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Loga: 

                     

Historie: 

       Jeho počátky se datují do roku 1992 kdy byl získán první sbírkový předmět. Od té doby předmětů 

a oborů přibývalo, kdy se ze sbírky stalo již něco víc což je VHTM. Již od počátku byla navázána 

spolupráce s muzei v ČR i Zahraničí (USA, Německo, Rakousko) a sběrateli na oboustranné úrovni. Z 

počátku se zájmem muzea stala historie pozemních vojsk v pozdější době přibyly další obory jako 

letectví, opevnění a další… Oblast působení je letectví, pozemní vojsko od roku 1854, písemný archiv, 

pozemní stavitelství 1850 – 1942, fotografické přístroje 1900-1970 a další… 

Webové stránky a činnost je archivována Českou národní knihovnou 

Financování: 

       Žádná z aktivit muzea není podporována státem, jinými státními subjekty a dosud ani sponzory. 

Vše je hrazeno tzv. z rodinného rozpočtu a zanedbatelná část režijních nákladů na „Muzeu Vysoký 

kámen“ z vybraného dobrovolného vstupného formou daru.  

Lidé:            

        Všichni pracovníci pracují jako dobrovolníci bez nároku na odměnu v rámci občansko právní 
smlouvy o vzájemné výpomoci mezi pracovníkem a provozovatelem.  

Aktivity: 

        Muzeum Vysoký kámen prezentuje objekty československého opevnění z let 1936-1938 a 

následné poválečné reaktivace. K vidění je objekt těžkého opevnění K-S 25 Na sedle , který je otevřen 

vždy za přítomnosti provozovatele viz. provozní doba muzea Vysoký kámen anebo na dotaz. Jedná se 

o jediný objekt čs. opevnění, který má dochované původní vnitřní vybavení. Dále muzeum 

prezentuje tři objekty lehkého opevnění.  

       Letecká expozice ve Vojenském muzeu Králíky  prezentuje historii letectví od první světové války 

až do současnosti. Otevřeno celoročně. 

        Depozitáře muzea skrývají dalších 30000 exponátů z oblasti letectví, vojenství, techniky. Přes 

5000 příruček na leteckou techniku, výrobní dokumentaci a archiválie z oblasti vojenství, vojenské 

techniky. 
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         Spoluzakladatel a spoluprovozovatel „Králická pevnostní oblast, o.p.s.“ 

(http://www.kpo1938.com/) , která za svojí obecně prospěšnou činnost získala nejvyšší ocenění 

Pardubického kraje.  

        Publikační činnost zahrnuje veřejné práce i neveřejné práce k roku 2015 spolupráce na 12cti 

knihách a publikační činnost v časopisech například periodikum Letectví a kosmonautika. 

       Poradenství v oblastech zaměření muzea, které využilo přes 50 subjektů ať v ČR anebo zahraničí 

 

          Podílely jsme se na rekonstrukci , případně uvedení do provozu letecké techniky jako     Mig-

23,  Mig-21, Mig-15,  Bf-109, Fw-190, Avia B-33 atd.... Na zakázku provádíme rekonstrukce, 

poradenství v oblasti zaměření VOJENSKO HISTORICKO TECHNICKÉHO MUZEA. 

 

Konkrétní příklady v mezidobí 2013-15: 

 

 

         Dodání 3500 stran příruček a předpisů Mig23MF/ML/U, 

které pomůžou novému vlastníkovi (USA) při provozování a 

obnovení letuschopného stavu ex. československého Migu23U 

8107, který bude po delší pauze létat a Migu23ML 3303.  

 

 

 

  

 Avia B-33 / Il-10 dodání chybějících přístrojů, instrumentů v 

kabině bitevního letadla. 

 

 

 

 

Mig-15 UTI Czech Flying Legends dodání technické dokumentace 

před dovezením letounu. 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce a novostavby přístrojových panelů například. 

Mig21F, Mig-21MF, Mig-15bis,  Z-126, Mi-2, Bf-109, Fw-190 

atd… 

http://www.kpo1938.com/
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Restaurování exponátů, předmětů…... 

   

   

 

Výroba replik... 

   

 

Budoucnost: 

         V roce 2014 se podařilo zakoupit prostory pro dílnu, stálé výstavy, depozitáře o rozloze 

1000m2.  V této chvíli se hledá materiálová pomoc, sponzoři, dary pro uvedení prostor do stavu 

umožňujících jejich funkci. 

 

 

 


