
TVRZ HANIČKA

GRUPA WAROWNA HANIČKA 
Obiekt pochodzi z lat 1935–1938, kiedy to rozpoczęto realiza-
cję planów ówczesnego państwa (Republiki Czechosłowac-
kiej) – budowę stałych fortyfikacji. Budowa grupy warownej 
prowadzona była w latach 1936–1938 przez firmę budowlaną 
z Pragi Ing. Hlavy. W ciągu 24 miesięcy zbudowano wszystkie 
6 obiektów naziemnych oraz około 1500 m podziemnych ko-
rytarzy. Zbudowano 3 schrony przeciwpiechotne (RS 76, RS 77 
i RS 80), obiekt dla artyleryjskiej wysuwanej wieży (RS 78), 
obiekt wejściowy (RS 79a) i schron artyleryjski (RS 79), będą-
cy największym obiektem twierdzy, a zarazem największym 
ukończonym obiektem w ogóle. 

Ukończona grupa warowna nie została doposażona w niezbęd-
ne technologie i po okupacji ówczesnego państwa służyła do 
różnych celów. Na przełomie lat 1939/1940 przeprowadzono 
tu szeroko zakrojone próby pocisków röchling, przeznaczo-
nych do walki z umocnionymi celami. W nieokreślonym bliżej 
okresie w obiekcie wejściowym testowano gaz wybuchowy, 
a obiekt RS 77 poddano bombardowaniom lotniczym. Już w 
drugiej połowie 1942 roku w twierdzy organizowano otwar-
te zwiedzania, po których zachowały się w podziemiach nie-
mieckojęzyczne napisy służące do orientacji.

Współczesne wykorzystanie obiektu można prześledzić od 
1969 roku, gdy obiekt zarządzany był przez ówczesną Miej-
ską Radę Narodową w Rokytnicy v Orlických horách. Ta era 
zakończyła się w październiku 1975 roku, a od tamtej pory aż 
do 1995 roku obiekt był przebudowywany przez ministerst-
wo spraw wewnętrznych na placówkę ochronną z prioryte-
tem kryzysowej łączności na wszystkich poziomach, także 
w ramach Układu Warszawskiego. Jednocześnie miał on za-
pewniać kontakt z pracownikami nielegalnego zagranicznego 
wywiadu. Od 1995 roku obiekt udostępniono zwiedzającym. 
W 2008 roku grupa warowna Hanička została wpisana na listę 
zabytków kultury. 

Obiekt znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Góry Or-
lickie. Turyści zwiedzający Haničkę mogą korzystać z parkingu 
Panské Pole. W 2019 roku parking utwardzono i wyposażo-
no w podobny do naturalnego system wsiąkania wód opa-
dowych do warstw podłoża. Parking dla 73 pojazdów, w tym 
2 autokarów, stanowi punkt startowy nie tylko dla turystów 
odwiedzających grupę warowną, ale także wyruszających na 
wszystkie rodzaje tras turystycznych na Szlaku im. Jiraska oraz 
w okolicy.
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Novodobé užití objektu lze datovat do roku 1969, kdy byl ob-
jekt ve správě tehdejšího MNV Rokytnice v Orlických horách. 
Tato éra byla ukončena v říjnu roku 1975 a od té doby až do 
roku 1995 byl celý objekt přebudováván v  režii ministerstva 
vnitra na  chráněné pracoviště s  prioritou krizového spojení 
státu na všech úrovních i v  rámci Varšavské smlouvy, záro-
veň zajišťovalo spojení s pracovníky nelegální rozvědky v za-
hraničí. Od roku 1995 je objekt znovu zpřístupněn veřejnosti. 
Tvrz Hanička byla v roce 2008 zapsána na seznam kulturních 
památek. 

Vlastní objekt tvrze se nachází v CHKO Orlické hory a pro ná-
vštěvníky Haničky slouží parkoviště Panské Pole. Toto par-
koviště bylo v  roce 2019 uvedeno do zpevněné podoby se 
systémem přírodě blízkému vsakování dešťových vod do pod-
ložních vrstev. Parkoviště pro 73 vozidel, vč. 2 stání pro auto-
busy, je výchozím bodem nejen pro návštěvu tvrze, ale i pro 
všechny druhy turistických tras po Jiráskově stezce i v blízkém 
okolí.

TVRZ S DÍVČÍM JMÉNEM

TVRZ HANIČKA 

Objekt patří tematicky do období let 1935–38, kdy začal být 
realizován záměr tehdejšího státu (ČSR) – vybudování stálého 
opevnění. Výstavba tvrze probíhala v  letech 1936–38 a byla 
provedena pražskou stavební firmou Ing. Hlavy za 24 měsí-
ců. V této lhůtě bylo postaveno všech 6 povrchových objektů
a cca 1500 m podzemních chodeb. Vybudovány byly 3 pěchot-
ní sruby (RS 76, RS 77 a RS 80), objekt pro dělostřeleckou vý-
suvnou věž (RS 78), vchodový objekt (RS 79a) a dělostřelecký 
srub (RS 79), což je největší objekt tvrze a zároveň i největší 
dostavěný objekt vůbec. 

Dokončená tvrz nebyla dovybavena potřebnými technologie-
mi a po okupaci tehdejšího státu sloužila k různým účelům. Na 
přelomu roku 1939–40 došlo k rozsáhlým zkouškám podkali-
berních střel röchling, které byly určeny pro boj proti opevně-
ným cílům. V blíže nespecifikovaném období byl zkoušen na 
vchodovém objektu výbušný plyn a objekt RS 77 byl podro-
ben leteckému bombardování. Již v druhé polovině roku 1942 
probíhaly v tvrzi veřejné prohlídky, jejichž pozůstatkem jsou 
německy psané orientační nápisy v podzemí.


