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(Jaká byla úloha americké armády v západních Čechách.) 

 

Naše město se chystá k oslavám 30. výročí osvobození Rudou armádou  

neméně slavně než města moravské, východočeská či jiná místa západočeská.  

Po třiceti letech je jasný rozhodující podíl sovětských vojáků na porážce  

německého nacismu, je jasný i význam příchodu Rudé armády na převážnou  

část našeho území pro další rozvoj naší společnosti k socialismu. 

Pro historii Mariánskolázeňska je nutné se vrátit k otázce obsazení  

části západočeského území spojeneckými vojsky americké armády v květnu 1945  

a k politické úloze, kterou měla v západních Čechách plnit, v Mar. Lázních  

nelze hovořit o osvobození americkou armádou pro zdejších téměř 40 tisíc  

Němců. Příchod Američanů do tohoto tehdy lazaretního města znamenalo pro  

německé obyvatele nejrůznější provenience (ze všech míst Německa, z front)  

strach, hořkost z porážky – a pro válečně zločince naději na přežití v ame- 

rickém zajetí. 

Nikdo z nás, dnešních mariánskolázeňských nebyl na tomto místě za- 

chráněn ani osvobozen americkou armádou. Přišly jsme sem z různých míst,  

býv. protektorátu, ze Slovenska atd. a zvláště ti z Prahy a okolí mají neza- 

pomenutelný zážitek po příchodů rudoarmějců 9. května 1945. Ale i ti kteří  

přišli např. z Plzeňska, mohou ze svých vzpomínek na události před 30 lety  

dobře posoudit diametrální rozdíl postupu rudoarmějců proti zběsilému od- 

poru německých vojáků a postupem amerických vojáků do západních Čech, během  

necelých dvou dnů, takřka bez odporu. V západních Čechách nebyla mezi ame- 

rickými a německými vojsky svedena žádná významná tanková či podzemní bitva,  

i když i zde bylo nutno na některých místech rozbít lokální německou obra- 

nu, ale Němci se rychle a ochotně vzdávali. Bylo by užitečné osvěžit si do- 

kumentačně znovu celou situaci roku 1945, o což se chci pokusit výběrem  

z materiálu, uvedených v seznamu literatury a pohledem do historie potvrdit  

význam osvobození našich národů Rudou armádou i pro mírový poválečný vývoj 

našeho kraje. 

  

2. 
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Okupace v roce 1939 znamenala smrtelné nebezpečí pro naše národy.  

Podle Hitlerových plánů měly být naše národy po vítězné válce vystěhovány  

z Evropy event. vůbec likvidovány. Porážka nacismu byla proto jedinou na- 

dějí na záchranu českého národa. Zapomínáme už, před jakým historickým  

zlomem stál náš národ před 35 lety. Proto také za protektorátu každý Čech  

ať ze znalosti věci nebo jen podvědomě nenáviděl okupanty, kterými byl  

určen k národní fyzické likvidaci. Až do napadení Sovětského svazu Hitle- 

rovi jeho plány vycházely. U Stalingradu se pochod německých vojsk obrátil  

zpět – směrem do Říše. Až do června 1944 nesla Rudá armáda celou tíhu straš- 

livého zápasu, jaký dosud historie nezažila. Německý fašismus byl nebezpečím  

pro lidstvo a bylo nutné jej zničit až do kořenů. Rudá armáda se proto ne- 

zastavila před pouhým osvobozením svého území, ale přinesla svobodu Čechům,  

Slovákům a dalším národům. Nevyvážela revoluci, jak tvrdila buržoasní propa- 

ganda, ale přinášela takové podmínky žití, za nichž mohlo dělnictvo volně  

projevit svou vůli a realizovat své představy o vybudování spravedlivější  

společnosti. Tisíce a tisíce hrobů rudoarmějců na našem území jsou živým  

důkazem nejen internacionalismu, ale i ryzího přátelství dvou slovanských  

národů. 

Západní část území Československa byla obsazena americkou armádou  

těsně na konci války. Po řadu let po válce byly dohady, proč Američané ne- 

osvobodili Prahu, proč se zastavili 6. května u Rokycan, Klatov, Písku a Čes- 

kých Budějovic, proč nepomohli pražskému povstání? V padesátých letech  

historikové toto vysvětlovali tak, že americká armáda neměla zájem pomoci  

pražskému povstání, ale šlo jí o záchranu německé armády. Slabinou historic- 

kých prací byla nepřístupnost vojenských archivů z 2. sv. války. Kdyby však  

americké velení chtělo pražské povstání utopit v krvi, protože jej vedli ko- 

munisté, a zachránit německá vojska, pak by roztáhlo americké armády naopak  

po celém území, které pro ně bylo počátkem května už zcela dosažitelné, neboť  

západní fronta fakticky neexistovala, nebyl žádný systém ucelené obrany, pou- 

ze lokální centra odporu těch Němců, kteří už nebyli ve styku s německým ve- 

lením. Jestliže existovala demarkační linie, která postup zastavila, proč  

nebyla tato linie dodržena v Německu, které bylo v únoru 1945 na jaltské  

konferenci už rozděleno do 4 okupačních pásem a vymezeny hranice mezi nimi. 

Přístupné dokumenty jasně hovoří o tom, že demarkační linie e x i- 

s t o v a l a  mezi spojeneckými vojsky a sovětské velení mělo zájem, aby  

byla dodržena ze strany amerických vojsk. K osvětlení této věci je však nutný  

rozbor vojenské situace na konci války. 

Byl šestý rok války. Fašistická vláda v Německu stála na pokraji kra- 

chu. Od porážky u Stalingradu uplynuly dva roky. Stovky tisíc německých vo- 

jáků padlo, bylo raněno či zajato. Německá vojska byla hnána ze SSSR, opusti- 

la kvapem Afriku, ztratila svého spojence – Itálii, a byla nucena čelit vlně  

povstání a partyzánům v okupovaných zemích. Ale Hitlera to nepřivedlo k roz- 

umu. – 6. června 1944 po mnoha odkladech byla otevřena druhá fronta ve Fran- 

cii. Do doby vylodění spojeneckých vojsk byla Francie místem odpočinku a  

doplňování německých divizí rozbitých na východní frontě. 

Po dvou měsících bojů na pobřeží prolomily tanky 3. americké armády  

gen. Pattona německou obranu, využily dobrých silnic a namířily na Paříž.  

Francouzští bojovníci za svobodu osvobodili Paříž a nadšeně uvítali americká  

vojska. Koncem srpna 1944 se zastavila Pattonova armáda na hranicích Němec- 

ka, když se již vklínila spolu s vojsky 1. a 9. americké armády do „Siegfrie- 

dovy linie“, obranného valu z doby počátku světové války. Ale byla nucena se  

zastavit, doplnit zaostávající týl a zásobit se. 
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Do konce roku 1944 probíhaly na západní frontě úporné boje. Přesto  

hlavní starost nedělala německému volení západní, ale východní fronta.  

Rudá armáda osvobodila značnou část Polska, Rumunska, Bulharska a východní  

oblast Maďarska. Německé ztráty na bojištích násobily další faktory: bom- 

bardování spojeneckými svazy, ztráta průmyslových a surovinových oblastí,  

klesající morálka dělníků. V zemědělství byly ztraceny oblasti Ukrajiny.  

Hladové příděly obyvatel okupovaných zemí se stále snižovaly. Zuřivost  

prohrávajícího fašismu se projevovala i ve stupňujících se zvěrstvech  

gestapa a SS. Bylo jasné, že válka spěje k prohře. Realisticky myslící  

Němci se pokusili zachránit německý národ od katastrofy a připravili puč  

proti Hitlerovi a atentát, který se však nezdařil. Puč byl totiž jen dílem  

generality a neopřel se o spolupráci s faktickými odpůrci nacismu. Gestapo  

a SS likvidovalo pučisty drastickým způsobem. Sebevraždou či mimořádnými  

soudy zahynuli vedle sebe slavní Hitlerovi maršálové jako „liška pouště“  

Rommel, důstojníci, kteří hledali pro německý národ skutečně cestu k míru  

jako v. Staufenberg, ale i lidé sloužící otrocky léta Hitlerovi. Přežili  

jen ti, kteří neváhali zradit pučisty jako byli gen. Speidel, Heusinger aj. 

Rok 1945 znamenal nové porážky a ztráty. Německá strana měla v lednu  

1945: 22 000 padlých, 37 000 raněných, 175 000 nezvěstných; v únoru 1945:  

55 000 padlých, 102 000 raněných, 266 000 nezvěstných. Za oba měsíce bylo  

ztraceno 657 tisíc vojáků. Tyto měla nahradit nová armáda 300 000 nedosta- 

tečně vycvičených záložních vojsk. Hitler vrhal na východní frontu nové  

a nové divize. K 28. únoru 1945 měl ještě 3 400 000 německých vojáků, z toho  

2 005 000 vojáků na východní frontě plus vojska maďarská a chorvatská.  

Na západní frontě a v Itálii bylo 800 tisíc vojáků a jejich počet se stále  

snižoval. Přes velké ztráty tu teda stále ještě stálo mohutné vojenské  

seskupení: armádní a týlové sklady byly vybaveny pro dlouhodobý boj. Veli- 

tel Berlína koncem dubna 1945 hlásil, že může vést boj ještě celý měsíc.  

Totální mobilizace zahnala do války mladé chlapce a muže starší 50 let.  

Poměr ztrát na východní a západní frontě u německých vojsk činil 1:8.  

Zatímco na Západě šli Němci ochotně do zajetí, na Východě bojovali do  

poslední chvíle. Bylo tu 12x více padlých a 15x více raněných. 

V roce 1945 připravilo německé velení ještě tři válečné operace:  

1. průlom v Ardenách, který měl demonstrovat sílu německých zbraní; 2.  

pokus o boční útok německých divizí z vých. Pomořan do boku sovětské armády,  

která postoupila k Visle (který byl v zárodku zmařen útokem vojsk 1. a 2.  

běloruského frontu); 3. útok 6. tankové armády SS u jezera Balaton s cílem  

rozdrtit sovětská vojska na pravém břehu Dunaje a osvobodit obklíčené němec- 

ké uskupení v Budapešti. První dny tohoto útoku přinesly fašistům úspěch,  

ale také nenahraditelné ztráty na lidech a tancích, které později scházely.  

V polovině března přešla tu vojska ukrajinských frontů do protiútoku. 

Zvláštní úlohu v německých plánech hrály Čechy a Rakousko spolu s již- 

ním Německem. Hranice Čech, kryté horskými hřbety, dávaly ideální podmínky  

k obraně. Tato oblast byla vyhlášena za „národní redutu“, tvrz, kterou nutno  

ubránit za každou cenu, stáhnout do ní fašistická vojska, aby tu přečkala  

kritické chvíle do doby, než dojde ke střetnutí mezi Rudou armádou a spojen- 

ci. Potom měla po boku anglo-amerických vojsk pokračovat ve válce proti  

Sovětskému svazu. Na toto řešení se orientovalo poslední rok války faši- 

stické velení. Většina archivů se stěhovala do Čech, Bavor a Rakouska. Po- 

věsti o „redutě“ byly na Západě brány jako fakt, se kterým nutno počítat  

ve vojenských plánech. Gen. Bradley, velitel 12. skupiny amerických armád  

vzpomíná: „Teprve po skončení války jsme se dozvěděli, že vychvalovaná „redu- 

ta“ existovala jen v představách nacistických fanatiků. Neustálá myšlenka  
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na „redutu“ mne přivedla k tomu, že jsem značně pesimisticky určoval dobu  

zakončení války v Evropě. Ještě 24. dubna 1945 jsem prohlásil skupině před- 

stavitelů Kongresu, pozvaných Eisenhowerem podívat se na tábory smrti, že  

válka může pokračovat ještě celý měsíc a možná celý rok.“ Byla tedy očeká- 

vána obrana „reduty“ a když přední americké jednotky dosáhly v době 16. –  

20. dubna českých hranic u Chebu, nepokračovaly dále v postupu. Americké ve- 

lení se neodvažovalo vtáhnout vojska do těžkých bojů v horských terénech.  

Pásmo pohraničních pevností z r. 1938 bylo výhodné nyní pro německou obranu.  

Američané měli smutné zkušenosti z bojů v horách v Itálii. Proto se americ- 

ká vojska soustřeďovala v prostoru jižně od Lipska. Postup na jih byl za- 

hájen 22. dubna 1945, když už prakticky přestal odbor německých vojsk na zá- 

padní frontě. Postup amerických vojsk byl veden značně opatrně a snadnost,  

s jakou byla obsazována území, byla překvapením i pro vyšší americké veli- 

tele. Kromě toho – pod vlivem protisovětské propagandy – sílila nervozita  

velitelů amerických armád, ze střetnutí se sovětskými vojsky, pokud by tato  

zaútočila na západ od Labe, aby obsadila svou okupační zónu. 

Německé velení využívá tehdy výhodné polohy Čech, Přesunuje sem nové a  

nové vojenské síly,sklady,letiště, stěhuje sem německé uprchlíky z východních  

oblastí. V závěru války byl učiněn pokus o vytvoření tzv. „Českomoravské re- 

publiky“ pod fašistickou správou, kam by se uchýlili váleční zločinci před  

spravedlivým testem. K. H. Frank nabízel poslední nacistické Dönitzově vládě,  

aby se uchýlila do Čech. 

Počátkem ledna 1945 požádal Churchill Stalina, aby Rudá armáda pomohla  

spojencům zatlačeným Němci zpět v ardénské operaci. Dne 12. ledna 1945 začal  

grandiozní útok Rudé armády na Visle. Na frontě 1 200 km široké se dalo do po- 

hybu několik milionů vojáků, desítek tisíc děl, tisíce tanků a letadel. Hned  

na to byla ze západní fronty vyvedena na východ 6. tanková armáda SS, která  

tvořila polovinu úderných sil v ardénské operaci a použita u Balatonu, jak  

výšeuvedeno, aby osvobodila sevření vojsk v Budapešti od 24.12.1944. Byla  

to elitní německá vojska, která prolomila v Ardénách americkou obranu a pro- 

nikla do hloubky více než 100 km. Tato síla byla nyní vržena na Východ.  

Angličané předpokládali zakončení války koncem léta či počátkem podzimu 1945.  

Vycházeli přitom z hodnocení situace na západní frontě podle stavu sil. K  

15.1.1945 bylo tu 82 německých a 72 spojeneckých divizí, z toho ovšem 15 ně- 

meckých tankových a 20 spojeneckých tankových. I když se připouštělo, že jsou  

německé divize oslabeny, přece jen se neodvážilo spojenecké velení k rozhod- 

nému útoku. Ale byly to německé divize slabé nejen početně, ale i technicky,  

nevycvičené atd. a během dalších dnů se rychle měnila situace. 

Všimneme si i rozporů mezi západními spojenci. Jednotky 3. armádního sbo- 

ru 1. americké armády dosáhly 7. března 1945 řeky Rýnu a ukořistily neporušený  

most v prostoru města Romagen. Tento úspěch oživil rozpory mezi spojenci.  

Anglický návrh předpokládal soustředit síly směrem na Berlín. Gen. Bradley  

naopak navrhoval zaútočit na Lipsko a Drážďany. Spor byl rozhodnut ve pros- 

pěch anglického návrhu. Když gen. Bradley hlásil obsazení mostu, řekl náčelník  

štábu vrchního velení: „Dobře, Bred, vy jste ukořistili most, ale nač vám je?  

Stejně tu nemůžete přejít do útoku. Plán to přece nepředpokládá.“ Anglický  

plán sledoval především odříznutí námořních základen Němců na severu a tím  

zakončení podmořské války proti anglickým konvojům. Mimoto rovina severního  

Německa umožňovala nasadit mechanizované svazy. Churchill věřil, že západní  

vojska vstoupí do Berlína a připravoval poválečné pro západní mocnosti vý- 

hodné uspořádání Evropy. Ožehavé bylo rovněž ustavení polské emigrantské vlá- 

dy, která v létě 1944 přerušila styky se SSSR. Na osvobozeném území byla usta- 

vena tzv. Lublinská vláda a získávala důvěru. O Československu Churchill ne- 

jednal; doufal, že londýnská emigrační vláda je dostatečnou zárukou vazby  
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poválečné ČSR na Západ. – Spor mezi spojenci pramenil ještě z jiných věcí:  

Na západní frontě stály tři skupiny armád: 21. anglická, složená z 2. anglické 

a 1.kanadské armády; 12.americká, složení z 1.,9. a 3.armády, později doplně- 

ná o 15.armádu; na jihu 6.skupina armád, tvořená 7.americkou a 1.francouzskou  

armádou. Bylo to 56 amerických divizí, 7 kanadských, 10 anglických a 5  

francouzských, tedy převaha amerických divizí. Vrchním velitelem spojeneckých  

vojsk byl gen. Eisenhower, jeho zástupcem (velitelem pro pozemní vojska) mohl  

být jen Angličan. Zprvu to byl anglický maršál Montgomery, avšak když se ten  

ujal vedení anglické skupiny armád, funkce byla neobsazena a po průlomu v Ar- 

denách chtěl Churchill znovu na tuto funkci dostat anglického velitele.  

Američtí generálové těžce nesli, že by americké divize měly zvyšovat prestiž  

Anglie v osvobozené Evropě. Proto rostly spory mezi spojenci. Gen. Eisenhower  

se toho snažil překlenout,ale např.gen.Bradley,velitel seskupení,které tvořilo  

více než polovinu západních vojsk, nehodlal ustoupit osobním ambicím maršála  

Montgomeryho. Most u Remagenu byl jeho trumfem tím spíše, že anglická vojska  

k Rýnu stále ještě nedošla. 

Ale byly tu ještě jiné důležité rozpory při hodnocení situace spojenci.  

USA nevedly válku jenom v Evropě. Zakončení války s Japonskem se předpokláda- 

lo v roce 1946. Dosud nebyla atomová bomba. USA měly proto zájem, aby se SSSR  

účastnil války proti Japonsku, především rozbitím pozemních sil v Asii. 

Postup amerických vojsk ovlivňoval jiný zajímavý faktor. V amerických  

štábech bylo mnoho novinářů, kteří každé větší ztráty na životech komentovali  

takovým způsobem, že často velitele zcela znemožnili. Proto byla každá operace  

připravována velmi pečlivě, soustředěna zdrcující technická převaha, nasazeno  

letectvo. Někdy i slabý odpor německých jednotek býval příčinou zastavení  

postupu Američanů. – Koncem ledna 1945 dosáhla sovětská vojska Odry a stála  

65 km od Berlína. To přimělo fašisty odvolávat vojska ze Západu na Východ. 

Rychlost postupu sovětských vojsk byla v té době taková, že dávala možnost,  

– pokud budou západní spojenci dále váhat – že se setkají s Rudou armádou  

na Rýně. Gardové tankové armády za 14 dnů postoupily od Visly k Odře – 520 km,  

zhruba tolik jako mezi Odrou a Rýnem. – Rychlý postup sovětských vojsk byl  

příčinou rychlé revize plánů západního velení. – A nakonec se zmiňme ještě  

o vlivu osobních ambic amerických velitelů, kteří neměli v úmyslu dělit se  

o úspěch s nikým, ani se svými spojenci, Angličany. Američany hnala také  

obava z atomových a raketových tajemství Německa, po kterých usilovně pátra- 

ly speciální jednotky, postupující s tímto úkolem dokonce před bojovými sledy  

amerických vojsk. 

Proč se zastavila americká armáda na Labi? Američtí velitelé neměli  

vždycky dost pochopení pro politické zájmy vlád. Nač nasazovat vojáky do boje  

za území, o kterém bylo už na Jaltě rozhodnuto, že připadne pod okupační sprá- 

vu SSSR? Zvláště neměli zájem o dobytí Berlína, protože předpokládali, že jej  

budou Němci zoufale bránit, a že by měly velké ztráty na životech. Hledali  

spíše oblasti, kde nenarazí na velký odpor. Proto německé jednotky mohly  

14. až 22.dubna 1945 u Magdeburgu na západním břehu Labe uhájit a dokonce roz- 

šířit předmostí. Byla to 12. německá polní armáda, narychlo zformovaná v břez- 

nu 1945, která tu zastavila postup spojeneckých vojsk. Ale jiné německé jed- 

notky v té době už přestávaly bojovat na Západě. Když byl Berlín v ohnisku  

palby Rudé armády, na přímý rozkaz Hitlerova byla 22.dubna tato 12.polní armá- 

da obrácena na Východ proti sovětských vojskům. Toto bylo možné pro pasivní  

postavení amerických vojsk. Rozklad německé armády zasáhl i armádní štáby,  

z nichž prchali velitelé do amerického zajetí. Stalin psal 3.4. Roosveltovi:  

„A tak se stává, že Němci na západní frontě ve skutečnosti zastavili válku  

proti Anglii a Americe. Zároveň však Němci pokračují ve válce s Ruskem, spo- 



- 21 - 

jencem USA a Anglie… Taková situace nemůže nijak posloužit věci upevnění  

důvěry mezi našimi zeměmi. “ Počátkem května 1945 probíhala různá jednání  

německých velitelů se západními spojenci o separátní mír. Proto vstup do  

Čech byl motivován již jinými důvody než osvobozením českého národa. Tím  

nelze snižovat fakt, že vojáci americké a anglické armády ve druhé světové  

válce museli nasazovat své životy za osvobození evropských národů. Mnozí  

šli dobrovolně, neboť boj proti fašismu byl také jejich politickým krédem.  

Ale 4. května 1945 už německá vojska nekladla odpor na západní frontě a  

pokračovala jen ve válce se SSSR. Počínaje Hitlerem a jeho generalitou  

všichni očekávali ochranu před trestem za spáchané zločiny právě u západních  

spojenců. Velitelé spojeneckých armád ovšem nesledovali cíl zachránit  

tyto zkompromitované zločince, ale především získat co nejvíce území na úkor  

těžce bojujícího východního spojence. První kapituloval na západní frontě  

28. dubna 1945 maršál Model s německými vojsky v Itálii. To už vojska 1. ukra- 

jinského a 1. běloruského frontu obklíčila Berlín (24. dubna) a 30. dubna za- 

vlála rudá vlajka nad budovou Reichstagu. Hitler spáchal sebevraždu a usta- 

novil Dönitze svým zástupcem. Dönitz v prvním rozkazu z 1. 5. řekl: „…  

budu pokračovat v boji s bolševismem pro spásu útvarů na frontě a pro spásu  

stovek tisíc rodin ve východním Německu. “ Často se cituje, že Dönitz chtěl  

především zachránit životy. Ale nešlo mu o životy civilních obyvatel nebo o  

životy vězňů koncentračních a zajateckých táborů. Šlo mu o životy německých  

velitelů, tedy právě těch, kteří se provinili nejvíce. Zatímco Němci jednali  

se západními spojenci o separátní mír, na východní frontě v každé chvíli  

umírají stovky lidí. Hlavní starost projevoval Dönitz o záchranu skupiny  

armád na Severu a o Schörnerovu armádu „Střed“ a Rendulitzovu armádu „Ra- 

kousko“. Konec války zaměřil proto pozornost světa do Čech. Dönitz chtěl  

udržet východní linii fronty s cílem, aby celé území dosud obsazené Němci  

okupovala západní vojska. Západní spojenci však stavěli podmínku bezpodmí- 

nečné kapitulace, tj. vzdát se současně na východě i na západě. Dönitz jed- 

náním neustále oddaloval okamžik kapitulace. Každá hodina znamenala převede- 

ní tisíců německých vojáků do západního zajetí. 

Západní politikové se snažili v této fázi války přinutit Sovětský  

svaz, aby odstoupil od požadavku bezpodmínečné kapitulace, ale to bylo od- 

mítnuto. 2. května prohlásil Dönitz, že Hamburg nebude bráněn a poslal k Mont- 

gomerymu delegaci v čele s Friedenburgem, německý štáb přesunul do Flens- 

burku. 3. května dal plnou moc Kesselringovi ke kapitulaci v Rakousku. Admi- 

rál Friedenburg jednal u Angličanů o zajetí pro 3. tankovou armádu, hnanou  

z východu vojsky maršála Rokossovského, pro 21. armádu, která byla její zálo- 

hou a pro 12. armádu gen. Wencka, která po neúspěšném pokusu o znovudobytí  

Berlína prchala před vojsky 1. běloruského frontu maršála Žukova. To všechno  

byla vojska, která nebojovala s Angličany, ale na Východě. Montgomery se do- 

tazoval gen. Eisenhovera, ale ten kapitulaci odmítl, svolil pouze k zajetí pro  

německá vojska v Dánsku a ve Šlesvicku-Holštýnsku. O kapitulaci východních  

německých vojsk prohlásil, že se může týkat pouze jednotlivců. Výklad tohoto  

prohlášení byl pak obcházen tak, že německé divize a armády prchající na  

západ se tam vzdávaly houfně jako jednotliví vojáci. To odporovalo dohodě  

spojenců ze srpna 1944, že bezpodmínečnou kapitulaci mohou uzavřít pouze  

společně USA, Velká Británie a SSSR. Montgomery řekl Friedenburgovi, že „on  

osobně nebude vracet zajatce do SSSR. “ 4. května 1945 nabídl polní maršál  

Kesselring kapitulaci všech vojsk v jižním Německu a dohoda o místní kapitu- 

laci byla podepsána v 8 hod. 5. května 1945 v Mnichově. Téhož dne kapitulova- 

la 19. německá armáda gen. Brandenbergera v Innsbrucku a rovněž 5. května vy- 

dává Dönitz rozkaz Kesselringovi, aby jeho vojska nepřekážela americké armádě  

v postupu na východ. 
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5. května 1945 nabídl kapitulaci německých vojsk „Jihovýchod“ v Ra- 

kousku a na Balkáně gen. Löhr anglickému maršálu Alexandrovi na italské  

frontě. 5. května 1945 zakázal Dönitz činnost organizace „Wehrwolf“ proti  

západním spojencům. A tak tohoto dne vlastně kapitulovala všechna německá  

vojska, která byla ve styku s angloamerickými vojsky a po 5. květnu vedla  

válku jen skupina vojsk „Střed“ marš. Schörnera a „Rakousko“ gen. Renduli- 

tze. Zatím na východní frontě až do 13. května 1945 probíhaly ještě boje. 

25. dubna 1945 u města Torgau na Labi se setkaly jednotky sovětské  

a americké armády. Německo tak bylo rozděleno na severní a jižní část a  

postupně se navazoval styk armád spojenců na celé demarkační linii. Bylo  

již řečeno, na konferenci v Jaltě v únoru 1945 bylo Německo rozděleno do  

4 okupačních pásem. Bojová činnost vojsk však měla probíhat bez ohledu  

na tato pásma až do bezpodmínečné kapitulace Německa. Předpokládaná čára  

setkání vojsk byl alinie po Labi a Muldě a v Rakousku údolí řek Enns.  

V Československu nemohla být taková demarkační čára vytvářena, protože  

toto bylo účastníkem protihitlerovské koalice. Ale stanovení linie styku  

vojsk i na našem území bylo důležité pro vymezení bojové činnosti obou  

armád. Vždyť např. v listopadu 1944 západní letectvo bombardovalo sovět- 

ské divize na Balkáně hluboko za frontou. Došlo přitom k nežádoucímu sou- 

boji mezi sovětským stíhacím letectvem a leteckými svazy spojenců. Jiný  

takový příklad: „falézského pytle“ na západní frontě: 12. skupina amerických  

armád obešla širokým obchvatem německou armádu a zastavila se na dohodnuté  

linii u města Argentan. 21. skupina anglických armád z obavy, aby nenarazila  

v boji na Američany zastavila se u města Feléz. Prostoru mezi nimi využilo  

německé velení a vyvedlo z obklíčení tímto „pytlem“ většinu tankových vojsk,  

která se stala jádrem obrany na západní frontě v dalších dnech. 

Byl proto přijat návrh demarkační linii pro činnost letectva, a to  

na linii Štětín-Shořelec-Záhřeb-Sarajevo-Prilep-jih Jugoslavie. Většina  

Čech byla ve sféře angloamerického letectva. Ale po překročení Odry v lednu  

1945 ztratila tato linie smysl, bylo nutné jiné řešení. Západní spojenci na- 

vrhovali pohyblivou hranici 80-160 km před frontou, ale pohyb sovětských  

vojsk byl tak rychlý, že nebylo možno takový návrh přijmout. Naopak sovět- 

ský návrh na hranici Berlín-Drážďany-Praha-Vídeň byl odmítnut Angličany.  

Kdyby byl tento návrh přijat, nedošlo by v únoru 1945 již k bombardování  

Prahy. Zatímco sovětské letectvo bombardovalo převážně jen přímé vojenské  

cíle, strategické západní letectvo se zaměřovalo na hustě osídlené komplexy,  

aby podlomilo morálku obyvatelstva. Ale letecké útoky byly zaměřeny i na  

území okupované,bez ohledu na to,že obyvatelstvo je vlastně spojencem ve vál- 

ce proti Německu. Bombardování našeho území na konci války bylo zcela zby- 

tečné. Dokud našeho průmyslu využívali Němci, nechali jej Angloameričané  

pracovat téměř nerušeně. Teprve ke konci války byly bombardovány Praha,  

Plzeň, Pardubice a Gottwaldov. Nálet na Plzeň 25. dubna 1945 byl vůbec posled- 

ním velkým bombardováním, které provedlo americké letectvo za druhé světové  

války v Evropě. Účastnilo se ho na 500 bombardérů, které svrhly přes 5 000  

pum. Škodovy závody byly zničeny na 70%. Je jasné, že tu nešlo již o vojen- 

ský akt, ale cílem bylo oslabit co nejvíce naše poválečné hospodářství a  

zkomplikovat hospodářskou situaci. ČSR se tak měla stát závislá na Anglii  

a USA a dodávkách z těchto zemí. 

(Dokončení v příštím čísle.) 
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Dr. O. Kalandra 

Otázka příchodů Slovanů na dnešní československé území  
patří k nejsložitějším problémům československých dějin.  
Někteří badatelé soudí, že staří Slované pronikali sem již  
od 2. až 5. století, jiní tvrdí, že se tak stalo v době t.zv.  
stěhování národů, tj. v 5. a 6. století. Jisto však je, že  
Slované, ubránivši se nadvládě Avarů, stali se jedinými pány  
v zemi. Od té doby spadají počátky slovanských hradišť a  
nazýváme ji proto hradištní (7.-8. století). 

Na Plánsku máme stopy slovanského hradiště v lesích u  
Brodu nad Tichou. Hradiště toto zaujímalo přírodní terénní  
útvary mezi brodským kostelíkem až k Vysokému Sedlišti. Je  
to asi 15 hektarů. Zachovány jsou pouze stopy valů a vý- 
pustné kanály. Také několik mohyl se zde zachovalo. Jedna  
z nich je asi 3 m. široká. Dosud však nedošlo k odbornému  
archeologickému průzkumu. Naše archeology čeká ještě mnoho  
práce, než objasní otázku osídlení zdejšího kraje, při čemž  
bude míti problém usídlení Slovanů právě největší důležitost. 
----- 
Okresní noviny Mariánskolázeňska „V nový život“ z 18.7.1959. 

K OTÁZCE GOETHOVA AUTOGRAFU v MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉM MUZEU 
V. Křížek 

V úzké místnosti v prvém patře muzea, v pokoji, který  
v roce 1823 obýval Goethův sekretář, byl až do likvidace ex- 
posice vystaven Goethův portrét (rytina) s věnováním doktoru  
Fidelisu Scheuovi. Rytina pochází s největší pravděpodobností  
(ne zcela čitelné datum) z března 1826 a byla poslána z Wei- 
maru. Na rytině je rukopisně napsán tento text: 

„Zum Beginnen zum Vollenden (Zirckel, Bloy und Winckel- 
wage) 
Alles atockt und starrt in Händem (Leuchtet nicht  
der Stern dem Tage)“ 

Znění textu nám není dosti jasné. Zdá se, že jde o sym- 
boliku zednářskou, pro kterou svědčí jmenované nástroje kru- 
židlo, olovnice a krokev. 

Je žádoucí pořídit od rukopisu i rytiny dokonalou foto- 
kopii, aby bylo lze ověřit, zda jde  
skutečně o Goethův autograf. Zatím se  
např. Doc. Dr. Sajnerovi z Brna nepo- 
dařilo zjistit, že by Dr. F. Scheu byl  
v seznamech zednářských loží. Rozsáh- 
lá bibliografie Schmidtova –  
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„Goethe und die Naturwissenschaften“ – Akademie Leopoldina  
1940 – obsahuje o Dr. Scheuovi jedinou zmínku, kde je cito- 
ván v Goethových denících z roku 1821 a 1822, tedy z doby po- 
bytů v Mariánských Lázních. Podrobnější studie pro ověření  
autentičnosti Goethova autografu i pro pravděpodobně další  
přínos v Goethovském bádání je tedy na místě! 

O -------------- O 

JAK VZNIKLA HOSPODA ŠUMAVA, dříve SCHÖNAU 
Hostinec „Šumava“ (dříve „Schönau“) byl odjakživa  

proslulý a přitažlivý díky své výhodné poloze na Chebské  
křižovatce. Starý Felbinger ve své kronice píše, že byl  
postaven v dubnu 1838 nedaleko silnice na Skláře, k Ferdi- 
nandovu prameni a u císařské silnice do Hleďsebe a Chebu.  
Postavil ho Anton Wenzel Bauer z Úšovic a již v roce 1839  
tento hostinec výhodně prodal jakémusi Josefu Fadovi (Fada),  
sládkovi z Kynžvartu, za 13 200 florentinských neboli 33 000  
fl.W.W. 

Starý Felbinger nakreslil „Schönau“ v době, kdy byl  
dostaven přibližnou kresbou, kterou vidíme dole. Na zahradě  
hostince na kresbě vpravo bylo postaveno letní ohrazené  
divadlo. Celý komplex se stal přitažlivým místem vycházek  
pro lázeňské hosty z Mariánských Lázní, které tehdy končily 
v místech dnešní zotavovny Zápotocký. Hosté chodili na vy- 
cházku ke „Mlýnu“ (dnes Cristal) a nyní se tato trasa pro- 
dloužila k Schönau. Kolem dokola hostince byly jen neobyd- 
lené prostory, pole, luka a stráně ve směru na severozápad  
(dnes „Leningrad“). 

Podle jména hostince byla pak nazvaná celá čtvrť v těch- 
to místech, když se tu stavělo v poslední čtvrtině 19. stol. –  
čtvrť „Schönau“. 17. října 1893 byla tato čtvrť připojena 
k Mariánským Lázním. -rš- 

  

„Šumava“ v roce 1839 
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Ze starého měsíčku „Od Dyleně“ 

Z HISTORIE MĚSTA pod KYNŽVARTSKÝM HRADEM 
Město Kynžvart začalo býti osídlováno v místech kolem  

hradu, který ovládal dvě důležité silnice, sestupující do  
roviny. Byla to jednak silnice, vedoucí z rudné oblasti Rudo- 
hoří, jednak prastará obchodní cesta z vnitrozemí Čech přes  
Mnichov a Teplou do Chebska.  

Zde vznikl městys Kynžvart, a to předně vedle starých  
lenních dvorů a podhradí, mezi dnešním Hrádkem a Špičákem  
na horské terase otevřené k západu, dále při starém kláš- 
teru, po němž nezbylo památky, při ústí staré průchodní cesty  
a při široké obchodní silnici, pod níž byl tzv. Židovský  
dvůr. Tak se mohlo město dostatečně rozvinouti. Nad tržištěm  
stojí farní kostel, od něhož je pohled na celé město; jeho  
počátek sahá do XIII. století. 

Nejmladší část města je lázeňská čtvrť, ležící východně  
od náměstí, která byla založena v roce 1822. Důvodem k jejímu  
založení byly tři minerální prameny, které vyvěrají v tomto  
místě. Jako první je uváděn v roce 1454 tzv. Elend Säuerling. 

Městečko bylo ve válkách několikrát zničeno a vypáleno a  
v roce 1865 bylo po posledních požárech vybudováno znovu.  
Přehled o nové výstavbě města poskytuje mapa z XVIII. stole- 
tí a příručka k josefské válečné mapě s tímto výkladem: 

„Kynžvart, menší městečko, leží na úpatí Císařského lesa.  
Je zde kostelík se hřbitovem a fara s dvorem, které jsou v  
podhradí. Výstavba ostatních domů je špatná a chatrná. Spo- 
jovací úvozové cesty jsou hluboké, kamenité, ale z důvodu stra- 
tegických praktické. Zmek je vzdálen od Kynžvartu dobré  
čtvrt hodiny. Je dobře vystavěn z kamene a jest tam též  
prostranný dvůr, pivovar a pod zámkem níže ležící mlýn. To  
vše jest položeno v údolí.“ 

Ochranné valy nebo náspy kolem samotného města nebyly  
nikdy vystavěny. Také přivtělení městského podhradí k samot- 
nému hradu nebylo možno provésti pro velkou vzdálenost a  
velký výškový rozdíl obou, který činí 150 m. 

Město Kynžvart leží v blízkosti bavorských hranic a  
jako celé Chebsko bylo osídleno německým obyvatelstvem, které  
se živilo částečně zemědělstvím, ale většina nalézala obživu  
v blízkém Císařském lese. 

Po prohlášení Československé republiky dne 28. října 1918  
byly zdejší úřady osazeny českým úřednictvem. Byl to poštovní  
úřad, berní úřad, okresní soud, železniční a četnická stani- 
ce. Město mělo jednotřídní menšinovou, obecnou a mateřskou  
školu. Český živel se soustřeďoval v Národní jednotě severo- 
české. V roce 1920 zde bylo asi 95 Čechů 1900 Němců, kteří  
měli pětitřídní obecnou a čtyřtřídní měšťanskou školu. 
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Německé obyvatelstvo nikdy se svými českými spoluob- 
čany dobře nesmýšlelo; poměry se přiostřily, zvláště po  
založení SDP, když vůdce strany SDP Konrád Henlein něko- 
likrát navštívil město. Svými politickými projevy zaséval  
zde k republice, jejím představitelům i k českým spoluobča- 
nům nenávist, která vyvrcholila na podzim 1938 ještě před  
uzavřením mnichovské dohody, kdy české obyvatelstvo muselo  
odtud uprchnouti za velmi svízelných okolností. Po připo- 
jení sudetské oblasti k německé říši vládl zde nacistický  
režim, který potrval až do května 11945. 

Dne 5. května 1945 se přiblížila americká armáda od  
Chebu ke Staré Vodě, Žandovu, Úbočí a Podlesí a za tmy ob- 
sadila tyto vesnice. V neděli 6. května 1945 brzy zrána  
byl již slyšeti blízký boj. Velitel města Kynžvartu udělil  
poslední rozkazy k obraně. Funkcionáři strany NSDAP naří- 
dili obsazení všech pancéřových záseků a kulometných hnízd.  
Téhož dne však demonstrovaly ženy města před budovou strany  
a žádaly, aby město bylo vydáno bez boje. V poslední chvíli  
byly dány ještě rozkazy k zničení železničního viaduktu u  
dvora Lískovce (Haselhof) a Žandova. 

K jedné hodině odpoledne začal přímý útok na město.  
Americké pancéřové vozy se blížily k městu třemi proudy  
a začala prudká palba. Brzy nato stály již americké pancéře  
před budovou radnice a starosta města předal s bílou vlaj- 
kou v ruce město americkému vojsku. Pancéřové vozy postupo- 
valy pak směrem na Kladsko (Kladská), kde několik členů RAD  
a kulomety a s pancéřovými pěstmi kladlo v lázeňské čtvrti  
zoufalý odpor. Po krátkém boji bylo několik těchto mladých  
fanatiků přemoženo, zbývající odpor byl zdolán a celé město  
obsazeno americkým vojskem. 

Dne 18. května 1945 byl jmenován národním výborem v Chebu  
vládní komisař pro zdejší město. Ten rozpustil obecní zastu- 
pitelstvo a od části německého úřadnictva přijal slib; čes- 
kého úřadnictva tu ještě nebylo. Dekretem okresní správní  
komise v Mariánských Lázních ze dne 10. července 1945 zde  
byla pak ustavena pětičlenný místní správní komise. Po od- 
sunutí Němců stává se město opět českým a má dnes skoro  
1000 obyvatelů. 

Zámek Kynžvart byl obsazen 6. května 1945 americkým voj- 
skem a bylo v něm umístěno místní velitelství. Později po  
stažení amerických posádek z naší republiky byl zámek spra- 
vován a chráněn americkým velvyslancem Steinhardtem, který  
pak v roce 1945 předal zámek s velkým parkem jako cennou  
historickou a kulturní památku Národnímu pozemkovému fondu  
v Praze. Od roku 1947 je zámek majetkem Národní kulturní  
komise při ministerstvu školství a osvěty v Praze, která  
provede rozsáhlé opravy a nové uspořádání a tento jedinečný  
objekt zveřejní všemu lidu. 
__________ 

Bohumil Česal: „Lázně Kynžvart“, Od Dyleně 5/1948 
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   Připravuje Vladimír Šindelář. 

PSANCI VE SVÉ ZEMI? - Kolikrát se Váš zrak zvedl k oblo- 
ze, když jste uslyšeli nad sebou šumot křídel a uslyšeli  
všem dobře známý pokřik „Krá!“! Ano, jsou to vrány. Ten  
pozdrav podzimu. Kdo by je neznal! Však přece – známe je?  
Z minulosti víme, že už naši předkové jim věnovali dosti  
pozornosti. Bajka o vráně a sýru, různé říkanky, úsloví, ba  
dokonce že nosí děti, je toho dostatečným důkazem. Jako černí  
démoni se vynoří z mlhy a jako duchové mizí. – Mnohokrát  
jsem v zimě pozoroval jejich nepřehledná hejna, jak se v let- 
kách vracejí z celého kraje na svá nocoviště. A jaká umí  
předvádět akrobatické kousky a obraty. Některé z velké výše  
pikují dobře dolů ke svým druhům, aby se pak nádherným ob- 
loukem opět vznesly nad ně do výše, kde se promění v malé  
tečky. Jiné dovedou po dlouhou dobu plachtit ve větru bez  
hnutí křídel. Daleko vpředu před hlavním hejnem letí hlídky,  
jejichž ostrému zraku vděčí celé hejno za bezpečný úkryt.  
Po mnoho zimních večerů jsem je viděl přilétat a vždy mě  
napadlo: O kolik je vás dnes méně? Kolik se jich dnes s vámi  
nevrací? Mnohé prázdné místo v hejnu svědčí o neznámé tra- 
gedii. A což teprve ty, co těžce letí mezi posledními, pobí- 
zeny voláním svých druhů. Jejich ocelovo modrá křídla, která  
je vždy tak lehce nesla, jsou pojednou jako z olova. Jed  
položený v návnadě vykonal své dílo. Ale vůle je silnější  
než smrt. Jen ještě chvíli vydržet. Tam za polem je potůček,  
pak silnice a konečně les. Jejich les. Tam se mnohá z nich  
narodila a tam si i nyní odpočine. Některá však navždy. 

Každé jaro pak procházím těmito místy a počítám uhynulé je- 
dince, ležící zde pod svými stromy. Ten starý les je jejich  
kolébkou i důstojným rovem. A když v posledních záchvěvech  
zimy vichřice těmi místy skučí a sténá až větve praskají,  
tu se zdá, jakoby bylo slyšet jejich hlasy tam dole v ostřici  
a kapradí. 

Člověk asi zařadil vrány do rubriky „Škodná“ a hubí je všemi  
možnými i nemožnými prostředky. Ten nejbrutálnější je však  
jed – otrávená návnada. Potravu vrány tvoří ponravy, myši,  
brouci, uhynulá drobná zvěř a vrána nepohrdne ani odpadky,  
pohozenými člověkem. Je tedy při nejmenším natolik škodlivá  
jako užitečná. Vždyť to, co hubí drobné pěvce, není vrána, ale  
pesticidy a v hojné míře i vzduchovky některých kluků. Proč  
tedy má být vrána psancem ve své, po předcích zděděné zemi? 
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2. 

Mezi Úšovicemi a Dolním Kramolínem se zvedá z tzv. Plánské plošiny 

výrazný hřbet Tepelské vrchoviny. Odedávna tu na tomto významném topogra- 

fickém předělu leží vesnice Úšovice, Stanoviště, Chotěšov, Holubín a Pístov.  

Většina z nich je připomínána již v listině papeže Řehoře X. z roku 1273.  

Tomuto území vévodil od staletí Pístov se svým kostelem jako kostelem  

farním. Do Pístovské farnosti patřily obce již uvedené a dále Dolní Kra- 

molín, Martinov, Vlkovice a Hamrníky. Celé této oblasti se říkalo T e- 

p e l s k ý  R a n k  (Tepler Rang), což značilo, že farnost leží na okraji  

tepelského panství. Dnes si všimneme původu názvů obcí v tomto Tepelském  

Ranku. 

Pístov – Pistau 

mmmmmmmmmmmmmmm 

Je listinně poprvé uveden 1359 – „Pyestaw et Chodones: ad E. in Pyes- 

taw de cons. abbatis Tepl. exec. pleb. de Otyn“, dále 1369-1384 „Piestow“;  

1385-1399 „Piescow“, cca 1405 „Pieskov“, 1379 „Henrici de Piestow“, atd.  

1530 „den Markt Ainsidl – das Dorf Piesstaw, das Dorf Stanobics…“ –  

1542 „Merttenaw, Piestaw, Kremling“; Schaller i Sommer shodně píší (1788 a  

1838) „Pistau“. Profous zná jediný Pístov v Čechách a dvě obce Písty.  

Původ: Jméno Piestov – Pístov = Pístův t. dvůr, podle polských jmen mužských  

Piastowo i Piastow od os. jména Piastha=píst u vozu. Píst je však též píst na  

praní šatů, na míšení chleba, kopist=píst u pumpy, nebo pěchovadlo, tlouk  

(Jungmann). U dokladů „Pískov“, „Piescov“ jde o chyby opisovačů. 

Hamrníky, Hamerníky – Hammerhäuseln 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Jméno je uváděno až 1788 v Schallerovi jako „Hammerhof“ a 1838 v Som- 

merovi „Hammerhof… eine Mühle (Hammermühle) am Hammerbache bildet mit  

den Hammerhäuseln ein Dom. Dorf von 31 H. mit 222 Einwohner“ Dříve tu stá- 

val železný hamr, který byl v 18. stol. zrušen a na jeho místě zřízen dvůr.  

1854 pak dostává obec úřední název „Hammerhäuseln“, což vzniklo z něm. „in  

den Hammerhäuseln“ = v hamerských domcích. 

Holubín – Hollowing 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ve zdejším nářečí znělo „hůlawink“. Uvedeno v r. 1273 v papežské listi- 

ně pod jménem „Holubino“; 1459 – „Holubin“, 1530 „das Dorf Kottnaw, das  

Dorf Holowinng, das Dorf Piesstaw“, 1548 „Holowin“. Schaller 1788 píše  

„Hollewing, Holowing“, Sommer 1838: „Hollewing, Holowing, ehemals Holubin“.  

1854 úřední název „Holubín-Hollewing“, 1916 „Holubín-Hollowing“. V Čechách  

byl ještě jeden Holubín u Nového Strašecí, dnes v místech zaniklé vsi název  

polesí. 

Původ: Vzniklo od jména Holub s příponou – ín, tj. Holubův dvůr. Příjme- 

ní vzniklo z app. holub, staroslov. golobj. a s koncovkou – ín mělo přivlast- 

ňovací tvar adjektivní (holubin, obdobně hostin, tatin = zlodějův). 
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Stanoviště – Stanowitz 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ve zdejším nářečí znělo „štanowitz“. Uvedeno již r. 1273 v papežské  

listině jako „Stanowo“, pak 1459 „Georgius rex, monio Tepl, confirmat op.  

Tepla… Martinowo, Stanowistie, Chotienowo“, 1530 „das Dorf Stanobitz“,  

1542 a 1543 „Kottenaw, Stannabitz, Merttenaw“, 1783 „Stanowitz“, 1838 –  

„Stanowitz“ oder „Stannowitz“. 

Původ: jméno vzniklo od app. stanoviště = místo, kde kdo stojí. Nejstar- 

ší tvar „Stanowo“ místo „Stanowé“=ležení, tábor bylo bezpochyby podle okol- 

ních názvů na -ovo zakončeno. Zatímco Stanovice vykládá Profous podle  

obvyklého = ves lidí Stanových (z osobního jména Stan – mužské jméno),  

Stanoviště (poprvé tento tvar 1459) a Stanovo jako nejstarší tvar od  

ležení, tábora, místa, kde se stanové rozbíjejí (Jungmann). 

Zádub – Hohendorf 

mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ve zdejším nářečí znělo „hauadorf“. Uváděno r. 1273 v papežské listině  

jako „… Zuissino, Zadub, Milhoztouo…“; 1459 „… Czihan, Zadub, Milhosto- 

wo…“; 1530 „das Dorf Rannkhowicz, das Dorf Hohenndorf, das Dorf Abeschin“;  

1542 „… Landeck, Hohenndorff, Abischinn, Holowing“; 1788 „Hohendorf“ u  

Schallera a 1838 „Hohendorf, Zadub“ u Sommera; od r. 1848 „Zádub-Hohendorf“. 

Původ: Vedle typu jmen podzámčí, poříčí, náměstí je i typ náves a podle  

toho i jméno Zádub znamenalo „za dubem“. Srbochorvatsky existuje Zadub a také  

Zadublje. Německé pozdější jméno vzniklo z dativa „zum hohen Dorfe“ – u vy- 

soké vsnice“, tj. vysoko položené. 

Zatímco Stanoviště máme v Čechách jen jedno, Záduby jsou dva. Druhý Zá- 

dub, něm. Saduba, leží nedaleko odtud, u Bezdružic, a je uváděn již 1227 jako  

„Zadub“. 

Závišín – Abaschin 

mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Závišín, ve zdejším nářečí „aweši“ je uveden r. 1273 v papežské listině  

jako „Zauissino“, 1438 jako „Ebeschyn“, 1459 „Zawissino“, 1530 „das Dorf  

Abeschin“; 1654 „Aboschin“, 1788 u Schullera „Aboschin, Abaschin“, 1838  

„Abaschin, Zawěssin, Zawissino“ u Sommera; 1848 „Závišín-Abaschin“, 1854  

„Závěšín-Abaschin“ úředně, 1916 „Závěšín-Abaschin“. 

Němci si vysvětlovali vznik názvu od německých přistěhovalých horníků,  

kteří na Závišíně a Zádubu kutali. Našli tu totiž barevnou rudu a zvolali  

prý: „Aber schön!“ (v nářečí „abašín!“). Tak byl původní český název obmě- 

něn. Původ je od osobního jména Závišě, Záviš (1146 Zauissa, 11165 Zauize)  

1273 Zawissa. Profous uvádí, že toto jméno je laskající obměna osobního  

jména Zavid. K jménu „Záviš“ přípona -ín utvořila přivlastňovací jméno  

(Zívišův, t. dvůr). Podoba Závěšín je už výsledek pozdější etymologie jako  

vsi, zavěšené na starším Zádubu. (Abaschin je z českého původního názvu.) 

HAMELIKA – vlastivědné materiály vydávané pro potřeby vlastivědného  

kroužku a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních.  

Vedoucí Klubu zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravili a do čísla přispě- 

li: Ing Richard Švandrlík, Vladimír Šindelář, MUDr. Vladimír Křížek,CSc.  

Druhé číslo III. ročníku vyšlo 8. února 1975. Vychází jako občasník. 


