


Kontrola č. 9 – Einmannbunker 

Mapu noční etapy jsme pojmenovali podle objektu kontroly č. 9 – Einmannbunker. Vedle 

tzv. řopíků, krytů české provenience, je nejčastějším opevněním, se kterým se můžeme 

setkat na území České republiky. Drážďanská firma Dyckerhoff und Widmann K.G. 

Betonwerke Cossebaude (zkráceně Dywidag) je během války vyráběla ve velkých sériích. 

Jedná se pravděpodobně o první prefabrikovanou pevnostní stavbu na světě. Sestává 

z dutého, 240 cm vysokého betonového válce (vnitřní průměr 110 cm, vnější 140 cm) 

s průzory, betonovými dvířky na železných pantech a kuželovitou střechou. Jednotlivé díly 

byly spojeny šrouby a opatřeny krycím nátěrem v odstínech od šedé barvy po světle 

zelenou. Ke konci války se už kamufláž neaplikovala. Výrobce používal kvalitní 

betonovou směs vyztuženou svařenou ocelovou sítí, proto se většina bunkrů zachovala ve 

velmi dobrém stavu dodnes. 

 

Jak napovídá originální název Luftschutz-Splitterschutzzelle (protivzdušná protistřepinová 

kobka), byl určen k ochraně strážných při leteckých náletech, zejména na průmyslové 

nebo železniční objekty. Lidový název Einmannbunker není zcela přesný, protože býval 

využíván k ochraně až tří osob. Typickou posádku tvořili např. příslušníci tzv. 

Werkschutz, ozbrojené ostrahy, kteří v továrnách Velkoněmecké říše střežili válečné 

zajatce a totálně nasazené pracovníky. Ti při spojeneckých náletech do krytu nesměli. 

Pobyt v bunkru během náletu musel být docela adrenalinový zážitek, podle pamětníků 

totálně nasazených na výstavbu chemičky Hermann Göring Werke v Záluží u Litvínova 

prý při výbuších bomb více než čtyřtunový kryt skákal až metr vysoko : -). 
 

 

Kontrola č. 10 – Přístřešek – fixní kontrola mini-ski(cyklo)rogainingu 

Noční kontrolu č. 10 jsme umístili na občerstvovací přístřešek nedaleko Mníšku, který je 

součástí česko-německého areálu fixních kontrol, vybudovaného naším oddílem v roce 

2012. Mapy pro zimní skirogaining a letní cyklogaining jsou dostupné na webech 

www.krk-litvinov.cz/cs/miniskirogaining/ a www.krk-litvinov.cz/cs/minicyklogaining/. 

Máte možnost vybrat si jeden ze dvou startů, které jsou zároveň i cílem. Vystartovat 

můžete z parkoviště pro běžkaře na Klínech, nebo od Sportwelt areálu v Seiffenu. Vaším 

úkolem je v daném časovém limitu (3 hodiny pro běžky, 2 pro kolo) objet co nejvíce 

kontrol a nasbírat maximum bodů. Na rozdíl od rogainingu se počítá desetinásobek druhé 

číslice kódu kontroly (34 ~ 40 bodům, 39 ~ 90 atp.). Po dojezdu do cíle si sami spočtete 

získané body, a v případě, že se nestihnete vrátit v limitu, odečtete si 5 bodů za každou 

započatou minutu zpoždění. 

 

Zasoutěžit si mohou jak jednotlivci, tak celé kolektivy. Na webové stránce projektu 

můžete svůj výkon zapsat do výsledkového formuláře a na dálku se tak porovnat s dalšími 

soupeři. Samozřejmě mějte na paměti, že výsledek je hodně závislý na počasí, a v zimě na 

kvalitě úpravy projetých/neprojetých stop. 

 

https://www.krk-litvinov.cz/cs/miniskirogaining/
https://www.krk-litvinov.cz/cs/minicyklogaining/

