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Výstava Tachovsko: krajina v paměti / paměť v krajině se 
věnuje tématům, která jsou spojená s proměnami krajiny na 
Tachovsku, zejména pak v obci Lesná a v jejím okolí. Expozice 
je zaměřena na obecné souvislosti vývoje oblasti od dávné 
minulosti do 21. století a na proměny krajiny, jež jsou ucho-
vané v kolektivní paměti tamějších obyvatel. Vnitřní expozice 
představuje návštěvníkům vybraná témata, která jsou spjatá 
s tachovskou krajinou a s jejím vývojem. Návštěvníci se zde 
seznámí s vývojem tachovského regionu ve středověku, s vyu-
žíváním krajiny v raném novověku spolu s vývojem sklářství, 
s životem v lese a každodenností obyvatel oblasti v 19. sto-
letí, s tématem odsunu Němců z daného regionu po druhé 
světové válce a s tím spjatým zánikem řady obcí. Opomenuta 
není ani problematika dosídlení některých lokalit krajany ze 
Zakarpatí či proměna krajiny po sametové revoluci včetně 
rozvíjejícího se turismu. V rámci vnější expozice je návštěvní-
kům přiblížen zejména fenomén trampingu v západočeském 
regionu a také se zde návštěvníci detailněji obeznámí se živo-
tem ve stínu železné opony, ochranou přírody a lesnictvím.

Výstava je výstupem z projektu Sídelní a krajinný pro-
stor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa 
(DF12P01OVV008) fi nancovaného Ministerstvem kultury ČR, 
který realizuje kolektiv pracovníků Katedry antropologie Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. Autoři výstavy za podporu děkují.
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Hornatá a lesnatá krajina Tachovska s něko-
lika průsmyky byla od pravěku spíše průchozí 
oblastí, stabilní osídlení bylo velice řídké. 
Zdejší nejstarší archeologické nálezy (Labuť) 
jsou kladeny ještě před mladší dobu kamen-
nou (neolit), později na Tachovsko okrajově 
zasahovaly některé kultury neolitu, doby 
bronzové a železné. Slovanská kolonizace 
západočeského pohraničí započala teprve na 
přelomu 7. a 8. století a pomalu postupovala 
v několika vlnách proti proudu říček a potoků 
až do 12. století, kdy již probíhala zejména 
v režii velkých klášterů (Teplá, Kladruby) a nově 
příchozí obyvatelé mluvili převážně německy. 
Ve 12. a 13. století se také stabilizovala hranice 
mezi Čechami, Horní Falcí a Bavorskem, která 
běžela pomyslným středem divokého pohra-
ničního hvozdu zvaného Silva Norica, který 
překračovalo jen několik větví Norimberské 
stezky. Některé pohraniční sváry mezi Čechami 
a Bavorskem však přetrvaly až do 18. století.

Přelomovou událostí v regionu bylo zalo-
žení královského města Tachova Přemys-
lem Otakarem II. po roce 1270 (první písemná 
zmínka je z roku 1285) na místě starší osady 
s hradem a postupné zakládání svobodných 
chodských a dalších vsí a tedy i postupné pro-
řeďování pohraničního hvozdu. Kolonizace 
území byla zhruba dokončena ve 14. století, 
kdy máme již doloženu existenci Lesné i řady 
okolních vesnic (Bažantov 1361, Pořejov 1352, 
Dlouhý Újezd 1361). Zdejší krajina se tak ve 
vrcholném středověku proměnila na zeměděl-
skou, hluboké lesy na západ od Lesné však 
čekaly na své využití ještě několik staletí.

Chodské vsi 
a tachovští 
manové
Podobně jako na Domažlicku vznikly ve stře-
dověku i v okolí Přimdy, Tachova a Plané vsi 
svobodných sedláků, strážců hranic – Chodů. 
Protože se postupně změnili v běžné nepri-
vilegované poddané, víme o nich bohužel 

podstatně méně než o slavných Chodech 
domažlických. Mluvili nejspíše česky i německy 
a byli podřízeni přímo královskému purkrabí 
v Tachově. Tachovští Chodové se poprvé 
připomínají v roce 1359, i když počátky 
chodského osídlení asi spadají již do doby 
Břetislava I. (1034—1055), a sídlili asi v 10 až 
15 svobodných vsích – např. v Bažantově, 
Písařově Vesci, Žebrácích, Zadním Chodově, 
Maršových Chodech, Částkově, Chodském 
Újezdě, Třemešné, Bohuslavi, Mýtě a Hošťce.

Strážní služba Chodů byla již ve stře-
dověku nahrazována tzv. manským systé-
mem. Ten tvořilo několik drobných šlechticů 
– manů, kteří byli usazeni na drobných stat-
cích v okolí Tachova, byli podřízeni opět krá-
lovskému purkrabí a v případě ohrožení země 
povinováni vojenskou službou. Tachovský 
urbář z roku 1555 jich udává 11, ovšem již roku 
1598 byl tachovský manský obvod i se zbytky 
chodských výsad zrušen, někdejší králov-
ské panství v pohraničním hvozdu rozprodáno 
a z manů se staly běžné dědičné pozemkové 
vrchnosti, ze svobodných sedláků poddaní.

Rozpadem manského obvodu zároveň 
započíná nová etapa ve vývoji kulturní kra-
jiny Tachovska. Pohraniční hvozd již nadále 
nesloužil jako neprostupná přirozená hra-
nice, ale začal být novými vlastníky inten-
zivně kolonizován a hospodářsky využíván.

Norimberská 
stezka
Pro kolonizaci podhůří Českého lesa na 
Tachovsku a postupnou přeměnu zdejších 
lesů na kulturní krajinu měla velký význam 
tzv. Norimberská stezka, doložená již na 
počátku 12. století. Tato stará obchodní 
cesta vedla z Prahy přes Beroun a Plzeň do 
Kladrub, kde se dělila na jižní větev – při-
mdskou, která pokračovala přes Přimdu 
na Svatou Kateřinu a Waidhaus a severní 
větev – tachovskou. Tachovská větev (zvaná 
později též zlatá), vedla přes Tachov, Oboru 
a Pavlův Studenec do Bärnau. Trasa tachovské 

větve stezky byla při přechodu pohraničních 
hor a lesů značně proměnlivá, což dodnes 
dokládá množství terénních reliktů (úvozů), 
a měla mnoho větví užívaných v různé době, 
v 16. století vedla jedna z tras i přes Lesnou.

K ochraně důležité obchodní stezky 
vznikl hrad Přimda, zmiňovaný Kosmou 
k roku 1121, vystavěný na české straně hra-
nice německým šlechticem Děpoltem II. 
z Vohburgu, ale záhy obsazený Vladislavem 
I. Bezpečně je Přimda doložena k roku 1126, 
kdy hrad nechal přestavět Soběslav I. Při 
stezce ležela i osada a hradisko Tachov, uvá-
děný k roku 1115, ale asi výrazně starší. Zdejší 
hrad je zmiňován v letech 1126 a 1131.

Norimberská stezka si udržovala větší či 
menší význam i následujících staletích ať už jako 
obchodní spojnice, nebo komunikace sloužící 
k pohybům vojsk. Právě po této stezce a v jejím 
okolí se pohybovalo hned několik křížových 
výprav za husitských válek (třetí kruciáta byla 
počátkem srpna 1427 husity rozprášena právě 
v okolí Tachova a město bylo vypáleno), bojovalo 
se o ni za třicetileté války (pozůstatkem jsou tzv. 
Tillyho šance u Rozvadova) i později. Význam 
regionu jako důležité východozápadní spoj-
nice zůstal zachován dodnes, jak o tom svědčí 
trasy klíčových produktovodů nebo dálnice.

Dějiny obce Lesná
Lesná, německy Schönwald, je písemnými 
prameny poprvé zmíněna roku 1349, kdy král 
Karel IV. potvrdil 13. října v Tachově prodej vsi 
i s tamějším farním kostelem Arklebovi z Tisové 
(Hartlieb von Tissa). V roce 1352 je Lesná zmí-
něna i v rejstříku papežského desátku. Obec 
ležící poblíž jedné z mnoha větví Norimberské 
stezky je ale nepochybně podstatně starší, 
založena byla možná na sklonku panování 
Přemysla Otakara II. Ve středověku se majitelé 
statku často střídali (Hošťálkové z Hojnestu, 
Grysové, rytíři z Habšperka), ale nejpozději 
roku 1570 je již Lesná v držení rytířského rodu 
Širtingárů ze Širtingu (Schirdinger von Schiding) 
a právě na konci 16. a v 17. století započíná 

mohutná industriální kolonizace okolní kra-
jiny. Za Širtingárů byl na místě staršího sídla 
postaven nejprve nový renesanční objekt, 
přestavěný roku 1787 na barokní zámeček. 
Gotický kostel sv. Mikuláše se také dočkal 
výrazných barokních úprav, a to hlavně v letech 
1728 a 1774. Již od 1. poloviny 17. století žila 
v Lesné, která je v pramenech občas nazývána 
i městečkem, židovská menšina, která zde měla 
od 2. poloviny 18. století i vlastní synagogu 
(dnešní obytný dům č. p. 77). Po vymření rodu 
v roce 1909 se statku ujal Václav Dobřenský 
z Dobřenic a po něm jeho syn Jan. Po roce 1945 
přešel zdejší rodový majetek do rukou státu.

Středověká krajina

Merten z Haggenestu s manželkou Machnou dává obyvatelům Bažantova právo užívat starých 
svobod, dědičného držení a kšaftování nemovitostí. 6. 12. 1437. Listina dokládá privilegované 
postavení Bažantova jako chodské vsi (Státní okresní archiv Tachov, sign. IA).

Tachovské městské hradby pocházející z doby 
krátce po založení města v 70. letech 13. století 
jsou z velké části dochovány dodnes (CC licence).

Bitva husitů s křižáky v iluminovaném rukopisu 
Kroniky císaře Zikmunda z poloviny 15. století.

Plán hradu Přimda dle A. Sedláčka. 

Zřícenina hradu Přimda na rytině z 1. poloviny 
19. století.

Erb rytířského (později hraběcího) rodu 
Širtingárů ze Širtingu, vlastníků lesenského 
statku v 16.–20. století (Archiv Národního muzea 
v Praze).

Novodobý znak obce Lesná.



Sklářská výroba se v západních Čechách a konkrétně v oblasti Českého 
lesa počíná rozvíjet ve 2. polovině 16. století. Do té doby relativně 
málo využívané pohraniční hvozdy se staly cílem velice intenzivní tzv. 
industriální kolonizace a v následujících staletích zde fungovalo něko-
lik desítek skláren, v době největšího rozkvětu sklářství v 18. století 
to bylo až 30 hutí najednou. Na území, které nás zajímá především 
a které si můžeme vymezit hranicemi panství Tachov, statků Lesná 
a Zahájí a nejbližším okolím, jsou doloženy tyto sklářské huti (u každé 
je uveden údaj o nejstarší zmínce a ukončení výroby, zprávy se však 
v některých případech rozcházejí nebo jsou neurčité): Draxelhütte 
(1635—1699), Kollerova Huť (1764—1894), Lučina (1866—1904), 
Ostrůvek (1777—1810), Pavlova Huť (1740—1810), Skláře (1793—1839), 
Zlatý Potok (1736—1894), Kolm (1559—1688), Schönwaldská Huť 
(1764—1880), Stará Knížecí Huť (1709—1750), Nová Knížecí Huť 
(1738—1884), Zahájí (1607—1617), Nová Huť u Hraniček (1716—1750).

Jak vidíme, většina zdejších hutí vznikla v 18. století. Ve star-
ším období sklárny vyráběly převážně duté foukané sklo, okenní 
čočky a tzv. pateříky – korálky do růženců. Koncentrace sklářské 
výroby na Tachovsku v 19. století přinesla do zdejšího sklářství velké 
změny. Např. již po roce 1804 měl všechny huti tachovského panství 
v nájmu sklářský podnikatel Jan Kašpar Lenk, který bydlel na Pav-
lově Huti, avšak zásadní byl až vstup větších zpravidla židovských 
podnikatelů (bratři Blochové, fi rmy Kupfer a Glaser či Naschauer 
a Pollak), kteří zdejší sklářství přeorientovali na výhradní, de facto 
tovární produkci tabulového skla. Ta ovšem především v důsledku 
nedostatku dřeva rychle upadala a většina skláren nepřežila rok 
1900, o něco déle fungovaly jen některé zušlechťovací provozy.

„Stěhovavá sklárna“ 
na statku Lesná
Značná spotřeba dřeva ve sklárnách způsobovala, že se celý pro-
voz, včetně zaměstnanců, někdy „přestěhoval“ o několik kilometrů 
dále do dosud nevykácených míst, což se v průběhu času mohlo 
i několikrát opakovat. Takové sklárny se občas označují jako „stě-
hovavé“ a ve středověku se jich za dřevem stěhovala naprostá 
většina. I na Tachovsku, kde se sklářství rozvíjelo až od 16. století, 
se se „stěhovavými“ sklárnami setkáváme. Nejstarší sklárny měly 
totiž jen podobu jednoduchých dřevěných přístřešků nad pecí či 
pecemi a nejnutnějšího zázemí. Po vyčerpání dostupných zásob 
dřeva tak bylo možné sklárnu snadno rozebrat a přemístit.

Tak například nejstarší sklárna v regionu – sklárna v Kolmu —
je poprvé doložená jako vrchnostenský provoz v letech 1559—1560
a z 16. a 17. století máme hned několik zpráv o nájemcích sklárny 
a zdejších huťmistrech. Ve 2. polovině 17. století však kolmská
huť zanikla a místo se proměnilo nejprve v samotu s hospodář-
ským dvorem a 4 poddanskými chalupami, později i stoupou, 
hájovnou a rasovnou. Po roce 1860 byla na Kolmu zřízena obora 
a v 1. polovině 20. století zde vzniklo několik rybníků určených pro 
chov pstruhů. Dnes je liduprázdné místo uprostřed znovu vyrost-
lých lesů rájem bobrů, kterým je věnována i zdejší naučná stezka.

Kolmská huť však vlastně zanikla jen „napůl“, neboť se po prav-
děpodobně úplném odlesnění okolní krajiny jen přemístila asi 
2 kilometry na západ na úbočí kopce Chloumek nad údolím Hra-
ničního potoka, do míst, kde je již v 1. polovině 18. století dolo-
žena tzv. Schönwaldská huť fungující až do roku 1880. Vzhledem 
k tomu, že na statku Lesná se zásoby dostupného dřeva neustále 
tenčily a navíc v okolí fungovala řada konkurenčních skláren a dal-
ších provozů, nemohla se Schönwaldská huť již znovu přestěhovat 
a v době akutního nedostatku dřeva (např. v letech 1781, 1812, 1840) 
v ní musela být výroba přerušována, sklárna byla takzvaně vyha-
šena. Dnešní pozůstatky někdejší huti jsou mohutnější než její zcela 
zmizelé mateřské sklárny na Kolmu, obě dvě se ale významně pode-
psaly na vykácení všech původních porostů na lesenském statku.

Sklářství na Tachovsku

Jeden z četných zlomků sklářských pánví a vyzdívek pece 
s nalepenou sklovinou, který neklamně dokládá místo, kde kdysi 
stála Kollerova huť.

Osada Kollerova Huť ve 20. letech 20. století, kdy zde ještě 
stály některé obytné a hospodářské budovy, vlastní objekt 
sklárny byl zbořen před rokem 1910.

Samota Kolm na katastrální 
mapě z roku 1838, na které 
již není dávno zaniklá sklárna 
zanesena. Chybí ovšem 
i většina rybníků, které jsou 
pro tuto lokalitu (spolu s bobry) 
dnes tak charakteristické 
(Státní okresní archiv Tachov).

Kolm v roce 1925 s několika 
rybníky a nádržemi na chov 
pstruhů (Státní okresní archiv 
Tachov, f. OÚ Tachov i.č. 348).

„Divoká příroda“ na Kolmu dnes.

Nejstarší sklárny v Českém lese, které zde vznikaly 
v 16. století, se vzhledem pravděpodobně příliš 
nelišily od středověkých tzv. lesních hutí. Středověká 
sklárna s tavicí a temperovací pecí pod jednoduchým 
přístřeškem, vzadu je připravován sklářský kmen. 
Za pozornost stojí značné odlesnění okolní krajiny. 
Cestopis tak řečeného Mandevilly, iluminovaný rukopis 
z počátku 15. století.

Mapa osad, samot a sklářských hutí v okolí obcí Jedlina a Zahájí, 
nedatováno, pravděpodobně konec 18. století. Na mapě je patrné 
postupující odlesňování, pod písmennými indexy se skrývají tyto 
lokality: A –Jedlina, B – Zadní Zahájí, C – Zahájí, D – Česká Ves, 
E – Nová Huť u Hraniček nebo Kollerova Huť, F – mlýn u Hraničního 
rybníka, G – železářské provozy v Hraničkách, H – Stará Knížecí Huť, 
I – Nová Knížecí Huť, K – Zlatý Potok (Státní oblastní archiv Plzeň, 
f. Vs Tachov).



Rozvoj sklářské výroby měl na formování raněnovověké a novo-
věké kulturní krajiny příhraniční části Tachovska naprosto zásadní 
dopad. Skromné počátky v 16. století vystřídala v 17. a hlavně 
18. století skutečná sklářská horečka a vše završil v 19. století 
propracovaný systém de facto již průmyslové výroby tabulo-
vého a zrcadlového skla, který kromě skláren zahrnoval i četné 
zušlechťovací provozy. Krajinnou a sídelní strukturu regionu 
obohacovalo sklářství především desítkami nových osad, které 
zpravidla přetrvaly i po zániku výroby a jen se měnily v chudá 
zemědělská hospodářství. Významné byly velké technické stavby 
(mohutné jezy a náhony, regulace horských potoků, stavba 
huťských rybníků), stále se zahušťující síť cest a silnic a v nepo-
slední řadě to bylo právě sklářství a související výroby, které nad 
jiné výrazněji přispěly k radikální změně druhové skladby lesů 
a odlesnění zdejší krajiny, které dosáhlo vrcholu v 1. polovině 
19. století. Období 16.—19. století můžeme v našem regionu vní-
mat jako dobu trvalého zvyšování počtu sídel v důsledku indust-
riální kolonizace, nárůstu počtu obyvatel (kolonisté přicházeli 
zejména z německy mluvících oblastí a defi nitivně tak přispěli 
k jazykově-etnické homogenizaci Tachovska) v nových i starých 
obcích, vznikaly četné výrobní provozy – krom skláren hlavně 
hutě a hamry. Krajina se velice rychle odlesňovala a získávala 
mozaikovitou podobu, k čemuž kromě kolonizace industriální při-
spíval i příliv drobných zemědělců a dřevařů – lesních domkářů.

Výroba potaše
Velké množství dřeva potřebovaly sklárny nejen na topení 
v pecích, ale hlavně na výrobu potaše. Potaš (německy Pottasche, 
ve staré češtině též draslo, salajka či flus) byla směs chemických 
látek s převahou uhličitanu draselného (K2CO3), která se přidá-
vala jako tavidlo do tzv. sklářských kmenů (směsi křemičitého 
písku, vápence a dalších přísad). Bez potaše nebylo možné utavit 
téměř žádné sklo a důležitá byla především pro výrobu slavného 
českého křišťálu a kvalitního tabulového a zrcadlového skla. 
Potaš se až do konce 19. století vyráběla z dřevěného popela 
vyloužením vodou, odpařením fi ltrátu a konečně kalcinací (vyží-
háním) surového drasla v  pecích. Na výrobu 1 kilogramu potaše 
bylo ovšem třeba až 3 tun kvalitního dřeva, zejména bukového, 
a právě draslářství způsobovalo doslova devastaci lesů v okolí 
všech skláren. K vymizení původních lesů na Tachovsku tak 
vedle samotných sklářů přispěli především popeláři (paliči 
popela) a drasláři pracující ve specializovaných provozech – 
draslárnách, které jsou na panství Tachov hojně doloženy již 
v 18. století, jedna z drasláren je zmiňována přímo v Lesné.

Zušlechtovací provozy
Do tachovské krajiny se významných způsobem zapsaly i četné 
zušlechťovací provozy, které byly hojně budovány od počátku 
19. století v souvislosti se specializací zdejšího sklářství na 
výrobu tabulového a zrcadlového skla. Foukané tabulové sklo 
vyráběné rozvinutím vyfouknutého válce bylo totiž plné nerov-
ností, které bylo nutno odstranit broušením a leštěním za mokra 
mezi těžkými kamennými deskami nejprve pomocí pomocí kře-
menného písku a poté leštící pasty z červené hlinky (potte).
Brusírny a leštírny (souhrnně označované jako šlejfy) byly 
poháněny vodními koly a později turbínami a stávaly v celých 
kaskádách podél vhodných vodních toků, které byly doplňovány 
sítí často velice mohutných a podnes dochovaných náhonů. 
V příhraniční krajině Tachovska byly nejdůležitější brusírny 
a leštírny na Lužním potoce u Lesné, na Huťském potoce pod 
Novou Knížecí Hutí, na Kateřinském potoce pod Žebráky a na 
Hraničním potoce u Hraniček. Dohromady se jednalo o několik 
desítek mohutných šlejfů, dalších vodou hnaných provozů (pily, 
mlýny, hamry) a samozřejmě i o obytné a hospodářské budovy. 
Sklárny byly se šlejfy propojeny hustou sítí komunikací, které 
spolu s náhony, nezbytnými pastvinami pro hospodářská zvířata 
a drobnými políčky, neboť šlejfy byly často i samostatnými used-
lostmi s malým zemědělským zázemím, tvořily pestrou mozaiku 
kulturní krajiny, která zanikla teprve ve velice nedávné minulosti.

Vliv sklářství na krajinu

Projekt na přestavbu Anenské leštírny na Huťském potoce z roku 1891 (Státní okresní archiv Tachov, f. OU Tachov – sbírka speciálních 
map k vodním knihám).

Plán draslárny z neznámé lokality na Tachovském panství z konce 18. století (Státní oblastní archiv Plzeň, f. Vs Tachov, i. č. 665).

Dnes téměř beze stopy zaniklá budova tzv. dolejší leštírny 
(„untere Polier“) č. p. 44 ve středu obce Hraničky, která 
byla v 18. a 19. století důležitou průmyslovou lokalitou se 
sklárnou, železárnou s vysokou pecí a několika hamry později 
přebudovanými fi rmou Kupfer a Graser právě na leštírny 
a brusírny.

Brusírna (Spiegelschleif) č. p. 59 na Lužním potoce u Lesné, která 
byla zřízena na místě bývalé papírny ve 20. letech 19. století 
a zpracovávala tabulové sklo ze Schönwaldské huti.  Provoz byl 
později přestavěn na pilu (Ludmila – Brettsäge), výše proti proudu 
stála pila na výrobu šindelů (Schidel-Maschine, č. p. 58). Mapa 
stabilního katastru z roku 1838 (Státní okresní archiv Tachov).



Tachovsko bylo až do středověku z převážné většiny pokryto 
původními pralesy. Hluboký hraniční hvozd, do kterého se 
odvažovali jen lovci a nemnozí lesní řemeslníci, tvořily bukové 
a jedlové lesy, rostl zde i smrk a javor klen. Na podmáče-
ných a zrašeliněných stanovištích se vyskytovaly smrčiny 
a porosty borovice blatky, při vodních tocích olše. Na suťo-
vištích bylo možné narazit na lípy, jilmy a javory mléče.
Zemědělská kolonizace pozdního středověku a hlavně indust-
riální kolonizace raného novověku (od 17. století) změnila 
zdejší lesy k nepoznání. Část půdy byla zcela odlesněna 
a vznikla na ní sídla, pole, louky a pastviny, četné samoty 
a výrobní provozy (sklárny, hamry, pily). Lesy byly zároveň 
v době tzv. kořistného lesního hospodaření, které trvalo až 
do sklonku 18. století, zdánlivě nevyčerpatelnou zásobárnou 
stavebního a palivového dříví, zdrojem surovin pro řemesla, 
běžně se v něm pásla stáda hospodářských zvířat, hrabalo 
stelivo nebo získávala tzv. letnina. To vše změnilo lesy hodně 
ovlivnilo – část úplně zmizela, jinde rostly jen proředěné 
tzv. nízké lesy, výrazně se proměnila druhová skladba. Les byl 
pro obyvatele Tachovska důležitým zdrojem obživy, vrchnos-
tem přinášel nemalé zisky, ovlivňoval každodenní život, byl 
i předmětem úcty, jak o tom svědčí mnohá folklorní podání.

Lesní domkáři – Wald-
häusler
Lesní domkáři se usazovali v hlubokých lesích tachovského 
panství od 17. století, nejstarší zprávy o nich máme z let 1626 
a 1636, k největšímu přílivu kolonistů došlo ale až ve 2. polo-
vině 18. století. Mluvili německy a své osamělé usedlosti 
(dvory) si zčásti nelegálně, zčásti jako pouzí nájemci budovali 
na vrchnostenské neboli dominikální lesní půdě. Postupným 
rozšiřováním a zhušťováním osídlení vzniklo na Tachovsku 
hned několik vsí lesních domkářů – např. Milíře, Jedlina, 
Pavlův Studenec či Žebrácký Žďár. Lesní domkáři se živili 
drobným zemědělstvím, domáckou výrobou, ale hlavně prací 
v lese – jako dřevorubci a lesní řemeslníci. Dlouho neřešený 
vztah lesních domkářů – drsných obyvatel tachovských lesů 
– k vrchnosti vyvrcholil po roce 1790 sérií rebelií, jedna z nich 
v roce 1794 dokonce málem přerostla na Jedlině v krveprolití. 
Ani opakovaná přítomnost císařského vojska na Tachovském 
panství a věznění vůdců vzpour mnoho nevyřešilo. K uzavření 
sporu, který vzdáleně připomíná vzpoury Chodů, došlo až roku 
1864, kdy majitel tachovského panství Alfréd II. Windischgrätz 
odprodal lesním domkářům poslední dominikální pozemky.

Lesní řemesla
Lesní domkáři i mnoho dalších obyvatel Tachovska se od 
středověku až do 20. století, jak bylo v chudých a lesna-
tých krajích střední Evropy běžné, živilo prací v lese. Vedle 
samotné těžby a jednoduchého opracování dříví pracovali 
hlavně jako lesní řemeslníci – uhlíři, dehtáři, paliči popele, 
drasláři, smolaři či koptáři. Ve zdejším regionu s rozvinutým 
sklářstvím a zpracováním železa byla poptávka hlavně po 
draslu (flusu, potaši) a dřevěném uhlí. Přes mnohá omezení 
daná již Tereziánským lesním řádem z roku 1754 se zde lesní 
řemesla, hlavně uhlířství, udržela až do poloviny 20. století. 
Na pozůstatky uhlířství lze podnes v lesích narazit v podobě 
mnoha desítek okrouhlých plošin – placů neboli uhlišť, na 
kterých stávaly milíře. Na zapomenutou slávu lesních řeme-
sel upomínají i mnohá místní a pomístní jména (Milíře, Kolm, 
Žebrácký Žďár, V Milířích, Uhlířský vrch, Flusárenský vrch atd.)

Moderní lesnictví
Drtivá většina dnešních porostů na Tachovsku je výsledkem 
systematického lesního hospodaření v poměrně nedávné 
minulosti. Stále se tenčící zásoby dřeva, snaha pozemkových 
vrchností – majitelů lesů – o vysoké a stabilní příjmy z prodeje 
dřeva, provozu pil a dalších dřevozpracujících podniků i zájmy 
myslivecké a zároveň pokroky v zemědělských a lesnických 
vědách vedly od 2. poloviny 18. století k rozvoji moderního 
lesnictví, jehož cílem bylo udržet dlouhodobou vyrovnanost 
a nepřetržitost těžby dřeva. Té bylo dosahováno promyšlenou 
umělou obnovou vykácených porostů, péčí o rostoucí les, dlou-
hodobým plánovaním těžby podle tzv. zařizovacích soustav 
(lánových, staťových, porostních) a ovšem také – nahlíženo 
dnešním pohledem – zakládáním nepříliš stabilních stejnově-
kých smrkových monokultur. Systematické lesní hospodářství 
je na Tachovsku spojeno zejména s rodem Windischgrätzů, 
kteří získali panství Tachov v roce 1784. Zdejší lesy dokonce 
v roce 1796 takzvaně systemizoval, neboli zařídil Ignác 
Ehrenwerth, zakladatel první lesnické školy v Čechách, a i poz-
ději na Tachovsku působili vynikající odborníci (např. Adolf 
Heyrovský). Moderní způsob hospodaření se v regionu rychle 
prosadil i na Kolovratských panstvích nebo drobných statcích 
Zahájí a Lesná a doprovází ho i vznik extrémně podrobných 
popisů a map lesů, které jsou občas dochovány v ucelených 
řadách a poskytují jedinečný náhled na vývoj kulturní krajiny.

Lesní krajina Modernímu lesnictví 
v 19. a 20. století je věnována 

část venkovní expozice. 

Plán windischgrätzského loveckého 
zámečku na Ostrůvku z roku 1873 
(Státní oblastní archiv Plzeň, f. Vs Tachov 
N 131).

Plán sušičky šišek z panství Tachov z 1. poloviny 19. století. Sběr šišek, jejich sušení 
a vylušťování a následné setí semen stromů nebo již jejich pěstování v tzv. školkách 
patřily k výrazným pokrokům v lesním hospodářství směrem k systematické umělé 
obnově lesa (Státní oblastní archiv Plzeň, f. Vs Tachov i. č. 631)

Mapa honiteb v tachovském pohraničí ze 
2. poloviny 40. let 20. století (Státní okresní 
archiv Tachov, f. ONV Tachov sign. X/12)

Stojatý milíř před pokrytím těsnící vrstvou 
a tzv. mourem vyobrazený v technologické 
příručce ze 2. poloviny 18. století (Archiv 
Národního zemědělského muzea, 
i. č. B2474)

Pálení milíře při příležitosti akce Den Českého 
lesa v roce 2008 (autor: Jiří Kadera)

Výřez z moderní lesní porostní mapy 
z roku 1998 ukazuje prostor mezi zaniklou 
Kollerovou Hutí a Novou Hutí u Hraniček.

Stavební plán na pilu ve Svobodce poháněnou vodním kolem, pol. 19. století 
(Státní okresní archiv Tachov, f. OU Tachov – sbírka speciálních map k vodním 
knihám)

Zapálený stojatý milíř postupně 
zahazovaný tzv. mourem vyobrazený 
v technologické příručce ze 2. poloviny 
18. století (Archiv Národního 
zemědělského muzea, i. č. B2476)

Stojatý milíř na výrobu dřevěného 
uhlí, do kterého je během výpalu 
doplňováno dřevo, dle vyobrazení 
v technologické příručce ze 2. poloviny 
18. století (Archiv Národního 
zemědělského muzea, i.č. B2477)

Výřez z porostní mapy revíru Jedlina a Žebráky z 
roku 1878 ukazuje prostor v okolí Kollerovy hutě 
(Státní oblastní archiv Plzeň, f. Vs Tachov M 105).



V 19. a první polovině 20. století přestavovalo Tachovsko, resp. 
ta jeho část, jejíž krajinou se zabýváme, jazykově (etnicky) 
velice homogenní region. Drtivá většina zdejších obyvatel 
udávala při sčítáních lidu jako tzv. obcovací řeč němčinu, 
později se hlásila k německé národnosti, v roce 1921 to 
bylo v soudním okrese Tachov 24 385 lidí z celkového počtu 
24 896 obyvatel. Početně zanedbatelné českojazyčné men-
šiny, tvořené po roce 1918 převážně státním úřednictvem, žily 
např. v Tachově nebo Rozvadově, mnohem významnější byla 
menšina židovská. Poměrně silné židovské komunity dispo-
nující nezřídka i malými synagogami žily v Lesné a Pořejově, 
na Židy bylo možné narazit i v Bažantově, Milířích, Písařově 
Vesci atd. Několik set jich žilo v samotném Tachově.

Celé 19. a první polovina 20. století až do roku 1945 bývá 
někdy na Tachovsku mylně charakterizováno jako období bezpro-
blémového vývoje, klidu a prosperity, které je dáváno do ostrého 
kontrastu se situací po skončení 2. světové války. Podíváme-li 
se však na některé socioekonomické a demografi cké ukazatele 
i vývoj kulturní krajiny, nelze nevidět, že tachovské pohraničí 
se stávalo periferní až marginální oblastí již dávno před drama-
tickými událostmi druhé světové války, odsunu a vzniku pohra-
ničního pásma. Život zde byl velice nuzný a drsný. S výjimkou 
Tachova, který ovšem taktéž nerostl žádným závratným tem-
pem a postrádal významnější průmyslové zázemí, počet oby-
vatel v námi sledovaném regionu stagnoval nebo klesal a stále 
častěji se objevovaly opuštěné domy a usedlosti, lidé odcházeli 
do Saska, Bavorska i Ameriky.  Během 19. století byly uzavřeny 
téměř všechny sklárny a zdejší obyvatelé tak přišli o důležitý 
zdroj obživy a byli nuceni hledat jiné zdroje příjmů, a to hlavně 
v domáckém zpracování dřeva (soustružnictví, výroba dřevě-
ného drátu) nebo perleťářství (známým střediskem výroby byl 
třeba Pavlův Studenec), častá byla i sezónní migrace za prací. 
Podmínky pro zemědělství byly na Tachovsku trvale nepříznivé. 
Jak dokládají některé statistiky (viz tab. 2), v 19. a první polo-
vině 20. století výměra orné půdy v regionu klesala a naopak se 
zvětšovala plocha lesů. Při studiu vývoje kulturní krajiny bychom 
tudíž neměli zapomínat na to, že cesta tachovského pohraničí 
k vylidněné lesnaté krajině byla přirozeným způsobem nastoupena 
již dávno před vznikem železné opony, a že k dramatickým změ-
nám zde docházelo např. již při deportaci Židů a devastaci židov-
ských památek (synagog, lesních hřbitovů) v letech 1938–1945.

Ve vzpomínkách odsunutých Němců a německojazyčné vlas-
tivědné literatuře však dodnes žije představa „zlatého věku“, 
který ukončil až odchod z rodného kraje. Každodenní strasti 
a dřina byly zapomenuty a pro nemnohé žijící pamětníky předvá-
lečného Tachovska zůstaly tím hlavním vzpomínky na radostné 
mládí a bohatý spolkový život. Ve většině zdejších vesnic exis-
tovaly spolky dobrovolných hasičů, kapely, ochotnické soubory, 
turnérské a tělovýchovné spolky a dokonce fotbalová družstva. 
O soudržnosti jednotlivých komunit svědčí i existence spořitel-
ních družstev i v těch nejmenších vsích, pořádala se divadelní 
představení, dlouho byly udržovány folklorní zvyky. V jedno-
značně katolickém kraji byly časté vesnické pouti, i když nábo-
ženská horlivost zdejších obyvatel nebyla patrně nijak vysoká 
a faráři si ve farních kronikách často stěžovali na vlažnou víru 
svých oveček. Rozpor mezi individuální pamětí aktérů a histo-
rickými dokumenty je tak docela hluboký a vyhrocený zejména 
díky tomu, že přirozený vývoj regionu byl přerván událostmi 
2. světové války, odsunem a vznikem hraničního pásma, které 
poznamenaly nejen osudy lidí, ale celé tachovské krajiny. 

„Zlatý věk“ německého Tachovska
Vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích Tachovska v 19. a 20. století.

Obec / Rok 1869 1890 1900 1910 1921 1930

Tachov 3 857 4 290 5 217 6 322 6 419 6 825

Lesná 1 205 1 142 1 034 1 047 994 872

Milíře 1 859 1 843 1 852 1 910 1 825 1 720

Bažantov 367 305 275 290 347 251

Jedlina 989 648 539 620 602 620

Stará Knížecí Huť 697 392 371 329 355 325

Zahájí 579 393 371 337 326 304

Pavlův Studenec 2 146 1 487 1 527 1 453 1 411 1 451

Pořejov 919 711 718 694 673 589

zdroj: Hamperl 2004, Historický lexikon obcí ČR 1869—2005

Data o využití ploch v ZÚJ Lesná u Tachova (v hektarech).

  1845 1948 1990 2000

Orná půda 320.5 275.0 269.8 41.9

Trvalé kultury 3.7 4.1 3.8 3.9

Louky 186.9 196.3 99.4 327.4

Pastviny 109.4 65.0 29.9 18.2

Zemědělská půda 620.5 540.4 402.9 391.4

Lesní plochy 859.8 936.3 1 033.2 1 033.1

Vodní plochy 5.9 5.3 17.4 17.6

Zastavěné plochy 6.0 6.7 6.9 7.3

Ostatní plochy 20.8 24.0 52.5 63.3

Jiné plochy 32.7 36.0 76.8 88.2

Celkem 1 513.0 1 512.7 1 512.9 1 512.7

zdroj: Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka 
(1845–2000), dostupné z http://lucc.ic.cz/lucc_data/zuj/

Unikátní plán na stavbu samostatné pekařské pece v Milířích z roku 
1906. Podobné pece se stavěly v německojazyčných oblastech jižních 
a západních Čech poměrně často, do dnešních dnů se dochovala jen 
jediná v šumavské Lenoře. Chleba i bílé pečivo v peci peklo vždy několik 
sousedů nebo celá vesnice společně (Státní okresní archiv Tachov, f. AO 
Milíře i.č. 39).

Domovský list Adama Trägera z obce Milíře vydaný v roce 1905 
(Státní okresní archiv Tachov, f. AO Milíře i.č. 20).

Současný stav (2012) židovského hřbitova u Pořejova, který byl 
založen pravděpodobně na počátku 18. století a těžce poškozen 
v letech 1938–1989.

Pečeť farního úřadu 
v Lesné z roku 1834 (ANM, 
f. Eichlerova sbírka – 
Schönwald).

Podrobný topografi cký popis Lesné z roku 1834 v tzv. Eichlerově sbírce 
nás seznamuje mj. s důležitými soukromými, hospodářskými a veřejnými 
stavbami v obci a okolí. Dozvídáme se z něj např. že v Lesné a na 
jejím katastru stála kromě zámku, fary, kostela a řady jiných dodnes 
zachovalých budov i vinopalna, draslárna, papírna, sklárna, několik 
hájoven atd. Lesná měla 99 domů a 755 duší, na Schönwaldské huti bylo 
9 domů a žilo zde 81 lidí (ANM, f. Eichlerova sbírka – Schönwald).



„Zlatý věk“ německého Tachovska

Zakládací listina Spořitelního a úvěrového spolku v Milířích, který 
měl již při svém vzniku v roce 1899 44 členů (Státní okresní archiv 
Tachov, f. SpÚS Milíře N 1/10).

Willi Stich z Hraniček při orbě dřevěným 
pluhem ve 20. letech 20. století. Volský 
potah je zapřažen pomocí tzv. náčelníků 
charakteristických pro hmotnou kulturu 
německy mluvících zemědělců v západních 
Čechách.

Školáci v německé škole v Hraničkách v roce 
1920/1921. V pozadí vrchní učitel Emilian 
Bauer. Ve sledovaném regionu fungovaly 
v 19. a první polovině 20. století pouze školy 
s německým vyučovacím jazykem, první 
česká tzv. menšinová škola byla otevřena 
v Tachově po velice ostrých sporech a odporu 
zdejších Němců až na počátku 20. let 
20. století.

Skupinová fotografie z roku 1938 zachycuje členy 
spolku dobrovolných hasičů ve Staré Knížecí 
Huti, který byl založen v roce 1936 a byl jedním 
z mnoha hasičských spolků v regionu.

Drobná domkářská usedlost (č. p. 21 
v Pořejově) byla typickým zástupcem tradiční 
venkovské architektury tohoto poměrně 
chudého regionu a ještě ve 20. letech 20. století 
nesla řadu prvků typických pro stavební kulturu 
předchozích staletí.

Unikátní historická fotografie židovské 
synagogy v Pořejově z roku 1926. Synagoga 
v nedaleké Lesné stojí dodnes a je přestavěna 
na obytný dům.

Letní pohled (jak o tom svědčí panáky sklizeného 
obilí) na centrum obce Jedlina ze 40. let 
20. století zachycuje i okolní kulturní krajinu. 
Tvoří ji pestrá mozaika polí, luk a pastvin 
s četnými osamocenými hospodářskými 
usedlostmi.

Plán novostavby 
obytného domu 
s pekárnou a pekařským 
krámem v Milířích 
(pozdější č. p. 187) 
(Státní okresní archiv 
Tachov, f. AO Milíře 
i. č. 39).



Müllerova mapa Čech
Mapy jsou otiskem či obrazem krajiny, jsou důležitým zdro-
jem informací o území a jeho prostorovém uspořádání. Znázor-
nění světa nebo části území v mapě provázelo lidstvo již v dávné 
minulosti, ovšem mapy, které vznikaly na základě měření v pří-
rodě, můžeme spojit s obdobím zhruba posledních 300 let. V roce 
1720 vznikla mapa Čech rakouského vojenského inženýra Jana 
Kryštofa Müllera, kde je zobrazeno i okolí Lesné (Schönwaldu). 
Zajímavostí mapy je bohaté prokreslení vodních toků a styli-
zovaná vyobrazení stromů, která znázorňují lesní porost. 

Vojenské mapování 
Müllerova mapa Čech se stala ve 2. polovině 18. století podkla-
dem pro nové mapové dílo nazvané první vojenské (nebo také 
josefovské) mapování. V této době důstojníci vojenské topogra-
fi cké služby projížděli krajinu na koni a mapovali krajinu „od oka“, 
tj. pouhým pozorováním v terénu. Na mapě 1. vojenského mapo-
vání jsou v okolí Lesné znázorněny klíčové komunikace, vodní 
toky, rybníky, využití půdy (les, louky, pastviny) i budovy, které lze 
díky červenému barevnému rozlišení snadno identifi kovat. Rov-
něž je na mapě nepravými sklonovými šrafami znázorněn terén.

Původní mapy z 18. století bylo nutné zejména pro potřeby 
rakouské armády neustále zpřesňovat, proto v průběhu 19. století 
proběhlo v českých zemích 2. a 3. vojenské mapování. Podkladem 
pro 2. vojenské mapování z let 1842—1852 se stal zjednodušený 
obsah map stabilního katastru, který evidoval zejména pozemko-
vou držbu. V průběhu prusko-rakouské války se však projevily nedo-
statky tohoto mapového díla, a to zejména v oblasti nepřesného 
topografi ckého měření. Zejména z tohoto důvodu bylo přistoupeno 
k 3. vojenskému mapování v letech 1874—1880. Ve vzniklém díle 
jsou pro přesnější zobrazení již využity např. kóty udávající výško-
pisná data terénu, jako je tomu i na mapě zachycující Lesnou a okolí.

Lesná a okolí na starých mapách / I

Lesná a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720 (Podkladová data 
© Historický ústav AV ČR — http://www.hiu.cas.cz).

Rukopisný plánek z období 1722—1725, který zachycuje Lesnou (na-
hoře) a dnes již zaniklou obec Bažantov (dole). Plánek vznikl v sou-
vislosti s řešením sporů o právo výčepu piva, louky a pastviny mezi 
Bažantovem a statkem Schönwald (Státní oblastní archiv Plzeň, 
f. Vs  Tachov i. č. 700).

Lesná a okolí na mapě 1. vojenského mapování z 80. let 18. století 
(Podkladová data © 1st Military Survey, Section No. 135, Austrian 
State Archive/Military Archive, Vienna, © Laboratoř geoinforma-
tiky Univerzita J. E. Purkyně — http://www.geolab.cz, © Minister-
stvo životního prostředí ČR — http://www.env.cz). 

Lesná a okolí na mapě 2. vojenského mapování z let 1842—1852 
a 3. vojenského mapování z let 1874—1880 
(podkladová data © CENIA).

Tematické mapy
Od počátku 19. století se na mapách stále častěji objevovala hos-
podářská, přírodovědná i kulturní tematika a začaly vznikat spe-
ciální hospodářské mapy. Tyto mapy se lišily účelem, obsahem 
i způsobem zpracování, ale spojovalo je uplatnění v zemědělství, 
hornictví či lesnictví. Okolí Lesné bylo charakteristické lesnickou 
činností, proto i do dnešní doby zachované mapy z 19. a počátku 
20. století znázorňují zejména činnosti spojené s tímto sekto-
rem hospodářství (např. rozsah lesních revírů jednotlivých vel-
kostatků, stav a skladbu lesů i jiné hospodářské údaje).

Přehledová mapa k soupisu drobných lesů 
z roku 1946 ukazuje mj. rozmístění lesních 
pozemků a jejich vlastníky v Lesné a okolí 
(Státní okresní archiv Tachov).

Na lesnické porostní mapě z roku 1917 jsou zná-
zorněny lesy statku Schönwald. Barevně je odlišen 

nejmladší les (světlé barvy) a nejstarší les (tmavé 
barvy). Větší zachycená oblast znázorňuje polesí 

s bývalým panským domem Kolm, který vznikl na 
místě bývalé skelné hutě, menší oblasti znázorněné 

na mapě jsou lesy v blízkém okolí Lesné (Státní 
oblastní archiv Plzeň, f. Vs Schönwald).



Stabilní katastr
Potřeba přesně evidovat pozemkovou držbu a vyměřit 
z ní adekvátní daně vedla na počátku 19. století císaře 
Františka I. k vydání patentu, který v celé habsbur-
ské monarchii znamenal založení tzv. stabilního kata-
stru. Stabilní katastr, který obsahoval dokonalé zma-
pování a soupis půdy (údaje o vlastnících pozemků, 
druzích a bonitě půdy, pěstovaných plodinách atd.), 
měl sloužit zejména pro účely veřejné správy monar-
chie. V Čechách probíhalo měření v letech 1826–1830 
a 1837–1843 a bylo tak přesné, že tyto mapy jsou 
dodnes základem oficiálních katastrálních map. 
Pro zhotovení stabilního katastru byly nejprve v terénu 
pořízeny polní náčrty, které se dále překreslovaly 
a vznikaly tím tzv. originální mapy stabilního kata-
stru. Z ručně kolorovaných kopií původních kreseb 
(tzv. císařských povinných otisků) můžeme jedno-
duše vyčíst podrobné informace o jakékoliv loka-
litě: okrová jsou pole, šedé lesy, sytě zelené parky 
a zahrady, zelené louky, světle zelené pastviny; čer-
vené jsou zděné (nespalné) budovy, kamenné mosty, 
jezy a silnice, tmavě červené veřejné stavby, žlutě 
jsou zobrazeny dřevěné (spalné) budovy, dřevěné 
mosty a jezy. Bílou barvu mají veřejná prostran-
ství a půda, která se neobdělává (dvory a nádvoří). 
Hnědou barvu mají cesty, modrou vodní plochy. 

Lesná ve stabilním  
katastru
Stabilní katastr zachytil Lesnou a její extravilán (pole, 
louky, lesy) v roce 1838. Zhruba polovina obytných 
a hospodářských budov v Lesné je zděná, polovina 
celodřevěná. V centrální části obce můžeme jasně roze-
znat dnes již neexistující čtyři rybníky. Na ves nava-
zují drobná políčka různých tvarů (jedná se o kom-
binaci záhumenicového, délkového a traťového typu 
plužiny) která dokonale využívají tvar terénu a jsou 
členěna četnými mezemi i polními cestami, na kterých 
se ještě v polovině 19. století většinou hospodařilo 
středověkým tzv. trojpolním způsobem. U jednotli-
vých domů nacházíme velké zahrady, v okolí vodo-
tečí (i uprostřed lesa) pak louky a pastviny. Na mapě 
jsou v jižní části katastru zachyceny dnes již zaniklé 
osady Schönwaldská Huť (Glasshütte) a Kolm (též 
Kulm). V osadě Kolm se nacházelo několik stavení, 
která vznikla patrně po roce 1631 z pozemků sklárny 
a později byla začleněna do panského dvora (č. p. 108). 
V severní části katastru jsou patrná dnes již zaniklá 
stavení Horního mlýna (č. p. 99 a 100) a Dolního 
mlýna (č. p. 97 a 98), místa zvaného též U Rozsochy.

Proměny Lesné  
za posledních 170 let
Promítneme-li si do mapy stabilního katastru dnešní 
pozemkovou mapu, vidíme, že vesnice si zachovala 
v podstatě svůj původní půdorys. Rozrostla se pouze 
v jižní části o nově postavené rodinné domky (nazývané 
dnes místními jako tzv. Milionářská čtvrť) a na severu, 
kde vznikly velké hospodářské budovy bývalého JZD. 
Výrazně se však proměnil střed obce. Na místo někdej-
ších rybníků byly vybudovány obytné domy (včetně 
několika panelových domů v centrální části obce) a jiná 
veřejně účelová stavení (např. škola). V okolí obce při-
byly nové vodní plochy (Spálený rybník) a v severní 
části katastru se k obci přiblížila hranice lesa, který 
pokryl dřívější louky a pastviny v okolí potoka.

Lesná a okolí na starých mapách / II 
Katastr Lesné na mapě stabilního 
katastru z roku 1838 (podkladová 
data © ČÚZK).

Srovnání současné Lesné 
s mapou stabilního katastru 
z roku 1838 (podkladová data 
© ČÚZK).



Osvobození a internace 
obyvatel německého 
původu
Tachov byl osvobozen americkou armádou 2. května 1945. 
Revoluční výbor začal okamžitě zajímat místní nacistické funk-
cionáře. Nacisté vyššího postavení byli převezeni do Chebu, 
ti méně významní byli shromážděni v internačním táboře 
v Tachově a civilní obyvatelstvo německého původu putovalo 
do sběrného střediska v Tachově. První tábor vznikl v létě roku 
1945 v bývalé tachovské továrně na tabák a později vznikly 
ještě tábory v jízdárně ve Světcích a na tachovském zámku. 

Poválečný odsun Němců na Tachovsku

Odsun tachovských Němců – shromaždiště před pekařstvím pana Hulínského (Tachau-
er Heimatmuseum in Weiden — Tachovské vlastivědné muzeum ve Weidenu, autor: Franz 
Vcelak).

Odsun tachovských Němců – přesun do sběrného střediska v tabákové fabrice (Tachauer Heimatmuseum in Weiden — Tachovské vlastivědné 
muzeum ve Weidenu, autor: Franz Vcelak).

Dokumenty evidující majetek Němců, určený ke konfiskaci 
(Státní okresní archiv Tachov, f. MNV Lesná).

Odsun na Tachovsku pod 
kontrolou americké armády
Samotný transport do Německa byl zahájen až na jaře roku 1946. Odsun 
Němců probíhal na Tachovsku pod kontrolou americké armády. Díky tomu 
také nedošlo k živelnému „divokému odsunu“, který by si vyžádal hro-
madné vraždění a mučení sudetských Němců. Ačkoli místní pamětníci při-
pomínají občasné případy násilí během odsunu: „Chlapi tady jednoho uto-
pili v požární nádrži ... obstoupili to a dokud se neutopil, tak neodešli. Nebyl to 
‚skopčák‘, ale českej udavač ‚skopčáků‘. Hned po válce se zúčtovávalo. Lidi byli 
nasraný — to si nedovedete vůbec představit. Já nevím, jak to bylo. Ale když 
ty chlapi začali mluvit, tak to víš, mě to zajímalo.“ (Rozhovor L12, 69 let) 

Němci, kteří  
nebyli odsunuti
Ne všichni Němci z Tachovska byli nuceni odejít. Jedna pamětnice například vzpo-
míná, že v internačním táboře strávila celkem rok. Celý rok v táboře navštěvovala 
českou školu a naučila se dobře česky. Nakonec ale s rodinou odsunuti nebyli. 
Odsunutí sudetští Němci neměli v ekonomicky destabilizovaném Německu snadné 
začátky, a to do značné míry také kvůli předsudkům ze strany ostatního němec-
kého obyvatelstva. Po odsunu na Tachovsku zůstalo přes 1 868 osob německé 
národnosti, z toho 1 495 podléhalo odsunu. Zbytek byli antifašisté, příslušníci smí-
šených rodin nebo nepostradatelní odborníci ve svém oboru. Většina z nich ode-
šla ilegálně na jaře 1948. V okrese pak zbylo pouhých 481 Němců. Také z okolí 
vesnice Lesná nebyli odsunuti všichni Němci. Neodsunut zůstal například hodi-
nář Holick, který pocházel ze smíšené rodiny a žil na samotě zvané Heldrot.  

„To byl hodinář a toho jedinýho tady z toho kraje neodsunuli. 
Protože to byl jedinej bolševik.“  (Rozhovor L12, 69 let)

Tachovské pohraničí 
poznamenané pochody smrti  
a strachem z „Werwolfů“
Konec války v tachovském pohraničí byl poznamenán dvěma fenomény. Prvním 
byl transport vězňů do německého koncentračního tábora Flossenburg v posled-
ních dnech války. Vězni byli vlakem dovezeni do Tachova a odsud byli pěšky pře-
váděni přes hranice. Tyto „pochody smrti“ byly přímým setkáním místních obyva-
tel s nacistickým způsobem zacházení s vězni z koncentračních táborů. Další jev, 
který hraje výraznou roli ve vzpomínkách na konec války, je obava ze sabotážních 
ozbrojených skupin, známých jako „Werwolfové“, kteří pokračovali v partyzán-
ských sabotážích na již osvobozeném území. Strachem z „Werwolfů“ trpěli oby-
vatelé dosídlení do pohraničních vsí na Tachovsku ještě několik let po válce. 

Odsun Němců z vesnice Halže (Tachauer Heimatmuseum in Weiden 
— Tachovské vlastivědné muzeum ve Weidenu, autor: Franz Vcelak).



Dosídlení tachovského pohraničí
Dosídlování Tachovska
Ve srovnání s jinými vysídlenými pohraničními oblastmi bylo neú-
rodné a lesnaté Tachovsko ne příliš atraktivním pro přicházející 
české migranty z vnitrozemí. Přišli jsem tedy i dosídlenci ze Slo-
venska a reemigranti z Ukrajiny a Rumunska. Původně se usa-
dili v různých vsích v tachovském pohraničí, z nich pak probí-
hal postupný přeliv obyvatelstva do spádové obce Lesná. 

„My jsme jeli z toho Rumunska do Chebu vlakem, co je pro doby-
tek. No, nikomu bych to nepřála. No a odtaď nás rozváželi. Jedny nechali 
v Lesný, druhý na Jedlinu, třetí na Oboru a tak dále nás rozházeli. No, 
až pak jsme se jako dovídali jeden o druhým.“ (Rozhovor L18, 80 let)

Ze Zakarpatí až do Lesné
Předkové lesenských dosídlenců byli zakarpatští Rusíni a pochá-
zeli původně ze Zakarpatské Ukrajiny. Odsud odešli na počátku 
20. století za prací do Rumunska nebo se ocitli v rámci rumun-
ského státu vlivem posunů hranic. Část migrantů byla k přesídlení 
motivována tzv. komisaři, jiná část se etablovala z vojáků 1. čes-
koslovenského armádního sboru Ludvíka Svobody. Identita této 
dosídlenecké skupiny však dodnes zůstává složitou otázkou.

„My jsme normálně v Rumunsku byli na hranicích a tam dřív bylo Česko-
slovensko v Rumunsku. Jsme byli na hranicích a tam se furt hádali o území. 
Tam jednou byli Maďaři, jednou byli Češi, jednou Rumuni. A tak nás potom 
odsunuli a přišli jsme do Rumunska a pak nás odtaď vzali a dali do Čech. 
… My mluvíme zakarpatsky. Naši rodiče byly z Podkarpatska. Ty, co při-
šli do Rumunska, tak tam židi prodávali půdu levně, lesy vypalovali a dělali 
si pole. No a ono tam bylo hodně dětí na Podkarpatsku, měli velký rodiny, 
a když neměli kde, tak jako šli do Rumunska.“ (Rozhovor L14, 73 let) 

 „Když jsme přišli odtamtaď, tak nám tady říkali ‚Rumuni‘ 
a v Rumunsku když sem šla — mamka mě poslala třeba pro sůl 
nebo tak — tam na nás nadávali ‚Rusové‘ zase. Ty Rumuni nám řikali 
‚Rusové‘. A tuty zase nám kolikrát řikají: ‚To jsou Rumuni‘. No to je 
hrozný. My máme slovenskou národnost.“ (Rozhovor L9, 78 let)

Dočasné soužití odsunutých 
Němců a příchozích 
dosídlenců
Dosídlenci v prvním roce odsunutým Němcům pomáhali se stěhováním 
výměnou za potraviny. Vzhledem k tomu, že dosídlenci přišli do pohra-
ničí na podzim roku 1947 a neměli možnost si vzít s sebou zásoby jídla, 
byli prakticky odkázáni na zásoby Němců. Dosídlenci často Němcům 
pomáhali v noci tajně přepravovat přes hranice předměty z jejich býva-
lých domovů, dobytek nebo úrodu. Výměnou za tyto služby opět sloužily 
potraviny, neboť v době po válce stále přetrvával přídělový systém a potra-
vinové lístky bylo třeba vydatně doplňovat samozásobitelstvím. Tento 
neoficiální pohyb původních německých obyvatel v lesenském pohraničí 
ustal až kolem roku 1948, kdy se hraniční pásmo začalo pomalu proměňo-
vat ve střeženou a hermeticky uzavřenou zónou. Dosídlenci z Rumunska 
tedy byli ve styku s původním německým obyvatelstvem celé dva roky. 

„Když jsme přišli, to tady ještě bylo hromadu Němců v barákách  
– stěhovali se vždycky v noci, normálně si mohli vzít tak 30 kilo, víc ne, 
ale oni to na koni převáželi přes hranice. Protože v noci si mohli toho vzít 
víc. A takhle to dělali po válce. My jsme akorát neuměli mluvit, ale jsme 
se nějak domluvili. … Vždycky nás zavolali, abysme šli — jako v noci — 
nabrali sme si brambory, protože my jsme přišli v listopadu. A oni jako 
měli brambory a museli odejít, tak nám prodali. No asi za dva roky to tu 
museli úplně opustit, tak ve čtyřicátýmdevátým.“ (Rozhovor L9: 78 let)

K vzájemné pomoci byli dosídlenci motivováni mimo jiné 
také hrozbou blízké hranice. Ještě několik let po válce mezi míst-
ními vládl strach z Němců, kteří se pro své majetky vrátí. 
 „Nejdřív nás usídlili do Hájů, tam jsme se ráno probudili a ty 
kohouti zpívali a koukáme přímo na hranici. A bylo to daleko. Ten-
krát autobusy nejezdily, nic. No to bylo něco. Každej se bál, že Němci 
nás pozabíjejí. Moc jsme se jich báli.“ (Rozhovor L9, 78 let)

Republika československá, rok 1920 (zdroj: soukromý archiv).

Policejní přihláška dosídlenců (Státní okresní archiv Tachov, f. 
MNV Lesná karton č. 20).

Dobové motivační plakáty 
a příručky k dosídlování 
pohraničí (zdroj: soukromý 
archiv).

Dokumenty o přidělování zabaveného dobytka dosídlencům, rok 1948 (Státní okresní archiv Tachov, f. MNV Lesná).



Bažantov 
Ves Bažantov (Wosant) byla založena v druhé polo-
vině 13. století, ale poprvé je zmiňována až v roce 
1361. V období let 1555–1787 zde bylo situováno 36 
selských usedlostí. V létě roku 1873 zachvátil ves-
nici velký požár, kterému podlehla všechna stavení. 
Ještě v roce 1930 zde žilo 258 obyvatel v 59 domech. 
Po odsunu německého obyvatelstva začal proces zno-
vuosídlení Bažantova, který však byl úspěšný jen čás-
tečně. V roce 1955 byla ve vsi provedena rekonstrukce 
21 obytných domů pro budoucí nově příchozí obyva-
tele, ale i tato snaha o znovuosídlení vesnice se minula 
účinkem. V roce 1968 opustili Bažantov poslední oby-
vatelé a o 6 let později vesnice definitivně zaniká. 

V letních měsících let 2008—2011 bylo v pro-
storu Bažantova provedeno několik archeologických 
výzkumů, které se zaměřily na poznání historického 
vývoje vesnice a dalších okolností jejího zániku. Na 
základě takto získaných informací byla v nejzachova-
lejším objektu v lokalitě (dům č. p. 7) prokázána konti-
nuita osídlení od 13. století do roku 1968. V širším pro-
storu vesnice pak bylo pozorováno postupné pustnutí 
obytných domů. Počátkem 70. let započala výstavba 
nové silnice, která překrývá několik původních domů 
a vede mimo historickou komunikaci. Zásadním zjiš-
těním je také doklad boření řady objektů pomocí těžké 
mechanizace na přelomu 50. a 60. let, o kterém nejsou 
k dispozici dosud žádné známé písemné záznamy. 

Zaniklé vesnice a další objekty v okrese Tachov (autor: Lukáš Funk).

Letecký snímek Bažantova z roku 1958 (Archiv Vojenského geografického  
a hydrometeorologického úřadu, 9440/58 vesnice Bažantov).

Bažantovská náves 1922 (soukromý archiv).

Bažantov v zimě roku 1942 (soukromý archiv).

Rodina Georga Sutnera před domem č. p. 7 v Bažantově 
1935 (soukromý archiv).

Pohled na dům č. p. 7 na konci 60. let a v současnosti. (soukromý archiv).

Bažantovská náves, pravděpodobně na konci 50. let.  
(soukromý archiv).

Schéma vesnice a objekty, které byly rekonstruovány 
pro nové dosídlence v roce 1955 (autor: Lukáš Funk). Archeologický výzkum v prostoru domu č. p. 7 (autor: Lukáš Funk).

Schéma vývoje zástavby Bažantova (autor: Lukáš Funk).

Schéma archeologického odkryvu parcely č. p. 7 (autor: Lukáš Funk).



„Železná opona“ 
Události roku 1948 se zásadně podepsaly na vývoji západočes-
kého pohraničí a na dlouho dobu ovlivnily využívání tohoto pro-
storu lidmi. Zásadní zlom přichází v červnu 1951, kdy vzniká ve 
vzdálenosti do 2 km od hranice zakázané pásmo. Od listopadu 
1951 začalo vyklízení obcí v zakázaném pásmu, následované 
ničením vybraných staveb. Ve stejném roce bylo také rozhod-
nuto o vybudování ženijně-technického zabezpečení hranice, 
začala tak výstavba vlastní „železné opony“. V první fázi se 
jednalo o 20 metrů široký průsek u hranice doplněný plotem 
z ostnatého drátu, vybrané úseky byly pod vysokým napětím 
nebo zaminované. Systém doplňovaly hlídkové věže, zátarasy, 
závory na vybraných cestách a pás rozorané země, na kterém 
zůstávaly stopy uprchlíků. Od roku 1956 se v systému objevila 
další stěna, tzv. signální, která zkratem reagovala na narušení 
a upozornila na pohyb v oblasti. V téže době začalo také odmi-
nování a do roku 1965 bylo také odstraněno vysoké napětí. 

Dosavadní zkušenosti s ostrahou hranic vedly ke změně 
celého konceptu a přebudování „železné opony“ v polovině 
60. let. Ženijně-technické zabezpečení bylo přesunuto dále do 
vnitrozemí, což mělo zajistit efektivnější zachycení uprchlíků 
ještě na území Československa. Byla vytvořena tzv. signální 
stěna, plot z ostnatého drátu vysoký 220 cm napájený slaboprou-
dem, který při jakémkoliv narušení vydal signál hlídce. Před ní 
byl 5–6 m široký pás oranice, ve kterém zůstávaly zaznamenány 
stopy veškerého pohybu, a před ním další plot, který znemož-
ňoval přístup divokým zvířatům. Celá stavba dosahovala délky 
774 km a doplňovalo ji 777 hlídkových věží, zpevněné cesty 
pro přesuny PS, opevnění, zátarasy, silniční překážky a desítky 
dalších staveb, které sloužily pro potřeby příslušníků PS.

Likvidace „železné opony“ začala okamžitě po událos-
tech roku 1989. Ovšem její téměř čtyřicetiletá přítomnost 
je v krajně stále patrná. V lesích jsou zřetelné průseky pro 
„dráty“, na polích a lukách je možno identifikovat zarovnaná 
místa, kudy tato stavba vedla. V lesích však můžeme nalézt 
i materiální pozůstatky včetně svazků ostnatých drátů, kera-
mických izolátorů vysokého napětí a kůlů, na které byl ost-
natý drát připevněn. Ty můžeme nalézt jak pohozené v lese, 
tak druhotně využité např. při stavbě ohrad pro dobytek.

Pomocí moderních archeologických nedestruktivních 
metod (zejména povrchový průzkum, analýza leteckých snímků, 
letecké laserové skenování krajiny) byly identifikovány a zdo-
kumentovány tři linie drátů v okolí obce Jedlina. V krajině je 
pak doplňují objekty polního opevnění (včetně železobetono-
vých bunkrů), betonové desky pro strážní věže či relikty pro-
tiletecké hlásky na vrchu Kňourek. Okolí Jedliny je tak výbor-
ným příkladem zanikající historické krajiny Studené války.

Dráty „železné opony“ se strážní věží na Tachovsku na 
německém snímku z roku 1985 (Státní okresní archiv Tachov, 
f. Sbírka soudobé dokumentace).

Železobetonový bunkr pro kulomet  
(autor: Lukáš Funk).

Okop pro techniku na linii polního opevnění u Pavlova Studence 
(autor: Lukáš Funk).

Železná opona dnes. Severně od Jedliny nedaleko tzv. Günt-
nerovy nemocnice jsou druhotně použity kůly jako ohrada 
pro dobytek, řada náletových dřevin pak odkazuje na původní 
průběh „drátů“ (autor: Lukáš Funk).

Elektrické izolátory několika druhů u ztrouchnivělého kůlu  
nejstarší fáze „drátů“ (autor: Lukáš Funk).

Detail sloupu, který je dnes využíván jako ohradník na pastvině, v dolní části se stále nachází ostnatý drát (autor: Lukáš Funk).

Tam, kde „dráty“ procházely lesem, je možno nalézt zbyty ost-
natého drátu, včetně rozměrných smotků (autor: Lukáš Funk).



Co bylo po Sametové revoluci … / I

Pro ty, co přichází zvenčí, turisty a další, je krajina kolem Lesné 
působivá, zvlněný terén s rozsáhlými lesy a pro oko příjemnými pas-
tvinami přímo vybízí k vyjížďkám a procházkám. Zdejší krajina má 
svá tajemství, zasutou paměť, kterou někde objevuje cizinec sám 
a někde, třeba na nových naučných stezkách, s návodem. Život 
v pohraničí není lehký, ale možná i to romantičnosti krajiny jen při-
dává. I v očích místních je Lesensko krásné, i když se v něm pohy-
bují jinak než turisté. V jejich vyprávěních se krajina od roku 1989 
proměnila hlavně v pěti ohledech: dříve obdělávaná pole se změnila 
na louky, bobři začali stavět své hrady a lákat pozornost ochránců 
a turistů, dávno zapomenutý a znovu objevený tetřívek posunul hra-
niční přechod a proměnil možnou budoucnost krajiny, opuštěné 
vysídlené vesnice, které bylo najednou možné navštěvovat, a ote-
vřené dříve zcela nedostupné vojenské pásmo podél hranic přitáhlo 
pozornost turistů, vznikly nové stezky a konečně s příchodem nového 
stylu kácení lesa pomocí velkých strojů – harvestorů — začaly 
vznikat v jinak krásném lese místo pasek ohyzdná místa zkázy.

Lesná (okr. Tachov)

1988 2007

0 540 1 080270 Meters0 540 1 080270 Meters

Letecký snímek Lesné z roku 1988 ukazuje zastavěné území,  
obklopené poli a orámované lesem. Při pohledu na něj oproti  
současnosti zjišťujeme, že tehdejší pole se většinou proměnila  
na louky a že zastavěná plocha se mírně rozrostla k jihu. Ve své pa-
měti má však zdejší krajina i jiné změny, které letecký snímek neza-
chytí a o kterých nám vyprávěli místní. Některé z nich ukazuje tento 
panel (Archiv Vojenského geografického a hydrometeoro- 
logického úřadu).

Od obilí a zeleniny k trávě
Přechod od polí k loukám souvisí se změnou vlastnických vztahů 
po revoluci v roce 1989 i s možností získat dotace z Evropské unie. 
Rozdíl je opravdu markantní. Podle údajů o základních územních 
jednotkách představovala v Lesné v roce 1990 orná půda 269,8 
ha, v roce 2000 klesla na 41,9 ha, naopak louky, které v roce 1990 
zabíraly plochu 99,4 ha, narostly v roce 2000 na 327,4 ha. Většina 
z těch, kdo se zúčastnili našeho výzkumu, se staví k této změně 
neutrálně, někteří ale považují omezení obdělávání půdy za ztrátu. 
Pro někoho představuje návrat do neuspořádaného stavu. „…přibylo 
hodně divočiny … když se jede k Tachovu, … po pravé straně nahoře, 
to je divočina“ (Rozhovor L02). Pole měla svoji krásu, zvlášť když 
„na té stráni byl jeden rok nasetej len a to tady bylo modro, … to bylo 
hezký. No a dneska tu jsou jenom samý pastviny“ (Rozhovor L03).

Pastviny očima dětí, 2013, Kristýnka, 7let.

Pastviny, 2012 (autor: Karolína Pauknerová, červen 2012).

Když převažovala pole, Státní statek cestou na Milíře, 1972 (autor: Ondrej Sulima).

Území bobrů
Kde se bobři vzali, jestli přišli sami, nebo je někdo přivedl, není 
podle místních lidí jednoznačné, ale převažuje názor, že se před 
pár lety objevili na Kateřinském potoce. Bobři staví svoje hrady, 
vytváří hráze, zaplavují menší území a mění tak výrazně místní kra-
jinu. Spolu s nimi přišla i jejich ochrana a budování naučné stezky, 
otevřené v roce 2010, která zase přitáhla pozornost návštěvníků 
zdaleka. U většiny Lesenských bude platit to, co je řečeno v roz-
hovoru L05: „[bobr je] užitečnej, …vlastně neškodí, sem tam shodí 
nějakej strom, na tom tak nezáleží.“ Bobří hráze jsou „pro turisty 
opravdu lákadlo“, na Hrachováku mají svou naučnou stezku, 
říká paní v rozhovoru L06, ale zároveň dodává, že zná i další 
místa, kde je možné bobří aktivitu pozorovat, ale protože je tam 
„opravdu divoká nedotčená krajina, [je] tam turisty neradno lákat.“

Návštěvní kniha z pozorovatelny bobrů na naučné stezce Vodní 
svět, (autor: Karolína Pauknerová, červen 2012).

Tabule při silnici Lesná - Stará Knížecí Huť upozorňující na naučnou 
stezku Vodní svět (autor: Karolína Pauknerová, červen 2012).

Území bobrů, naučná stezka Vodní svět.



Co bylo po Sametové revoluci … / II
Tetřívek posouvá cesty
Tetřívčí tok, mnohými z místních zpochybňovaný, ač se to na první pohled 
zdá nepravděpodobné, způsobil posun plánovaného hraničního přechodu 
pro pěší v blízkosti bývalé obce Jedlina (Neu Losimthal), když byla vyhlá-
šena Národní přírodní památka Na Požárech. Dnes jsou v blízkosti Lesné 
dva hraniční přechody, severně leží Pavlův Studenec – Bärnau a jižně 
Rozvadov – Waidhaus. O osudech tetřívka mluvili místní často: „tetří-
vek tu byl odjakživa, akorát když se to tu začalo za komančů plundrovat 
… vymlátilo se to a … pozdrhalo“ (Rozhovor L01). Někteří dokonce znají 
osoby, které se na vystřílení tetřívka podílely. „Pana X brácha tu střelil jed-
noho z posledních tetřívků“ (Rozhovor L02). Kvůli tetřívkovi se hraniční 
přechod neotevřel, i když „ho tam [Na Požárech] nikdo neslyšel … kdyby 
se býval tady otevřel ten hraniční přechod, tak by určitě udělali tady přes 
to údolí od Písařovky do Lesný dlouhej most … tím, by se hodně zkrátila 
cesta … tady by to bylo blíž, ale je to jen takovej můj sen“ (Rozhovor L03).

Tetřívek, který byl a už zase není, na panelu CHKO „Na Požárech“  
(autor: Gabriela Fatková, 2013).

Příchod turistů
O existenci naučných, turistických a cyklostezek a turistickém 
ruchu na nich místní vědí, někteří na nich byli, jiní ne. Přímo 
z Lesné vychází tři turistické značky a v její blízkosti jsou čtyři 
naučné stezky: NS Lesná (zřídily LS Přimda, org. jednotka pod-
niku Lesy ČR a obec Lesná, otevřena 2006), NS Vodní svět (zre-
alizovala ZO ČSOP Sylva Lunae za podpory NET4GAS, pod-
pořily Lesy ČR v rámci „Programu 2000“, otevřena 2010), NS 
Sklářství v okolí Lesné (zřídila obec Lesná, z programu EU 
Phare CBS, otevřena 2000—2001), NS Přírodní rezervace Pod-
kovák (zřídila ZO ČSOP Sylva Lunae a spravuje stezku spolu 
s AOPK ČR a Správou CHKO Český les, financoval RWE Tran-
sgas, otevřena 2009) a několik jednotlivých panelů CHKO. 
Tyto stezky a panely slouží pro místní jako cenný zdroj pově-
domí o historii a bohatství zdejší krajiny. Při našem výzkumu 
s lesenskými dětmi se dokonce naučná stezka ukázala jako 
klíčová, jako to, co patří k domovu, jako oblíbené místo.

O Přírodní rezervaci Podkovák s naučnou stezkou říká 
např. pán v rozhovoru L01 „prej jsou tam nějaký dřevěný mola 
a můžeš chodit po bažinách“, ale nikdy místo nenavštívil. Vesměs 
ale místní lidé soudí, že turismus je „jediná věc, která se tady 
dá“ (Rozhovor L15). A stejně jako paní v rozhovoru L24 vídá 
turisty na kolech i pěší, ale i autobusy, které jezdí „na bobry“.

Naučná stezka Podkovák ukazuje faunu a floru rašelinišť.  
(autor: Karolína Pauknerová, září 2012).

Rašeliniště Podkovák očima dětských 
návštěvníků, 2013, Karolínka, 10 let.

Harvestory ničí les
Pobouření v mediích, že se brdské a šumavské lesy ničí harvestory, platí i pro 
Lesensko. Místní si lesa velmi cení. „Strašně hezký lesy jsou tady … Tady je to pro-
stě nádhera“ (Rozhovor L15). Les je místem, kam mnozí chodí rádi. Jako např. 
paní v rozhovoru L18 tvrdí: „v lese je mi na borůvkách nejlíp.“ A proto nejspíš 
Lesenské tolik pálí spoušť, která zůstává za těžkými stroji – harvestory. Lidé 
o těžbě dřeva říkají, že je obrovská a pokračuje. „Kdybych vám ukázal některý 
místa, to byste se zhrozili“ (Rozhovor L16). Těžba je hodně viditelná i proto, 
že se kmeny vozí přes vesnici, a místní se tak bojí, že les docela zmizí. „Při-
jdou naše děti, vnoučata, pravnoučata a nebudou mít les“ (Rozhovor L05).

Les je krásný, 2013, Jiřík, 6 let a Julinka, 7 let (zdroj: soukromý archiv).



Pomístní názvy zachované v paměti obyvatel Lesné
Pomístní názvy označují neosídlené země-
pisné objekty (např. louky, pole, lesy, 
cesty, apod.) a odrážejí to, jak lidé uvažují 
o krajině, kterou obývají. Pomístní název 
slouží jak k identifi kaci místa, orientaci 
v krajině, tak k propojení místa s urči-
tým významem. Místa na sebe díky aktu 
pojmenování vážou i konkrétní vzpomínky 
lidí, jako je tomu i u obyvatel Lesné.

„Protože tady za Lesnou, 3—4 km, na tý cestě 
na Ostrůvek (…) tam je taková ta křižovatka, 
tak tam stála taková plechová bouda a tam 
byli vojáci, když jsi chtěl jet na Huť, tak jsi 
musel mít povolení. Mně když bylo dvanáct, 
já jsem s tátou zavážel až k čáře do pásma, 
on tam vozil krmení, tak jsem s ním mohl jet, 
ale jak mě bylo víc jak dvanáct, tak mě tam 
nepustili. Vždycky jsem musel na něj čekat, 
než se vrátí zpátky.“ 
(rozhovor L01)  

 „Tuhle je samota Heldrot, tam snad ani 
jiný jméno není, Heldrot. A tam, tam zůstal 
Němec, ten nebyl odsunutej a opravoval 
hodinky. Když jsem sem přišla, tak i mně taky 
opravoval. Von byl nějakej hodinář vyučenej 
a žil tam sám.“ (rozhovor L03)  

„Tam se říká Střelnice a to je takovej název, 
že tam střelnice byla, ale dneska je to tam 
zarostlý břízama, tam vůbec to není znát, 
že tam nějaká střelnice byla. Je tam rybní-
ček a ten tam tenkrát nebyl, když tam vojáci 
stříleli. (…) Všichni to vědí, protože tenkrát 
se tam pásly, když tady měli ty soukromníci, 
měli krávy. A děti tam chodily s krávama pást, 
ty krávy na tu střelnici, a byl obecní rozhlas 
na zámku u vojáků, a když měli druhej den 
střílet, tak večer hlásil obecní rozhlas, že zej-
tra se budou provádět ostrý střelby, je zákaz 
vstupu na střelnici, tak všichni vědí, kde je 
Střelnice, i když to není nikde napsáno, tak 
všichni to tady vědí, kde je Střelnice.“ 
(rozhovor L02)  

„Byly tu sklárny už v 17. století, tam, jak je 
Zlatý potok, byla sklárna, Kollerova Huť byla 
sklárna. Na těch potocích, co tečou z kopce 
dolů, tak byla možnost síly, ne — vodní 

kolo — a byly jako tady pode vsí byl katr, kde 
se řezalo dřevo, protože tady bylo hodně dře-
věnejch baráků, pak tam byly tři mlýny.“ 
(rozhovor L02)  

 „Tomu říkali Bludiště, protože vodtaď málo-
kdo jako trefi l.“ (rozhovor L04)  

„No třeba to, jak se řiká na tom Hrachováku, 
tak že tam bydlel poslední hajný, který se 
jmenoval Hrachovský, tak proto se tam tak 
řiká. A je tam ještě zřícenina toho domu.“ 
(rozhovor L03)  

„Tenkrát v roce 52, 53, když začali PSáci, tak 
ty fi nské domky, něco dostali přímo z Finska. 
To byla nějaká úmluva, ale jinak potom je 
stavěli OSP, tady konkrétně já znám chlapce 
z Dlouhýho Újezda, kterej stavěl můj fi ňák.“ 
(rozhovor L02)  

„Ne polozapomenutý, to místo je velmi 
navštěvovaný a je úžasný, choděj tam hlavně 
Němci. Bohužel je to tak, že ty Němci tedy 
o to lépe pečujou než my. A to je právě ta 
Panna Marie v lese. Ono totiž ten památ-
níček, tu Panenku Marii, nechala postavit 
porodní bába tady z Novýho Losinthalu na 
vlastní náklady.“  (rozhovor L10)  

„Na Zlatým potoce se říkalo. Tam teďko jsou 
nějaký chatky, já už tam fakt nejezdím, tam 
jsem se najezdila, ještě tam byly dráty. Já 
jsem jela s traktorem, že jo, tak tam jsem 
musela čekat, až oni to všechno obvolají 
z Domažlic, kdo jede, jestli je ověřenej, pro-
tože my jsme museli mít propustky, jo, za 
dráty. No a já jednou jsem přijela k těm drá-
tům a byla nějaká zima. Já jsem měla takový 
kecky, jak se tomu říkalo dřív. No a tam jsem 
prostě chodila a oni ty stopy tam zvostaly, že 
jo? No a chudáci vojáci z toho měli takovej 
průšvih!“ (rozhovor L18)  

„Planinka se to jmenuje… Planinka. A přeje-
deš tu Planinku. To je z kópce a pak do kopce 
a za posledním barákem doleva. A tam přije-
deš na tu Stoupu. A tam uvidíš nejstarší álej 
z modřínů. To si chlapi neuvědomujou. Je 
jich tam celá alej (…) je tam celá álej od těch 

modřínů. To nikdo si nedovolí pokácet. To je 
zakázaný. To byla tzv. Hrabská cesta.“ 
(rozhovor L12)  

 „Jak je Schořovna… Tak jsme chodili na bru-
sinky — takhle horem a tam odtud s jednou 
paní jsme tahaly pytle. To jsem měla sílu. 
Na tej jsme měly kolo, tak, bylo co něčim, 
život byl jinak, jak teď. Tak pytle, dalo se to 
do sklepa na nějakej den, přebralo se a to 
bylo. (…) Brusinky chtěj do tmy a oni chytnou 
tu barvu, prostě dozrávají, v tý tmě ale musí 
bejt.“ (rozhovor L18)

„No, Spáleňák jo, to je, tam to nějak vyhořelo, 
to vím, že to se říká Spáleňák, kvůli tomu.“ 
(rozhovor L15)

 „To je Na armádě, se říkalo. Tam byli armá-
ďáci, tam byli ty, co dělali na Havranu, ty 
vojáci, tak ty tam měli rotu.“ (rozhovor L24)

„Tam byl Pochr tak zvanej. To byla vojenská 
rota. (…) To se jmenuje tak… Pochr. To byla 
vesnice. To byla celá vesnice. Tam byl jeden 
hospodář… jako ne hospodář… jak bych to 
řek... sedlák jeden! Velkej, velkej… tam sou 
i brány ještě postavený. Ta vesnice zanikla. 
Tam sou už jenom základy. A zůstal ten ryb-
ník, co honil mlejn.“ (rozhovor L12)

„Na rybárně — tam byl velkej mlýn a tam byli 
normálně za Němců… katr tam byl. Všechno 
tam řezali dřevo (…) 3 rybníky jsou nahoře na 
tom kopci. Od těch šla voda no a normálně 
poháněla jim, tam měli turbínu a poháněla 
jim katr. A když nebyla voda, tak tam měli 
motor dieselák, tak poháněl ten motor.“ 
(rozhovor L14) 

„Tam jsou rybníky u toho, tam je dva nebo tři 
baráky, velký. A říkalo se tam U Zanvita, pro-
tože tam bydlel Zanvit.“ (rozhovor L24)

„Tady „Na křížku“ padlo letadlo, tady hned, 
jak je ten křížek tady na tom kopci, jak jedete 
na Tachov, tak tam spadlo americký letadlo 
časně po konci války.“ (rozhovor L13)

 „Na jámách — byly tam jámy, protože Němci 
za války tam dělali kryty.“ (rozhovor L02) 

Mapa zobrazující pomístní názvy zachovávané v paměti 
obyvatel Lesné (podkladová data © ČÚZK).

Pomístní názvy v okolí Lesné zachycené na mapě III. vojenského 
mapování z let 1874—1880 (podkladová data © CENIA).

Pomístní názvy v okolí Lesné zachycené ve 
stabilním katastru z roku 1838 
(podkladová data © ČÚZK).



Zmizelá místa v Lesné
Krajina prochází v průběhu času řadou změn. Některá 
místa v krajině, která byla důležitá, ztrácí na významu, 
další místa, kde se lidé scházeli, zmizela, stejně jako 
některé stavby, které byly zbourány. Připomeňme si 
místa a stavby, které zmizely z obce Lesná, ale nezmi-
zely z pamětí tamějších obyvatel. Jedná se zejména 
o stavby, které byly v sedmdesátých letech zbourány 
a na místo nich byly vystavěny jiné, které více odpo-
vídaly požadavkům socialistické doby – bytové domy 
a prodejna smíšeného zboží. Celkem bylo v Lesné vybu-
dováno 48 nových bytů, které sloužily zejména zaměst-
nancům lesů, místního družstva a členů MNV.

Dům služeb
Dům služeb stál v místě dnešní bytovky č. 157. Fungo-
val jen krátkou dobu. Jednalo se o dřevěnou budovu, 
kde provozoval svoji dílnu například místní krejčí. 
Budova domu služeb vyhořela a její zbytky byly zdemo-
lovány kvůli výstavbě bytovek v sedmdesátých letech.

Hostinec u kostela
V obci Lesná bylo několik hostinců, které se přesouvaly 
z místa na místo. Pan Sulima zachycuje na svých fotogra-
fiích hostinec U Kostela, který byl však z důvodu nevyho-
vujících podmínek přestěhován. Místní kronika informuje 
o hostinci v roce 1972 následovně: „Místní pohostinství 
je v naprosto nevyhovujícím stavu jak po stránce kultur-
ního stolování, tak i sociálního zařízení. Není možnost roz-
šíření sortimentu a podávání teplých jídel. V dohledné 
době se počítá s přemístěním pohostinství do vhodněj-
ších prostor“ (zapsáno v kronice obce Lesná roku 1972). 
V roce 1973 bylo pohostinství přemístěno do zámku, kde 
funguje do dnešních dní. V kronice je toto přemístění 
popsáno zejména z hlediska personálního zabezpečení 
hostince: „vedoucí Koeglerová se odstěhovala, vedoucím 
byl s. Štrunc, ale i ten odešel a od září vedla pohostinství 
paní Nevařilová, pomáhal jí pan Nevařil, paní Bezdědová 
a Anna Packanová. Vlivem prostředí se zlepšila i kultura 
stolování“ (zapsáno v kronice obce Lesná roku 1972).

Hřiště
V důsledku výstavby bytovek bylo v jejich blízkosti v roce 
1974 vybudováno dětské hřiště. V současné době již toto 
původní hřiště v Lesné nenajdeme, ale můžeme zavzpo-
mínat díky fotkám místních obyvatel a zápisu v kronice: 
„V srpnu členky Dohlížecího výboru uspořádaly pro děti 
malování na asfaltu. Děti malovaly barevnými křídami na 
asfaltové ploše mezi bytovkami. Nejzdařilejší kresby byly 
odměněny pěknými cenami, které zakoupily členky Dohlíže-
cího výboru“ (zapsáno v kronice obce Lesná roku 1986).

Státní statek
V polovině šedesátých let byl lesenský Státní statek slou-
čen s hospodářstvím Písařova Vesce. Celé hospodářství 
obhospodařovalo celkem 801, 29 ha půdy, z toho orné 
půdy dle tamější kroniky bylo 481, 22 ha, luk a pastvin 
317, 45 ha a zahrad 1, 62 ha, ustájeno bylo v té době 120 
kusů mladého chovného dobytka. V roce 1973 byl dosta-
věn nový kravín pro 850 kusů dobytka. Nový kravín popi-
suje kronika následovně: „Všechna práce je tam mecha-
nizována. Provoz je tam na dvě směny, obsluhu provádí 
12 zaměstnanců.“ V roce 1988 došlo ke spojení rostlinné 
a živočišné výroby na Státním statku a lesenské hospo-
dářství bylo sjednoceno s podnikem Tachov, OZ Halže.

Kulturní dům  
neboli Sokolovna
Kulturní dům či tzv. Sokolovna stála na návsi v Lesné na 
místě dnešního obchodu se smíšeným zbožím. Soko-
lovna sloužila jako kulturní centrum, kde se dělaly zábavy, 
tancovačky, hrálo se zde ochotnické divadlo. „Bejvala 
tu takzvaná Sokolovna. To byl jednopatrovej barák, před 
válkou tam byli četníci naši a nevím, protože se kronika 
nevedla, až v roce 67 jsme se domluvili tady s pani uči-
telkou a začala jí psát. A tam vybourali ty příčky a z toho 
jsme měli sál, kde se tančilo, kde potom jsme tam měli 
tělocvičnu, hrálo se tam taky divadlo, paní učitelky man-
žel dělal šéfa. No a to nechali bejvalí funkcionáři národ-
ního výboru, to nechali rozvalit, odvézt…“ (rozhovor L02)  

V sedmdesátých letech byl kulturní dům na návsi 
zbourán. Budova již byla ve velmi špatném stavu a obec 
upřednostnila výstavbu bytovek a obchodu. „Úřad 
byl dřív — tady byl velkej kulturák, tak tam. To se zbou-
ralo. Teď je tam takovej plac, za těma smrčkama, tam 
je takovej barák, tam si koupil kus, soused kus a bylo 
po hehe. Ale to byl ruina barák.“ (rozhovor L01)    

V roce 1975 tak byla místním národním výborem 
schválena výstavba nové prodejny a na podzim téhož roku 
se začalo s jejím budování. „Byla přemístěna kanalisace, 
vykopali a zabetonovali základy, bylo oploceno staveniště. 
Před započetím stavby došlo k zakoupení části pozemku 
od p. Baniasové, p. Kratochvíla a p. M. Lupši. Hodnota nové 
prodejny je 1 500 000 Kčs, má být dokončena do konce 
roku 1976“ (zapsáno v kronice obce Lesná roku 1975).

Během roku 1976 se pokračovalo ve výstavbě nové 
prodejny, nicméně práce na stavbě se značně zpoma-
lily. Stavba byla dokončena v listopadu roku 1977. „Prů-
běh prací narážel na nepochopení některých občanů, 
kteří se nezúčastnili na brigádách. Přes všechny překážky 
byla prodejna včas dokončena a v předvečer oslav 60. 
výročí VŘSR byla slavnostně otevřena a předána do uží-
vání občanům.“ Dne 6. listopadu 1977 byla slavnostně 
otevřena prodejna za doprovodu dechovky, slavnost-
ního projevu a kulturního vystoupení žáků místní školy.

Národní výbor
Národní výbor stál původně na místě dnešních bytovek. 
V současné době se zde nachází soukromý pozemek se 
zahradou. V původní budově národního výboru bylo pro-
vozováno kino a místo sloužilo i k dalším účelům (svatby, 
kulturní akce, aj.). V roce 1973 byl národní výbor přestě-
hován do budovy zámku. Budova obecního úřadu slou-
žila následně lesnímu závodu jako kancelářská budova až 
do doby, kdy byly na jejím místě vybudovány bytovky. 

„K 8. březnu — Mezinárodnímu dni žen — byla uspořádána 
hezká oslava v místním kinosále. Do programu přispěly děti 
místních škol, byl přednesen referát a promítnut film. Na závěr 
pozvali členové SSM ženy na malé pohoštění do nově adap-
tované klubovny v budově národního výboru. Tím dokázali, 
jak si našich žen a matek váží. Ty zase hovořily o mládežní-
cích, kteří dokázali, že i ze skromných prostředků se dá udě-
lat pěkné dílo“ (zapsáno v kronice obce Lesná roku 1971).

Stavba Domu služeb v akci Z (autor: Ondrej Sulima). Posezení před hostincem u kostela (autor: Ondrej Sulima)

Hřiště před bytovkami (autor: Ondrej Sulima)

Exteriér a okolí Státního statku Lesná 
(autor: Ondrej Sulima).

Budova bývalého národního výboru (autor: Ondrej Sulima).

Bývalý kulturní dům v Lesné (autor: Ondrej Sulima).

Přestavba centra Lesné a rozšíření areálu Státního stat-
ku v 60. a 70. letech 20. století se řídila územní studií 
vypracovanou v roce 1967 Krajskou projektově-inženýr-
skou organizací v Plzni. Výřez z tzv. směrného územního 
plánu ukazuje všechny hlavní plánované změny v zástavbě 
(Státní okresní archiv Tachov, f. ONV Tachov kart. 149/03).

Přestavba centra Lesné a rozšíření areálu Státního statku 
v 60. a 70. letech 20. století se řídila územní studií vypra-
covanou v roce 1967 Krajskou projektově-inženýrskou or-
ganizací v Plzni. Plán tzv. I. etapy výstavby v Lesné ukazuje 
zamýšlenou stavbu bytovek a dalších objektů v centru obce 
(Státní okresní archiv Tachov, f. ONV Tachov kart. 149/03).



Lesná a okolí očima dětí
Při výzkumu krajiny v západních Čechách jsme požádali 
o pomoc děti ze Základní školy v Lesné. Prostřednictvím 
svých fotografií a kreseb nám děti dovolily nahlédnout do 
svého světa, který je nám, dospělým, obyčejně uzavřený. 
Jejich práce jsme zatím využili mimo jiné pro napsání kapi-
toly v knize a bakalářské prá ce1.

Fotografie
Pro fotografický projekt jsme požádali děti, aby nám na jed-
norázové aparáty vyfotografovaly místa, kde to mají rády, 
kde se cítí doma a kam rády chodí. Později jsme uspořádali 
debatu nad fotografiemi, kde nám děti vysvětlily význam 
fotografovaných míst. Z komentářů vyplynula struktura 
celkem šesti kategorií: domov, místa her, naučná stezka, 
památky (kostel, zámek), další významná místa v obci 
(hasičská zbrojnice, škola) a kategorie ostatní. Zdaleka ne 
všechny kategorie byly zastoupeny u všech dětí, ale téma 
domova a míst her se objevovalo u všech. Domov byl nej-
častěji zastoupen vlastním domem či zahradou, případně 
domem prarodičů. Ke stejnému tématu se vázaly i foto-
grafie zachycující domácí mazlíčky a další zvířata. Místa 
her bývají nejčastěji sportoviště a hřiště, ale komentáře 
dětí prozradily celou řadu dalších dětských hradů a bun-
krů v remízcích v blízkosti obce. Naučná stezka a objekty 
na ní byly také hojně zastoupenou kategorií. Ačkoli stezka 
vznikla až v roce 2006, jeví se jako velmi důležitá pro 
identitu místních dětí. S obcí a svým domovem děti spo-
jují také památky, ať už velké, jako kostel nebo zámek, 
tak i drobné, jako křížky a sochy. V neposlední řadě jsou 
pro děti důležitými místy často fotografovaná škola nebo 
hasičská zbrojnice. Fotografie jsme sice využili pro účely 
výzkumu, ale zde prezentujeme nejkrásnější fotografie. 
I když některé obrázky nejsou technicky dokonalé, zejména 
vinou jednoduché technologie jednorázových fotoaparátů, 
mají neobyčejnou atmosféru a uměleckou působivost.

1 Světlík, Radek. (2013). Výzkum percepce krajiny za použití 
vizuálních metod. Nepublikovaná bakalářská práce. Plzeň: 
Západočeská univerzita v Plzni. Světlík, Radek & Paukner-
ová, Karolína. (2013). Dětský svět v zapadlé vesnici na 
konci Čech. IN: Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr 
Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –
identity I, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, 
Karlova univerzita v Praze.
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Kresby
V druhém projektu jsme děti požádali, aby nakreslily místa, kde to 
mají rády, kam rády chodí. V odborném jazyce se tato metoda nazývá 
mentální mapa a jde v ní o to, aby informátoři nakreslili a teprve 
poté popsali slovy určitou představu, kterou mají o zkoumaném pro-
storu. Tato technika nám sloužila jako doplňková k fotografiím.

Místa na fotografiích a nakreslená na mentálních mapách jsou 
podobná a dají se znovu rozdělit do kategorií: domov, místa her, 
naučná stezka, památky, novější významná místa v obci (škola, hasič-
ská zbrojnice) a do zbytkové kategorie ostatních míst uvnitř a v okolí 
obce. Kresby se od fotografií liší v tom, že v okamžiku sběru dat je 
při pořizování fotografie samozřejmě nutné místo fyzicky navští-
vit, což se v případě mentální mapy nedělá. Proto navíc mapy obsa-
hují i místa vzdálenější, které děti navštěvují výhradně s dospělými, 
jako jsou Tesco, Albert, McDonald nebo výběh sobů v Tachově.












