Areál opevnění Šatov:
Památka na první republiku i železnou oponu

Československé pohraniční opevnění si obvykle spojujeme s érou první republiky, avšak část objektů na hranicích se západními státy fungovala také za studené války. Prokazuje to mj. dvojice pěchotních srubů na jižní Moravě.

Krátká historie areálu Šatov
Rovinatý terén jižní Moravy favorizoval primárně lehké pevnostní objekty, o něž by se během bojů mohly opírat manévrové jednotky československé armády. Pouze v menším počtu se tam ve druhé polovině 30. let stavěly i těžké objekty. Některé prvky tohoto opevnění byly po válce modernizovány a reaktivovány, neboť v blízkosti se nacházelo „kapitalistické“ Rakousko, což znamenalo začlenění objektů do „železné opony“. Celkem čtyři objekty (dva pěchotní sruby a dva „řopíky“) se dnes nachází v tzv. Areálu československého opevnění Šatov, který náleží do seznamu expozic ve správě Technického muzea v Brně.
Dva pěchotní sruby u Šatova dostaly oficiální názvy MJ-S 2 „Úvoz“ a MJ-S 3 „Zahrada“ a při jejich stavbě se využila dokumentace srubu OP-S 41, jenž měl stát u Opavy, nikdy však nebyl dokončen. Dvojice jihomoravských srubů patřila do II. třídy odolnosti a pro výstavbu každého z nich bylo třeba 1450 m3 betonu. Smlouvu získala pražská společnost Konstruktiva, jež první objekt vybetonovala mezi 5. a 13. srpnem 1938, zatímco druhý mezi 22. a 30. srpnem, ovšem ani jeden objekt nebyl do osudového přelomu září a října zcela vybaven a vyzbrojen. Počítalo se s velmi silnou výzbrojí, neboť každý srub měl získat dva 4cm (47mm) protitankové kanony vz. 36 (každý propojený s kulometem vz. 37), dále dvě kulometná „dvojčata“ se zbraněmi TK vz. 37 a čtyři lehké kulomety LK vz. 26. Dva z lehkých kulometů se měly nalézat ve zvonech, jenže ani na jejich montáž do „Mnichova“ nedošlo. 
Krátce po válce se přijalo rozhodnutí dokončit některé součásti pohraničního opevnění včetně těchto dvou srubů, o což se v roce 1948 postarala stavební firma Ing. Růžička ze Znojma. Pak se na každém srubu objevily dva pancéřové zvony z Vítkovických železáren a na přelomu 50. a 60. let objekty dostaly také novou těžkou výzbroj, a sice 85mm kasematní kanony vz. 44/59. Na svých místech zůstaly rovněž dva lehké objekty vz. 37 typu A, resp. klasické „řopíky“, jež dostaly čísla 2120 a 2121. Každý z nich disponoval dvěma kulomety a posádkou sedmi mužů, zatímco v každém ze srubů sloužilo 35 vojáků. Posádky byly ubytovány v Mikulově. Armáda udržovala objekty ve funkčním stavu až do roku 1999. O pět let později je zapůjčila do správy Technického muzea v Brně, které potom srub „Zahrada“ zpřístupnilo veřejnosti v podobě, jež odpovídá 80. letům 20. století. Probíhá rovněž rekonstrukce srubu „Úvoz“ do podoby z 60. let a veřejnosti mají být zpřístupněny také oba „řopíky“.

85mm kasematní kanon vz. 44/59
Poválečné plány reaktivace některých pevnostních objektů samozřejmě provázely také debaty o vhodné výzbroji. Zvažovalo se i použití původních 4cm (47mm) kanonů vz. 36, avšak jejich parametry už přestávaly vyhovovat, takže bylo rozhodnuto vyvinout nový kanon, resp. upravit pro tento účel některou už existující zbraň. Zpočátku byl favoritem německý 88mm kanon, ale kvůli dostupnosti munice dostal přednost sovětský divizní kanon vz. 44 (alias D-44), který byl vyvinut z děla ZIS-S-53, známého z tanku T-34-85. V roce 1952 dostali inženýři pokyn kanon uzpůsobit pro montáž do pevností, o dva roky později začaly střelecké zkoušky a do služby se zbraň formálně dostala v roce 1959, a to jako 85mm kasematní kanon vz. 44/59. Celkově bylo dodáno 20 kusů, a to jeden prototyp, sedmnáct zbraní pro instalaci do objektů na jižní Moravě (včetně čtyř pro sruby u Šatova) a na slovenské Petržalce, jeden pro cvičný objekt CE (nejdřív na střelnici Jordán, pak na Libavé) a jeden záložní.
Sériovou produkci zajistil podnik Konštrukta Trenčín a vyrobené zbraně se do objektů dostaly během let 1959 a 1960. Primárně měly sloužit k ničení obrněné techniky nepřítele, k čemuž se měly užívat různé typy protipancéřových střel sovětské i československé výroby. Kromě toho existovaly tříštivo-trhavé granáty proti pěchotě či dalším „měkkým“ cílům. Kanon měl hlaveň o délce 4,645 m a poloautomaticky pracující závěr s vertikálním klínem. Pro montáž do srubů byla vyvinuta nová lafeta umožňující úplné zasunutí hlavně do objektu, což trvalo (stejně jako vysunutí) cca 20 minut. Se zkušenou obsluhou pěti mužů se dalo dosáhnout špičkové kadence až 20 ran za minutu. Nejlepší druh munice představovala podkaliberní střela BR-365, jež měla úsťovou rychlost 1040 m/s a na dálku 1000 m probila až 100 mm oceli. Zrekonstruovaný srub MJ-S 3 „Zahrada“ dnes disponuje dvěma kanony, z nichž levý je vysunutý, zatímco ten pravý se návštěvníkům předvádí v zasunuté („mírové“) poloze.

Lukáš Visingr
Fotografie: Jan Konečný

Publikace: Extra Válka – Zbraně 10/2020

