Průvodce po betonových gigantech

(Dubánek, M., Lach, P.: Malá kniha o velkých bunkrech. Největší pevnostní stavby světa 1918–1945. Praha, Mladá fronta 2013, 296 s., 329 Kč)

Nakladatelství Mladá fronta již vydalo několik knih, které se zabývají tématikou pevností. Ale jestliže ty předchozí se zaměřovaly pouze na pohraniční opevnění Československa, nejnovější publikace z per Martina Dubánka a Pavla Lacha má širší záběr. Jedná se totiž o zatím unikátní počin, a to nejen v českém, ale i ve světovém měřítku, protože její téma představují ty největší pevnostní stavby na třech kontinentech. Začíná sice nejtěžšími objekty v obraně ČSR, kterými byly tvrze Stachelberg a Adam, ale dále již pokračuje přehledem pohraničních pevností, jimiž se pyšnily další země v Evropě a také Japonsko. Další rozsáhlá kapitola se zabývá objekty pro nás poněkud exotickými, a sice pobřežními dělostřeleckými bateriemi, kde se velká pozornost věnuje pobřežní obraně SSSR a USA (včetně originální americké „betonové bitevní lodi“ Fort Drum na Filipínách). Následuje protivzdušná obrana (kam náleží vlastně jen německé objekty zvané „Flakturm“) a pak objekty určené nikoli pro přímou bojovou činnost, nýbrž jako úkryty pro štáby (jako legendární Hitlerovo „Vlčí doupě“), železniční děla nebo ponorky. A poslední popsanou kategorii tvoří specifické německé stavby, jež fungovaly coby základny „odvetných zbraní“ V2 a V3. U každého z vybraných objektů se nacházejí nejen podrobné údaje o historii a konstrukci, ale také o případném bojovém nasazení. Text doplňuje bohatý obrazový materiál včetně snímků, které autoři pořídili na svých cestách. Velmi užitečným prvkem jsou také GPS koordináty všech objektů, jež zájemcům usnadní orientaci a plánování výletů. Za zmínku jistě stojí i fakt, že nemálo zemí udržovalo své opevnění ve službě ještě dlouho po válce (a několik z nich, např. Švýcarsko, provozuje pevnostní systémy dodnes), což jenom podtrhuje důležitost tohoto tématu. A také proto se Malá kniha o velkých bunkrech určitě řadí mezi nejhodnotnější publikace o vojenství, které u nás v poslední době vyšly.
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