
titankových a protipěchotních překážek 
tak vytvořit koncentrovanou palebnou 
přehradu. Podle záměrů z roku 1938 
osádku srubu tvořilo 35 vojáků; v letech 
1960–1999 se už počítalo jen s 28 vojáky. 

Za okupace byly vytrhány střílny hlav-
ních zbraní, jinak ale nebyl srub poško-
zen. V roce 1948 ho pro armádu úplně 
dokončila znojemská stavební firma 
Ing. Růžička, o rok později byly osazeny 
nové pancéřové zvony, v roce 1951 ho 
armáda částečně vybavila a v roce 1960 
přezbrojila novými PT kanony. 

Hlavní zbraň byla vybrána nová, pro-
tože původní prvorepubliková zbraň 
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měly odolávat i metrové boční stěny. 
Dvěstěcentimetrová stropní deska tvořila 
kvalitní pasivní protiletadlovou obranu 
– byla odolná i proti několika zásahům 
nejtěžších půltunových německých bomb. 

Do konce září 1938 se ale srub nepo-
dařilo kompletně dokončit, vybavit ani 
osadit posádkou. Výzbroj měly tvořit 
dva protitankové kanony ráže 47 mm 
spřažené s těžkým kulometem (TK), dvě 
dvojčata TK a 6 lehkých kulometů. Hlav-
ní výzbroj objektu měla sloužit bočními 
palbami podél hranice k palebnému 
krytí a podpoře sousedních objektů 
a podélným postřelováním systému pro-
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S rub MJ-S3 se podařilo pražské sta-
vební firmě Konstruktiva, a. s., vy-
betonovat v posledním týdnu srpna 

1938. Spotřebovalo se 1450 m3 vysoce kva-
litního betonu a 150 tun oceli. Čelní stěna 
tl. 225 cm měla odolávat dělostřeleckým 
zásahům až do ráže 24 cm; po dostavbě 
byla ještě posílena 4m závozem kameniva 
a zasypána hlínou. Dělostřelecké palbě 

Obě podlaží pěchotního srubu v době 
jeho reaktivace

Levá střelecká místnost s kanonem v bojové pozici 

Pěchotní srub MJ-S 3 
„Zahrada“ v pohledu 
z týlu (2009)

Díky iniciativě Technického muzea v Brně, Klubu vojenské historie Brno, obce Šatov 
a firmy Znovín Znojmo byl vybudován Areál čs. opevnění Šatov. V něm bylo zpřístupněno 
několik pevnostních objektů a zřízena naučná stezka. Obec Šatov je obklopena značným 
počtem pevnostních objektů včetně tří ze šesti pěchotních srubů, vybudovaných v roce 
1938 na jižní Moravě. Zpřístupněn je pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“. 
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