Interaktivní naučná stezka
Krajinou studené války

MAPA

Stezka vznikla v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska.
Projekt je z 5% kofinancován příspěvkem ze státního rozpočtu ČR.

Metoda terénního výzkumu/ Mapování„železné opony“
Die Methode der Feldforschung / Kartierung des Eisernen Vorhangs
„Železná opona“ představuje velmi specifický typ
architektonické památky jak vlastní fyzickou podobou, tak i sociálním aspektem. Sledování jejího
umístění v krajině a typového zařazení poskytuje
důležité informace o životě v pohraničních pásmech
našízemě. Skutečnost, žebylatatooblastuzavřeným
vojenským prostorem po poměrně dlouhé období,
nám dává možnost sledovat a mapovat široké spektrum archeologických památek, které se kvalitně
dochovaly do současnosti v podobě nadzemních
antropogenních zásahů.

Výsledná mapa: http://eugen.ff.zcu.cz/zeleznaopona/

Do současnosti neexistují žádné komplexní kartografické záznamy, na kterých by byl průběh„železné
opony“ zachycen. Nejblíže k takovýmto výstupům
má soubor papírových map ZM10, do kterých byl
kresebně zaznamenáván průběh „železné opony“
příslušníky Pohraniční stráže (případně dokumentátory této složky) – obr. 1. Přesnost a vlastní chronologické zařazení jednotlivých úseků „železné opony“
však tyto podklady nereflektují. Prostřednictvím
moderních metod krajinné prospekce lze průběh
tohoto liniového útvaru poměrně snadno a velice
efektivně vysledovat a mapovat.
Základní prospekční metodu s nejvyšší efektivitou
využití představuje analýza a výzkum krajiny na základě snímků leteckého laserového skenování (LLS,
Lidar). Tato technika, pracující na bázi snímání zemského povrchu prostřednictvím optického skeneru
umístěného na leteckém nosiči, představuje jediný
možný prostředek výzkumu rozsáhlejších zalesněných ploch. Laserové paprsky jsou schopny pronikat vegetačním pásmem, a tak umožnit vytvoření
digitálního modelu terénu zemského povrchu. Na
něm patrné objekty pak představují části samotných
archeologických lokalit – v našem případě reliktů
vojenských objektů z období 2. světové války a z následného období studené války. (Obr. 2, obr.3.)
Na základě analýzy a vyhodnocení těchto dat leteckého laserového skenování byly objeveny liniové
objekty představující pravděpodobný průběh „železné opony“ v úseku zaniklých obcí Pavlův Studenec – Hraničky. Tato hypotéza byla následně ověřena několika metodickými archeologickými postupy
od ověření v terénu po konfrontaci s historickými
vojenskými leteckými snímky a výše zmiňovanými
ZM10. Zároveň se jako velice užitečný informační
zdroj ukázaly být letecké ortosnímky, na kterých lze
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části„železné opony“ vysledovat v podobě průseků
lesních porostů pohraničních oblastí. (Obr. 4, obr. 5.)

2) Zachycenísrovnáníviditelnosti objektů obrannélinie naortofotomapáchadigitálních modelechterénuleteckéholaserovéhoskenování.2snímkyvlevo: komplexnípohlednaaktuální situaci zaniklé
vesnicePavlůvStudenecapřilehlé obrannélinie naortosnímku1:5000,uprostřed– stínovanýmodelterénuleteckéholaserovéhoskenování.Vjižní částisnímkujsouviditelné pozůstatkyzplanýrovaných
reliktů stavebpůvodníobcePavlůvStudenec.Severněodvesnicelzerozpoznatrelikty objektů obrannélinie, procházejícísevero-jižnímsměrem.Hraničníčára,vpravo– základnístínovanýmodelterénu
leteckéholaserovéhoskenováníidentickésituacejakouobrázkuč.3. Velmimarkantnězachycujerozdílviditelnosti dílčíchobjektů vzávislostinaaplikaci vizualizačníhomóduvýškovéhomodelusnímku.
AufzeichnungdesVergleichsderSichtbarkeitvonObjektenanderVerteidigungslinieaufOrthofotolandkartenunddigitalen Geländemodellen,erstellt durchLuftlaserscanning. 2Bilder links:
komplexeSichtaufdie aktuellen GegebenheitendesDorfesPaulusbrunnunddernahegelegenenVerteidigungslinieaufdemOrthofoto1:5000,in derMitte – schattiertesGeländemodellausdem
Luftlaserscanner. ImsüdlichenTeilderAufnahmesinddie Resteplanierter Baurelikte derursprünglichen GemeindePaulusbrunnsichtbar.NördlichdesDorfessinddie vonNordennachSüden
angeordnetenÜberrestederVerteidigungslinieerkennbar.DieGrenzlinie,rechts– dasschattierte GeländegrundmodelldesLuftlaserscannersderidentischenLagewie in Abb.3.Sehrmarkantzeigt sich
hier derUnterschiedderSichtbarkeiteinzelnerTeilobjektein Abhängigkeit vonderAnwendungdesVisualisierungsmodusdesHöhenmodellsdesBildes.

1) Ukázkamapováníprůběhu„železné opony“ příslušníkyPohraničnístráže.Jednáseojediný
dostupnýhistorický kartografický zdroj identifikující průběhafázevýstavby„železné opony“ v
českémpohraničí.
BeispielausderKartierungdesVerlaufsdesEisernenVorhangsvonAngehörigendes
Grenzschutzes.Eshandelt sichumdie einzige verfügbarekartographischeQuelle,die denVerlauf
unddie PhasendesAufbausdesEisernenVorhangsim tschechischenGrenzgebietidentifiziert.

5) Fotogrammetrickyzdokumentovanýpalebnýsrubzeseverníčástiobrannélinie, pohled
zjihovýchodníhosměru.
FotogrammetrischdokumentierteFeuerschanzeausdemnördlichen TeilderVerteidigungslinie,
AnsichtvonSüdosten.

Der EiserneVorhangstellteinenäußerstspezifischen
Typ von architektonischem Denkmal dar, aufgrund
seiner physischen Gestalt wie auch in sozialpolitischer Hinsicht. Die Betrachtung seiner Anlage im
Gelände und seine typologische Zuordnung führen
zu wichtigen Erkenntnissen über das frühere Leben
in den Grenzzonen der Tschechischen Republik. Der
Umstand, dass dieser Raum während einer verhältnismäßig langen Periode ein abgeriegeltes Militärgebiet war, ermöglicht es, ein breites Spektrum an
archäologischen Denkmälern zu untersuchen und
zu kartieren, die in Gestalt oberirdischer anthropogener Eingriffe bis zur Gegenwart in gutem Zustand
erhalten blieben.
Bis heute gibt es keine vollständigen kartographischenAufzeichnungen,diedenVerlaufdesEiserenen
Vorhangs abbilden. Solchen Ausgaben am nächsten
kommt ein unter ZM10 registrierter Satz papierener
Landkarten, in die der Verlauf des Eisernen Vorhangs
von Angehörigen des Grenzschutzes (bzw. von
Dokumentatoren dieses Organs) eingetragen wurde – Abb. 1. Der Genauigkeit und der eigentlichen
chronologischen Abfolge der einzelnen Abschnitte
des Eisernen Vorhangs werden in diesen Unterlagen
jedoch nicht Rechnung getragen. Mittels der modernen Methoden der Landschaftsprospektion kann
der Verlauf dieses Liniengebildes relativ einfach und
sehr effektiv erkundet und kartiertwerden.

Die grundlegende Prospektionsmethode mit der
höchsten Effektivitätistdie Analyseund Erforschung
des Geländes auf der Grundlage von Laserluftscanaufnahmen (LLS, Lidar). Diese Technik, die auf
dem Scannen der Geländeoberfläche mittels eines
an einem Luftfahrzeug befestigten optischen Scanners basiert, stellt die einzige mögliche Technik der
Erforschung von ausgedehnten Waldflächen dar.
Laserstrahlen sind im Stande, die Vegetationszone
zu durchdringen, und ermöglichen so die Erstellung eines digitalen Modells der Landschaftsoberfläche. Die darauf sichtbaren Objekte stellen dann
die Bestandteile der eigentlichen archäologischen
Stätten dar – im gegebenen Fall handelt es sich um
Überreste militärischer Anlagen aus dem Zweiten
Weltkrieg und aus dem folgenden Zeitraum des
Kalten Krieges. (Abb. 2, Abb. 3.)
Mittels der Analyse und Auswertung dieser Luftlaserscandaten wurden Linienobjekte ausgemacht,
die den wahrscheinlichen Verlauf des Eiserenen Vorhangs in der Gegend der verschwundenen Dörfer
Paulusbrunn – Reichenthal markieren. Diese Hypothese wurde anschließend durch weitere archäologische Methoden verifiziert: von der Überprüfung
vor Ort bis zum Vergleich mit historischen militärischen Luftaufnahmen und dem oben genannten
Karten-Satz ZM10. Zugleich wurden die aus der Luft
aufgenommenen Orthobilder, auf welchen Teile des

4) Mapazachycujepředpokládanýprůběhzařízeníženijně-technickéhozabezpečenístátní
hranice(tzv. železnáopona)nedalekoobceLesná(okr.Tachov),přesněji uzaniklýchobcíPavlův
Studenec,JedlinaaHraničky.Nazákladěanalýzyhistorických asoučasnýchleteckýchsnímků byl
vytipován možnýprůběhtéto stavbyvtomto prostoru,vybranáoblastbyla následně
prozkoumánamoderníminedestruktivními archeologickými metodami.UPavlovaStudence byla
zdokumentovánalinie opevněníjednotek Pohraničnístráže,včetněstřeleckýchbunkrů
zželezobetonovýchprefabrikátů. OblastmeziJedlinouaHraničkamije pakukázkovýmpříkladem
krajiny studenéválky, kdebyly zdokumentoványprůběhytří fází„drátů“, objekty polního
opevnění,pozůstatkydalšíchvojenskýchstavebi řadadrobnýchartefaktů, včetněsmotků
ostnatýchdrátů, izolátorů vedenívysokéhonapětíči celýchkůlů plotů„železnéopony“.
DieLandkartezeigt denvermutetenVerlaufderAnlagenderpioniertechnischenSicherungder
Staatsgrenze(dersogenannteEiserneVorhang)in derNähederGemeindeSchönwald(Kreis
Tachau),genauerbei denverschwundenenDörfernPaulusbrunn,NeulosimthalundReichenthal.
AufgrundderAnalysehistorischerundgegenwärtiger Luftbilder wurdedermöglicheVerlauf
desBauwerksin diesemRaumidentifiziert, dasausgewählteGebietwurdeanschließendmit
modernennicht-destruktiven archäologischenMethodenuntersucht. BeiPaulusbrunnwurdedie
BefestigungsliniederGrenzschutzeinheitensamtSchützenbunkerausEisenbetonpräfabrikaten
dokumentiert. DasGebietzwischenNeulosimthalundReichenthalstellt ein Musterbeispiel
derLandschaftdesKaltenKriegesdar:Hierwurdendie Verläufevon„Drähten“in drei
Zeitabschnitten, ObjektederFeldbefestigung,Resteweiterer Militärbauten sowieeineReihevon
kleineren Artefakten, einschließlichStacheldrahtrollen,Hochspannungsisolatorenoderganzer
Pfähle„derZäunedesEisernenVorhangs“dokumentiert.

Eisernen Vorhangs in Gestalt von Waldschneisen in
Grenznähe zu erkennen sind, zu einer wichtigen Informationsquelle. (Abb. 4, Abb. 5)
Ergebene Landkarte:
http://eugen.ff.zcu.cz/zeleznaopona/

