
Únikovky do přírody 2021/22–soutěž Školního sportovního klubu při ZŠ 

Velvary 

Vydejte se během školního roku na doporučená místa, zašlete fotografii sebe u 

turistického cíle na: dagmar.hubackova@zsvelvary.cz, sbírejte body a vyhrajte 

nějakou sportovní cenu. Místa navštěvujte v pořadí, v jakém chcete. Informace 

budou na stránkách školy zveřejněny cca 1x za 2 měsíce. 

Nestihli jste únikovky září – únor? Nevadí. Doporučená místa můžete navštívit 

kdykoliv během celého školního roku. Zadání lze vyhledat na nástěnkách ve škole 

nebo na stránkách školy: www.zsvelvary.cz. 

Podívali jsme se ke skalám, kapličkám a útvarům ve zdi. Nyní nás čekají řopíky. 

Cíl březen: Řopík č.48, úsek A-1 Velvary (10 bodů) 
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Lehké opevnění vzor 37 (lidově řopík) je železobetonová pevnůstka lehkého 

opevnění budovaného v rámci výstavby československého opevnění. Lidové 

označení „řopík“ vzniklo již v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP 

(Ředitelství opevňovacích prací). Československé předválečné opevnění bylo 

budováno u hranic. Postupně byly budovány i vnitrozemské obranné linie, 

umožňující v případě nutnosti zpomalení a ztížení postupu nepřátelských sil. Náš 

řopík patřil do série "Pražská čára-severozápadní část". Tento řopík je jediný 

klasický dochovaný v tomto úseku. Není veřejnosti přístupný. Dostanete se 

k němu po zelené turistické značce nebo po nepoužívaných kolejích vedoucích od 

nádraží k cukrovaru. 

 Další zajímavostí je skutečnost, že likvidace opevnění v úseku A-1 si vyžádala i 

lidskou oběť. Při odstřelu pevnůstky č.56 u Velvar byla 12.7.1939 usmrcena 

třináctiletá Věra Němcová. Byla zasažena podle četnického hlášení „železnými 

dvířky krytu“. 

Cíl duben: Pevnostní muzeum Sazená (15 bodů) 

Velice zajímavý řopík je v obci Sazená. Jedná se o objekt, který byl kamuflován 

do podoby vesnického stavení se sedlovou střechou u obecní váhy přímo na návsi. 

Nyní je zde „Pevnostní muzeum“ zaměřeno na opevnění z let 1935 – 1938 a civilní 

život období tzv. první republiky. Do Sazené se můžete vydat pěšky či na kole po 

zelené turistické značce. (cca 5km) 
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