
11) Mášův mlýn (okres  
Tachov). S1, sektor I, II, III  
a IV. Plán zachycuje relikt  
chlebové pece.Pozůstatek
pece (SJ 106). Jádro pece (SJ  
102). Dále je patrná cihlová  
příčka (K109) a moderní  
kuchyňská dlažba se  
zachovalou částí kamenného  
sporáku a roštu (dlažba SJ  
108). V horní části obrázku je  
sondáž zasazena do kontextu  
vodního mlýna. Datace:  
počátek 20. století až do  
zánikustavby

(tvorba: L. Galusová 2009,  
upraveno2015).
Máša-Mühle(Kreis

Tachau).S1,Sektoren 
I, II, III und IV. DerPlan

bildet die Überreste des  
Brotofens ab.Überrest

des Ofens (SJ 106). Kern des Ofens (SJ 102). Weiter sind die Backsteinstrebe (K109)  
und das moderne Küchenpflaster mit dem erhaltenen Teil eines Steinherdesund
Rostes sichtbar (Pflaster SJ 108). Im oberen Teil des Bildes wird die Sondierung in den  
Kontext der Wassermühle eingebettet. Datierung: Anfang des 20. Jahrhunderts bis
zum Untergang desBaus
(Erstellung: L. Galusová 2009, überarbeitet 2015).

Příkladzaniklé lokality: objekty sezařízenímnavodní pohon

Beispieleinesuntergegangenen Ortes:Objekte mit Wasserantriebsanlage

Stavbysezařízenímnavodnípohon lzevkrajiněčes-

kého venkova sledovat od vrcholného středověku,

nicméně zpohledu archeologických pramenů je lze

uchopit teprve v průběhu pozdního středověku. Ke

zvyšovánípočtuvodníchmlýnůajinýchtechnických

staveb se zařízením na vodní pohon u nás dochází

v raném novověku, přičemž v 17. a18. století masiv-

ně přibývá dalších provozů. Mimo „běžná“ zařízení,

jako vodní mlýny, hamry a pily, lze dále jmenovat

leštírnyzrcadel (šlejfyčipolírky),stoupy,olejnyapod.

Největší rozmach těchto staveb azároveň jejich pád

lze sledovat v průběhu 19. a 20. století. Labutí písní

vodního pohonu je meziválečné období, což velmi

názorně prezentuje edičně upravený pramen „Sez-

nam amapa vodních děl republiky Československé“

(obr. 1, 2, 3). Následně dochází k relativně rychlému

úpadku, který byl způsobený jak válečnými útrapa-

mi, tak politickou situací kolem poloviny 20. století.

Vhorizontu několikaminulých let byl stvořenR.Šim-

kem projekt„vodnimlyny.cz“, který sespecializuje na

studium stojících i zaniklých vodních mlýnů. Ačkoli

se bádání účastní poučení laici z řad veřejnosti, je-

jich práce je systematizována a kontrolována, což

vede k dodržení standardů a využitelnosti dat pro

archeologické a jiné účely. Především u objektů

zaniklých v průběhu 20. století je třeba zmínit fakt,

že nejsou veřejností chápány jako památky. Doku-

mentace těchto staveb i jejich pozůstatků je tak vel-

mi důležitá, tak jako uplatňování hlediska ochrany

v rámci jejich studiaaprezentace.

Případové studie mlýnišť (obr. 4, 5) zkoumaných

archeologickými metodami na Tachovsku přinesly

významnázjištěníve formě variability reliéfních tva-

rů azánikových transformací (obr. 6, 7, 8) akontinu-

ity jejich zástavby až do novověku a poznání jejich

jednotlivých stavebních etap od nejstarších dob po

přelom 19. až 20. století (obr. 9, 10, 11). Nedestruk-

tivním výzkumem byly nejlépe podchyceny stavby

se zařízením na vodní pohon na Kateřinském poto-

ce pod obcí Žebráky na Tachovsku (obr. 5, 7, 8). Ar-

cheologickým odkryvem byl nejlépe prozkoumán

Mášův mlýn (okres Tachov, nedaleko obce Žebráky)

(obr.4,6,9,10,11).Vtomto světleseposlézeukázaly

metodické odlišnosti a možnosti i limity výzkumu

staveb zaniklých v průběhu 20. století. Na základě

provedených badatelských aktivit je zřejmé, že se

jedná o velmi cenné zaniklé technické památky,

kterým by mělo být do budoucna věnováno více

pozornosti a ochrany z hlediska archeologické i pa-

mátkové péče.

Bauten mit Wasserantriebsanlage können in der

Landschaft des ländlichen Raumes in Böhmen seit

dem Hochmittelalter nachgewiesen werden, aus

der Perspektive archäologischer Quellen lassen sie

sichabererstim Laufedes Spätmittelalterserfassen.

Zur Steigerung der Anzahl von Wassermühlen und

anderer technischer Bauten mit Wasserantrieb

kam es in Böhmen in der frühen Neuzeit, wobei

während des 17. und 18. Jahrhunderts verstärkt

weitere Betriebe aufgebaut wurden. Neben „gän-

gigen“ Anlagen wie Wassermühlen, Hammer- und

Sägewerkensind Polier- oder Schleifwerkstätten, in

welchen Spiegel poliert wurden, zu nennen, ferner

Pochwerke,Ölmühlen u.Ä.Dergrößte Aufschwung

dieser Bauten und zugleich ihr Abschwung können

im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts beobach-

tet werden. Den Schwanengesang des Wasser-

antriebs bildete die Zwischenkriegszeit, was in der

editorisch bearbeiteten Quelle„Liste und Landkar-

te der Wasserwerke in der Tschechoslowakischen

Republik“ (Seznam a mapa vodních děl republiky

Československé) sehr anschaulich dargestellt wird

(Abb. 1, 2, 3). In der Folge kam es zu einem relativ

schnellen Niedergang, der sowohl durch die Leiden

des Krieges als auch durch die politische Situation

Mitte des 20. Jahrhunderts bedingt wurde.

In den letzten Jahren wurde das Projekt „vodni-

mlyny.cz“ (Wassermühlen) von R. Šimek ins Leben

gerufen, der sich auf das Studium bestehender

wie untergegangener Wassermühlen spezialisiert.

Obwohl ander Untersuchung unterwiesene Leihen

ausder Bevölkerung teilnehmen, wird ihre Tätigkeit

systematisiert und kontrolliert, was zur Einhaltung

der Standards und zur Verwendbarkeit der Daten

für archäologische oder andere Zwecke führt. Vor

allem mit Blick auf die im 20. Jahrhundert unter-

gegangenen Gebäude muss darauf hingewiesen

werden, dass diese von der Öffentlichkeit nicht

als Denkmäler wahrgenommen werden. Die Do-

kumentierung dieser Bauten und ihrer Überreste

ist aus diesem Grunde sehr wichtig, ebenso wie

die Durchsetzung von Schutzkriterien im Rahmen

ihrer Untersuchung und Präsentation.

Die Fallstudien der mit archäologischen Metho-

den in der Tachauer Region untersuchten Mühl-

werke (Abb. 4, 5) erbrachten signifikante Befunde

hinsichtlich der Variabilität der Reliefformen und

Untergangstransformationen (Abb. 6, 7, 8), der

Kontinuität der Bebauung bis zur Neuzeit und

der Identifizierung einzelner Bauetappen von

den ältesten Zeiten bis zur Wende vom 19. zum

1) Prezentace statistického zpracování datSeznamu

a mapy vodních děl republiky Československé. Mapová  i 
textová část odrážejí stav k roku1930
(tvorba: L. Galusová2008).

Präsentation der statistischen Datenbearbeitung  
der„Liste und Landkarte der Wasserwerke inder
Tschechoslowakischen Republik“ („Seznam a mapa vodních  
děl republiky Československé“). Karten-und Textteil  
widerspiegeln den Stand des Jahres1930
(Erstellung: L. Galusová2008).

2) Výřez části textu ze Seznamu a mapy  
vodních děl republiky Československé.  
Okresní finanční ředitelství Litoměřice,  
Důchodkový kontrolní úřad Úštěk (SAMVDRČ  
1932, sešit 10, 31), (foto: L. Galusová 2009). 
Textauszug aus der„Liste undLandkarteder 
Wasserwerke der Tschechoslowakischen  
Republik“ („Seznam a mapa vodních děl  
republiky Československé“). Kreisdirektion  
Leitmeritz, Kontrollgefällsamt Auscha  
(SAMVDRČ 1932, Heft 10,31)
(Foto: L. Galusová2009).

3) Výřez části mapy ze Seznamu a mapy  
vodních děl republiky Československé.  
Tachovsko (SAMVDRČ 1932, mapová  
příloha), (foto: L. Galusová 2009). 
Landkartenausschnitt aus der„Liste  und 
Landkarte der Wasserwerke der  
Tschechoslowakischen Republik“  
(„Seznam a mapa vodních děl republiky  
Československé“). Tachauer Region  
(SAMVDRČ 1932, Landkartenanlage)  
(Foto: L. Galusová 2009).

4) Mášův mlýn (okres Tachov). Poloha lokality na výřezu  
leteckého měřického snímku z roku1947.
Zdroj:http://kontaminace.cenia.cz/.

Máša-Mühle (Kreis Tachau). Position des Ortes auf einem  
Ausschnitt einer Luftvermessungsaufnahme von 1947  
(Quelle:http://kontaminace.cenia.cz/).

5) Relikty zaměřených pozůstatků  
mlýnů a leštíren v údolí Kateřinského  
potoka promítnuté do rektifikované  
historické fotografie z roku1958.
Výřez letecké ortofotomapy získán  
ze serveru www.mapy.cz, výřez  
leteckého snímku z roku 1958  
získán z Vojenského geografického  
a hydrometeorologického úřadu,  
Pracoviště leteckých měřických  
snímků vDobrušce.
Vermessene Relikte der Mühlen  
und Polierwerkstätten im Tal des  
Katharinenbaches, projiziert in die  
rektifizierte historische Fotografie  
aus dem Jahre 1958; Ausschnitt der  
orthofotographischenLandkarte,
übernommen aus URLwww.mapy.cz,

Ausschnitt der Luftaufnahme  
von 1958 des Geographischen  
und hydrometeorologischen  
Militäramts, Arbeitsstelle für  
Luftvermessungsaufnahmenin  
Gutenfeld.

6) Mášův mlýn (okres Tachov). Pozůstatky Mášova vodního mlýna. Stav z roku 2008 (před provedením první fáze archeologického  
odkryvu). Pohled od jihu (nahoře). Pohled od severu (dole),(foto: L.Galusová 2009).
Máša-Mühle (Kreis Tachau). Reste der Máša-Wassermühle. Stand des Jahres 2008 (vor der Durchführung der ersten Phase der  
archäologischen Abdeckung). Blick von Süden (oben). Blick von Norden (unten). (Foto: L. Galusová2009).

7) Francův mlýn (okres Tachov). Relikty mlýna od SV  
(foto: L. Galusová2008).
Franc-Mühle (Kreis Tachau). Relikte der Mühle, Blick von Südost  
(Foto: L. Galusová 2008).

8) Leštírna čp. 58 (okres Tachov). Relikty leštírny zrcadel od JJZ  
(foto: L. Galusová2008).
Polierwerkstatt Konskriptionsnr. 58 (Kreis Tachau). Relikte der  
Spiegelpolierwerkstatt, Blick von Süd-Südwest (Foto L. Galusová2008).

9) Mášův mlýn (okres  
Tachov). Sonda 1, sektor  
I, II, III a část sektoru IV.  
Plán zachycuje nejstarší  
konstrukci K121 (sektorII
a III). Současně je na plánu  
patrná hliněná podlaha (SJ  
122), která se nalézala v  
interiéru domu. V horní části  
obrázku je sondáž zasazena  
do kontextu mlýnského díla.  
Datace: polovina 17. století  
až přelom 18. a 19. století  
(tvorba: L. Galusová 2009,  
upraveno2015).
Máša-Mühle (Kreis Tachau).  
Sonde 1, Sektoren I, II, IIIund  
Teil des Sektors IV. Der Plan  
stellt die älteste Konstruktion  
von K121 dar (SektorII
und III). Gleichzeitigistder 
Lehmboden auf demPlan

sichtbar (SJ 122), der sich im Innenraum des Hauses befand. Im oberen Teil des Bildes wird  
die Sondierung in den Kontext des ganzen Mühlwerks eingebettet. Datierung: Mittedes
17. Jahrhunderts bis 18./19. Jahrhundert  
(Erstellung: L. Galusová 2009, überarbeitet2015).

10) Mášův mlýn (okres Tachov). Sonda 1,  
sektor I, II, III a IV. Plán zachycujedlažby
v sektoru II a IV (SJ 120, SJ 127) a spálenou  
dřevěnou podlahu v sektoru III a II (SJ 111).  
V sektoru III je patrný relikt chlebové pece  
(K106). Na plánu je zachycena též dlažba  
(SJ 108) a práh (SJ 128), které však náležejí  
do nejmladší stavební fáze objektu. V   horní
části obrázku je sondáž zasazena do kontextu  
vodního mlýna. Datace: průběh 19. století až  
počátek 20. století, kdy objekt zanikl požárem  
(tvorba: L. Galusová 2009, upraveno 2015).  
Máša-Mühle (Kreis Tachau). Sonde 1,  
Sektoren I, II, III und IV. Der Plan bildet die  
Pflaster in den Sektoren II und IV(SJ 120,
SJ 127) und den verbrannten Holzboden in  
Sektor III und II (SJ 111) ab. In Sektor III ist  
der Überrest eines Brotofens sichtbar (K106).  
Auf dem Plan sind auch das Pflaster (SJ108)

und die Schwelle erkennbar (SJ 128), die aber zur jüngsten Bauphase  
des Objekts gehören. Im oberen Teil des Bildes wird die Sondierung in  
den Kontext der Wassermühle eingebettet. Datierung: 19. Jahrhundert  
bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Objekt bei einer Feuersbrunst  
untergeging (Erstellung: L. Galusová 2009, überarbeitet2015).

20. Jahrhundert (Abb. 9, 10, 11). Mittels der Metho-

den nicht-destruktiver Untersuchung wurden die

Bauten mit Wasserantriebsanlage am Katharinen-

bach unterhalb der Gemeinde Petlarn in der Ta-

chauer Region am besten erfasst (Abb. 5, 7, 8). Die

Máša-Mühle (Kreis Tachau, in der Nähe der Ge-

meinde Petlarn) wurde mittels einer archäologi-

schen Abdeckung untersucht (Abb. 4, 6, 9, 10, 11).

In diesemZusammenhangwurden dannmethodo-

logische Abweichungen, sowie Möglichkeiten und

Grenzen der Untersuchung von im 20. Jahrhundert

untergegangenen Bauten offenbar. Angesichts

der durchgeführten Forschungsaktivitäten wird

evident, dass man es mit sehr wertvollen unter-

gegangenen technischen Denkmälern zu tun hat,

welchen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit und

Schutz hinsichtlich archäologischer Sorgfalt und

Denkmalpflege gewidmet werdensollte.

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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