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UNIKÁTNÍ VÝSTAVA PŘEDSTAVUJE TACHOVSKOU KRAJINU 
 
Plzeň, 4. 6. 2014 – Ve čtvrtek 12. června bude zahájena ojedinělá výstava mapující 
proměny a „paměť“ krajiny v západočeském pohraničí. Nese název „Tachovsko: Krajina 
v paměti / paměť v krajině“ a veřejnost ji může navštívit do 28. září v Muzeu Českého lesa 
v Tachově. Výstava je výsledkem několikaletých antropologických, historických  
a archeologických výzkumů pracovníků katedry antropologie Fakulty filozofické 
Západočeské univerzity v Plzni, kteří se soustředili na studium krajiny v okolí Tachova. 
 

„Výstava se věnuje tématům, která jsou spojena s proměnami krajiny na Tachovsku, zejména 
pak v obci Lesná a jejím okolí. Expozice je zaměřena jednak na obecné souvislosti historie této 
oblasti od dávné minulosti do 21. století, jednak, a to zcela průkopnickým způsobem, 
na proměny krajiny, jež jsou uchované v kolektivní paměti zdejších obyvatel,“ představuje 

koncepci výstavy vedoucí badatelského týmu Jiří Woitsch.  

 

Výstava bude mít vnitřní a vnější expozici. V její vnitřní části se návštěvníci mohou seznámit 

s vývojem osídlení regionu ve středověku, s využíváním krajiny v raném novověku, dějinami 

zdejšího sklářství, s životem lesních řemeslníků či každodenností obyvatel oblasti  

v 19. století. „Velkou pozornost jsme věnovali odsunu Němců po druhé světové válce, vzniku 
hraničního pásma a s tím spjatému zániku řady obcí a radikální změně podoby zdejší krajiny,“ 

doplňuje Gabriela Fatková, členka výzkumného týmu a jedna ze spoluautorek výstavy. 

Opomenuta není ani problematika dosídlení některých lokalit krajany ze Zakarpatí a jejich 

všední život či proměna krajiny po sametové revoluci včetně rozvíjejícího se turismu. V rámci 

netradičně pojaté vnější expozice se návštěvníci seznámí s fenoménem trampingu 

v západočeském regionu, se životem ve stínu železné opony, ochranou přírody a lesnictvím. 

 

Výstava seznamuje s dějinami a pamětí krajiny Tachovska prostřednictvím množství 

fotografií, map a historických dokumentů. „Doprovodné texty obsahují jak odborné 
informace, tak jedinečné autentické výpovědi obyvatel regionu, které dokumentují jejich 
vztah k místům, kde žijí. Nechybí ani předměty z archeologických výzkumů v zaniklých obcích, 
pozůstatky železné opony nebo unikátní artefakty ukazující každodenní život reemigrantů 
z východní Evropy,“ podtrhuje na závěr Jiří Woitsch. 

 
 

 


