
 

Program akce 
FORUM FORT EXPO 2003 DOBROŠOV 

v sobotu 3. května 2003 
 

 

 

Hlavním smyslem této akce je presentovat pevnostní musea z celé České republiky a některá 
pevnostní muzea ze zahraničí. Jednotliví provozovatelé pevnostních muzeí si v podzemí tvrze 
Dobrošov otevřou na jediný den své propagační stánky, kde budou moci pomocí jednoduché 
výstavky, audiovizuální techniky a svých propagačních materiálů představit co nejširší veřej-
nosti své muzejní objekty, expozice a činnost. Mezi vystavovateli budou jak státní organizace, 
tak městská, klubová a soukromá muzea, propagační výstavu doplní kluby zabývající se vo-
jensko-historickou tematikou a se vztahem k opevnění. Očekává se účast více než třiceti vy-
stavovatelů z celé ČR a ze zahraničí. 

Fort Expo bude od 12.00 do 14.30 hod na krátký čas přerušeno, kdy u nedalekého pěchotního 
srubu N-S 82 „Březinka“ proběhne ukázka vojenského cvičení prvorepublikové předmni-
chovské armády v režii uniformovaných jednotek složených z dobrovolníků – členů několika 
klubů vojenské historie. Začátek bojové ukázky bude ve 13.00 hodin. Cvičení proběhne za 
pomoci příslušníků Armády České republiky. Po bojové ukázce bude pěchotní srub „Březin-
ka“ pro veřejnost zpřístupněn. Interiéry objektu byly po třináctileté rekonstrukci uvedeny do 
stavu z roku 1938 včetně originální funkční filtrovny (jediné v ČR), místností pro ubytování 
osádky, místností pro telefonistu, telegrafistu a velitele objektu a střeleckých místností 
s lehkými a těžkými kulomety. Poprvé bude veřejnosti představen nový a zcela svou historií 
jedinečný exponát – originální protitankový kanón vzor 36 ráže 47 mm, který byl podle svého 
výrobního čísla skutečně v roce 1938 osazen na Březince a během okupace zbytku ČR odve-
zen na Atlantický val do Norska, aby se v prosinci 2002 za pomoci Norského muzea ozbroje-
ných sil v Oslu a Okresního muzea v Náchodě vrátil na své původní místo.  

Kromě tvrze Dobrošov a pěchotního srubu N-S 82 „Březinka“ bude možné navštívit výstavní 
prostory v pěchotním srubu N-S 81 „Lom“, vstupní expozici u vstupu do dobrošovské tvrze a 
jen výjimečně přístupný pěchotní srub N-S 73 „Jeřáb“, ve kterém se zachovaly unikátní kres-
by po osádce. Po celý den také bude otevřeno Okresní muzeum v Náchodě na náměstí, které 
v rámci své expozice věnované historii Náchoda a náchodského okresu obsahují největší mo-
del části pevnostní linie v ČR. V neděli 4. května budou ještě budou probíhat prohlídky všech 
výše uvedených objektů kromě “Jeřábu“, místo něho bude možné navštívit lehký objekt vzor 
37 Sněžné mezi Novým Hrádkem a Olešnicí. Doporučujeme také navštívit po rekonstrukci 
nově otevřenou Jiráskovu chatu KČT s rozhlednou a restaurací. 

 

 

 

 

 



Místo konání: 
Areál opevnění na Dobrošově u Náchoda (Královéhradecký kraj) 

Doporučený přístup:  
Návštěvu Fort Expa doporučujeme koncipovat jako celodenní pěší výlet, protože v 
Dobrošově jsou jen omezené parkovací možnosti na parkovišti u tvrze za obcí Dobro-
šov popř. u Jirákovy chaty. Rovněž v Bělovsi pod Březinkou u hotelu BONATO je 
pouze omezený počet parkovacích míst. Proto doporučujeme zdatnějším turistům od-
stavit své automobily v Náchodě nebo v bývalé lázeňské čtvrti Běloves a jít k Březince 
či na Dobrošov pěšky. 

Trasy pro pěší:  
1) Běloves (0 km – po zelené) – Březinka, Lom (1km) – tvrz Dobrošov (1,5 km) – Ji-

ráskova chata (1 km – dále po modré směr Náchod) – Běloves (3 km) Celkem: 6,5 
km 

2) Náchod (0 km) – Běloves (2 km – po zelené) – Březinka, Lom (1km) – tvrz Dob-
rošov (1,5 km) – Jiráskova chata (1 km – dále po červené směr Náchod) – Náchod 
(3 km) Celkem 8,5 km 

Prosíme návštěvníky, aby pro parkování automobilů využívali jen místa k tomu určená 
nebo obvyklá a nevjížděli na soukromé pozemky nebo na zakázané cesty. Přijeďte do 
Náchoda s dostatečným předstihem a v klidu odstavili svá vozidla. Těšíme se na Vaši 
návštěvu a přejeme si, abyste i Vy odjížděli z této mimořádné akce s dobrým pocitem. 

Návštěvní doby jednotlivých pevnostních objektů: 

SOBOTA 3. května: 

Tvrz Dobrošov 9.30 - 12.00 a 14.30 - 19.00 hod 

Pěchotní srub N-S 73 “Jeřáb“ 9.30 - 12.00 a 14.30 - 19.00 hod 

Pěchotní srub N-S 82 „Březinka“ 8.00 - 11.00 a 14.30 - 19.00 hod (dopolední 
prohlídky mohou být s ohledem na připra-
vovanou bojovou ukázku omezeny) 

Pěchotní srub N-S 81 “Lom“ 9.30 - 12.30 a 14.30 - 19.00 hod 

Okresní muzeum Náchod (náměstí) 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod 
 

NEDĚLE 4. května: 

Tvrz Dobrošov 10.00 - 12.00 a 13.30 - 18.00 hod 

Pěchotní srub N-S 82 „Březinka“ 10.00 - 19.00 hod 

Pěchotní srub N-S 81 “Lom“ 10.00 - 19.00 hod 

Okresní muzeum Náchod (náměstí) 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod 

Lehký objekt vzor 37 Sněžné 11.00 - 16.00 hod 



Pořadatelé akce: 
Sdružení muzeí čs. opevnění Náchod  

Klub vojenské historie Náchod 

Okresní muzeum Náchod 

 

Aktuální informace najdete na internetové adrese www.bunkry.cz/fortexpo/ 

 


