
 

898 Samostatný prapor materiálního 

zabezpečení Kuřívody (898-й обмо 

отдельный батальон материального 

обеспечения Курживоды) Tento univerzální 

prapor se zabýval logistikou v Kuřívodech. Jeho 

sídlo bylo v prostorách dnešního motorestu, kde 

byl autopark, stravovací zařízení a skladové 

zařízení, kterých bylo několik po celých 

Kuřívodech. Přestože téměř každý útvar měl 

svou vlastní čerpací stanici.  Významným 

objektem byl centrální sklad pohonných hmot. 

Také špinavého prádla bylo mnoho, proto se 

vystavěla nová prádelna. 

Tento prapor nepřišíval jen knoflíky a nevařil 

boršč, ale staral se také o munici uloženou asi 

dva kilometry od Kuřívod v prostoru zvaném 

„Černá věž“. 

Tankodrom v Kuřívodech sloužil pro výcvik 

řidičů a ostatních členů posádky v řízení tanků a 

bojových vozidel pěchoty, kromě téměř 200 ha 

plochy měl i svoji řídící věž, kolem které vedla 

cesta na jednu z největších skládek vojenského 

odpadu. 

 

Střelnice pěchotních zbraní v Kuřívodech 

sloužila pro výcvik vojáků dislokovaných 

v Ralsku. Malé objekty podél asfaltové cesty 

sloužily jako výdejny střeliva, protože u nich 

byla dřevěná podlaha a nápaditost vojáků byla 

bezmezná, stávalo se při asanaci těchto objektů, 

že se pod podlahou našlo značné množství ostré 

pěchotní munice a střel do granátometů a 

ručních protitankových granátů. 

Řídící věž střelnice 

 

 



 

 

Přes povrchovou asanaci střelnice není radno se 

po ní pohybovat, natož vyhledávat kovové 

anomálie detektorem. Dopadová plocha 

střelnice není zamořena jen střelami pěchotních 

zbraní pánů konstruktérů Kalašnikova, 

Dragunova a Tokareva. Jsou zde také 

nevybuchlé střely VOG a VUS 17 

z granátometu АГС-17 „Пламя“. 

 

     Ne střelnici byl z protitankových zbraní 

používán ruční protitankový granátomet 

(ручной противотанковый гранатомет 

РПГ-7В) se střelami ПГ-7В 70,5 mm, ПГ-

7ВМ, ПГ-7ВС a  ПГ-7ВЛ 93 mm. Později 

to byl granátomet РПГ-18 „Муха“ a  РПГ-

22 „Нетто“. 

 

 

 

 

     Na okraji střelnice ve směru na Kuřívody 

se nacházelo ženijní cvičiště, které bylo po 

jeho vzniku ukázkovým „gorodkem“, ale 

později se zvrhlo v prostor uložených avšak 

již nikdy nevyzvednutých protitankových 

min. Jak dokazují nálezy z roku 2008. 

 

 

 

Úryvky z připravované ságy vojsk v Ralsku 
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