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Königsmühle Land-Art. Setkání v prostředí zaniklé osady
Pořadatelé: Antikomplex, město Loučná pod Klínovcem, Spolek přátel kulturolo-
gie, Poetický klub 8, Die Grünen 
Datum a místo konání: 29. srpna 2012 – 2. září 2012

na hřebeni krušných hor nedaleko Loučné pod klínovcem připravilo občanské sdru-
žení antikomplex společně s dalšími partnery projekt, jehož smyslem bylo připome-
nutí a několikadenní oživení osady königsmühle (königův mlýn) zaniklé v důsledku 
vysídlení jejích sudetoněmeckých obyvatel z československa po druhé světové válce. 
Z této osady, vybudované v majestátní krušnohorské krajině a čítající v době své exi-
stence pouze několik obytných domů a mlýn, se dochovaly jen polorozbořené ruiny. 
Během týdne na přelomu srpna a září 2012 ožily tyto, po desítky let liduprázdné pro-
story díky kulturní akci uspořádané ve stylu Land-artu – tedy do přírodní scenérie 
zasazenému spojení prezentace uměleckých děl a kulturněhistorických souvislostí. 

Projekt byl rozdělen na dvě etapy – přípravná etapa od pátku 24. srpna do středy 
29. srpna 2012 zahrnovala úpravy prostor včetně zřízení improvizované hospůdky, 
provizorní elektrifikaci a instalaci uměleckých objektů a historických artefaktů. dru-
há etapa – kulturně osvětová akce pro veřejnost – začala putováním s organizátory 
po okolí a vyvrcholila hlavním programem v pátek a sobotu 31. srpna a 1. září 2012, 
poslední den projektu po dopoledním programu následovaly úklidové práce a začiš-
tění využitého prostoru. Hlavní program zahrnoval prohlídku zaniklé obce a v rui-
nách i okolí umístěných instalací dobových fotografií a uměleckých děl, přednášky 
vztahující se k lokalitě königsmühle1, poetickou vycházku obcí spojenou s vystoupe-
ním básníků ze skupiny Poetický klub 8, koncerty písničkářů Franka Mädera, Jiřího 
smrže a Petra Linharta, krátké večerní divadelní představení sestavené z fragmentů 
běžného života i osudových chvil obyvatel königsmühle. součástí celé akce byl také 
soubor výstavních panelů na louce vedle cesty vedoucí z Loučné pod klínovcem do 
königsmühle, informující o lokalitě a jejím okolí s využitím dobových fotografií, fak-
tografickými údaji a odbornými doprovodnými texty. Možnosti shlédnout expozice 
a zúčastnit se programů od středy do neděle využilo několik stovek návštěvníků, kte-
ré neodradily ani občasné deštivé přeháňky. Vedle připravených programů byl pro 
účastníky kulturně-pedagogickým prožitkem i samotný pobyt na tomto dávno neo-
bydleném místě. Podněcoval představy o tom, jak měli zdejší obyvatelé blízko k příro-
dě, jaký asi byl každodenní život téměř nefiltrovaný technologickými vymoženostmi 
a jak odolní a silní museli být ti, kteří takový život žili. 

Mimořádně působivé bylo páteční a sobotní vystoupení pamětnice a býva-
lé obyvatelky jednoho z rozbořených domů, paní rosemarie ernst. Šlo vlastně 
o veřejnou prezentaci orální historiografie, umocněnou přítomností na místě, 
o němž přímá výpověď pamětnice pojednávala – tady a teď. Paní ernst hovořila 
ze zápraží ruin svého rodného domu (na jehož rozbořených zdech byly rozvěšeny  

1 Vystoupili historik Matěj spurný z Filozofické fakulty univerzity karlovy a Ústavu pro soudobé ději-
ny akademie věd čr, biolog Petr krása z agentury ochrany přírody a krajiny (pracoviště karlovy Vary) 
a alžběta kratochvílová z národního památkového ústavu (pracoviště Loket). 
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fotografie z rodinného alba) bez lítostivosti a bez zášti, důrazně a s nepřehlédnutel-
nou silou osobnosti. Přiblížila přítomným návštěvníkům místní životní podmínky, 
dobu, v níž prožila své dětství, i rodinný osud po poválečném vysídlení, které se do-
tklo také jí a její matky (otec zahynul během války). s pomocí dochovaných základ-
ních zdí popsala, jak její rodný dům původně vypadal, kde měla svůj dětský pokoj, 
zmínila se o architektonické zvláštnosti (jejich domem „protékal“ potok) hovořila 
o každodenním životě, znalostech přírody a léčivých bylin i o dalších věcech. do vy-
právění zahrnula i vzpomínku na bizarní „setkávání“ s prarodiči po dobu několika let 
po vysídlení, kdy se mohla společně s matkou na jedné straně hranic vidět s dědečkem 
a babičkou na straně druhé jen tajně, když všichni přišli ve smluvenou dobu na místa 
v horách, odkud na sebe ze značné vzdálenosti viděli a mohli si alespoň zamávat. 

Zdárně realizovaný projekt „königsmühle Land-art“ měl ráz lokální kulturní 
akce, která mohla být uskutečněna jen díky nadšení a obětavosti organizátorů a je-
jich spolupracovníků. Výsledkem jejich úsilí byla vysoká profesionální úroveň akce 
s takřka minimálními náklady. absence obvyklých standardů doprovázejících vzdě-
lávací a osvětové akce (výstavy, přednášky, konference) a s nimi spojené konformity 
– a to včetně jisté míry nepohodlí – byla nedílnou, přirozenou a přínosnou součástí 
celého projektu. Hlavním organizátorem setkání v königsmühle byl spoluzakladatel 
občanského sdružení antikomplex, kulturolog Petr Mikšíček, který je znám svými 
předchozími obdobnými aktivitami, mezi něž patří například projekt „Znovuobjeve-
né krušnohoří“ či autorství knihy Sudetská pouť aneb Waldgang (dokořán, Praha 2005). 
Jeho dalším záměrem je navázat na projekt „königsmühle Land-art“ další aktivitou: 
Celé setkání bylo součástí většího plánu, a to otestování, jestli by tato lokalita snesla vyhlášení 
památkovou zónou, která by chránila jedny z posledních zbytků sudetského osídlení, které pro-
šlo plošnou devastací v padesátých letech. Víme, že to není jediná zachovalá zaniklá obec, ale 
myslíme si, že se nalézá v nejkrásnější krajině a je nejméně zarostlá ze všech. Také se zachovaly 
všechny budovy a lokalita je dobře čitelná. Königsmühle zůstalo stát vlastně omylem, šlendriá-
nem. Nemělo se to stát. Tento zázrak, jak říkám, unikátní nález údajně vyhynulého sídelního 
druhu, spíše vyhubeného, nás přivedl k myšlence otestovat tento typ setkání. Dlouhodobě bychom 
rádi, aby do Königsmühle vedla naučná stezka týkající se zániku osídlení v bývalých Sudetech. 
Ruiny samy jsou landartovou instalací. Chceme, aby tam umění přibývalo a časem se tak stalo 
údolí skutečně památné.  

Hlavním pořadatelem akce bylo občanské sdružení antikomplex, které se od roku 
1998 zasazuje za českou reflexi sudetoněmeckých dějin v čechách, na Moravě a ve slez-
sku. Vydává knihy, pořádá výstavy, veřejné diskuse a přednášky, organizuje vzdělávací 
projekty, spolupracuje se školami v celé české republice i s regionálními iniciativami, 
které v bývalých sudetech usilují o rozvoj místního kulturního dědictví. nejvýznam-
nější výstavou a zároveň knihou, která vyšla už ve čtyřech vydáních, jsou Zmizelé Sudety/ 
Das werschwundene Sudetenland (český les, domažlice 2006), k dalším úspěšným kni-
hám patří Proměny sudetské krajiny (český les, domažlice 2006) či Sudetské osudy (český 
les, domažlice 2007). svou činnost, která vzešla z přirozené lidské potřeby prožívat 
vlastní identitu a sounáležitost s tradicí i přírodou, realizovanou mimo politické 
a „oficiální“ instituce,  antikomplex prezentuje krédem: Vycházíme z poznání, že česká 
společnost nedoceňuje význam staletého soužití s Němci v českých zemích. Myslíme si, že snad 
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také proto je možné, že nucené vysídlení sudetských Němců po druhé světové válce je vnímáno 
většinou pouze jako spravedlivá, kolektivní odplata za německou vinu na rozbití předválečného 
Československa a na válečných hrůzách. Krajina v pohraničí je přitom dodnes viditelně pozna-
menána násilným přeryvem v jejím osídlení. Ukázalo se, že znovunalezení hluboce založeného 
vztahu k ní není vůbec snadné a potrvá ještě dlouho – dodnes není ani zdaleka obnoven v té 
síle, jaký byl u jejích dřívějších německých obyvatel. Škody, které utrpěl celkový kulturní a hos-
podářský život naší země, jsou naprosto zjevné. Naší činností se proto snažíme vyvolat diskusi 
nad tímto temným momentem české historie.2

◆  Jan Cholínský

Příchod k ruinám königsmühle Foto: o. s. Antikomplex

2 Viz www.antikomplex.cz.
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rosemarie ernst a Petr Mikšíček Foto: o. s. Antikomplex

Před rodným domem rosemarie ernst  Foto: o. s. Antikomplex
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Vystoupení na prostranství před improvizovanou „hospodou v mlýně“ Foto: o. s. Antikomplex

 Hospůdka vdechla život celé osadě Foto: o. s. Antikomplex
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Land-art – výstavní panely byly umístěny na louce poblíž přístupové cesty  Foto: o. s. Antikomplex




