
Objekt K-116
lokace : Praha, Prokopské a Dalejské údolí, Zlíchovský kopec
Loc: 50°2′31.74″N, 14°22′26.03″E

Soudě dle map se v místě nenachází docela nic zajímavého, pouze malá neoznačená budova bez čísla popisného 
nedaleko vlakové trati.
Přitom se koukáš na jeden z nejutajovanějších objektů v ČR a pravděpodobně jeden z nejrozsáhlejších 
podzemních prostorů ve střední Evropě. Nepotvrzený současný krycí název K-116, pravděpodobné číslo VÚ 2508. 
Patří do souboru vojenských velitelství a objektů, jejichž existenci armáda a stát stále usilovně tají. Z neoficiálních 
zdrojů se jedná o „záložní objekt zvláštního významu, v současné době nepoužíván„. Ale tomu nesvědčí fotografie, 
na kterých je vidět v areálu vchodového objektu množství parkujících aut. Pokud se navíc podíváte na výdaje 
armády 2006, najdete tam položky za pronájmy datových okruhů do bunkru v Prokopském údolí. 

Historie
Z historie objektu je známo, že se jedná původně o lom a jeskynní prostory, za druhé 
světové války přebudované na podzemní továrnu Junkers . Původně zde byla poměrně 
rozsáhlá Prokopská jeskyně s pramenem podzemní vody. Postupně odtěžovaná lomem 
na vápenec už od 19. století. Za války potom vykopány tři rovnoběžné tunely o délce cca 
300 metrů a výšce až 8 metrů (údajně se zde počítalo s parkováním obrněného vlaku, v 
podzemí se nacházelo i malé nádraží s překladištěm). 

Přichází armáda
Dále po vyklizení továrny bylo podzemí prázdné, chvíli tam byly sklady zeleniny, pak byl 
ještě mnoho let opuštěný, respektive byl součástí lomu, který zde fungoval ještě koncem 
60. let, kdy objekt už byl znovu zabrán armádou. Vědělo se, že se tam připravuje bunkr 
pro vládnoucí elitu a špičky armády pro případ jaderné války a také hlavní záložní 
velitelství Ministerstva národní obrany. Potom počátkem 80. let byl objekt radikálně 
přestavěn a zmodernizován a údajně také masívně rozšířen. Dokonce rok bylo uzavřeno i 
tzv. Jezírko u Hlubočep. Po otevření pro veřejnost se zde objevila úplně nová kanalizace a 
štola, která sem z objektu vede byla hodně důkladně zamaskována.

Dnešní určení objektu K-116

Objekt je dnes určen asi jako hlavní vojenské velitelství v případě války společně s velitelstvím ve Staré Boleslavi. 
Nebyl stavěn povrchovým způsobem, ale nachází se minimálně 30-50 metrů ve skále. V některé části bunkru se 
má nacházet systém záložního napájení pro všechny významné vládní instituce. Předpokládá se, že se objekt 
rozprostírá pod celým zlíchovským kopcem až po ulici Radlickou na severu. Nalevo od vchodu se má nacházet 
muniční sklad, napravo pak samotné velitelství (v několika podlažích). Objekt K-116 tedy byl již od šedesátých let 
koncipován jako válečné sídlo nejvyšších stranických a státních orgánů a MNO, tedy něco jako hlavní místo řízení 
obrany státu.

Z výše uvedeného lze usuzovat, že možným důvodem dnešního zdánlivě zbytečného 
utajení objektu K-116 je jeho ochrana před potenciální spontánní „ztečí“ panickým 
obyvatelstvem v okamžiku přímého ohrožení ČR zejména jadernými zbraněmi. Další 
informace, plus konečně de facto potvrzení existence vojenského objektu v Prokopském 
údolí ústy mluvčího MO ČR, zazněly v reportáži České televize, odvysilané dne 10. ledna 
2009 v pořadu „Z Metropole“.
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