
Dobová pohlednice – pozdrav z Peršláku

V pravé části pohled od rybníka na budovu nové německé školy (dnes penzion Medvědí paseka), vlevo od ní bývalá česká
škola č.p. 33 a vpravo statek č.p. 34. Dole pohled přes rybník asi na bývalou hospodu č.p. 23 (dnes toto křídlo zbořeno), v
pozadí vlevo část domu č.p. 22, za hospodou hřeben stodoly č.p. 23 dodnes stojící. Pohled nahoře vlevo se nepodařilo s
jistotou identifikovat, možná pohled od rybníka zezadu na č.p. 37, můstek a další domy severně od kaple.



Nový mlýn č. p. 51 - rok 1929

Pohled na hlavní budovu Nového mlýna od mlýnského náhonu a č.p. 52, křídlo v pravé části fotografie je Schullerův
hostinec se štítem otočeným k rybníku. Před domem pózuje asi rodina mlynáře Schullera, ale i další obyvatelé Nových
Mlýnů a pomocníci ve mlýně, na pile a v hospodářství.
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Nové Mlýny - Schullerův hostinec č.p. 51

Pohled na vstupní část areálu Nového mlýna a Schullerův hostinec od cesty kolem rybníka. V průčelí mezi okny oválná
cedule označující obec Böhmische Bernšlák – Peršlák (zachovala se dodnes) a nad vjezdem do dvora cedule Hostinec –
Gasthaus Johann Schuller. Před domem pózuje podobná skupina jako na fotografii hlavní budovy mlýna (fotografováno
asi ve stejný čas) + další místní osadníci (Schullerovi tolik dětí neměli).
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Nové Mlýny – pohled přes Novomlýnský rybník

Pohled na osadu Nové Mlýny přes Novomlýnský rybník přibližně z místa od kasáren finanční stráže. Vlevo statek č.p. 52
(Geistovi) a vpravo Nový mlýn (dům s vysokou valbovou střechou) a Schullerův hostinec (část se štítem vlevo do brány) a
hospodářská část mlýnské usedlosti č.p. 51 (od brány vpravo).



Nové Mlýny – pohled od potoka k jihovýchodu

Pohled na osadu Nové Mlýny od Koštěnického potoka. V popředí budova mlýna a oplocená zahrada, vpravo střecha
statku č.p. 52. V pozadí uprostřed je vidět budovu kasáren finanční stráže a zcela vlevo domy č.p. 60 a 80 (dnes zbořené)
u cesty z vesnice Peršláku na Nové Mlýny.



Hájovna na Nových Mlýnech (katastr Sedlo č.p. 52)

Hájovna č.p. 52 ležela už na katastru obce Sedlo za můstkem přes Koštěnický potok vpravo, toto je pohled
z cesty od Dolního pstruhového rybníka k Novomlýnskému rybníku a Novému mlýnu (vpravo mimo záběr
snímku). Lípa před domem zde stojí doposud, vlastní dům byl zbořen v 50. letech.



Hamr a Mládkův mlýn č.p. 31 a 32

Pohled na bývalý Mládkův mlýn a Hamr od Koštěnického potoka směrem k východu. Dům vpravo patří k hamru č.p.
31, dole je vidět náhon s můstkem (dnes bývalý vjezd do pískovny), uprostřed v pozadí budova vlastního Mládkova
mlýna č.p. 32. Za křovím v popředí dnešní cesta od Koštěnického potoka směrem do vsi.



Mládkův mlýn č.p. 32

Pohled na vstup a hlavní budovu Mládkova mlýna od cesty z Peršláku ke Koštěnickému potoku. Vpředu pózuje asi rodina mlynáře 
Mládka s pomocníky.
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Mládkův mlýn č.p. 32

Pohled na vstupní (východní) průčelí Mládkova mlýna od cesty z Peršláku. v popředí sloupek u cesty, za ním asi rybníček na
náhonu a v pozadí vlevo stavení hamru č.p. 31 o něco níže směrem ke Koštěnickému potoku (dnes okraj vytěžené pískovny).
Kdo je to dítě vepředu asi zůstane tajemstvím?



Hamr u Mlátkova mlýna č.p. 31

Bývalý hamr č.p. 31 u Mládkova mlýna – pohled od můstku na cestě přes Koštěnický potok na vstupní část
usedlosti, podél levé strany domu teče Vojířovský potok, vpravo hospodářské stavení, vlevo v pozadí za stromy
budovy Mládkova mlýna (vše zbořeno v 50. letech) – dnes je v těchto místech vytěžená pískovna.



Pohled přes rybník na německou školu a domy č.p. 34, 63 a 35

Předválečná pohlednice s pěkným pohledem na budovu nové školy v pozadí (dnes Medvědí paseka) a statky č.p. 34, 63 a 35 při
cestě směrem na Mládkův mlýn (dnes nestojí jen krajní levá hospodářská část statku č.p. 43, ostatní domy víceméně zachovány
v tomtéž stavu. V popředí se vine potůček od návsi.
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Česká škola č.p. 33

Pohlednice zachycující budovu bývalé české školy č.p. 33 v pohledu od hráze Návesního rybníka (dnes zcela zarostlé, dříve
patrně pastviny), vpravo za stromy (stávající lípy?) vykukuje část budovy nové německé školy (dnes penzion Medvědí
paseka).
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Pohled na náves a kapli sv. Andělů strážných

Pohlednice vydavatele Franze Mörtla z roku 1939 zachycující náves Peršláku s novou kaplí sv. Andělů strážných přibližně od
místa původní kaple v zatáčce pod dnešní autobusovou zastávkou. Vlevo je vidět dosud stojící dům č.p. 19, vpravo od
kaple je statek č.p. 37 a před ním dnes zbořené č.p. 58, zcela vpravo dnes už také neexistující statek č.p. 42. Louky na
návsi, kde jsou dnes nové rybníčky, byly oploceny a sloužily jako společné pastviště dobytka o který se staral obecní pastýř.



Původní kaple na Peršláku

Původní stará kaple stávala u cesty v zatáčce pod dnešní autobusovou zastávkou, nová kaple sv. Andělů
strážných byla postavena v roce 1933 – 34 a stará zrušena, posléze byla v těchto místech rozšířena a
upravena stávající silnice. Pohled je pořízen zdola od potoka, ležícího o hodně níž pod cestou.



Statek rodiny Markových č.p. 78 při cestě od Nových Mlýnů

Statek rodiny Markových č.p. 78 byl vysazen patrně někdy mezi lety 1910 – 20 (údaj 1930 na fotce neodpovídá, dům je
uváděn už ve sčítání z roku 1921) vlevo u cesty z Nových Mlýnů na Novou Bystřici. Byl zbořen v 50. letech v souvislosti s
budováním zakázaného pásma a železné opony. Dnes je toto místo zalesněno, ale zbytky domu jsou v terénu dosud
patrné (tabulka s jeho připomenutím je ale na nesprávném místě).
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Budova pohraniční roty na Nových Mlýnech – 70. léta

Pohled na vstupní fasádu kasáren finanční stráže č.p. 90, později zde sídlila rota Pohraniční stráže útvaru Nová
Bystřice. Před vstupem je vidět „kámen republiky“ tvaru předválečného Československa s nápisem „naše je a
naše zůstane“ z r. 1938 dodnes zde (v trochu jiné poloze) zachovaným. (70. léta)



Budova pohraniční roty na Nových Mlýnech

Zadní fasáda a zahrada kasáren finanční stráže č.p. 90, později Pohraniční stráže útvaru Nová Bystřice.
Původní cesta na Nové Mlýny vedla po této straně budovy mezi ní a Novomlýnským rybníkem. V popředí
vpravo na snímku část hospodářské budovy bývalých stájí.



Budova pohraniční roty na Nových Mlýnech

Pohled na vstupní fasádu bývalých kasáren finanční stráže č.p. 90, později Pohraniční stráže útvaru Nová
Bystřice – podle vzrostlých stromů a izolátorů elektropřípojky pod hlavní římsou patrně ze 70. let, kdy zde
sídlila rota pohraničníků.



Budova pohraniční roty na Nových Mlýnech

Další pohled na vstupní fasádu bývalých kasáren finanční stráže č.p. 90, později Pohraniční stráže útvaru Nová
Bystřice – snímek asi trochu starší, než předchozí (50. léta?) – stromy před objektem jsou sotva zasazené,
barva fasády výrazněji odlišená od lemování oken. V popředí je vidět jednak „kámen republiky“, jednak další
nízký plůtek na betonové podezdívce asi v linii dnešního parkoviště.



Strážní věž u drátěného plotu na „železné oponě“ tzv. „špačkárna“

Charakteristická strážní věž, které lemovaly bývalý drátěný zátaras železné opony na vyvýšených místech, odkud
byl dobrý přehled po linii drátů. Věže stávaly většinou v lomových bodech nebo uprostřed rovných úseků linie
zátarasu, jedna z nich byla např. v místech při dnešním altánku na signálce u tzv. „Žmolárny“.



Pohled na Peršlák od bývalého „řopíku“ na Americe 

Pohled směrem na Peršlák od tehdy rozestavěného krytu lehkého opevnění tzv. „řopíku“ který byl vybudován v létě r. 1938 na
louce za Koštěnickým potokem (katastr Sedlo) v bývalé osadě Amerika. Objekt vepředu je bývalý dům náležící k obci Sedlo v
místech při můstku přes potok u cesty ke kapličce – byl asi „preventivně“ vystěhován a vypálen. V pozadí uprostřed před lesem
jsou vidět domy bývalé osady Amerika č.p. 75, 84 a 30, vlevo nahoře je obec Peršlák – zcela vlevo dům č.p. 89, za ním škola,
uprostřed věž kaple, před ní asi domy č.p. 65 a 33 a vpravo od nich asi č.p. 22 a 23. Dnes je tento pohled zcela zarostlý vzrostlou
zelení, na jakési mezi pod borovicí jsou ale dosud patrné zbytky „řopíku“ s kusy betonu a drátů výstuže.



Obsazování Sudet Wehrmachtem po Mnichovské dohodě

Fotografie od hraničního přechodu mezi Oborou a Grametten z 1. 10. 1938 zachycující obsazování
československého pohraničí Wehrmachtem.



Kolona německých vojsk na cestě ze Smrčné do Nové Bystřice v roce 1938. Vzadu asi dům č.p. 485 poslední v
NB vpravo u cesty na Smrčnou.

Obsazování Sudet Wehrmachtem po Mnichovské dohodě



Na prvním snímku pohled na starou kapli v Peršláku od severovýchodu. Cesta vpravo je zhruba v trase dnešní komunikace
někde v místech pod autobusovou zastávkou, po levé straně kapli obcházela druhá větev cesty, která směřovala přes potok
(dodnes je tu zachován mostek z kamenných kvádrů) k obnovenému rybníčku u č.p. 12 a dál směrem k nové kapli a č.p. 17,
18, 21 a 19. Kaple byla zbořena v souvislosti s rozšířením a napřímením komunikace a s výstavbou nové kaple v roce 1934.

Tři snímky domů v Peršláku z časopisu Český lid pořízené kolem roku 1920



Na druhém snímku je průčelí jakési roubené chalupy – dnes je ve vsi jediná roubenka č.p. 24, dokonce s podobnou polovalbovou
střechou, vzhled průčelí je ale značně odlišný a na fotografii chybí také druhé křídlo nalevo od domu na snímku (budova v pozadí
to není, je moc daleko, ale mohl by to být dům č.p. 23 – bývalý Stippelův hostinec. Mohlo by se ale jednat také o některý ze
zaniklých domů v části obce Amerika, situaci by mohly odpovídat bývalé domy č.p. 30 nebo 84, nebo č.p. 60 na Nových Mlýnech.

Tři snímky domů v Peršláku z časopisu Český lid pořízené kolem roku 1920



Třetí snímek je asi nejobtížněji identifikovatelný, zachycuje podélné stavení kryté doškovou střechou s roubenou přední a kamennou
střední částí. Přístupová cesta asi vede za domem vpravo, dům je situován v poměrně prudkém svahu a jeho délka může být odhadem
kolem dvaceti metrů. Podle charakteru a situování domu vůči terénu by se mohlo jednat o bývalou pazdernu č.p. 13 severně od vsi u
cesty od domu č.p. 11 k silnici od Nových Mlýnů, případně o původní pazdernu č.p. 14 ještě o kus dál severně. Ale tomu příliš
neodpovídá především délka domu ani svažitost terénu, která je v současné situaci mírnější, jiný podobný dům se v historickém
půdorysu vsi nevyskytuje – je to tedy trochu záhada.

Tři snímky domů v Peršláku z časopisu Český lid pořízené kolem roku 1920
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