -Kamienczyk) německé špióny o tom, co se 
na objektech děje. Často se před rolníkem Effenber-
gerem bavili o  výstavbě opevnění, dokonce i  před 
ním kreslili různé plánky  apod. Na základě toho, 
poté, co se na zvědy přišlo, byli proviněni z vojenské 
zrady, a když se pak zjistilo i to, že rolník Effenberger 
o jejich činnosti věděl a nenahlásil to úřadům, byl i on obviněn (foto č. 9). Později byl Antonín Effen-
berger zproštěn viny a obviněn byl jen jeden z pracovníků, Jan Soják (pozn. autora: k celému případu 
existuje zhruba dvacetistránkový dokument, jehož kopii autor vlastní). Rolník Antonín Effenberger 
byl poté po válce 15. srpna 1946 odsunut jako Němec do Německa…
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