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Objekty protiletecké obrany
z doby 2. světové války

Projekt Protivzdušná obrana
Plzně si dává za cíl zmapovat
existující i zaniklé objekty
protiletecké obrany z doby
druhé světové války. Zajímají
nás civilní i vojenské kryty,
pozůstatky baterií
protileteckých děl a další
související vojenské objekty.
Výsledky našeho bádání
prezentujeme v interaktivní
webové mapě, kterou můžete
nalézt na adrese
protivzdusnaobrana.plzne.cz.
postavení
protiletecké
obrany

další
vojenské
objekty

Databáze objektů zatím není
uzavřená a budeme rádi za
každou informaci, která ji
pomůže rozšířit. Máte vědomosti
o objektech protiletecké obrany
nebo jste dokonce pamětníkem
válečných událostí? Chtěli
byste se s námi podělit o Vaše
znalosti? Pak nás, prosím,
kontaktujte přes mailovou
adresu info@18-21century.com,
na telefonu 602 203 969 nebo
se přidejte do naší facebookové
skupiny „Protivzdušná obrana
Plzně“.
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Postavení protiletecké obrany:
01. Baterie FlaKu u Křimické ulice, ze které se dodnes
zachovaly betonové podezdívky
02. Baterie Flaku a radiolokátor FuMG 65 Würzburg Riese
u Chotíkova, z kterých se dochovala podezdívka
radiolokátoru a okopy
03. Toponymum „U světlometu“ u Dolní Vlkýše
04. Baterie FlaKu nad Vochovem
05. Baterie Flaku a radiolokátor FuMG 65 Würzburg Riese
u Vejprnic, z kterých se dochovala podezdívka
radiolokátoru
06. Baterie FlaKu a radiolokátor FuMG 62 Würzburg
u Lhoty u Dobřan, z nichž se dochovaly okopy
07. Baterie FlaKu u Litic
08. Radiolokátor FuMG 65 Würzburg-Riese u Radobyčic,
z kterého se dochovala betonová podezdívka
09. Baterie FlaKu ve Švábinách
10. Baterie FlaKu na Pecihrádku
11. Baterie FlaKu na Roudné
12. Baterie FlaKu na Vinicích
13. Baterie FlaKu na Silvánu
14. Baterie FlaKu u Světovaru
15. Baterie FlaKu u Domažlické ulice
16. Baterie FlaKu u Karlova
17. Baterie FlaKu u Borské ulice
18. Baterie FlaKu u borské věznice
19. První baterie FlaKu na Goldscheidrovce
20. Druhá baterie FlaKu na Goldscheidrovce
Další vojenské objekty:
01. Letiště na Borech bylo důležitou součástí
protiletecké obrany. Z původní zástavby se zachovalo
jen pár budov, které byly adaptovány na skladiště
nebo byly ponechány napospas chátrání. Nejzajímavější dochovanou stavbu představuje betonový kryt na
letecké palivo.
02. Zámeček u Radčic sloužil až do vybudování krytu
na Vinicích jako velitelství plzeňské Luftwaffe.
03. Ve svahu terasy na Vinicích se nachází rozsáhlý
protiletecký kryt, který sloužil jako velitelství
plzeňské Luftwaffe a útočiště pro členy okupační
správy. Část krytu byla v roce 2012 zpřístupněna
v rámci expozice plzeňské Zoo Svět v podzemí.
04. Mezi Vejprnicemi a Vochovem byla v roce 1941
zbudována dřevěná maketa Škodových závodů, která
na sebe měla přitahovat spojenecké bombardování.
Hlavní cíle spojeneckého bombardování:
01. Plzeňská Škodovka byla největším průmyslových závodem Třetí říše na území Protektorátu Čechy a Morava.
Na konci války byla navíc jednou z posledních fungujících zbrojovek ovládaných nacistickým Německem.
Škodovka se stala cílem několika spojeneckých bombardování. Ta nejničivější proběhla v noci z 16.
na 17. dubna a 25. dubna 1945.
02. Plzeňské Hlavní nádraží spolu s přilehlým seřaďovacím nádražím bylo významným dopravním uzlem.
17. dubna 1945 se stalo cílem jednoho z největších
spojeneckých náletů, který poškodil i historickou
budovu nástupní haly.

V době druhé světové války byla Plzeň největším
průmyslovým centrem nacistického Německa na území
Protektorátu Čechy a Morava. Plzeňská Škodovka
produkovala tisíce vojenských vozidel a tuny
střeliva, kterými nedobrovolně zásobovala německou válečnou mašinérii na všech frontách. Okupanti si uvědomovali, že se tento významný průmyslový podnik co nevidět stane terčem spojeneckého
bombardování, a náležitě se na tento útok připravili. Celé město sevřel prstenec baterií protileteckých děl FlaK 88 doplněný o soﬁstikovaná lokační a naváděcí zařízení. Na území města vznikly
desítky civilních i vojenských krytů a u Vejprnic
dokonce vyrostla dřevěná maketa Škodových závodů,
která na sebe měla nalákat spojenecké bombardéry.
Po válce byly některé objekty protiletecké obrany
adaptovány pro potřeby nového konﬂiktu – studené
války. Jiné pak v průběhu let podlehly zkáze způsobené stavební činností nebo upadly v zapomnění.
Protileteckou obranu z doby druhé světové války
se nyní snaží připomenout projekt „Protivzdušná
obrana Plzně“, jehož součástí je i mapa, kterou právě držíte v rukou.

Objekty protiletecké obrany lze v dnešní době
zkoumat několika způsoby. Záznamy o poloze a podobě protileteckých baterií a dalších vojenských
objektů můžeme najít v některých obecních kronikách či jiných historických pramenech, které
často bývají doplněné i barvitým popisem válečných událostí. Stejně zajímavé informace se lze
dozvědět od pamětníků, kteří druhou světovou
válku sami zažili. Některé protiletecké baterie
jsou zobrazené na poválečných leteckých fotograﬁích nebo svůj otisk zanechaly v pomístních názvech. Jako příklad z Plzeňska uveďme toponymum
„U světlometu“ nedaleko Dolní Vlkýše nebo ulici
„Ke Flakům“ ve Lhotě u Dobřan. Po objektech protiletecké obrany se také na některých místech zachovaly terénní pozůstatky v podobě okopů nebo
spojovacích zákopů, které lze zkoumat archeologickými metodami.
Další informace o protiletecké obraně z doby druhé světové války i o samotném projektu naleznete
na stránkách protivzdusnaobrana.plzne.cz.
Projekt je realizován v rámci Otevřené výzvy Pěstuj
prostor za podpory Ministerstva kultury ČR a ﬁnanční
podpory statutárního města Plzně.

