
 

 

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech  

NEJVĚTŠÍ NESTÁTNÍ VOJENSKÉ MUZEUM V ČR  

Šťáhlavská 1284,  337 01  Rokycany 

 

 

 

Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, 
protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii 
doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA. Vnější expozice tvoří více než 150 ks vojenské techniky většinou plně 
pojízdné (automobilní technika z období II. světové války, poválečné výzbroje ČSLA, ženijní, spojovací 
a protiletadlová technika, rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva) a Nauční stezka 
československého stálého opevnění v roce 1938 a „Železné opony“ jejíž objekty, zakomponované do terénu 
a doplněné jednotlivými obrannými prvky, tvoří část obranného systému západní hranice tak, jak byla 
budována našimi předky v předválečné době.    

  

Vnitřní expozice jsou unikátním zpracováním období let 1930–1945 v Československu prostřednictvím 
multimediálních expozic, diorám a trojrozměrných exponátů. V osmi na sebe navazujících výstavních sálech 
jsou umístěny expozice pohraničního opevnění, výzbroje a výstroje československé prvorepublikové armády, 
holocaustu a II. odboje na Rokycansku a expozice jednotlivých armád podílejících se na bojích na demarkační 
linii.  

  

Vybranou techniku muzea je možné vidět v pohybu v terénu, svézt se v ní nebo ji dokonce řídit.  K dispozici je 
vyškolený personál, veškeré zařízení areálu muzea včetně nově zrekonstruovaného sociálního zařízení.   
Více na: www.vojenskemuzeumrokycany.cz  

  

Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum na demarkační linii v Rokycanech 

připravili v rámci projektu Společně do muzea zážitkový program věnovaný 2. světové válce a osvobození 

západních Čech americkou armádou.  

  

Program   

09,00 – 09,30 hod.   Přivítání, seznámení s programem dne, občerstvení  

09,30 – 11,00 hod.   Interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy  

11,00 – 11,30 hod.   Oběd – guláš ve vojenském stanu vydávaný z polní kuchyně  

11,30 – 12,00 hod.   Překvapení   

12,00 – 12,30 hod.  Předání drobné pozornosti všem žákům, odjezd  

  

   

  

 Projekt Společně do muzea je spolufinancován Evropskou unií  
 

http://www.vojenskemuzeumrokycany.cz/
http://www.vojenskemuzeumrokycany.cz/

