Muzeum československého opevnění z let 1935 – 38
K-S 5 „U potoka“

Osádka pěchotního srubu K-S „U potoka“
Vás zve
na připomenutí 70. výročí událostí roku 1938 a obránců československých hranic

OŽIVENÝ BUNKR
27. – 28. září 2008

Během podzimního víkendu můžete navštívit jednu z pevností, ve které vojáci
očekávali nepřítele hrozícího zpoza hranic v předvečer druhé světové války.
Za svitu petrolejových lamp dobově uniformovaná osádka:
• předvede obsluhu původní výzbroje – lehkých a těžkých kulometů
i unikátního 4 cm protitankového kanonu vz. 36
• ukáže v chodu technické vybavení pevnosti
• umožní vám načerpat vodu jediným dochovaným a funkčním pevnostním
čerpadlem Buldog
• zabydlí ubikace v podzemí a ukáže místa, kde vojáci trávili chvíle
odpočinku
• a mnoho dalšího
V okolí objektu bude postaven dobový vojenský tábor, bojové stanoviště Stráže
obrany státu a protiletadlové postavení kulometů. Připraveno bude i občerstvení z pivovaru
Hanušovice.
Pozor, v sobotu v průběhu akce nebudou běžné prohlídky za elektrického
osvětlení!
Propustky do pevnostního pásma (vstupenky) možno zakoupit na místě v ceně
obvyklého vstupného do muzea (40/20 Kč).
http://www.ks5.cz

e-mail: akcek5@centrum.cz

Na podzim roku 1938 tvořil pěchotní srub K-S 5 „U potoka" součást přísně
utajovaného a obávaného československého opevnění. Jeho osádka byla připravena a
odhodlána bránit králické údolí. Místo nepřátelského útoku však přišel rozkaz k ústupu …
Jeden z nejzachovalejších objektů králické oblasti je od roku 1994 rekonstruován
a přístupný veřejnosti jako muzeum nejen opevnění, ale i všech hraničářů, kteří bránili
hranice Československé republiky v roce 1938.
V dokonale zrekonstruovaných interiérech je možno shlédnout řadu unikátů,
jako je původní výzbroj (včetně unikátního 4 cm protitankového kanonu Škoda vz. 36,
jeden ze 4 exemplářů v ČR), technické vybavení pevnosti (jediné dochované a funkční
pevnostní čerpadlo Buldog) či rozsáhlá sbírka modelů opevnění. V okolí objektu se
nachází ukázky protipěchotních a protitankových překážek, které měly doplňovat
obranu proti nepříteli.
Návštěva pěchotního srubu K-S 5 „U potoka“ umožňuje získat ucelenou představu o
pevnostním systému Československé republiky a neměla by tak chybět v plánech žádného
návštěvníka oblasti pod Králickým Sněžníkem.
Umístění:

Muzeum naleznete na pomezí Olomouckého
a Pardubického kraje u obce Dolní Morava
(cca 15 km od Hanušovic a cca 5 km od Králík).
Přístup je pouze pro pěší, vozidla prosím
zanechte na záchytném parkovišti v obci, cca
700 metrů od muzea, odkud vede naučná
stezka až přímo k objektu.

Otevírací doba:

květen, červen, září, říjen: soboty 9:00-17:00
červenec, srpen:
soboty 9:00-18:00
neděle 9:00-16:00
+ společné akce Králické pevnostní oblasti

Internet: http://www.ks5.cz/

Kontakt:
email k5@seznam.cz

tel.: 777 027 004, 737 139 556

