
V té dobû na svûtû neexistovala
snad Ïádná oblast, která by byla
opevnûna hustûji neÏ V˘chodní

Prusko, pfies které doslova kfiíÏem krá-
Ïem vedly linie bunkrÛ. Je to mimo-
chodem dÛkaz pro tvrzení, Ïe na rozdíl
od v‰eobecnû roz‰ífieného názoru i Nûm-
ci stavûli ve své dobû na svém území ob-
rovská a nákladná opevnûní.

V˘chodní Prusko po druhé svûtové vál-
ce pfiipadlo dílem Polsku, dílem SSSR. Jeho
ãást kolem dne‰ního Kaliningradu (dfiíve
Královec – Königsberg, zaloÏen˘ ãesk˘m
králem Pfiemyslem Otakarem II.) patfií Rus-
ku jako enkláva uvnitfi Evropské unie.

VÁLEâNÉ H¤BITOVY,
MÍSTA ZBYTEâNÉ SMRTI

O tom, Ïe zdej‰ím krajem se mnoho-
krát pfiehnal váleãn˘ ryk, svûdãí také
fiada star˘ch a udrÏovan˘ch vojensk˘ch
hfibitovÛ. Ty pfiipomínají hlavnû nûkolik
velk˘ch rusk˘ch, ale i nûmeck˘ch ofen-
zív v první svûtové válce.

Obrovsk˘ a velmi emotivnû pÛsobící
váleãn˘ hfibitov se rozkládá na v˘‰inû nad
jezerem Swiecajty jen dva kilometry od
mûsta Wegorzewa. Tráva na hfibitovû je
sice peãlivû seãená a velk˘ dfievûn˘ kfiíÏ
citlivû udrÏovan˘, ale nûkteré náhrobky
se uÏ rozpadávají a nápisy ãi jména na
nich jsou jen tûÏko patrné. Jsou to vût-
‰inou náhrobky padl˘ch RusÛ. Kupodivu
z tûch, které jsou zachovalé, vypl˘vá, Ïe
nûmeãtí vojáci tu umírali je‰tû v roce 1919
nebo dokonce pozdûji. Zda se jednalo
o pfiíslu‰níky intervenãních oddílÛ, ktefií
napfiíklad v roce 1920 bojovali proti ko-
munistické diktatufie v nepfiíli‰ vzdáleném
Pobaltí, byli tam ranûni a zemfieli po pfie-
vozu do místních v˘chodoprusk˘ch la-
zaretÛ, se v‰ak bez pfiístupu do nûmec-
k˘ch archivÛ nedá zjistit.

ZAKÁZANÉ BUNKRY
I VELKÉ TVRZE

V oblasti V˘chodního Pruska, pfiesnû-
ji Mazursk˘ch jezer, se dochovaly stopy

po opevnûní je‰tû z dob císafie Viléma
pfied zaãátkem první svûtové války. Nû-
které plány na opevnûní této nejv˘-
chodnûj‰í nûmecké enklávy pocházejí uÏ
z roku 1898 a v roce 1914 zde z mnoha
bunkrÛ na linii Olsztyn – Pisz – Elk vítala

ruské vojáky zniãující palba. Nejednalo se
ov‰em jen o velké forty, povaÏované za
pilífie obrany Pruska a za jakési vzory pro
opevnûní té doby, tedy 19. století.

Jedna z tûchto velk˘ch pevností je
i Boyen, leÏící v dne‰ním centru GiÏycka.
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Památek na stra‰ná jatka je v kraji Mazursk˘ch jezer bohuÏel mnoho. Lesní hfibitov u Wegorzewa je
jedna z nejpÛsobivûj‰ích.

V˘chodní Prusko je ráj pro milovníky vojenské historie, hustota zdej‰ích opevnûn˘ch
linií nemá v Evropû pfiíli‰ konkurence. Oblast byla uÏ ve stfiedovûku nûkolikrát
svûdkem polsko-kfiiÏáck˘ch válek, ale tûmi se teì zab˘vat nebudeme. V krvav˘ch
fieÏích se tu v‰ak bojovalo i bûhem první a druhé svûtové války. Stopy po nich
najdeme prakticky na kaÏdém kroku.

Martova pole
V˘chodního Pruska




