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Popis a cíl muzea  

 
      Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“,z.s., je spolkem směřujícím 

svou činnost k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin.  
       Zabývá se konkrétně obdobím let 1918 – 1938, respektive obdobím tzv. „první 

republiky“.  
       Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města 

Chomutova, které jsou spíše symbolem zániku tohoto krátkého období našich dějin, 
nicméně naučná stezka a odborný výklad průvodců muzea zahrnuje také téma 
zrodu Československé republiky a veškerá fakta týkající se těchto necelých tří 
výjimečných dekád 20. století.  

       Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z.s. svou ojedinělou koncepcí 
zrekonstruovaných objektů lehkého opevnění, určených původně pro bezprostřední 
obranu Československé republiky, demokracie a svobody jejích občanů, dnes 
oslovuje všechny generace veřejnosti.  

      Prohlídek s odborným výkladem se pravidelně zúčastňují senioři, rodiny s dětmi, 
školy, či dětská volnočasová sdružení, se kterými aktivně spolupracujeme (Junák, 
DDM Chomutov, atd).  
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Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ 

 

Základní objekt muzea lehký objekt K51/10/A160š 

Muzeum se nachází jeden kilometr nad Chomutovem a nabízí návštěvníkům 
neobvyklý pohled do historie vojenských opevnění. 
Po stezce dlouhé cca 4 kilometry se turisté seznámí s vojenským opevněními, zákopy 
a zapomenutými kulometnými hnízdy. To vše samozřejmě i s odborným výkladem 
zkušených průvodců. Muzeum tvoří několik objektů lehkého opevnění z roku 1936 a 
1937. Novější typ lehkého opevnění zastupuje objekt K51/10/A160š, který je 
kompletně zrekonstruován včetně výstroje a výzbroje do stavu, v jakém se nacházel 
ve chvíli, než měl sloužit v bojích s nepřítelem v roce 1938. Návštěvník uvnitř uvidí 
původní výbavu včetně zbraní a výstroje osádky. Samozřejmostí je i obnovený 
maskovací nátěr provedený podle dochovaných zbytků původního maskování. 
 

 
 



• Muzeum vlastní celkem 12 pevnůstek,   

        z toho 5 objektů z roku 1937 – lidově zvaných „řopík“  

        a dalších 7 objektů z roku 1936 

 

• Muzeum udržuje stejnojmenný spolek tvořený 10 
členy a mnoha příznivci 

 

• Během návštěvních sezon návštěvníky provádí čtyři 
zkušení průvodci 

 

• Členové vybudovali a udržují  naučnou stezku  

       čs. opevněním nad městem Chomutovem 

 

• Celkově se muzeum stará o 21 objektů z toho 16 jich 
je v současné době natřeno 

 

• Součástí muzea je unikátní originální protitanková 
překážka tvořená ze 130 ks ocelových rozsocháčů 





Přehled všech zrekonstruovaných pevností 
 



Přehled všech zrekonstruovaných pevností 
 

Objekt  K51/10/A160š Objekt  K51/12/A160 

Objekt  K51/15/A160Z Objekt  K51/13/A160 



Objekt V.b/92/A Objekt V.b/89/C 

Objekt V.b/87/C Objekt V.b/85/C 



Objekt V.b/86/A Objekt V.b/88/B 

Objekt V.b/81/B Objekt V.b/102/C 



Objekt V.b/90/A Objekt V.b/83/B 

Objekt C12/59/A220Z Objekt VI./130/B 



Prohlídky pevností pro veřejnost 
 Muzeum „Na Kočičáku“ je každoročně otevřeno každou sobotu od května do října. 

Zkušení průvodci muzea profesionálně provádí návštěvníky i v mimořádných 
termínech. Během školního roku je muzeum častým cílem škol.  

Celkový počet návštěvníků za rok je přes 2000 osob. 
 



Rekonstrukce pevností z let 1936 -1937 

• Muzeum zrekonstruovalo či se podílelo na rekonstrukci 
těchto objektů: 

        Lehké objekty z úseku K51 Chomutov č. 10, 12, 13, 15 

        Lehké objekty z úseku V.b Chomutov  č. 81, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 92, 94 

        Lehký objekt z úseku C12 – Louny č.59 

        Lehký objekt z úseku VI. – Most  č.30 

•  V rámci údržby a rekonstrukcí odpracovávají členové 
spolku ročně cca 3000 hodin 

• Členové spolku pravidelně udržují zatravněný prostor o 
rozloze 7.300m2 

• Během posledních tří let muzeum vystěhovalo celkem 6 
objektů od bezdomovců a zrekonstruovalo do důstojné 
podoby tj. Nátěru a objekty řádně uzavřelo 

• V roce 2010 získalo od ministerstva obrany celkem 130 ks 
originálních ocelových rozsocháčů, které v současné době 
prochází důkladnou rekonstrukcí 

 

  





Naučná stezka  
 
  
 

Unikátní naučná stezka vedoucí linií opevnění. Návštěvníci v době 
nepřítomnosti průvodců můžou díky naučným panelům získat detailní 
informace o důvodech výstavby, principu a systému opevnění . Naučná 
stezka se též nevyhýbá popisu konce třicátých let minulého století 
zakončeno Mnichovskou dohodou a koncem první republiky.  
 



Pěší pluku 46 - Chomutov 
 





Prapor pěšího pluku 46 z Chomutova 
V roce 2015 muzeum Na Kočičáku získalo byla velmi 
kvalitní kopii praporu pěšího pluku č. 46. Za přispění 

mnoha přispěvatelů a sponzorů byl rok trvající 
projekt v dubnu roku 2015 ukončen. Projekt který 

spočíval v zajištění financí k realizaci, v častých 
návštěvách VHÚ, prohlídkách originálního praporu, 
jednáním s firmami, kteří vyšívají prapory a časté 

korektuře grafiky. 
Prapor byl  slavnostně představen a požehnán 

8.5.2015 v rámci akce 70. výročí osvobození města 
Chomutova v městském parku.. 





Pietní akce a čestné stráže 
 
 



 
Dobové tábory 

 
 



 
Dětské dny 

 
 
 



 
Příměstské tábory na Kočičáku 

 
 
 



 
Zájmový kroužek „Mladý bunkrák“ 

 
 
 



 
Historicko-vojenské ukázky 

 
 



 
Akce na Kočičáku 

 
 



 
TGM 

 
 



 
Zahraniční expedice 

 



 
Údržba a provoz CO krytu 

 



Mikrobus 



Zázemí  muzea „Na Kočičáku“ 

• Vojenské stany 

• Polní kuchyň 

• Motorové pily a křovinořezy 

• Agregáty 

• Osvětlovací souprava 

• Služebním vozidlo s přívěsným 
vozíkem 

• Kompletní dílna 

• Sklady  

• Projektory 

• Obytná maringotka 

 

 

 


