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Brno a jižní Morava Brno DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/DnesBrno

Malý, ale útulný V bunkru v Březí uMikulova sice není prostoru nazbyt, ale široká postel, televize, reproduktor i kamna se do něj vejdou. 3x foto: bunkering.cz

JIŽNÍ MORAVA Zatopit v kam-
nech, zalézt si do postele a pustit
televizi. Tak vypadá dokonalá
představa lenošného večera.
V Březí uMikulova přestomá i kap-
ku adrenalinu – nocležník se totiž
může uvelebit ve vojenskémbunk-
ru.
Řopíky proměňuje ve stylové uby-

tování projekt Bunkering. Dovole-
nou v barvě khaki už mohou lidé
okusit na několika místech Česka.
„Odmala jsem měl rád vojenskou
historii. A protože armáda jednou
za čas řopíky odprodává, rozhodl
jsem se jednu z aukcí vyzkoušet,“
popisuje zrod projektu jeho zakla-
datel Richard Matouš.

Kdo by čekal strohou místnost
s holými stěnami, pletl by se. Pev-
nosti se proměnily v útulné pokojíč-
ky se vším potřebným. „Je to sice
malý prostor, takže vejít se do něj
se vším všudy není jednoduché, ale
díky postupu technologií dokáže-

me věci, které byly před pár lety ne-
myslitelné,“ říká autor nápadu.
Třeba zmiňovaný bunkr v Březí

napájí zelená energie ze solárního
panelu umístěného na bývalém vo-
jenském vysílači, jenž se nyní tyčí
vysoko nad řopíkem. Uvnitř je tele-
vize s možností připojení vlastního
USB, zabudovaný bluetooth repro-
duktor, LED osvětlení a o bezpeč-
nost se stará automatické fotozaříze-
ní zabírající okolí se záznamem. So-
ciální zázemí je vyřešené tak, že ve-
dle bunkru postavili suchý záchod
a vodu dováží každému návštěvní-
kovi zvlášť, stejně tak dřevo na otop
do kamen. Uvnitř jsou však i malá
plynová kamínka a také kuchyňka.
„Nestavíme se na roveň klasické-

ho ubytování, pobyt v bunkru nabí-
zíme spíš jako zážitek,“ vysvětluje
Matouš. Právě ti, kteří po neobvyk-
lé zkušenosti prahnou, jsou také
nejčastějšími zákazníky. „Dnes jsou
populární různé formy ubytování,
jako například stromové domy, jur-
ty nebo třeba lodní kontejnery. Prá-
vě ti, kteří hledají nějaké alternativ-
ní ubytování, si nás najdou nejčastě-
ji,“ odhaluje.

Podle něj si cestu do upraveného
bunkru najdou i milovníci vojen-
ské historie. „Tam je to ovšem ně-
kdy trochu kontraproduktivní, pro-
tože takoví lidé by byli rádi, kdyby
řopík zůstal v co nejpůvodnější po-
době. A je pravdou, že mezi těmi,
kdo řopíky odkoupí, je spíše ten-
dence provozovat je jako muzea.
My jsme jediní, kteří to uchopili za
kratší konec provazu,“ směje se
Matouš.

900 až 1 400 za noc
Na jižní Moravě zatím v rámci Bun-
keringu slouží dva objekty. V Březí
je to řopík vzor 37, v sousedním
Dobrém Poli pak mají na hezkém
místě mezi vinicemi bunkr C1 – ma-
lou pozorovatelnu s kompletním
zázemím. Vedle ní je ohniště s kry-
tým posezením a třeba i meteosta-
nicí. Zážitek se dá spojit i s půjče-
ním elektrické čtyřkolky, za noc tu
člověk zaplatí od 900 do 1 400 ko-
run.
Bunkrů by mělo v budoucnu při-

bývat. „Snažíme se přikupovat dal-
ší řopíky a nabídku rozšiřovat, ale
je to dlouhodobá záležitost. Proto-

že i když uspějete v aukci, trvá dlou-
ho, než se vyřídí všechny legislativ-
ní náležitosti,“ sděluje Matouš, jenž
provozuje také bunkry v Řehlovi-
cích na Ústecku a Županovicích na
Jindřichohradecku.
Že přibudou další řopíky určené

k přespání právě na jihu Moravy, je
přitom víc než pravděpodobné.
V kraji je téměř 800 bunkrů lehké-
ho a šest těžkého opevnění. Nejvíce
logicky na Břeclavsku a Znojem-
sku, kde měl být důmyslný systém
pevnostní obrany ochranou před
nacistickým Německem. V roce
1938 kvůli mnichovské dohodě
však padl do rukou nepřítele bez je-
diného výstřelu.
Armáda se snaží pohraniční pev-

nůstky postupně rozprodávat. Po-
slední nabídku zveřejnila na počát-
ku srpna, kdy nabízela čtyři objek-
ty v Podhradí nad Dyjí nedaleko
Vranovské přehrady, devět opevně-
ní inzerovala v Dyjákovicích nedale-
ko státní hranice s Rakouskem a na-
bídku doplnily ještě dva řopíky
u Mikulova. Následující aukce se
chystá už za pár dní. „Další nabídka
nemovitostí bude zveřejněna již
1. a následně 29. září tohoto roku.
K prodeji se připravuje téměř dva-
cet nových nemovitostí,“ uvedla
Jana Zechmeisterová z tiskového
oddělení ministerstva obrany.

Bunkry slouží jakomuzea
i vinotéka
Nový vlastník může bunkr libovol-
ně přestavět, řopíky tak nacházejí
mnohdy velmi originální využití.
Ten v Břeclavi například už léta fun-
guje jako vinotéka, u Vratěnína na
Moravě na základech řopíku vyrost-
la dřevěná útulna, se kterou se Jan
Tyrpekl dostal do finále České ceny
za architekturu. „Tyto objekty mají
ohromný potenciál, který však zů-
stává opomíjen. Snažili jsme se
o rozproudění debaty i inspiraci
pro další projekty, které by mohly
na pevnostech vzniknout,“ popsal
tenkrát architekt svou motivaci.
Znojemskomá ještě jednu zajíma-

vost. U Dyje na okraji Znojma stojí
„satelitní řopík“ – patrně jediný
bunkr s vlastní adresou, poštovní
schránkou a satelitní anténou. Slou-
ží pro Postcrossing, což je posílání
pohlednic lidmi z celého světa
prostě proto, že jim dělá radost ko-
munikovat tradičně, a nikoliv přes
internet. Jako muzea fungují pev-
nostní objekty v Břeclavi, No-
vosedlech, Šatově, Dyjákovicích či
Slupi.
Zprovoznit řopíky přitom vůbec

není jednoduché. I když stavebně
jsou v perfektním stavu, léta bez vy-
užití je doslova utopila v krajině. Na
pomoc je potřeba vzít i bagr. „Řopí-
ky byly už od počátku přihrnuté
tak, aby byly co nejméně viditelné
a tím i hůře zasažitelné. A samozřej-
mě za osmdesát dalších let se hlína
neustále navršovala, takže práce je
kolem toho dost. Ale když se o řo-
pík někdo začne starat, i místní se
diví, jak se krásně vyloupne,“ vy-
práví Matouš.

JIŽNÍ MORAVA Aby výlet nebyl
nuda, může se spojit s hledáním
a luštěnímúkolů souvisejících se za-
jímavým tématem. V tom případě
jde o takzvanou hledačku, stále ob-
líbenější rodinnou zábavou. A Jiho-
moravský kraj je jimi přímo protka-
ný.
„Jejich výhodou je, že bývají pří-

stupné celoročně. Hodí se však mít
s sebou tužku a papír,“ přibližuje
Irena Navrkalová, tajemnice desti-
nační společnosti ZnojmoRegion,
která aktuálně sestavila přehled
ověřených tras pro celou turistic-
kou oblast Znojemsko a Podyjí.
Zadání úkolů s mapou a popisem

trasy se dá buď stáhnout v chytrých
mobilech, vytisknout domana počí-
tači, ale k vyzvednutí bývají i vmíst-
ních infocentrech, kde na úspěšné
luštitele někdy čeká i drobná odmě-
na. Většina je zdarma.
Mnoho hledaček nabízí mobilní

aplikace Skryté příběhy. Třeba ten
z roku 1645, ve kterém se děti vyda-

jí po stopách švédského obléhání
Brna přes hradby, obrannou věž až
na samotný hrad Špilberk. Na čtyř-
kilometrové trase se sedmi zastave-
ními mají pomoct obráncům Brna
v čele s Raduitemde Suchesem pro-
ti švédské přesile.
Zaujme i kilometr a půl dlouhá

trasa na kopec s hradem Veveří za
tajuplnou legendou o templář-
ském pokladu. Nebo téměř detek-
tivka o nově zvoleném císaři Joštu
Moravském, který náhle zemřel.
Byla to vražda? Má v tom prsty čes-
ký, nebo uherský král? Na to se od-
pověď dozvědí ti, kteří absolvují
dvoukilometrovou procházku cen-
trem Brna, třemi parky a výstup ke
Špilberku.
Nejvíc hledaček ovšemnabízí Zno-

jemsko. Jedna muzejní seznamuje
s nejvýznamnějšími památkami, tři
příběhy se ukrývají v už zmíněné
aplikaci. V jednom se člověk ocitne
ve Znojmě roku 1226 a bude řešit
nelehký úkol, jak nejlépe vyměřit

nové královskéměsto. Další dva při-
bližují těžké životní osudy vynález-
ce Prokopa Diviše. Dvě hledačky
připravila i Správa národního par-
ku Podyjí – první vede vmístech bý-
valé železné opony v okolí Čížova,
druhá na krásnou vyhlídku Seals-
fieldův kámen.
Například ve Vranově nad Dyjí

jsou hned tři trasy: okolo řeky
Dyje, okolo zámku nebo naučnou
Claryho stezkou. VMiroslavi prove-
de a zabaví Pabákova stezka, úkoly
spojené s legendami a pověstmi če-
kají i na strašidelné stezce zdejšího
zámku.
Hledání a luštění úkolů se však ne-

musí týkat pouze pěších výletů. Na
Jevišovicku novou cyklotrasu pro-
pojili s hledáním QR kódů a luště-
ním šifer, díky čemuž se kolaři se-
známí s místy spojenými opět s Ra-
duitem de Suchesem, který si po
usazení na jižní Moravě za své sídlo
zvolil právě jevišovické panství.
—Markéta Dušková

Ivana Solaříková
editorka MF DNES

Dobové výdřevy Futuristický, dobrodružný a útulný. Tak popisují lidé z Bun-
keringu svůj nejmenší objekt C1 v DobrémPoli na Břeclavsku.

Blanensko

Hasiči chytali
krajtu na oplocení

Jihomoravští hasiči se čas od času
potýkají s hady, včerejší případ se
však vymykal. Do oplocení křížku
nedaleko obce Rozseč nad Kunštá-
tem na Blanensku se totiž během
dne zamotala krajta. „Občas odchy-
táváme hady, ale většinou v zástav-
bě, takhle mezi obcemi nikoliv.
A navíc šlo o krajtu, což je opravdu
výjimečné,“ poznamenal mluvčí
hasičů Jaroslav Mikoška. „Že je to
krajta, nám řekl odborník, kterého
jsme požádali o radu. Kdo je majite-
lem, zatím zůstává záhadou. Kon-
taktovali jsme chovnou stanici
a hada jí předali do péče,“ sdělil
Mikoška. (vh)

Výlet s úkoly: ráj hledaček je Znojemsko
Brno

V Komárově se
poběží za tmy

Desetikilometrový běh za svitu čelo-
vek čeká zítra účastníky hlavního
závodu NN Night Run, který se
uskuteční v brněnském Komárově.
Na startu ve 21.15 v areálu Hněvkov-
ského očekávají organizátoři 1 500
běžců, mezi něž se obvykle řadí
i úplní začátečníci. Kdo si netrouf-
ne na delší trať za tmy, může přijít
už odpoledne, kdy se konají závody
pro děti 211 Kids Cup i nesoutěžní
běh Nutrend Family Run, na nějž je
možné se vydat i s kočárkem nebo
zvířecímmazlíčkem. Ve 20.15 pak
startuje pětikilometrové klání Avon
Běh. Pro účastníky jsou připraveny
odměny v podobě suvenýrů. (muf)

Z hraničních opevnění se stávají zážitkové
hotely. Na jižní Moravě zatím takto fungují dva
řopíky a bude jich přibývat.

Netradiční noclehUž pohled z venku ukazuje, že hosty čeká nevšední záži-
tek. Vedle řopíku vzoru 37 najdou ohniště a suchý záchod.

Noc v bunkru

Přehled
Další hledačky v kraji

● Brno
Čtyřkilometrová trasa od výstaviště
přes Svratku a Kamennou kolonii
k Pavilonu Anthropos.
● Nedvědice
Pětikilometrová trasa z nádraží na
hrad Pernštejn a zpět.
● Blansko
Pětikilometrová trasa od zámku
přes město ke kostelu a vodní nádr-
ži Palava a zpět.
● Rosice
Pětikilometrová trasa od nádraží
na svatý kopeček s kaplí, na ná-
městí a k zámku.
● Mikulov
Dvouapůlkilometrová trasa z cen-
tra na Svatý kopeček.
● Hodonín
Dvoukilometrová trasa s dvanácti
zastaveními u významných budov
či památníků.


