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Zanikání objektů v pohraničí z archeologického
pohledu (přehled základních reliktů)
DasVerschwinden von Objekten im Grenzgebiet aus
archäologischer Sicht (Übersicht derHauptrelikte)
Zájmové lokality můžeme v pohraničí rozdělit na
dva okruhy, civilní a vojenský. První zahrnuje zanik
lá sídla, zejména vesnice, sakrální stavby a výrobní
areály mnoha druhů a typů. Na Tachovsku převlá
dají hlavně ty na vodní pohon – mlýny, hamry, leš
tírny a brusírny, ale nalezneme také sklárny a milíře,
pozůstatky po pálení dřevěného uhlí. Archeologie
je v tomto smyslu prozatím omezená na standardní
objekty, nejčasněji vodní mlýny, jakožto relevantní
hospodářské, technologické a kulturní elementy.
Archeologické bádání se mimo středověku a novo
věku v současnosti soustředí i na objekty funkčně
i architektonicky přeživší do 20. století. Z dnešního
pohledu se jedná o zaniklé moderní stavby, které
však mají více méně hlubokou kontinuitu do minu
losti a historickou, popřípadě též architektonickou
hodnotu. Jelikož doposud nesplynuly sesoučasným
povrchem terénu, nabízí se jedinečná možnost je
jich studia.
Výzkum těchto staveb byl v několika případech pro
veden jako archeologický odkryv na potencionálně
ohrožené lokalitě či ohrožené lokalitě (obr. 1, 2, 3),
přičemž od roku 2006 byla vybraná mlýniště v re
gionu Tachov podrobována metodám povrchového
výzkumu reliéfních tvarů (obr. 4, 5) doplněných stu
diem archivních a kartografických pramenů, letec
kými snímky, s využitím metody orální historie (dota
zování pamětníků) či přírodovědných metod (např.
datování náletových dřevin pomocí Presslerova ne
bozezu) apod. Podobné destruktivní výzkumy byly
provedeny na zaniklých obcích Pořejov a Bažantov.
Společnéprotytotypylokalitje, ženaněkterýchsedo
dnešních dnů dochovala zdiva zaniklých objektů až
do několikametrové výšky. Pokud však lokalita v mi
nulosti prošla některou z mnoha demoličních akcí,
mohou se stavby dochovat jak v podobě neznatel
ných reliktů (např. Pavlův Studenec), tak mohutných
destrukcí (např. Jedlina), téměř vždy ale nalezneme
opuštěné sklepy, často jediné svědky dávných sta
vení (obr. 6). Krajinu také protínají náhony četných
zařízení na vodní pohon(obr. 7).
Druhý, vojenský okruh, pak tvoří zejména relikty
„železné opony“. Jedná se jak o samotné„dráty“, tak
o obslužná zařízení (např. roty Pohraniční stráže).
Zatímco průběh drátů dnes rekonstruujeme ze
jména na základě leteckých snímků a podoby kra
jiny (obr. 8), fortifikace v podobě objektů polního
opevnění (obr. 9) na mnoha místech doplněného
železobetonovými bunkry jsou stále v terénu pa
trné. Velmi často se také oba typy lokalit prolínají,
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územíŽebráky).Pohled
narelikty zaniklého
mlýnaodvýchodu(foto:
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protože mnoho vojenských instalací vzniklo právě
v opuštěních sídlech a výrobníchareálech.
Vzhledem k ochraně památek jsou v současnosti
preferovány metody nedestruktivního archeolo
gického výzkumu. Podoba pozůstatků na sledo
vaných lokalitách je poměrně variabilní a odvíjí se
od velikosti stavby, konstrukce, tak jako od stupně
proběhnuvších transformačních procesů, které jsou
ukončeny splynutím objektu se současným povr
chem terénu. Interpretace zaniklých staveb je tak
relativně obtížná, silně subjektivní, ovlivněná zna
lostmia schopnostmi badatele (obr. 10, 11, 12).
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4) Polohareliktů objektůsezařízenímnavodnípohon(mlýny,
hamry,pily apod.)ležícíchnaHamerskémpotoce.Podkladpro
mapovévýřezypoužitzeserveruwww.mapy.cz(okresTachov),
(tvorba:L.Galusová2012).
PositionderRelikte vonObjektenmit Wasserantriebsanlage
(Mühlen, Hammerwerke,Sägewerkeu.ä.), amHammerbach
gelegen.Landkartenausschnitteunter Verwendungvon
MaterialienübernommenausURLwww.mapy.cz(KreisTachau)
(Erstellung:L.Galusová2012).

Örtlichkeiten von Interesse können im Grenzgebiet in
zwei Kategorien eingeteilt werden: zivile und militäri
sche. Die erste Gruppe umfasst untergegangene Sied
lungen, vor allem Dörfer, Sakralbauten und Produk
tionsstätten unterschiedlichster Arten und Typen. In
der Tachauer Region überwiegen vor allem solche mit
Wasserantrieb – Mühlen, Hammerwerke, Polier und
Schleifwerkstätte, aber es finden sich auch Glashütten
und Meiler, Überreste der Herstellung von Holzkohle.
In diesem Sinne ist die Archäologie bisher auf Stan
dardobjekte beschränkt, zumeist auf Wassermühlen
als relevante wirtschaftliche, technologische und
kulturelle Bauten. Gegenwärtig konzentriert sich die
archäologische Forschung neben dem Mittelalter und
der Neuzeit auch auf Objekte, die noch im 20. Jahr
hundert architektonisch präsent waren und betrieben
wurden. Aus heutiger Sicht handelt es sich um un
tergegangene moderne Bauten, die jedoch in einer
mehr oder weniger ungebrochenen Kontinuität mit
der Vergangenheit stehen und von historischem bzw.
architektonischem Wert sind. Weil sie bis heute noch
nicht in der Erdoberfläche aufgegangen sind, bietet
sich die einzigartige Möglichkeit ihrer Untersuchung.
5) Reliktyzaměřených
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www.mapy.cz,výřez
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leteckýchměřických
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ReliktedervermessenenRestevonMühlenundPolierwerkstättenimTaldesKatharinenbaches,
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derMilitäramt,ArbeitsstellefürLuftvermessungs-AufnahmeninGutenfeld.

Die Erforschung dieser Bauten wurde in einigen
Fällen als archäologische Abdeckung in der po
tenziell bedrohten Lokalität oder in der bedrohten
Lokalität (MášaMühle – Abb. 1 – und FrancMühle
– Abb. 2, 3) durchgeführt, wobei die ausgewählten
Mühlen der Tachauer Region seit 2006 mit den Me
thoden der Oberflächenuntersuchung von Relief
formen betrachtet (z. B. der Hammerbach und der
Katharinenbach in der Tachauer Region, Abb. 4,
5) wurden, ergänzt u. a. durch das Studium archi
valischer und kartographischer Quellen, Luftauf
nahmen, OralHistoryErhebungen (Zeitzeugen
Interviews) oder naturwissenschaftliche Ansätze
(z. B. Altersbestimmung von SelbstaussaatHolz
gewächs mit Hilfe des PreslerStangenbohrers).
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Ähnliche destruktive Untersuchungen wurden in
den verschwundenen Gemeinden Purschau und
Wosant durchgeführt. Gemeinsam für diese Ty pen
von Örtlichkeiten ist, dass sich in manchen die
Mauerwerke der abgerissenen Objekte bis heute bis
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zu einer Höhe von mehreren Metern erhalten haben.
Wenndie Örtlichkeit in der Vergangenheit aber einer
der vielen Demolierungsaktionen zum Opfer fiel,
können sich die Bauten sowohl in Form unauffälliger
Relikte (z. B. Paulusbrunn) als auch massiver Ruinen
(z. B. Neulosimthal) erhalten haben; fast immer aber
findet man verlassene Keller, häufig die einzigen
Zeugen der früheren Gebäude (Abb. 6). Auch wird
das Gelände von Zuleitungskanälen der zahlreichen
Wasserkraftanlagen durchzogen. (Abb.7).
Die andere, militärische Kategorie bilden vor allem
Überreste des Eisernen Vorhangs. Es handelt sich
sowohl um tatsächliche „Drähte“ als auch um Be
dienungsanlagen (z. B. der Kompanien des Grenz
schutzes). Während der Verlauf der Drähte heute vor
allem anhand von Luftaufnahmen und der Land
schaftsformation rekonstruiert wird (Abb. 8), sind
die Befestigungen in Gestalt von an vielen Orten mit
Eisenbetonbunkern ergänzten militärischen Verteidi
gungsanlagen (Abb. 9) immer noch im Terrain sicht
bar. Sehr oft überlagern sich beide Ortstypen, weil
viele militärische Einrichtungen gerade in verlasse
nen Siedlungen und Produktionsstätten entstanden.
In Anbetracht des Denkmalschutzes werden heute
die nichtdestruktiven Methoden archäologischer
Forschung bevorzugt. Die Form der Überreste an den
betrachteten Örtlichkeiten ist relativ variabel und
hängt genauso von der Größe und Konstruktion des
Bauwerks wie vom Grad des ablaufenden Verfallspro
zesses ab, der durch das Verschwinden des Objekts
unter der gegenwärtigen Oberfläche des Terrains
beendet wird. Die Interpretation der untergegange
nen Bauten ist relativ schwierig, stark subjektiv und
hängt von den Kenntnissen und Fähigkeiten des
jeweiligen Forschers ab (Abb. 10, 11, 12).

