
více než 38 tisíc objektů, převážně při jižní i západní

hranici státu a podél klíčových komunikačních tras.

JennaTachovsku této akci podlehlo 1456 budov.

Další zásadní změnou pro vývoj pohraničních oblas

tí je výstavba „železné opony“ a s tím uplatňovaný

režim. Tento proces probíhal souběžně z výše zmí

něnými událostmi a započal již zpřísněním ostrahy

hranice v únoru 1948. O dva roky později bylo zří

zeno tzv. hraniční pásmo v šíři 2 až 6 kilometrů od

státní hranice směremdo vnitrozemí, kam směly jen

místníprověřené osobynebo návštěvyspovolením.

V těsné blízkosti hranice pak bylo zřízeno zakázané

pásmo, kde nesměl nikdo bydlet ani se pohybovat

bez speciální propustky a doprovodu. V následu

jícím roce pak byla zřízena pohraniční stráž. Tento

nový režim měl jistě zásadní vliv na vesnice i města

nacházející se uvnitř nově vytyčených pásem. Ves

nice uvnitř zakázaného pásma, které sena přelomu

let 1959 a 1960 ještě výrazně rozšířilo více do vnit

rozemí, byly nuceně vysídlovány aveškeré nadzemí

konstrukce postupně demolovány. Hlavní část „že

lezné opony“ pak tvořil důmyslný systém zabraňují

cí přechodu hranice o celkové délce 774 km.

Das tschechoslowakische Grenzgebiet durchlief

während des vergangenen Jahrhunderts zahl

reiche historisch beispiellose Veränderungen. Ob

wohl sich die bedeutendsten davon in der Nach

kriegszeit abspielten, müssen auch einige frühere

Vorkommnisse von Bedeutung erwähnt werden.

Daserste stellte der eigentliche ZerfallÖsterreich

Ungarns und die komplizierte Ziehung der Gren

zendes Nachfolgestaatesdar.Weiterhandeltessich

um das Münchner Abkommen und die Zerschla

gung der Tschechoslowakei, als ihre Grenzgebie

te an das Dritte Reich angeschlossen wurden. Als

Schlüsselereignis für die Entwicklung der Grenz

gebiete kann die organisierte Zwangsaussiedlung

der ansässigen deutschsprachigen Bevölkerung

in der Nachkriegszeit bezeichnet werden. In den

Jahren 1945–1948, in denen dieser Prozess verlief,

mussten fast alle Personen deutscher Nationalität,

mithin nahezu drei Millionen, das Staatsgebiet ver

lassen.Nahezuparallel mit der Zwangsaussiedlung

setzte die Neubesiedlung des Grenzgebietes ein.

Diese verlief aber zunächst spontan ohne größe

re Koordinierung, wobei auch unterschiedliche

Interessen an den einzelnen Standorten sichtbar

wurden. Neben tschechischer und slowakischer

Bevölkerung aus dem Landesinneren wurden im

Bemühenumdie Besiedlungwenigerlukrativer Ge

biete Umsiedlungen von Repatriierten aus Rumä

nien, Wolhynien u. a. organisiert. Im Unterschied

zu anderen landwirtschaftlich oder industriell at

traktiven Gebieten erreichte die Tachauer Region,

vor allem in abgelegeneren Gegenden, nie wieder

ihre Einwohnerzahl der Vorkriegszeit. Langfristig

gelang es trotz verschiedener Anreize nicht, die

sen Zustand rückgängig zu machen. Entscheidend

war die so genannte „Aktion Wiederbesiedlung“,

im derer Rahmen mehr als 11.000 Wohnhäuser in

den verschiedenstenböhmischen und mährischen

1945 - 1960
Změny v pohraničí
Veränderungen im Grenzgebiet

Československé pohraničí prodělalo během minu

lého století celou řadu historicky nevídaných změn.

Přesto, že nejzásadnější z nich se odehrály v pová

lečném období, je nutné zmínit i několik zásadních

starších událostí. První z nich byl samotný rozpad

RakouskaUherska a složité dotváření hranice ná

stupnického státu. Další pak Mnichovská dohoda a

rozpad Československa, kdy byly pohraniční ob

lasti připojeny k Třetí říši. Zcela klíčovou událostí pro

vývoj pohraničních oblastí je poválečný organizova

ný odsun německy mluvícího obyvatelstva. Území

státu musely v letech 1945–1948, kdy tento proces

probíhal, opustit téměř všechny osoby německé ná

rodnosti, tedybezmálatři milionyobyvatel.Prakticky

souběžně s odsunem započalo nové osidlování po

hraničí. To však probíhalo zpočátku živelně bez vět

ší koordinace a objevovala se diferenciace v zájmu

o jednotlivé lokality. Kromě českých a slovenských

obyvatel přicházejících z vnitrozemí docházelo ve

snaze o zalidnění méně lukrativních oblastí k orga

nizovaným přesunům reemigrantů z Rumunska, Vo

lyně apod. Tachovsko však na rozdíl od jiných země

dělsky nebo průmyslově lukrativních oblastí nikdy

nedosáhlo předválečného počtu obyvatel, zejména

pak v odlehlejších částech regionu. Dlouhodobě se

i přes nejrůznější pobídkové akcenedařilo tento stav

zvrátit. Zásadní je tzv. „akce dosídlení“, v rámci kte

ré bylo pro nově příchozí obyvatele v nejrůznějších

českých i moravských regionech (Tachovsko nevyjí

maje) adaptováno více než 11 tisíc obytných domů.

Akcesevšakzvětšíčástiminulaúčinkemanepříznivý

trend vývoje počtu obyvatel v pohraničí se nepoda

řilo zvrátit. Snedostatkem obyvatel úzce souvisela i

problematika opuštěných chátrajících budov. Těch

byly na celém území pohraničí desetitisíce. Některé

byly využívány jako zdroj stavebního materiálu, jiné

cíleně bořeny, ale řada z nich byla ponechána chát

rání. Vesnazevyřešit problémy svšudypřítomnými

relikty staveb bylo ministerstvo nucené přistoupit ke

spuštění tzv. Celostátní demoliční akce ministerstva

vnitra. Ta navazovala na celou řadu jiných neúspěš

ných postupů, jak tuto situaci řešit. Vrámci této prav

děpodobně největší demoliční akce v moderních

dějinách bylo pomocí mechanizace zbořeno a zpla

nýrováno během pouhých dvou let (1959–1960)

Regionen (einschließlich der Tachauer Region) für

die Neuankömmlingeadaptiertwurden. Allerdings

verfehlte diese Maßnahme zum größeren Teil ihre

Wirkung und der negative Trend der Entwicklung

der Bevölkerungszahlensetztefort. Engzusammen

mit dem Mangel an Einwohnern hing auch die Pro

blematik der verlassenen verfallenden Gebäude

zusammen,von denen eszehntausende im ganzen

Grenzgebiet gab. Manche wurden als Quelle für

Baumaterial genutzt, andere systematisch abgeris

sen,vielewurden jedoch einfachdem allmählichen

Verfall überlassen. Im Zuge der Bestrebung, die

Probleme mit den allgegenwärtigen Relikten von

Bauten zu lösen, war das Ministerium gezwungen,

die so genannte„Gesamtstaatliche Demolierungs

aktion des Innenministeriums“ in die Wege zu

leiten. Diese knüpfte an zahlreiche andere erfol

glose Versuche an, diese Situation zu bewältigen.

Im Rahmen dieser wahrscheinlich größten Abris

smaßnahme der moderneren Geschichte wurden

in nur zwei Jahren (1959–1960) mehr als 38 000

Objekte mit maschineller Hilfe niedergerissen und

eingeebnet. Es handelte sich vor allem um Bau

ten an der südlichen und westlichen Staatsgrenze

sowie entlang der Hauptverkehrsstraßen. Allein in

der Tachauer Region fielen 1456 Gebäude dieser

Demolierungswelle zum Opfer.

Eine weitere entscheidende Veränderung für die

Entwicklung des Grenzgebietes war die Errichtung

des Eisernen Vorhangs und die im Zusammenhang

damit verfügten Regelungen. Dieser Prozess verlief

parallel zu den oben genannten Vorgängen und

setzte bereits mit der Verschärfung der Grenzkont

rollen im Februar 1948 ein. Zwei Jahre später wurde

eine so genannte Grenzzone mit einer Tiefe von

zwei bis sechs Kilometern von der Staatsgrenze in

Richtung des Landesinneren eingerichtet, die nur

von ortsansässigen überprüften Personen oder

von Besuchern mit Genehmigung betreten werden

durfte. In unmittelbarer Grenznähe wurde dann

eine verbotene Zone errichtet, in der niemand

wohnen oder sich ohne speziellen Passierschein

und Begleitung bewegen durfte. Im folgenden

Jahr wurde schließlich der Grenzschutz errichtet.

Dieses neue Regime hatte zweifellos wesentliche

Auswirkungen auf Dörfer und Städte, die sich in der

neu abgesteckten Zone befanden. Die Siedlungen

in der verbotenen Zone, die an der Jahreswende

1959/60 noch beträchtlich in das Landesinnere er

weitert wurde, wurden zwangsevakuiert und die

gesamten oberirdischen Bauten wurden nach und

nach abgerissen. Der Hauptabschnitt des Eisernen

Vorhangs bestand aus einem ausgeklügelten, eine

Grenzüberschreitung verhindernden System mit

einer Gesamtlänge von 774km.

Schéma hustoty osídlení pohraničí v roce 1947.
Schema der Bevölkerungsdichte im Grenzgebiet im Jahre1947.

Schéma rozsahu tzv. demoliční akce ministerstva vnitra1959–1960.
Schema des Ausmaßes der so genannten„Demolierungsaktion des Innenministeriums“1959–1960.

Pohlednice zachycující demolici vesnice Zahájí, vydaná v ZápadnímNěmecku.
Aufnahme der Abtragung des Dorfes Waldheim auf einer in Westdeutschland verbreitetenAnsichtskarte.

Rota pohraniční stráže Stoupa nedaleko Staré Knížecí Hutě na německém leteckém snímku z roku  
1985 (SOkATachov).
Eine Kompanie des Grenzschutzes Altpocher bei Alt Fürstenhütte auf einer westdeutschen  
Luftaufnahme aus dem Jahre 1985 (SOkATachov).

Interaktivní naučná stezka

Krajinou studené války

Stezka vznikla v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska.

Projekt je z 5% kofinancován příspěvkem ze státního rozpočtu ČR.
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