Königsmühle
Vezměte si tři pastelky: zelenou v textu zabarvěte informace týkající se minulosti, červeně věci
přítomné a modře budoucí vize. Pracujte každý sám, po 10´až 15´ výsledky své práce porovnejte.
Asi před 30 lety jsem poprvé vyrazil do oblasti Königova mlýna. Přes hodinu vlakem z Chomutova do
Českých Hamrů a pak čtyři km pěšky proti proudu potoka Černá voda, přes samotu „Drátovna.“ Monumentální
zbytky starých stavení mě ohromily (v roce 1930 zde bylo zaznamenáno pět domů se 44 stálými obyvateli). Zdi
s okny beze skel, vchody bez dveří, silueta náhonu a obrys rybníka. Všude bylo ještě cítit přítomnost původních
obyvatel, jejich práci a cit, s jakým přistupovali ke krajině. Byli to právě oni, kteří svou činností dali vzniknout
této jedinečné lokalitě. Vyklučení lesa, pravidelná pastva, sečení, snad i regulace vodního toku.
Nezapomenutelný je pohled na úvozovou cestu vedoucí z obce Háj. Kolik zde asi muselo projet vozů,
než se v tvrdé krajině vytvořil i více než dva metry hluboký úvoz? Fascinovala mě opuštěnost zdejších lidí
v zimních měsících, kdy po vánicích zůstávali odříznuti od okolí. V té době ale bylo takových samot po Krušných
horách mnoho. A lidé zde žili rádi, protože zde měli svůj domov, který milovali.
Zbytky stavení by se v současné době určitě neměly bourat. Naopak zachovalé zdi by se měly
zakonzervovat, reliéf starého náhonu, úvozové cesty a rybníka zvýraznit. Domnívám se, že tyto samoty by
mohly být vyhlášeny jako kulturní památka, nebo spíš kulturně‐přírodní památka. Určitě by zde měla být
umístěna nějaká vysvětlující tabule s podrobnější informací o založení, vývoji, obyvatelích … U stavení mimo
přírodní rezervaci by snad mohla být umístěna i živá ukázka rostlin, které přišly do Krušných hor s původními
obyvateli a byly zde v okolí chalup pěstovány pro užitek i potěchu, vzpomínku (oměj, čechřice, večernice,
všedobr, sléz, jirnice…). 1
„Byl to konec světa. Hlavně v zimě. Lidé byli úplně odříznutí od světa,“ říká rodačka z Königsmühle paní
Rosemarie Ernst. Jeden z domů v Königsmühle patřil jejím prarodičům z otcovy strany. Za velikého strádání ho
dědeček paní Ernst jako mladý postavil pro svoji rodinu na základech staré ruiny. Narodili se tu jeho tři synové
a vyrůstali tu. Příjezdová cesta k malé osadě, která přichází ve směru od Háje, byla zhruba 1,5 km dlouhá rokle.
Už po staletí tudy procházela stará obchodní stezka. Jezdily po ní těžké koňské povozy, vozilo se obilí, ruda,
dřevo a další náklady z Čech do Saska. Tak byla cesta po léta stlačována hlouběji a hlouběji do půdy a místy teď
dosahuje hloubka až ke třem metrům.
Dnes je toto místo označováno jako ‚zaniklá obec‘, což reprezentuje soubor procesů, které nastaly po
odsunu Němců v letech 1945 a 1946. Když byli na podzim 1946 obyvatelé Königova mlýna vyhoštěni, využili
lidé z Háje jejich domy jako zdroj stavebního materiálu. Střechy, balkony, okna a dveře – to vše zmizelo a osada
tak zanikla. Dnes jsou domy, které stále ještě vypovídají o světě svých někdejších obyvatel, pouhými ruinami. 2
Od roku 2012 zde Petr Mikšíček s přáteli pořádá srpnový Land and Art festival a celoročně se snaží přes mnohá
úskalí místo zachránit a znovuoživit. Znovu tu zní lidská řeč, potkávají se lidé.
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Úkol: Pomocí pěti přívlastků popište krajinu kolem Königsmühle. Po jednom postupně přečtěte.
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