
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 TachauerRegionüberwiegen vor allem solche mit

Wasserantrieb – Mühlen, Hammerwerke, Polier und

Schleifwerkstätte, aber esfinden 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

archäologischeForschungneben dem Mittelalter und

der Neuzeit auch auf Objekte, die noch im 20. Jahr

hundert architektonisch präsentwarenund 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

sichdie einzigartige Möglichkeit ihrer Untersuchung.

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 abgerissenenObjektebisheute bis

zueinerHöhevonmehrerenMeternerhaltenhaben.

Wenndie Örtlichkeit in derVergangenheitabereiner

der vielen Demolierungsaktionen zum Opfer fiel,

könnensichdie Bautensowohl in Formunauffälliger

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 Siedlungenund Produktionsstätten entstanden.

In Anbetracht des Denkmalschutzes werden heute

die nichtdestruktiven Methoden archäologischer

Forschungbevorzugt.DieFormderÜberresteanden

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 Forschersab (Abb. 10,11,12).

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. Jelikoždoposud 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, svyužitím 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 lokalitprolínají,

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

lostmiaschopnostmi badatele (obr. 10, 11, 12).

Zanikání objektů v pohraničí z archeologického  

pohledu (přehled základníchreliktů)

DasVerschwinden von Objekten im Grenzgebiet aus  

archäologischer Sicht (Übersicht derHauptrelikte)

1) Mášův mlýn (okres Tachov). Plán Mášova mlýna s vytyčenou sondáží z let 2008 (sondy S1 až  
S5) a 2010 (sondy S6 až S10) (tvorba: L. Galusová2011).
Máša-Mühle (Kreis Tachau). Plan der Máša-Mühle mit festgesetzter Sondierung aus den Jahren  
2008 (Sonden S1 bis S5) und 2010 (Sonden S6 bis S10) (Autorin: L.Galusová 2011).

2) Francův mlýn (okres Tachov, katastrální území Žebráky). Schéma objektu s vytyčenou sondáží.  
Odkryv z roku 2011 vyznačen žlutě (digitalizace: L. Galusová2012).
Franc-Mühle (Kreis Tachau, Katastralgebiet Petlarn). Schematische Darstellung des Objekts mit der  
festgesetzten Sondierung. Abdeckung von 2011 gelb markiert (Digitalisierung: L. Galusová2012).

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).

3) Francův mlýn (okres  
Tachov, katastrální  
území Žebráky). Pohled  
na relikty zaniklého  
mlýna od východu(foto:
L. Galusová 2011). 
Franc-Mühle (Kreis  
Tachau,Katastralgebiet
Petlarn). Blick auf Relikte  
der untergegangenen  
Mühle von Osten(Foto:
L. Galusová2011).

4)Polohareliktůobjektůsezařízenímnavodnípohon(mlýny,
hamry,pilyapod.) ležícíchnaHamerskémpotoce.Podkladpro
mapovévýřezypoužitzeserveruwww.mapy.cz(okresTachov),
(tvorba:L.Galusová2012).
Position der Relikte von Objekten mit Wasserantriebsanlage  
(Mühlen, Hammerwerke, Sägewerke u. ä.), am Hammerbach  
gelegen. Landkartenausschnitte unter Verwendung von  
Materialien übernommen aus URL www.mapy.cz (Kreis Tachau)  
(Erstellung: L. Galusová2012).

6) Jeden ze zbořených  
domů v zaniklé vsi Pavlův  
Studenec. Patrné jsou  
zbytky zdí a sklepa(foto:
L.Starková).

Eines der  
niedergerissenenHäuser  
im untergegangenen  
Dorf Paulusbrunn mit  
sichtbaren Resten der  
Mauern und des Kellers  
(Foto: L.Starková).

7) Zaniklá vesnice Pleš  
na moderním leteckém  
snímku.
Dasverschwundene Dorf
Plossaufeinermodernen
Luftaufnahme.

8)„Železná opona“ na  
německém leteckém  
snímku z roku 1985  
(SOkATachov).
Der Eiserne Vorhang  
auf einerdeutschen
Luftaufnahme vom 1958  
(SOkATachov).

9) Objekt polního  
opevnění v zaniklé obci  
PavlůvStudenec
(foto: L. Funk).  
Feldbefestigungsobjekt  
in der untergegangenen  
Gemeinde Paulusbrunn  
(Foto: L.Funk).

10) Broumovský mlýn na  
Hamerském potoce (okres  
Tachov). Příklad zaniklého  
objektu v západočeském  
pohraničí. Pohled od  
severu
(foto: L. Galusová2011).

Promenhofer Mühle  
am Hammerbach (Kreis  
Tachau). Beispieleines
untergegangenenObjekts  
im westböhmischen  
Grenzgebiet. Blick von  
Norden
(Foto: L. Galusová2011).

11) Nový mlýn (okres Tachov). Příklad plně zlikvidovaného objektu v západočeském pohraničí.  
Pohled od jihu až jihozápadu (foto a tvorba: L. Galusová 2006, úprava2016).
Neue Mühle (Kreis Tachau). Beispiel eines vollständig liquidierten Objekts im westböhmischen  
Grenzgebiet. Blick von Süd-Südwest (Foto und Erstellung: L. Galusová 2006, Bearbeitung 2016).

12) Mášův mlýn (okres Tachov). Příklad zaniklého objektu v západočeském pohraničí. Pohled od  
jihu (foto a tvorba: L. Galusová 2006, úprava2016).
Máša-Mühle (Kreis Tachau). Beispiel eines untergegangenen Objekts im westböhmischen  
Grenzgebiet. Blick von Süden (Foto und Erstellung: L. Galusová 2006, Bearbeitung2016).

5) Reliktyzaměřených  
pozůstatkůmlýnů
a leštíren v údolí  
Kateřinského potoka,  
promítnuté do  
rektifikované historické  
fotografie z roku 1958.  
Výřez letecké ortofoto  
mapy získán ze serveru  
www.mapy.cz, výřez  
leteckého snímku z roku  
1958 získán z Vojenského  
geografického
ahydrometeorologického  
úřadu, Pracoviště  
leteckých měřických  
snímků vDobrušce.

Relikte der vermessenen Reste von Mühlen und Polierwerkstätten imTal des Katharinenbaches,  
projiziert in eine rektifizierte historische Fotografie aus dem Jahr 1958.Ausschnitt
der orthofotographischen Landkarte übernommen aus URL www.mapy.cz: Ausschnitt  
derMilitäramt,ArbeitsstellefürLuftvermessungs-AufnahmeninGutenfeld.

1. Relikty Novéhomlýna

2. Koryto potoka upraveno  
antropogennímizásahy

3. Současnákomunikace,
směr Tachov kZ

4. Objekt interpretovaný  
jako zasypanástudna

1. Zřícenina Mášovamlýna

2. Relikthospodářského  
objektu

3. Hráz bývaléhorybníka
4. Rybník
5. Odtokovýžlab

6. Patrně zaniklá hospodářská  
stavba

A. Mlýnice
B. Skladiště
C. Síň
D. Světnice
E. Chlév

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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