
„Železná opona“ představuje velmi specifický typ
architektonické památky jak vlastní fyzickou po-
dobou, 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 spek-
trum archeologických památek, které se kvalitně
dochovaly do současnosti v podobě nadzemních
antropogenních zásahů.

Do současnosti neexistují žádné komplexní karto-
grafické 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 dokumentá-
tory této složky) – obr. 1. Přesnost a vlastní chronolo-
gické 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 zá-
kladě snímků leteckého laserového skenování (LLS,
Lidar). Tato technika, pracující na bázi snímání zem-
ského povrchu prostřednictvím optického skeneru
umístěného na leteckém nosiči, představuje jediný
možný prostředek výzkumu rozsáhlejších zalesně-
ných ploch. Laserové paprsky jsou schopny proni-
kat 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 ná-
sledného období studené války. (Obr. 2, obr.3.)

Na základě analýzy a vyhodnocení těchto dat letec-
kého laserového skenování byly objeveny liniové
objekty představující pravděpodobný průběh „že-
lezné opony“ v úseku zaniklých obcí Pavlův Stude-
nec – Hraničky. Tato hypotéza byla následně ověře-
na 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

části„železné opony“ vysledovat v podobě průseků  
lesních porostů pohraničních oblastí. (Obr. 4, obr. 5.)

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

Metoda terénního výzkumu/ Mapování„železné opony“

Die Methode der Feldforschung /Kartierung des Eisernen Vorhangs

Der EiserneVorhangstellteinenäußerstspezifischen
Typ von architektonischem Denkmal dar, aufgrund
seiner physischen Gestalt wie auch in sozialpoli-
tischer 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 verhält-
nismäßig langen Periode ein abgeriegeltes Militär-
gebiet war, ermöglicht es, ein breites Spektrum an
archäologischen Denkmälern zu untersuchen und
zu kartieren, die in Gestalt oberirdischer anthropo-
gener Eingriffe bis zur Gegenwart in gutem Zustand
erhalten blieben.

Bis heute gibt es keine vollständigen kartographi-
schenAufzeichnungen,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 wur-
de – 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 moder-
nen 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 Laserluftsca-
naufnahmen (LLS, Lidar). Diese Technik, die auf
dem Scannen der Geländeoberfläche mittels eines
an einem Luftfahrzeug befestigten optischen Scan-
ners basiert, stellt die einzige mögliche Technik der
Erforschung von ausgedehnten Waldflächen dar.
Laserstrahlen sind im Stande, die Vegetationszone
zu durchdringen, und ermöglichen so die Erstel-
lung eines digitalen Modells der Landschaftsober-
fläche. 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 Luftla-
serscandaten wurden Linienobjekte ausgemacht,
die den wahrscheinlichen Verlauf des Eiserenen Vor-
hangs in der  Gegend der verschwundenen Dörfer 
Paulusbrunn – Reichenthal markieren. Diese Hypo-
these wurde anschließend durch weitere archäolo-
gische Methoden verifiziert: von der Überprüfung
vor Ort bis zum Vergleich mit historischen militäris-
chen Luftaufnahmen und dem oben genannten
Karten-Satz ZM10. Zugleich wurden die aus der Luft
aufgenommenen Orthobilder, auf welchen Teile des

Eisernen Vorhangs in Gestalt von Waldschneisen in
Grenznähe zu erkennen sind, zu einer wichtigen In-
formationsquelle. (Abb. 4, Abb. 5)

Ergebene Landkarte:  
http://eugen.ff.zcu.cz/zeleznaopona/

1) Ukázka mapování průběhu„železné opony“ příslušníky Pohraniční stráže. Jedná se o jediný  
dostupný historický kartografický zdroj identifikující průběh a fáze výstavby„železné opony“  v 
českémpohraničí.
Beispiel aus der Kartierung des Verlaufs des Eisernen Vorhangs von Angehörigen des  
Grenzschutzes. Es handelt sich um die einzige verfügbare kartographische Quelle, die den Verlauf  
und die Phasen des Aufbaus des Eisernen Vorhangs im tschechischen Grenzgebietidentifiziert.

5) Fotogrammetricky zdokumentovaný palebný srub ze severní části obranné linie, pohled  
z jihovýchodníhosměru.
Fotogrammetrisch dokumentierte Feuerschanze aus dem nördlichen Teil der Verteidigungslinie,  
Ansicht vonSüdosten.

3) Ukázka výstupu využití dat leteckého  
laserového skenování vkombinaci
s výsledky terénní prospekce daného  
území a doměření prostřednictvím  
běžných geodetických metod. Výsledný  
plán umožňuje spolehlivě identifikovat  
a typově zařadit jednotlivé objekty  
obrannélinie.
Beispielergebnis der Datenanwendung  
aus demLuftlaserscanner
in Kombination mit Ergebnissen der  
Terrainprospektion des untersuchten  
Gebietes und der Ausmessung mittels  
gängiger geodätischer Methoden. Der  
daraus resultierende Plan ermöglicht es,  
einzelne Objekte der Verteidigungslinie  
zuverlässig zu identifizieren und nach  
Typen zuordnen.

2) Zachycení srovnání viditelnosti objektů obranné linie na ortofotomapách a digitálních modelech terénu leteckého laserového skenování. 2 snímky vlevo: komplexní pohled na aktuální situaci zaniklé  
vesnice Pavlův Studenec a přilehlé obranné linie na ortosnímku 1:5000, uprostřed – stínovaný model terénu leteckého laserového skenování. V jižní části snímku jsou viditelné pozůstatky zplanýrovaných  
reliktů staveb původní obce Pavlův Studenec. Severně od vesnice lze rozpoznat relikty objektů obranné linie, procházející severo-jižním směrem. Hraniční čára, vpravo – základní stínovaný model terénu  
leteckého laserového skenování identické situace jako u obrázku č. 3. Velmi markantně zachycuje rozdíl viditelnosti dílčích objektů v závislosti na aplikaci vizualizačního módu výškového modelu snímku. 
Aufzeichnung des Vergleichs der Sichtbarkeit von Objekten an der Verteidigungslinie auf Orthofotolandkarten und digitalen Geländemodellen, erstellt durch Luftlaserscanning. 2 Bilder links:
komplexe Sicht auf die aktuellen Gegebenheiten des Dorfes Paulusbrunn und der nahe gelegenen Verteidigungslinie auf dem Orthofoto 1:5000, in der Mitte – schattiertes Geländemodell aus  dem 
Luftlaserscanner. Im südlichen Teil der Aufnahme sind die Reste planierter Baurelikte der ursprünglichen Gemeinde Paulusbrunn sichtbar. Nördlich des Dorfes sind die von Norden nachSüden
angeordneten Überreste der Verteidigungslinie erkennbar. Die Grenzlinie, rechts – das schattierte Geländegrundmodell des Luftlaserscanners der identischen Lage wie in Abb. 3. Sehr markant zeigt sich  
hier der Unterschied der Sichtbarkeit einzelner Teilobjekte in Abhängigkeit von der Anwendung des Visualisierungsmodus des Höhenmodells desBildes.

4) Mapa zachycuje předpokládaný průběh zařízení ženijně-technického zabezpečení státní  
hranice (tzv. železná opona) nedaleko obce Lesná (okr. Tachov), přesněji u zaniklých obcí Pavlův  
Studenec, Jedlina a Hraničky. Na základě analýzy historických a současných leteckých snímků  byl 
vytipován možný průběh této stavby v tomto prostoru, vybraná oblast byla následně  
prozkoumána moderními nedestruktivními archeologickými metodami. U Pavlova Studence  byla 
zdokumentována linie opevnění jednotek Pohraniční stráže, včetně střeleckýchbunkrů
z železobetonových prefabrikátů. Oblast mezi Jedlinou a Hraničkami je pak ukázkovým příkladem  
krajiny studené války, kde byly zdokumentovány průběhy tří fází„drátů“, objekty polního  
opevnění, pozůstatky dalších vojenských staveb i řada drobných artefaktů, včetně smotků  
ostnatých drátů, izolátorů vedení vysokého napětí či celých kůlů plotů„železnéopony“.
Die Landkarte zeigt den vermuteten Verlauf der Anlagen der pioniertechnischen Sicherung der  
Staatsgrenze (der so genannte Eiserne Vorhang) in der Nähe der Gemeinde Schönwald (Kreis  
Tachau), genauer bei den verschwundenenDörfern Paulusbrunn, Neulosimthal und Reichenthal.
Aufgrund der Analyse historischer und gegenwärtiger Luftbilder wurde der mögliche Verlauf  
des Bauwerks in diesem Raum identifiziert, das ausgewählte Gebiet wurde anschließendmit
modernen nicht-destruktiven archäologischen Methoden untersucht. Bei Paulusbrunn wurde die  
Befestigungslinie der Grenzschutzeinheiten samt Schützenbunker aus Eisenbetonpräfabrikaten  
dokumentiert. Das Gebiet zwischen Neulosimthal und Reichenthal stellt ein Musterbeispiel
der Landschaft des Kalten Krieges dar: Hier wurden die Verläufe von„Drähten“ in drei  
Zeitabschnitten, Objekte der Feldbefestigung, Reste weiterer Militärbauten sowie eine Reihe von  
kleineren Artefakten, einschließlich Stacheldrahtrollen, Hochspannungsisolatoren oder ganzer  
Pfähle„der Zäune des Eisernen Vorhangs“dokumentiert.
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