
Po událostech 20. století je v krajině stále velké
množství reliktů ve formě movitých a zejména ne
movitých artefaktů. Jejich největší koncentraci na
jdeme v místech zaniklého osídlení – bývalých vsí
či výrobních areálů. Jedná se o pozůstatky budov,
včetně obytných domů či stodol, ve formě pode
zdívek i dochovaných částí zdí. Zvláštní postavení
pak zaujímají zařízení na vodní pohon. Nejčastěji lze
takovéto stavby v terénu interpretovat na základě
reliktů rybníku (obr. 1), náhonu (obr. 2), lednice, pří
padně vlastních zbytků stavby se zachovalými zlom
ky technologie (obr. 3) či pozůstatky cejchu (obr. 4).
V případě vodního mlýna je nejperspektivnějším
artefaktem mlecí kámen (obr. 5). Jedná se o před
mět, který nepodléhá snadno zkáze v jakémkoli
uložení, z důvodu možného druhotného užívání lze
předpokládat kumulaci omletých zbytků na lokalitě
a v archeologických situacích jej lze poměrně dobře
rozpoznat. V případě objektů zaniklých v průběhu
20. století lze získat mimo mlecích kamenů – nejčas
těji moderních, velkých formátů s kovovými prvky,
též kovové části hřídele (obr. 7) či jiné pozůstatky
pohonných mechanismů (kovová řemenice, obr. 3).

Bohaté jsou také nálezové soubory ze sídelních
areálů, zejména obytných domů (i těch mlýnských),
jedná se samozřejmě o keramické nálezy (obr. 8),
někdy i v zajímavém uložení (obr. 9), často z nejstar
ších středověkých či raně novověkých fází osídlení
(obr. 10 a 11). A pak o předměty dokládající běžný
život (obr. 12, 13 a 14) či národnost a konfesi obyva
tel před 2. světovou válkou (obr. 15) apod.

Další oblastí se zvýšeným výskytem artefaktů jsou
místa s průběhem „drátů“ „železné opony“, jejich
obslužných zařízení a obranná postavení Pohraniční
stráže i Čs. lidové armády. Jedná se opět o nemovité
artefakty – železobetonové bunkry (obr. 16), polní
fortifikace, pozůstatkypodalšíchvojenských instala
cích (obr. 17) či budovy rot útvarů Pohraniční stráže.
Vkrajiněsedáalenalézt imnohoartefaktůmovitých.
Jedná se o kůly, na které byl připevněn ostnatý drát
„železné opony“. Ten můžeme také nalézt ve formě
smotků (obr. 18). Dalším pozůstatkem tohoto zaří
zení jsou keramické izolátory vysokého napětí. Vše
zde zůstalo po likvidaci „opony“ na počátku 90. let
20. století. Všechny tyto artefakty pomáhají nejen

k identifikaci hledaných lokalit, jsou také dokladem
naší nedávné minulosti.

Nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts findet
sich in der Landschaft noch eine große Anzahl an
Relikten, in Form von mobilen und vor allem immo
bilen Artefakten. Ihre größte Konzentration tritt an
Orten aufgegebener Besiedlung auf – in ehemali
gen Dörfern oder Werksgeländen. Hierbei handelt
es sich um Reste von Gebäuden einschließlich
Wohnhäuser oder Ställe, in der Gestalt von Sockeln
sowie erhaltenen Mauerteilen. Eine besondere
Stellung nehmen hierbei Anlagen mit Wasseran
trieb ein. Am häufigsten können solche Bauten im
Gelände anhand der Relikte von Teichen (Abb. 1),
eines Zuleitungskanals oder Wassergrabens
(Abb. 2), einer Kühlkammer bzw. der eigentlichen
Gebäudeüberreste samt erhaltenen Bruchstücken
ihrer technologischen Ausstattung (Abb. 3) oder
Überreste eines Eichzeichens (Abb. 4) gedeutet
werden. Im Fall der Wassermühle stellt der Mühl
stein (Abb. 5) das vielversprechendste Artefakt dar.
Es handelt sich um keinen bei beliebiger Lagerung

leicht zerfallenden Gegenstand, aufgrund einer
eventuellen sekundären Nutzung kann von einer
Anhäufung abgeschliffener Reste vor Ort ausge
gangen werden. Darüber hinaus ist ein Mühlstein
in archäologischen Sachzusammenhängen relativ
gut erkennbar. Im Falle der im 20. Jahrhundert
untergegangenen Objekte können neben Mühl
steinen – zumeist in modernen, großen Formaten
mit Metallbestandteilen – auch Metallteile von
Wellen (Abb. 7) oder andere Überreste von An
triebsmechanismen (Metallriemenscheibe, Abb. 3)
entdeckt werden. Reich sind auch die Fundserien
aus Siedlungsarealen, vor allem aus Wohnhäusern
(einschließlich Mühlwohnhäusern), es handelt sich
natürlich um Karamikfunde (Abb. 8), manchmal
auch in interessanter Lagerung (Abb. 9), oft stam
men sie aus den ältesten mittelalterlichen oder
frühneuzeitlichen Phasen der Besiedlung (Abb. 10
und 11). Weiter kommen selbstverständlich Gegen
stände vor, die u. a. das Alltagsleben (Abb. 12, 13
und 14) oder die Nationalität und die Konfession
der Bewohner vor dem Zweiten Weltkrieg (Abb. 15)
dokumentieren.

Ein anderes Gebiet mit einem erhöhten Vorkommen
von Artefakten sind Orte, an welchen die „Drähte“
des Eisernen Vorhangs verliefen und sich dessen
Bedienungsanlagen oder Verteidigungsstellungen
des Grenzschutzes sowie derTschechoslowakischen
Volksarmee befanden. Erneut handelt es sich um
immobile Artefakte in Form von Eisenbetonbunkern
(Abb. 16), Feldbefestigungen, Hinterlassenschaften
anderer militärischer Anlagen (Abb. 17) oder Ge
bäudeder Kompaniender Grenzschutzformationen.
In der Landschaft können aber auch zahlreiche
mobile Artefakte gefunden werden. Es handelt
sich um Pfähle, an welchen der Draht des Eisernen
Vorhangs befestigt wurde. Auf Letzteren kann man
auch in Form ganzer Drahtrollen (Abb. 18) stoßen.
Ein anderer Überrest dieser Anlage sind keramische
Isolatoren. Alles blieb hier nach der Beseitigung des
„Vorhanges“ am Anfang der 90er Jahre des 20. Jahr
hunderts zurück. Alle diese Artefakte helfen nicht
nur bei der Identifikation der gesuchten Orte, son
dern stellen auch einen Beleg der regionalen jüng
sten Vergangenheit dar.

Přehled artefaktů zachycených archeologickými výzkumy zaniklých objektů na Tachovsku
Übersicht von Artefakten, die während der archäologischen Erforschung untergegangener
Objekte in der Tachauer Region sichergestellt wurden

1)Mášůvmlýn(okresTachov).
Pohlednaporušenouhráz
rybníkaodseverozápadu.V
pozadíreliktyvodníhomlýna
(pravýhorníroh), (foto:L.
Galusová2007).
Máša-Mühle(KreisTachau).
Blickaufdenbeschädigten
TeichdammvonNordwest. 
ImHintergrund:Relikteder
Wassermühle(rechteobere
Ecke) (Foto:L.Galusová
2007).

2)Hlubokýnáhonproleštírnuzrcadel

uobceLesná(okresTachov).Typickýrelikt
technickýchstavebzaniklýchvprůběhu
20.století,(foto:L.Galusová2008).
TieferZuleitungskanal fürdie
Polierwerkstatt beiderGemeinde
Schönwald(KreisTachau).Ein
typischesReliktderim20.Jahrhundert 
untergegangenentechnischenBauten
(Foto:L.Galusová2008).

3)Mášůvmlýn(okresTachov).Pohleddomlýniceodjihozápadu.Kamennázeďjenávodnízdí,zanížseotáčelovodníkolo(zdesenalézalalednice), přičemžotvorem
procházelahřídel dovnitřmístnostiaroztáčelapomocípalečníhokolanásledněcelýmlecímechanismus.VMášověmlýnězůstaldochovánarchaickýmlecímechanismus. V
mlýnici,kdepracovalmlecístroj,senasoučasnémpovrchuterénudochovalalitinovátyčoprůměru3,5až4cm,osazenákovovouřemenicí(nafotografiipřibližně
uprostřed).Patrněsoučástnějakéhodoplňkovéhozařízenívyužívajícíhovodníenergii.Snadsoučáststrojenavýrobuperleťovýchknoflíků(foto:J.Anderle2007).
Máša-Mühle(KreisTachau).BlickindasMühlhausvonSüdwest.DieSteinmaueristeineZuleitungsmauer,hinterdersichdasMühlraddrehte(hierbefandsichauchdie
Kühlkammer),wobeidieWelledurchdieÖffnungindenRaumragteundanschließendmittelsdesDaumenradesdenganzenMahlmechanismusinGangsetzte. Inder
Máša-MühlebliebeinarchaischerMahlmechanismuserhalten.ImMühlhaus,inderdieMahlmaschinearbeitete,bliebaufdemgegenwärtigenGeländeeinemiteiner
MetallriemenscheibebesetzteGusseisenstangemiteinemDurchmesservon3,5bis4cmerhalten(aufdemFotoca.inderMitte).Diesewarwahrscheinlich
einBestandteileinerzusätzlichen,Wasserkraft nutzendenAnlage.Vielleicht BestandteileinerMaschinefürdieFertigungvonPerlmutterknöpfen(Foto:J.Anderle2007).

4)Výřezvodopisnémapyvytvořenénapodkladěstabilního katastrujakosoučástdokumentacevodníhodíla k
vodnímknihámnasklonku19.století.Stavbasezařízenímnavodnípohonjevždyzvýrazněnačervenoubarvou,  tak
jakopolohacejchuajinérelevantní informace(cejchnavýřezumapyoznačenpísmenem„a“).LokalitaMášůvmlýn
(vlevo).Fotografiepolohycejchuvterénu(bílášipka)ajehodetailnívzhled(vpravo),(foto:L.Galusová2009).
AusschnittderaufGrundlagedesStabilenKatasterserstelltenhydrographischenLandkartealsBestandteil der
DokumentationeinesWasserwerksamEndedes19.Jahrhunderts.DerBaumitderWasserantriebsanlageist
durchgängigmitroterFarbemarkiert,genausowiediePositiondesEichzeichensundweitererelevante
Informationen (KennzeichnungdesEichzeichensaufdemAusschnittmitdemBuchstaben„a“).DieLokalität der
Máša-Mühle(links).FotografiederLagedesEichzeichensimTerrain(weißerPfeil)undseindetailliertesAussehen
(rechts)(Foto:L.Galusová2009).

5)Mášůvmlýn(okresTachov).Sonda
3,sektorII.Pohlednapodloží(SJ307)
vmlýnicipřinávodnízdi(K304a,K304b).
Napodložíleželfragment mlecíhokamene
skřesemazlomekdnakeramickénádoby. 
Vhorníčástiobrázkudetailčástimlecího
kamene.Místouloženíkameneoznačeno
bíloušipkou.Vespodníčástipohlednajižní
aseverníprofilsondy3,sektoruII (fotoa
tvorba:L.Galusová).
Máša-Mühle (Kreis Tachau). Sonde 3,
Sektor II. Blick auf dieSohle (SJ307)
imMühlhausanderZuleitungsmauer
(K304a,K304b).AufderSohlelagendas
Fragment einesMühlsteineseineKerbe
undeinBodenbrucheineskeramischen
Gefäßes. ImoberenTeildesBildes:
DetaileinesTeileseinesMühlsteins.
KennzeichnungderStellederLagerung
desMühlsteinsmiteinemweißenPfeil. 
ImunterenTeil:Blickaufdassüdliche und
nördlicheProfil derSonde3,SektorII 
(FotoundGestaltung:L.Galusová).

7)Mášůvmlýn(okresTachov).Kovové
reliktyzařízení:Lopatovitýčep hřídele
vodníhokolasetřemizděřemi
(objímkamihřídele) vtakřkapůvodní
polozevledniciuotvoruprohřídel
vodníhokola(foto:J.Anderle2007).
Máša-Mühle(KreisTachau).
MetallreliktederAusstattung:
SchaufelbolzendesWasserradesmit drei
Ringen(Wellenführung) inderfast
ursprünglichenLageinderKühlkammer
anderÖffnungfürdieWelledes
Wasserrades(Foto:J.Anderle2007).

8)Mášůvmlýn(okresTachov).
Výběrartefaktůználezového
souboru.Ranýnovověkaž
novověk.Sonda1,SJ111,114, 
629(foto:L.Galusová2009).
Máša-Mühle(KreisTachau).
Auswahl vonArtefaktenaus
derFundserie.FrüheNeuzeit
bisNeuzeit.Sonde1,SJ111, 
114,629
(Foto:L.Galusová2009).

9)Mášůvmlýn(okresTachov).Sonda2,jižníprofil.Naprofilu jepatrnýřezzásobnicí(objekt

B)svýplní(SJ208),dálezánikovévrstvydruhéfázeobjektu(SJ207a,b,c)aprkennápodla-
ha(naprofiluzachycentrám)znejmladšíhohorizontuobjektu(SJ202).Fotografiepřibližují
keramickýzlomeknalezenýnadnězásobnice.Nejspíšenovověk(tvorba:L.Galusová2009).
Máša-Mühle(KreisTachau).Sonde2,südlichesProfil.AufdemProfil isteinSchnittdurch
dieVorratskammer(ObjektB)mitFüllung(SJ208)sichtbar,weiter Schichtendes
UntergangsderzweitenPhasedesObjekts(SJ207a,b,c)undeinBretterfußboden(auf
demProfil einaufgezeichneter Balken)ausder jüngstenSchicht desObjekts(SJ202).
FotografienbringendieaufdemBodenderVorratskammergefundenenkeramischen
Bruchstückenahe.WahrscheinlichNeuzeit (Erstellung:L.Galusová2009).

15)Mášůvmlýn(okresTachov).Výběrartefaktů

ználezovéhosouboru.Sonda2,SJ203.Umělohmotný
hákovýkříž (patrněurčenýjakohračkaproděti).Sonda1, SJ
107.Čepicovýodznakříšskéorlicearmádníchvysloužilců, 
(foto:L.Galusová2016).
Máša-Mühle(KreisTachau).Auswahl vonArtefaktenausder
Fundserie.Sonde2,SJ203.EinHakenkreuzausKunststoff
(wahrscheinlicheinSpielzeugfürKinder).Sonde1SJ107.
ReichsadleralsMützenabzeichenausgedienterSoldatender
Armee,(Foto:L.Galusová2016).

16)Železobetonová
pozorovatelna
Pohraničnístráže
nadzaniklouobcí
Jedlina
(foto:L.Funk).
Beobachtungsturm
desGrenzschutzes
ausEisenbeton
beidem
verschwundenen
DorfNeulosimthal
(Foto:L.Funk).

10)Fragmenty
středověké
keramiky,
15.stol.

(foto:L.Funk).
Fragmente
mittelalterlicher
Keramik,
15.Jahrhundert 
(Foto:L.Funk).

11)Fragmenty
středověké
keramiky,15.stol. 
(foto:L.Funk).
Fragmente
neuzeitlicher
glasierterKeramik, 
17.–18.Jahr-
hundert
(Foto:L.Funk).

12)Skleněné
lahvičkynapepř
zkonce19.stol. 
(foto:L.Funk).
Kleine
Glasflaschen
fürPfeffer
vomEndedes
19.Jahrhunderts
(Foto:L.Funk).

13)Porcelánová
dýmka,2.pol.
19.stol.

(foto:L.Funk).
Porzellanpfeife, 
zweiteHälftedes
19.Jahrhunderts
(Foto:L.Funk).

14)Mince10haléřů,Rakousko-
Uhersko,rok1915(foto:L.Funk).
10-Heller-Münze,Österreich-Ungarn
1915(Foto:L.Funk).

17)Pozůstatekvěže
protileteckéhlídkyČs.lidové
armádynavrchuKňourek
(foto:L.Funk).
ResteinesTurmesderLuft-
schutzwachederTschecho-
slowakischenVolksarmee
aufdemGeorgenberg
(Foto:L.Funk).

18)NavrchuHavransedochovalačást

„drátů“,kteréchránilybývaléstanoviště
radiotechnickéhoprůzkumu.Podobně
vypadalyidráty„železnéopony“
(foto:L.Funk).

AufdemGroßenRabenbergbliebnochein
Teilder„Drähte“erhalten,diedenStand
desradiotechnischenSpähtrupps
schützten.ÄhnlichsahenauchdieDrähte
desEisernenVorhangsaus(Foto:L.Funk).

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.

MAPA

https://arcg.is/05fXKi

