
Vlastivědný kroužek Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník III.  27. února 1975 

 

Starodávné hodiny z porcelánu 
rozsvítily se a hrají 
do podzemního džbánu 
pramení slzy mariánských drůžiček v měsíci máji 

Miramonte 
dort ze šlehané smetany 
při dvorských menuetech se klaňte 
Beethoven hraje varhany 

A Goethe v černém kabátě 
pronásleduje Červenou Karkulku 
poslal jí krásnou elegii koketě 
po jednom lázeňském andílku 

Bílé hvězdy sezonní paláce 
v nichž monacký kníže s anděly peří dral 
John Bull tu teskní po Nizze 
v hotelu Balmoral 

Riviéro bez břehů labuti mé vlasti 
jež zpíváš při každé vzpomínce 
buď šťastna a neumírej 
Tvé pastýřky budou přáti 
na sladkých nivách Čech  
 blouznivé vyhnance 

Toulavé básníky již po západu slunce 
mimo všechen svět stanuli cestou z hor tu 
a uprostřed cizího tance  
  sbírají uschlé věnce 
 a smetanu z tvých zkamenělých dortů 

 

Vítězslav Nezval Mariánské Lázně 

  

4. 
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ČTEME Z NOVIN PŘED TŘICETI LETY 

Odhalení generála Haldera: „K MNICHOVU NEMUSELO DOJÍT“ 
(Němečtí generálové chtěli v r.1938 odstranit Hitlera, neboť pova- 
žovali válku a Československem za beznadějnou.) 
 

Londýn (ČTK). Frank Pitcairn, zpravodaj deníku „Daily Worker“ 
zaslal svému listu odhalení o předmnichovských událostech, jehož 
podkladem je protokol výslechu spojeneckých úřadů s generálem 
Halderem, jenž byl náčelníkem německého generálního štábu v le- 
tech 1938 až 1942. Pitcairn praví ve své zprávě: 

„Halder a s ním převážně většina německých důstojníků považovala  
v létě 1938 vyhlídky případné války za beznadějné. Českosloven- 
sko mělo na dlouhé frontě neobyčejně dobře vybudovaná opevnění,  
a to původu novějšího než byla Maginotova linie, a kompetentní  
německé kruhy vojenské soudily, že účinností jsou také mnohem lep- 
ší než Maginotova linie. Kromě toho mělo Československo dobře vy- 
cvičenou a dobře vyzbrojenou armádu asi 35 divizí. Němečtí veli- 
telé, pověření prováděním případných válečných operací proti Čes- 
koslovensku, podali neobyčejně nepříznivý úsudek o vyhlídkách ně- 
meckých vojsk. Jedním z nich byl generál Rundstedt. Kdyby byla  
vstoupila do války i Francie, pak Halder považoval vyhlídky pro  
Německo za přímo katastrofální. Němečtí generálové v přesvědčení, 
že válka by byla pro Německo katastrofální, rozhodli se předejít 
katastrofu tím, že o d s t r a n í  H i t l e r a. V čele tohoto  
spiknutí byli gen. Halder, Witzleben, Back, Helldorf (policejní  
president v Berlíně), hrabě Brockdorf, velitel posádky v Postupi- 
mi, a Stülpnagel. Všechno bylo již připraveno k zatčení Hitlera,  
až se večer 14. září 1938 vrátí do Berlína ze sjezdu strany v No- 
rimberku. Halder šel a plnou důvěrou k Witzlebenovi, jehož úkolem  
bylo dáti poslední signál. 

V okamžiku, kdy Halder byl u Witzlebena a spolu čekali, aby mohli  
dát závěrečný signál k úderu, došla zpráva, že britský minister- 
ský předseda Chamberlain letí příštího dne do Berchtesgadenu, kde 
se setká s Hitlerem. Důsledek toho ovšem byl, že od Halderova plá- 
nu bylo upuštěno, neboť nebezpečí války ustoupilo do pozadí a  
Halder byl přesvědčen, že jenom naprostá nezbytnost zabránit kata- 
strofě mohla by ospravedlnit jeho porušení přísahy německého 
důstojníka. Vznikly také praktické obtíže, neboť Hitler, obdržev 
tuto zprávu (o příjezdu Chamberlaina) z Londýna, odjel z Norim- 
berka nikoliv do Berlína, nýbrž do Berchtesgadenu, a tak unikl  
spárům spiklencům. 

Halder ujistil vyslýchající spojenecké důstojníky, že toto jeho  
prohlášení je v naprostém souladu se skutečnostmi, i když snad  
zní divadelně. Kdyby byl Chamberlain odložil svou návštěvu u Hit- 
lera, nebo kdyby zpráva o ní došla jenom o jeden den později, Hit- 
ler by byl býval sesazen a tím by bylo zabráněno válce.“ 

„Bylo to však ve vůli Boží cesty a cesty boží jsou nevyzpytatelné“, 
pravil Halder. 

 

PRÁCE, list revolučního odborového hnutí. 14. září 1945. 
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Zotavovna „Donbas“, jedno z nejhezčích míst v Mariánských  
Lázních, se jmenovala v minulosti „Lesní mlýn“. Po r. 1945 mě- 
la několik let název „Alhambra“. O jejím vzniku se vypráví,  
že to byl kníže Metternich, který zde nechal postavit mlýn  
pro sličnou mlynářku, kterou rád navštěvoval. Historické pra- 
meny nám neodhalí už tyto pikantní podrobnosti, avšak někte- 
rými body napomínají na tuto pověst. Předně „Lesní mlýn“ le- 
žel na pozemku knížete Metternicha (zatímco Lesní pramen byl  
již na panství klášterním). Felbinger nám zpřesňuje založení  
mlýna do roku 1833. Píše: 

„1833. V tomto roce prodala Jeho Jasnost kníže Metternich  
svůj majetek (v Mar. Lázních) dům „U dubu“ (Zur Eiche) u  
Poštovního domu (domy č. 45 a 46, kde je dnes Sanssouci) za  
14 000 florentinských O. W. novému majiteli domu Vonšovskému 
mlynáři Schneiderovi. 1833. Vonšovský mlynář Schneider začal  
se stavbou, nedaleko Lesního pramene, jednoho domu a mlýnem na  
pozemku a půdě knížete Metternicha a tento postavil.“ 

Tak vznikl v roce 1833 „Lesní mlýn“, dnešní „Donbas“, do  
jehož dnešní podoby ovšem následovala řada přestaveb a přístaveb. 
Oproti staršímu „Mariánskolázeňskému mlýnu“ (Cristal) dostal  
přívlastek „Lesní“ podle toho, že ležel v hustě zalesněném údo- 
lí a nedaleko „Lesního“ pramene. Potok se starším názvem - 
„Schneidbach“ – se jménem znamenitě hodil k mlynáři Schneide- 
rovi a proto se nazýval i „Schneiderbach“, ačkoliv je to název  
mnohem starší. Na mapě z 2. pol. 17. stol. je Lesní pramen nazý- 
vám Schneidsäuerling. Název pocházel tehdy naopak podle mlýna  
Schneidmühle, který už tehdy v údolí stával a není vyloučeno,  
že dnešní „Donbas“ byl postaven na jeho základech!! Bylo by  
to v tom případě nejstarší osídlení starých Mariánských Lázní. 

 -rš- 

  



- 47 - 

  

 

 

 

V.N e u s t u p n ý  

Siardův kostelník sv. Jana Křtitele byl založen asi roku 1208. Podle toho 

by obec Mnichov oslavila roku 1978 – 770 let svého trvání. Kolem kostelíka 

byly původně poustevny, odtud název obce, a teprve při pozdějším osídlování 

slovanskými obyvateli byla obec posunuta výše, až na dnešní místo. 

V roce 1357 byl Mnichov český (nazýval se tehdy Mněchov), Německý název 

Einsiedl se objevuje poprvé až v roce 1473, ale i potom se často objevuje 

ještě české jméno této obce až do 16. století.  

V listině z r. 1493 propůjčuje král Vladislav Jagellonský Mnichovu další 

městská práva (vaření piva, výrobu sladu, obchod masen a rybami). Listina 

označuje Mnichov jako městečko.  

V potvrzení dalších privilegií Ferdinandem I. z r. 1549 se Mnichov nazývá 

městem. Ferdinand I. propůjčuje toho roku Mnichovu erb. Koncem r. 1974 se 

splnilo dávné přání dnešních mnichovských občanů, aby měli erb své obce přímo 

v místě. Pracovník chebského muzea Svatopluk Schlossar provedl zdařile tento 

erb v olejové malbě. 

Theodor Krüttner, mnichovský rodák (1814–1893), který byl po 38 let diri- 

gentem mariánskolázeňského orchestru, složil předehru pro smyčcový orchestr 

věnovanou městu Mnichovu. V originále se tato skladba nazývá: „Preisgekrönte 

Ouverture für Streichorchestr von Th. Krüttner“. Zpěvácký spolek v Mnichově 

postavil svému rodáku vynikajícímu hudebníku na náměstí před farou památník  

v roce 1903. Památník ten stojí dodnes. Krüttner byl velkým přítelem hudebního 

skladatele Richarda Wagnera,s nímž se seznámil v r.1845 v Mariánských Lázních, 

kde se Wagner léčil. 

wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 

mememememememememememememememememememememememememememememememememememememememe 

 

SIEHDICHFÜR – HLEĎSEBE, GIBACHT – POZORKA 

Podle Ivana Vávry, HG 20/1973 nelze německá jména sídel 
„Siehdichfür“ a „Gibacht“ (většinou v předhůří Šumavy a Čes- 
kého Lesa), jakož i české Hleďsebe (v širokém okolí Mělníka)  
a Pozorka (v západních Čechách) pokládat jednotně za varování  
před loupežníky. Tak vysvětlují staré pověsti vznik naší Velké  
Hleďsebe i lesní samoty Pozorky na chebské silnici. Ivan Vávra  
upozorňuje, že pokud jsou nad bývalým prudkým spádem silnice,  
jedná se o výzvy k brždění a k opatrné jízdě! Celkem jde o  
18 jmen těchto typů. Tzv. „Houpačka“ mezi Pozorkou a Velkou 
Hleďsebí je typickým případem prudkého spádu silnice. K tomu  
však možno dodat, že právě v takovém prudkém kopci jely koňské 
povozy do vrchu sotva krokem a loupežníci je mohli snadno na- 
padnout. Dvojí výklad původu uvedených názvů se tedy nevylu- 
čuje, ale podle mého soudu do sebe přímo zapadá.  -rš- 

Ze Zpravodaje Místopisné komise ČSAV, r. XV čís. 2 
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„HORKÁ“ HRANICE mezi TEPELSKÝM a PLÁNSKÝM PANSTVÍM  

U STŘÍBRNÝCH DOLŮ MICHALOVÝCH HOR KOLEM r. 1600 
Slyšeli jsme už všichni o šlikovských tolarech, ražených v Plané. Stříbro 

pro ně pocházelo z nedalekých Michalových Hor. Kašpar Šlik věnoval zvláštní 

péči hornictví. V roce 1580 byl otvárán důl „Glück mit Freuden“ v Michalo- 

vých Horách. Brzy nato Georg Huber a Kryštoph Strebendörfer narazili na zna- 

menité „červené zlato“ (Rothgulden) a „skleněnou rudu“ (Glass Erts). V r. 1602 

jsou v provozu ještě doly a naleziště sv.Barbory, dědičná štola císaře Zikmunda 

doly sv. Alžběty a sv. Trojice, a nové Saské naleziště, všechna v Michalových 

Horách, a dále v r. 1606 se připomíná naleziště sv. Anny u Pavlovic. 

20.května 1593 udělila hraběnka Barbora Šliková († 1593) „horníkům na Mi- 

chnelbergu“ pro všechny časy řadu svobod „zaváděných v novém hornickém vyrov- 

nání v království Českém“ a dovolila jim provozovat všechna řemesla obvyklá  

v jiných městech. Rovněž jim dovolila vařit potřebné množství piva nebo jej 

přivážet odkudkoliv chtějí, pouze musejí platit za hotové a nesmí dělat dluhy. 

Z každého sudu pak musejí k podpoře faráře a školního pomocníka dávat 6 bílých 

grošů. A nakonec hraběnka Šliková dovolila horníkům a řemeslníkům rybařit 

všechny středy a soboty „od opatského až na cestu, která vede z Hostíčkova do 

Křížence“. Opatské – myslí se prostor panství Teplá za potokem zvaným Amnel- 

pach – Kosí. 

Hrabě Bedřich Šlik vycházel v dobrém se svými sousedy,bratry Adamem a Barto- 

lomějem Jobstem ze Širndingu, kteří vlastnili Chodovou Planou a Trstěnice (Neu- 

dorf), stejně jako s Jindřichem Jobstem z Širdingu, kterému patřily kolem r. 1596 

Pavlovice. Avšak s tepelským opatem měl neustálé spory. Zdá se to vysvětlitelné: 

vždyť na hranici jejich panství leželo s t ř í b r o ! Podnět k nepřátelství 

byl dán r. 1582 pro čestná nedorozumění a sváry dělníků z Kramolína, který  

už patřil klášteru, s horníky z Michalových Hor, kteří kutali na tepelské hra- 

nici. Tyto spory byly sice urovnány komisary královské komory, ale brzy vypukly 

nanovo s větší silou. V r. 1601 na den sv. Bartoloměje šichtmistr Kryštof Betzl 

z Dolního Kramolína pobodl hornického mistra z Mich. Hor Mats Dülla a sám byl 

také těžce zraněn.  

Do sporu se vložil sám císař Rudolf II. a radil, aby se oba doly – stříbrné 

doly kramolínské a michalohorské – spojily v jediný podnik pod vedením inspekto- 

ra nebo ředitele, kde by pak hraběti stejně jako opatovi příslušela polovina 

čistého výtěžku z celku. Avšak hrabě Bedřich Šlik,vědom si,že větší část stříbr- 

ných žil je na Michalohorsku, na tento návrh nepřistoupil, ale naopak začal si 

dělat majetkové nároky na Dolní Kramolín a dokonce i na panský dvůr v Holubíně  

a na rybník, zvaný Regenspach (Regent). Opat energicky odporoval a tak nakonec  

zůstalo při starém a oba doly byly odděleny.  

 -rš- 

Podle Senft: „Geschichte der Herrschaft und Stadt Plan“  
Plan 1932 
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Kde ležela krajina F r a j s ? V šerém dávnověku ležela  

země Frais (Fraisgebiet) na okraji tří zemí – Čech, Bavorska  
a Chebska, přesněji řečeno tvořila neustále se měnící nepravi- 
delný trojúhelník země nikoho a všech zároveň. Dělali si na  
ni totiž nároky všichni sousedé. Tato tajuplná země nikoho  
byla od počátku vytváření českého státního útvaru až do roku  
1845 (!!!) území s p o r n ý m  a jako takové vyvolala mno- 
ho nepřátelství a stála mnoho krve. 

Už vladyka Hroznata měl co činit s krajem Frajs. Když to- 
tiž daroval  
své majetky  
premonstrátům,  
aby tak zasta- 
vil nápor ci- 
záckých řádů  
do Čech, při- 
pojil se k  
jeho darování  
i český vla- 
dař kníže Jin- 
dřich a daro- 
val klášteru  
území ležící  
„mezi Žandovem a  
hranicemi českého  
státu“. Kde však ležela  
ona hranice kol. r. 1200?  
Hroznata, který spravoval do kon- 
ce života vojensky klášterní statky a fakticky tedy zůstal  
do konce života majitelem svých statků, dostal do vínka zajis- 
tit klášteru, obsazenému českými bratry, i sporné území. Na  
tuto oblast si dělali nárok jak rytíři na chebských tvrzích,  
tak rytíři z Horního Falce a tak i Hroznata. Životopisy Hroz- 
natovy líčí tohoto falešně jako pokorného, trpitelského tvora.  
Psali je klášterní bratři, jímž šlo o uznání Hroznaty jako sva- 
tého. Ale Hroznata ve skutečnosti byl tvrdý válečník a krajina  
Frajs byla zřejmě i příčinou jeho smrti. Němečtí rytíři zajali 
na tomto území Hroznatu a umučili ho v hladomorně na Kinsperku. 
Alternativu hradu Kynžvart nutno odmítnout, protože jednak tento  
hrad vznikl až 50 let po smrti Hroznaty a jednak ležel uprostřed  
Hroznatova panství – teprve za Žandovem začínalo sporné území.  

Hroznatovou smrtí spor o toto území mezi Čechami a Horní 
Falcí nekončil. Kdysi měla koruna Česká v Horní Falci mnoho 
území, tvrzí a vasalů. V dobách nedostatku peněz dával český 
panovník tyto majetky často do zástavy a to způsobilo mnoho roze- 
pří. Pozvolna se v Německu tvořila šlechta a ta se obracela na 
českého panovníka jako lesního pána v různých sporech Naproti 
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tomu, když lenní pán vyžadoval vasalské výkony od šlechty, 
odvolávala se tato na poddanská práva falcká a tak se mezi 
vládnoucími dvory stále rozdmychávala nepřátelství. 

Od roku 1322 patří Chebsko českému králi a tak se troj- 
spor mění v dvojspor o území kraje mezi Chebem a klášterem 
Waldsassen. 

K tomu nutno připomenout jednu okolnost, na kterou zapo-
mínáme. Klášter Waldsassen patřil od založení Chebu a tedy  
od r. 1322 království Českému! Také tento klášter spravoval  
a měl mnohé majetky v Čechách (Plánsko). Sporné území Frajs  
bylo tedy sporné pouze v očích falcských dobyvatelů, z hle- 
diska klášterní příslušnosti celé území patřilo ke koruně  
České. 

Roku 1411 dochází k roztržce mezi Chebem a Waldsassem v  
otázce opatské volby. Na nátlak opata Konráda II. uchýlil se 
klášter Waldsassen pod ochranu falcského hraběte. Když se  
však chtěl později vymknout z tohoto despotického „ochranného“ 
vztahu, zakročil vůči němu falcský hrabě Friedrich roku 1524  
vojenskou silou. Falcká šlechta již v duchu viděla majetky 
kláštera Waldsassen ve svém území a dosadila svého hejtmana  
do kláštera, který měl konat „ochranu“ před českými nároky.  
Ze strany Čech bylo hledáno právní řešení, zvláště proto, že  
měl klášter stále významné majetky v Čechách. Z obou stran  
bylo prolito mnoho krve a spor se táhl. V r. 1528 chtěl Fried- 
rich Falcský spor řešit spojením císařské a české koruny. 

Staleté nesváry vedly k jednání v letech 1534-1537 a pak 
1540, ale jednání byla neúspěšná. Mezitím přišly války a věc 
zůstala ve stavu trvajícího sporu. 

Až konečně v r. 1591 bylo obnoveno konání komise složené  
z obou stran. Falcský hrabě Richard jistil vojenský průvod 
vyjednavatelů až na most „Fellbrücke“ přímo v Chebu a jeden 
doprovodný muž byl postaven ve Steinhausu v Chebu, což byl  
dvůr kláštera Waldsassenského v Chebu. 

Stav byl takový, že se podél hranic smísili poddaní chebští  
s waldsassenskými. V prvých dnech jednání se zdálo, že se toto 
rozpadne, protože pohled na postavení hranic byl zcela proti- 
chůdný. Česká strana žádala hranici po toku potůčku Perners- 
reutu přes Hundsbach a Wondreb k tzv. Eselgraben kolem Werners- 
reutu k vysokému Brand-Muglu až k Rigelbrünnerl na Dyleni ke 
hranici kynžvartského panství. Falc zůstávala na stavu, jaký je  
v podstatě dnes. Dále se jednalo o právo útrpné. Klášter Wald- 
sassen měl potvrzeno útrpné právo od císaře Karla IV. pro  
své falcské obce. Cheb měl toto privilegium o 12 let dříve, ale  
pak Waldsassenští znovu dokazovali, že již císař Ludvík 1318  
jim udělil starší privilegium. Přes tyto nesváry, které nebraly  
konce, bylo v r. 1591 společně sjednáno, že se obě strany budou  
střídat ve vrchním soudním právu u 4 obcí smíchaných (Nový a  
Starý Albenreuth, Gosel, Querenbach) a u 5 obcí Waldsaských ne-
promýšených (Hardeck,Maiersreuth,Starý Mugl,Schachten a Boden).  
Ve dvou Waldsaských obcích (Schönlind a Hatzenreuth), ležících 
mimo Frajs v nichž má Cheb jen několik poddaných, budou právní 
věci řešeny podle toho, pod kterou vrchnost poddaný spadá. Sedm  
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dalších míst soudně spravuje klášter: Pechtnersreut, Schlop- 
pach, Egersteich, Hatzenreut, Mammersreut, Poxdorf, Werberreut. 
Klášterní dvůr v Chebu (Steinhaus) bude spravován dále Wald- 
saskými a rychtářem, který má rovněž 4 vsi – Oberlohma, Unter- 
lossau, Tebensdorf a Oberkumreut. Ottengrün a Palitz zůstává 
v majetku Waldsassen. Z této smlouvy se pak vycházelo dal- 
ších 260 let, aniž by byla vyřešena hranice státní. Mnohaset- 
letý spor byl urovnán až 4.10.1845 tak, že náhradou za ztrátu  
soudního práva v Novém Albenreutu a grunty tam dostává se  
Chebu právo nad Schönlindem a Starým Albenreutem. Honební právo 
má Cheb rovněž v těchto dvou vsích a dále v Boden, Gosel (dnes  
Kozly), ale i na Dyleni a Hochwaldě (v záp. Německu). K 1.7.1846  
Habsburkům připadly z farnosti Nový Albenreut tyto vsi: Starý 
Albenreut a Kozly (ke Kinsperku), Ulrichsgrün (k Paliči) a Schön- 
lind (k Mies). Do Bavor připadly: Nový Albenreut, Querenbach,  
Mammersreut,Poxdorf,Wermersreut,Motzersreut,Schachten,Hardeck. 

V kraji Frajs žila také známá věštkyně Sibylla Weisová.  
Mnoho pověstí se tu o ní vyprávělo. Sibylla věštila slávu i  
pád města na Ohři (Cheb) i na Dyleni (město, které se dle po- 
věsti propadlo). Na „Sibyllina proroctví“ se odvolávali Sude- 
ťáci při vzniku tisícileté říše. Ale ta se rozpadla po několika 
letech.  A také krajina Frajs jako území nikoho  
 je dnes už jen zajímavou historií. 

 -rš- 
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Po vystěhování Němců po druhé světové válce došlo k řadě změn  

v názvech obcí a osad v našem okolí. Noví čeští obyvatelé chtěli žít  

v českých místech a proto navrhovali změny německých názvů obcí. Tato  

akce proběhla v krátkém časovém rozmezí – do roku 1952. Od té doby vcel- 

ku nedocházelo ke změnám názvů. K poslední změně názvu došlo v roce 1960,  

kdy Svatý kříž u Tachova byl nazván Chodský Újezd, v roce 1960 v celé  

západočeské oblasti mění se pouze dva názvy – Svatý Kříž a Chlum Svaté  

Máří na Chlum nad Ohří. Kdy a kde se názvy měnily? 

BERANOV – dříve „Český Beranov“. Změna nastala v r. 1948, když v souvislos- 

ti se zrušením názvu „Německý Beranov“ ztratili přívlastek Český  

své opodstatnění. 

BERANOVKA – dříve „Německý Beranov“. Od r. 1947 nový název. Nyní osada obce  

Křepkovice u Teplé. Obě vsi se odlišují od 15. století přívlastky  

„Český“ a „Německý“. V r. 1947 přívlastek zrušen a obměněn název  

na Beranovka (v r. 1273 Beranovo, kdežto druhá obec Beran). 

BROD NAD TICHOU – dříve Brod. V r. 1960 byl dán přídomek pro rozlišení od  

stejnojmenné obce, která dostala zase přídomek Brod u Stříbra. 

ÚBOČÍ – dříve „Amonsgrün“. Změna nastala r. 1947. Z původního názvu „Amanova 

louka“ nebylo možno stanovit nový a proto byl přijat návrh MNV na 

jméno podle polohy obce v úbočí. 

ČISTÁ – dříve „Město Litrbachy“. Zaniklá již obec nedaleko Nové Vsi. V r. 1947 

byla přejmenována na Čistou podle překladu „Leuterbach = čistý potok“. 

Vojenský zeměpisný ústav navrhl jméno Leština, který spojoval s vý- 

skytem lesklých kovů. Návrh nebyl schválen z důvodů věcných i filo- 

logických. ONV navrhl název Čistá a v novém jménu bylo odbouráno i  

označení Město, což mělo odlišující důvod od Litrbachy Ves. 

DOMASLAVIČKY – dříve „Německé Domaslavičky“ nesou nový název od r. 1947.  

Osada obce Michalovy Hory (viz II. roč. Hameliky – zanikla!) se jme- 

novala ve 14. století „Domaslav“ a v 15. stol. se na rozdíl od stej- 

nojmenné obce u Krasíkova označovala deminutivem Domaslavičky. V r.  

1854 dostala ještě přívlastek „Německé“. Nevhodný název byl odstra- 

něn. Česká Domaslav se jmenuje „Domaslav“ a osada, Domaslavičky. 

HÁJ – dříve „Grafengrün“ se od r. 1947 nazývá novým jménem. Česky šlo o 

hraběcí louku či háj. MNV navrhoval název „Dyleň“, protože osada leží 

pod touto horou, ale po jazykové stránce název nevyhovoval, protože se 

vycházelo (mylně) z toho, že Dyleň je zkomolený německý název Dillen- 

berg = Koprový vrch. Místopisná komise navrhla jednak název Háj, neboť 

obec je obklopena lesy, jednak „Hraběcí“ podle původního jména. Osada 

však už zanikla. K původu slova „Dyleň“ slíbil nám napsat výklad Doc. 

PhDr. Emil Skála, DrSc. 

  



- 53 - 

CHODOV – dříve „Gängerhof“ u Bečova nese nový název od r. 1947. Obec se 

jmenovala dříve podle Hans Georg Gängera, zámeckého hejtmana na 

Bečově kolem roku 1567. Protože Gänger = chodec, tulák (střha. 

gangaero), byl s určitými výhradami schválen návrh MNV na Chodov. 

CHODOVSKÁ HUŤ – dříve „Chodový Šmelctál“ od r. 1947 nový název. Německé  

jméno znamená tavírenské údolí a přizpůsobovalo se českému pra- 

vopisu. Nyní je nahradil český výraz. 

CHODSKÝ ÚJEZD – dříve „Svatý Kříž“ od r. 1960 nové jméno. Ves měnila vícekrát 

jméno. Původně se nazývala „Chody“, „Staré Chody“ či „Chodové. Název 

vznikl proto, že ves patřila až do husitských válek králi, s právy  

a povinnosti podobně jako tomu bylo na Chodsku. Podle zasvěcení  

kostela Povýšení sv. Kříže dostala ves nové jméno – „Chodové u sv. 

Kříže“ a ještě později původní jméno vymizelo z názvu úplně. Pro- 

tože typ jména nevyhovoval, povolila se změna. Z původního jména 

„Chodov“ se utvořil přívlastek „Chodský“ (ačkoliv to mylně svádí 

k tomu,že jde o ves na Chodsku – pozn.P.Burdové) a přidalo se označení 

Újezd, patrně podle názvu Újezd sv. Kříže u Hostouně, který se původně 

jmenoval „Újezd v Chodech“ a měl též kostel sv. Kříže. Odborné posudky 

o vyjádření k této změně názvu nejsou. 

JEDLOVÁ – dříve „Tannaweg“ od r. 1947 nový název. Spisovný německý tvar by  

zněl Tannenweg. Byl schválen název podle návrhu ONV. Osada patří 

k obci Stará Voda. 

KLÁŠTER – dříve „Klášter Teplá“ od r. 1952 nový název. Jde o část obce Teplá, 

která má dvě čtvrti „Město“a „Klášter“. 

KOSTELNÍ BŘÍZA – dříve „Kirchenbirk“ od r. 1947 doslovně přeložen starý název. 

Okresní vlastivědné středisko navrhlo název „Březina“. 

KRÁSNÉ – dříve „Schönthal“ od r. 1947 nový název. Osada obce Tři Sekery.  

Český překlad zněl Krásné Údolí, zkráceně „Krásné“. Oba tyto návrhy po- 

dávala Místopisná komise proti návrhu ONV na „Zalíbená“, který působil 

dosti neobvykle. 

KRÁSNO – dříve „Schönfeld“ od r. 1947. Doslovný překlad by zněl Krásné Pole. 

Byl schválen návrh MNV na „Krásno“ ovšem bez navrhovaného přídomku  

„nad Lesy“. 

LAZY – dříve „Perlsberg“ od r. 1948. Osada obce Kynžvart. Určující část jmé- 

na byla odvozena od něm. jména Bero a proto se nemohl od tohoto utvořit 

nový český název. ONV navrhl „Lazy“ protože vystihuje polohu obce. Záro- 

veň se změnil i název osad Dolní a Horní Lazy. 

LIPOVÁ – dříve „Lindenhau“ od r. 1948. Česky znamená „Lipová paseka“. ONV  

narhl název „Buřeň“ podle buřeňového porostu v okolí a název Lipová.  

MNV se vyslovil pro Lipová. 

LOUKA – dříve „Grün“ od r. 1947. Podle překladu byly navrženy názvy Louka nebo 

Zelená (v topogr. slovníku 1870 je uváděna „Zeleň“ – rš). 

MOKŘINA – dříve „Krottensee“ od r. 1948, osada za Milíkovem. Odborníci navrho- 

vali podle překladu „Žabí“. Obyvatelé vsi odmítli jako hanlivé jméno  

a navrhli „Želvice“, což zase nevyhovovalo po jazykové stránce, neboť 

by musel znít „Želví“, ale Krote = žába a ne želva. Původní návrh MNV 

na „Česká Poljana“ nebo „Polana“ byl rovněž nevhodný. 

-------------------------------------  (Pokračování.)  -------------------------------------  
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Připravuje Vladimír Šindelář. 

 
 

 

POZNÁVÁME PŘÍRODU: 

Noční vládce 

Město pomalu utichá a v některých oknech do- 

mů se nesměle hraje muzikant kos na  

svou flétnu a zní to jako díkůvzdání na 

rozloučení a tímto dnem. Dnem, který nám 

všem z krajíce života ukrajuje stejně, ať  

jsi člověk nebo mravenec. Avšak co 

to? Písnička pojednou odumřela a 

poplašný křik kosího druha upozor-

ňuje, že se stala nějaká tragedie. 

 

 OVA OBECNÁ – PUŠTÍK (Strix aluco) 

zaútočila rychle jako blesk a přece 

tiše jako sama smrt. Je to její úkol v přírodě – redukovat. A to hlavně takové 

jako byl náš kos, který měl špatně srostlé, patrně od nárazu auta přeražené 

křídlo. Zákon přírody je neúprosný: jen zdraví a silní smějí přežít a plodit  

potomky. Puštík je nočním vládcem našich parků a lesů v okolí města. Žije  

skrytým životem, přes den spí někde ve vrcholu starého smrku a za soumraku  

se vydává na lov. Miluje svůj kraj a slunce jako každý jiný tvor, jen jeho  

životní rytmus je odlišný a velí mu ve dne se neukazovat. 

Je rozšířen po celé Evropě, částečně i v Asii a Africe. Velikost je asi 

40 cm, váha 600 gramů. Rozbor jeho potravy: 70% hraboši a myši, 14% ptáci 

(hlavně však vrabci) 11% obojživelníci a zbytek tvoří hmyz. Zaslouží si pro- 

to plné ochrany, ale i to, aby mu lidé vyvěšovali budky k hnízdění. Už  

tento měsíc se ozývá svým houkáním a upozorňuje tak na své námluvy. Obyčejně 

do dutiny stromu snese samice 4 až 5 vajec. Oba rodiče se vzorně starají o  

svá mláďata ještě dlouho po vylétnutí z hnízda. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

KDY BYL ZASTŘELEN POSLEDNÍ MEDVĚD V ČECHÁCH ? 

Na Šumavě nedaleko osady Jelení vrchy, okr. Prachatice, v hustém smrkovém lese 

na stráni stojí žulový pomníček s nápisem: „Medvědí kámen 14.11.1856“. Tehdy 

 byl na tomto místě zastřelen poslední medvěd šumavských  

 hvozdů. Je mementem na vládce těchto lesů, ale i obžalobou 

 lidí. Budeme stavět dál pomníčky pro další druhy? 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

1. března vychází slunce v 6:45 hod. a zapadá v 17:41 hod. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM? 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

(teplotní maxima, minima a průměrné teploty v měsíci březnu.) 

Letošní zima svým mimořádným průběhem stále váže pozor- 
nost zemědělců, stavbařů, ale i přátel přírody a vlastivědníků. 
Jaký bude březen? Posune se zimní období a zažijeme ještě 
dostatek sněhu? Teplotní tabulky z Prahy-Klementinum uka- 
zují, že průměrné teploty březnové jsou značně nízké – jaro  
se hlásívá studenými dny. Tabulky jsou vedeny od r. 1775. 
 

Březen  Teplotní  Průměrné Teplotní  
1975 Den maxima v roce: teploty minima v roce: 
Pá 1. + 14,2 1903 + 1,8 -27,6 1785 
So 2. + 16,1 1922 + 1,9 -20,0 1929 
Ne 3. + 14,9 1846 + 2,1 -26,8 1929 
Po 4. + 14,2 1918 + 2,1 -15,4 1785 
Út 5. + 14,9 1920 + 2,3 -13,8 1971 
St 6. + 16,0 1920 + 2,4 -15,7 1796 
Čt 7. + 16,5 1834 + 2,6 -15,4 1785 
Pá 8. + 18,6 1920 + 2,7 -23,0 1785 
So 9. + 18,1 1864 + 2,7 -23,1 1785 
Ne 10. + 16,5 1864 + 2,9 -11,0 1800 
Po 11. + 17,6 1948 + 2,9 -11,9 1886 
Út 12. + 16,8 1919 + 2,8 -11,7 1847 
St 13. + 17,5 1782 + 2,9 -11,8 1785 
Čt 14. + 17,1 1893 + 2,8 -18,5 1785 
Pá 15. + 17,9 1957 + 2,9 -13,5 1785 
So 16. + 18,1 1882 + 3,4 -10,6 1845 
Ne 17. + 18,5 1791 + 3,4 -10,2 1785 
Po 18. + 19,0 1972 + 3,9 - 8,5 1850 
Út 19. + 18,0 1961 + 4,0 - 9,1 1865 
St 20. + 18,6 1884 + 4,3 -10,7 1865 
Čt 21. + 18,7 1884 + 4,2 -11,9 1865 
Pá 22. + 21,3 1974 + 4,3 -10,5 1899 
So 23. + 19,1 1938 + 4,4 -11,6 1785 
Ne 24. + 19,5 1903 + 4,6 -15,4 1775 
Po 25. + 20,9 1836 + 5,0 -11,2 1785 
Út 26. + 19,5 1938 + 5,2 -13,0 1785 
St 27. + 20,0 1955 + 5,3 - 8,8 1853 
Čt 28. + 19,3 1974 + 5,5 - 9,9 1785 
Pá 29. + 19,9 1974 + 5,8 - 9,1 1853 
So 30. + 22,5 1968 + 6,1 -10,4 1785 
Ne 31. + 21,7 1972 + 6,5 - 8,0 1785 

 

V březnu vystupuje průměrná teplota z 1,8°C na 6,5°C. Nejstudenější březny 

měly roky 1853, 1865, 1929, ale bez konkurence byl nejstudenějším březnem bře- 

zen roku 1785. Vždyť ještě po 190 letech tvoří u 15 březnových dnů tento rok 

dvousetletá minima. Tři nejteplejší březnové dny za 200 let jsou z r. 1974. 
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KLÁŠTERNÍ ZVONY V TEPLÉ 
Eva K l a u s n e r o v á  

V průčelních věžích tepelského klášterního kostela  

jsou umístěny čtyři zvony. Ve východní malé věžičce  

zvané Sanktuska je jeden malý zvon z roku1930. 

Nejstarší a nejzajímavější zvony jsou umístěny  

v jižní části věže. U p r v n í h o  se nám nepoda- 

řilo určit jméno. Je to zvon vysoký 70 cm, dolní prů- 

měr má rovněž 70 cm. Po obvodu se táhne dvouřádkový  

český nápis, místy nečitelný: „… Pana Bucha …  

od lidí … 1548 … v Stříbře … slil jsem zvon  

tento …“ Na plášti zvonu je reliéfní postava  

starého světce se zvonem v levé ruce a s monologem  

S.P. 

Zvon B l a ž e j  je zřejmě nejstarší ze všech.  

Je vysoký 90 cm a dolní průměr má rovněž 90 cm. Jedno- 

řádkový rovněž č e s k ý  nápis po obvodu je dobře  

čitelný: „Mistr Watclaw tě ulil ke cti a k wale Panu Bohu a k matce boží  

a k svatému Blažiegi.“ Slova jsou od sebe oddělena drobnými kalichy, z nichž  

vystupuje kříž. Na nízkém reliéfu je P. Maria s Ježíškem v náručí. Časově se  

dá zvon zařadit do druhé poloviny 15. století. 

Zvon B a r t o l o m ě j  je rovněž umístěn v jižní věži. Je vysoký jeden  

metr a dolní průměr rovněž jeden metr. Závěs na vrcholu je v podobě hlavi- 

ček andílků. Zvon je zdoben ornamentálnímy pásy a reliéfy. V horní polovině se  

táhne po obvodu dvouřádkový latinský nápis: „In honorem Ss-me Trinitatis et  

S. Bartholomei hoc opus in novam et maiorem forman redactum est Anno Domini  

1676.“ Na reliéfech je Kalvarie s P. Marií a se sv.Josefem, dále sv.Bartoloměj 

s nožem v levé ruce. V oválném rámečku je nápis: „Stephanus Pricovly sivis  

Clatoviensis me fudit.“ 

V severní věži je největší zvon M i c h a e l. Je 120 cm vysoký a 120 cm  

má v průměru. V horní polovině je zdoben rostlinnými rozvilinami. Dvouřádkový  

latinský nápis zní: 

„In honorem S.Michaelis Archangeli,omninque angelorum custodum, de licencis 

Reverendissimi D. D. Raymundi obbatis me refundi. Curavit P. Franciacus Mayer Pa- 

rochus Pontensis Ao Christi MDCLXII conflagrati et restaurati nonasteryi.“ 

Plášť tohoto zvonu z r. 1662 je pokryt nízkými reliéfy: na východní straně 

je znak tepelského kláštera – trojí paroží s iniciálami RWAT (= Raymund Wilfert 

Abbas Teplensis). Na jižní straně je P. Marie s Ježíškem a dvěma anděly. Na se- 

verní straně je Kristus na kříži, P. Maria a sv. Jan. Na západní straně je znak 

zvonaře v oválném rámu = monolog MM, mezi písmeny zvon, pod ním dvě zkřížené 

dělové hlavně a text: „Melchior Matheus Michelin me fundit anno gracia 1662.“ 

K zvonům je dosti těžký přístup zejména prohlídka nápisů a ozdob je fyzicky 

náročná. Bezpečně tepelský je zvon Michael s klášterním znakem a malý nový zvon 

v Sanktusce. Na ostatních zvonech tepelský znak není, což je dosti významné, pro- 

tože v klášteře od středověku bylo zvykem označovat stavby, liturgické předměty,  

  



- 57 - 

knihy apod. trojím parožím s iniciálami opata, který právě panoval. Nejza- 

jímavější je zvon Blažej. Není nemožné, že by klášter v 15. století pořídil  

zvon s českým nápisem, protože i klášterní korespondence byla tehdy česká.  

Spíše však vadí, že na zvonu není zmínky o opatu Zikmundovi, který měl zvon 

pořídit. A i když podle tradice jeden zvon v klášterním kostele se měl  

jmenovat Z i k m u n d, tento zvon Zikmund jsme při prohlídce nenalezli. 

Podle análů v r. 1571 udeřil blesk do jedné věže a ta shořela i s oběma 

zvony a v r. 1581 požár roztavil zvony druhé věže. Možná, že to byly ony pů- 

vodní zvony, které ve 13. století pořídil opat Benedikt, možná že mezi zničenými 

tehdy zvony byl i původní Zikmund z 15. století. Pořídil-li klášter nového 

„Zikmunda“, jak tento zvon vypadal a dochoval-li se někde, se nám zatím ne- 

podařilo zjistit. 

Zvony prohlédli a popsali: Václav V š e t e č k a, prom. historik umění, 

pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni  

a Karel S e i d l, promovaný filolog,vedoucí Historické knihovny Teplá–Klášter. 

------------ 

Pozn. redakce k tepelským zvonům: Při pátrání po památkách na Hroznatu obrá- 

til jsem se též na býv. převora kláštera Heřmana J. T y l a, který mně mimojiné 

sdělil, že když se vrátil z koncentračního tábora, do osvobozené vlasti a ujal  

se církevního úřadu, bylo jeho prvou starostí zachránit tepelské zvony. Ve  

druhé polovině války byly prý zvony na Tepelsku sňaty a odvezeny k rozlití  

do Hamburku. Zde je nalezl a nechal přivézt do vlasti. Zvony byly znovu umís- 

těny do kostelů, ovšem nemohl zaručit, že se dostaly na svá místa, protože šlo  

o větší množství. Vysvětloval to tím, že bylo v té době hlavní, aby zvony znovu  

byly zavěšeny a často nebyly při ruce informace, kam který zvon patří, jindy  

byl nápis na zvonech téměř nečitelný, a tak se rozdělovaly spíše podle veli- 

kosti. Prvý zvon je tedy velmi pravděpodobně stříbrný, čtvrtý – Michael –  

tepelský a další dva zvony jsou zaměněny. Podle Gnirse by bylo možno pátrat  

a identifikovat původní tepelské zvony v některém z okolních kostelů, pokud  

ovšem tyto nebyly rozlity. -rš- 
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HAMELIKA DO FINIŠE 

4. března 1975 vyjdou další vlastivědné materiály. V letoš- 
ních číslech jsme dosud nezahájili seriál „Historie Marián- 
ských Lázní“, který jsme opustili v 20. letech 19. stol. Bude  
pokračovat v některém z příštích čísel pokusem o rozlousk- 
nutí opravdu tvrdého oříšku: proč resignoval Reitenberger  
na svůj opatský úřad. Je tu však více aktuálních věcí, které  
se váží k událostem před 30 lety. Šesté číslo Hameliky bude 
monotematické – ponese název „Pístovská tragedie“. V něm bude  
shrnut veškerý dostupným materiál o pochodu smrti na Pístově  
a toto číslo 6. bude věnováno jako vlastivědný příspěvek ke  
30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 
 

HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu 

zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravili: Ing. Richard Švandrlík a Vladimír 

Šindelář. Do tohoto čísla přispěli: Eva Kalusnerová, Vojtěch Neustupný,  

Vladimír Šindelář, Ing. Richard Švandrlík. Čtvrté číslo III. ročníku vy- 

chází 27. února 1975. Vychází jako občasník. 

 


