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Ročník III.  4. března 1975 

HROBY  SOVĚTSKÝCH  VÁLEČNÝCH  ZAJATCŮ v MNICHOVĚ 
Vojtěch N e u s t u p n ý  

 

Na různých místech v našem okolí nacházíme mnoho, co nám 
připomíná poslední válku. V pohřební knize mnichovské jsem  
zjistil, že v březnu 1945 – právě před třiceti lety – byli  
na hřbitově v Mnichově pochováni váleční zajatci. 

Hrobník německé národnosti uvádí v pohřební knize jména,  
data pohřbu a dokonce i čísla zajatců. Tito zajatci zemřeli  
buď na pochodu smrti při přechodu obcí Mnichov anebo jako za- 
jatci pracovali v Mnichově v zemědělství. Poněvadž v obci  
není již žádného pamětníka z té doby, nedá se to přesně zjis- 
tit. 

Pohřební kniha uvádí, že prvý z nich byl pochován v hrobě  
č.126 a ostatní ve společném hrobě č.158, avšak na hřbitově  
jsou dva hroby menší a jeden větší širší. Hroby jsou pečlivě  
udržovány mnichovskými školními dětmi. 

V pohřební knize je uvedeno: 

Hrob 
číslo 

Jméno 
Datum  
pohřbu 

Zajatecké  
číslo 

126 Grigorij L u k i n  15.3.1945 Sowj. KGF 
29039/318 

158 Ivan B a u f j o w o w  20.3.1945 83456/VIII B 

158 Ignat J a k o w e z  20.3.1945 70544/VIII C 

158 Alexa K a z i m o w i s k i  20.3.1945 79431 

158 Jméno v knize neuvedeno 20.3.1945 41609/358 

 

Zdá se, že první dva jsou Rusové a druzí dva spíše Poláci. 

  

5. 



- 144 - 

Nějaká další data o mrtvých nejsou v pohřební knize uve- 
dena. Rovněž není již známo číslování hrobů. 

Místní národní výbor v Mnichově spolu se školou  
v místě uctí památku těchto mrtvých úpravou hrobů k 30. vý- 
ročí osvobození naší vlasti. 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

ČTEME Z NOVIN PŘED TŘICETI LETY: 

„Tajemství tepelského kláštera“ 
KRABICE BRILIANTŮ,ZBRANĚ,UNIFORMY,VYSÍLAČKY 

 

Tepelský klášter se proslavil už za první republiky  
jako hnízdo nacistů, kam rád zajížděl Konrád Henlein. Po  
květnové revoluci se dostal v čelo kláštera mnich Moláček,  
původem z českých rodičů, avšak jinak německého smýšlení.  
Počínání mnichů budilo podezření našich bezpečnostních  
orgánů,kteří vykonali začátkem září 1945 v klášteře prohlídku,  
která podezření plně potvrdila. 

Prohlídka se konala s podrobným plánem klášterních budov  
a přinesla překvapení. Páter Moláček byl přistižen právě,  
když schovával rozhlasový přijímač v komíně. Jinde se našlo  
dalších sedm přístrojů, německé důstojnické uniformy, dvě  
vojenské vysílačky, četné zbraně, nezbytná nacistická lite- 
ratura a za oltářem dva polní telefony. Klášterní kočí měl  
v úschově kufr jakéhosi německého hejtmana s velkou částkou  
ve valutách. U opata Moehlera se zase našly šperky jeho  
německých příbuzných ze Stody u Plzně a ve zvláštním úkrytu  
krabice s brilanty za mnoho milionů. Brilanty jsou neznámého  
původu. Kněží se přiznali, že udržovali stálé kurýrské spo- 
jení s Bavorskem. Zdá se, že tepelští otcové podporovali myš- 
lenku „lázeňského trojúhelníku“, který měl být vytvořen po  
vzoru Monaka ze západočeských světových lázní a zapojen k Ba- 
vorsku. To se ještě vyšetřuje, ale tajemství tepelského kláš- 
tera přestalo být tajemstvím. 

PRÁCE list revolučního odborového hnutí 14.září 1945 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

MYŠÍ KYSELKA ve Valech. 

Ve starých katastrech z 18. stol. je uváděna kyselka v Šancích pod názvem 
„Maussäuerling“ jako „Myší kyselka“. Původ tohoto názvu souvisel s unika- 
jícími plyny u tohoto minerálního pramene: myší, které se dostaly do jeho  
blízkosti v důsledku unikajícího plynu chcíply anebo prostě spadly do  
pramene a utopily se. Dnes se pramenu říká „Valský pramen“ nebo „Valská  
kyselka“ a je jímám v širokém dutém kmeni. Bohužel je velmi znečištěn,  
pramen i okolí, a jeho vydatnost je velmi malá –odvodňovací stružka sotva  
znatelně odtéká. V minulosti pramen sloužil venkovanům jako osvěžující  
nápoj. Místní národní výbor by mohl více dbát na přírodní bohatství na  
svém katastru! - rš - 
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V příštím roce slaví 75 let své existence majestátný  
komplex budov s nádhernou vyhlídkou – zotavovna „Leningrad“,  
ležící na plošině vrchu Darn (635 m n. m.). 

Komu se podařilo vyškrabat se na zahradní dvůr „Lenin- 
gradu“, na jižní straně budovy, potvrdí, že tu má město Marián- 
ské Lázně nádhernou vyhlídku, a snad nejrozsáhlejší co do akč- 
ního radia výhledu ze všech okolních kopců vyjma Podhory. 

Je to „zapomenutá“ nebo také „nepřístupná“ vyhlídka, pro- 
tože přístup na zahradní dvůr není možný z žádné strany, pouze  
z budovy „Leningradu“. Po celé období mimovegetační – kdy se  
teprve odkryje, po opadání listí – celý nádherný výhled, je  
prakticky nepřístupná, pouze po strmém svahu lze se vyškrábat  
na plošinu dvora. 

Na severu spatříme lázeňskou čtvrť, počínaje věží ruského  
kostela, robusní budovou kliniky Výzkumného ústavu balneologic- 
kého,kdysi Casino-Hotel,spatříme i kolonádu,dále léčebny „Mánes“  
„Paříž“, Gottwaldovo náměstí s kostelem Nanebevzetí P. Marie.  
Nad kostelem se tyčí léčebna „Kreml“, vpředu před námi vidíme  
jako na dlani budovy pošty, kdysi „Rudolf-hof“ nad poštou lé- 
čebnu „Vltava“, výpravná vila Luginslandu neboli „Lil“, dále  
je celá čtvrť Bellevue před námi, jak se nazývá skupina budov  
kolem di Vittorio, nemocnice Taormina, trochu výše „smetanová“  
dětská léčebna „Miramonte“ a zase blíže městská knihovna se  
zajímavou věžičkou. Vpravo od zotavovny Vittorio jsou teniso- 
vé kurty, a výše vily v Zeyerově ulici. Na horizontě lázeň- 
ské čtvrti jsou vrchy Špičák (vlevo kolonády), Mlýnský vrh  
(nad léčebnou Kreml), Hamelika s restaurací Panoramou a  
za Hamelikou vlevo vrch Kafernberg s novou vyhlídkou a dozadu  
běží svahy okraje Tepelské vrchoviny. Zajímavý je původ názvu  
vrch Kafenberg: ve starých katastrech je uváděn jako „Rovna“,  
„Rofna“ a „Rofnaberg“,tedy z českého „rovina“. Přesmyčkou poz- 
ději vznikl název nový – „Kafernberg“. 

Pokračujeme dále ve výhledu: směrem na jih vidíme věž  
kostela sv. Antonína ve starých Úšovicích, na svahu vzadu vesni- 
ci Stanoviště, a ještě dále Chodovou Planou, sv. Annu u Plané,  
a na horizontě slavnou Přimdu jako výrazný bod krajiny. Vpře- 
du pod námi je budova hotelové školy,vedle škola Jih,vzadu Selské  
mlýny a za nimi Mnišský les, kde leží také koupaliště Lido,  
dále před námi dole vznikající kluziště a areál sportovního  
stadionu, za ním sídliště Husova s komíny elektrárny na mazut.  
Dále vpravo se třpytí hladina býv. Königova jezera a za ním vsi 
Tři Sekery, Malá Hleďsebe, Krásno; z Vel. Hleďsebe vidíme jen  
věž kostela sv. Anny, a dole u lesa Masarykovu dětskou léčebnu.  
Bohužel vzrostlé stromy budou stále rychleji zakrývat jižní  
výhled. Celá vyhlídka je umožněna bezlistým vegetačním obdobím.  
Po olistění stromů výhled mizí. Ve dvoře je ještě řada kaštanů,  
dub a vysoká kanadská jedle na jižním svahu si zaslouží pozornos- 
ti. 

- rš,vš - 
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Otakar K a v k a, vedoucí zotavovny  
ROH „Leningrad“ 

 

 

Do dnešní podoby byla zotavovna  
Leningrad přestavěna v roce 1901.  
Dříve zde bývala kavárna jménem  
Egerländerhof, která byla vystavěna  
z hrázděného zdiva, tj. dřevo-trámy  
kombinované s cihlami. 

Egerländerhof patřil od začátku  
bohaté rodině Ottů, kteří se stali  
šlechtici – prostě si šlechtický titul koupili. Znak z 15. stol.  
na nádvoří neznačí, že tu v tu dobu již stála kavárna, ale že ro- 
dina Ottů si zakoupila šlechtický znak, který z té doby pochází.  
Ostatně z pozemkových knih v Chebu u okresního soudu by se dalo  
přesně zjistit doba výstavby staré kavárny. 

Rodina Ottů vlastnila hotel a kavárnu až do roku 1945,ale sel- 
ské jizby s figurinami sedláků a selek z chebska byly již roku  
1944 dány do zdejšího muzea, kde jsou uloženy. Nejednalo se pouze  
o chebské kroje, ale o celé zařízení jizeb na Chebsku. I toto za- 
řízení jizeb je v depozitářích zdejšího muzea a pro nedostatek  
místa nemůže být vystavováno. 

Kavárna a zotavovna Leningrad byla tedy dříve známa pod jménem  
Café Egerländer. Po roce 1945 až do roku 1949 se nazývala také  
po maršálu Montgomerym prostě kavárna Monty. 

Dovedeme si představit,jakým asi majetkem oplývala rodina Ottů, 
když vystavěla takový palác se vším zařízením a tehdy velkým 
komfortem. Ve 2.svět.válce nebyla již kavárna v provozu a slou- 
žila jako lazaret. Z rodiny Ottů tam zbyly jen ženy, které právě  
darovaly zařízení chebských jizeb zdejšímu muzeu. (Dle informa- 
cí O. Pavelky z muzea.) 

V roce 1948 zemřel starý pan Klečka, který byl ve svých osm- 
desáti letech pamětníkem z dob působení Ottových. Vyprávěl o  
nich toto: „Pan Gustav Ott měl původně v Mariánských Lázních  
krámek na opravu deštníků. Za rok si již zpachtoval kavárnu 
Egerländer. Byl to sezónní podnik. Údržbářské a opravářské práce  
se zadávaly vždy před novou sezonou. Platby za vykonané práce se  
splácely až po vysoce výdělečném letním období. Pan Ott byl ši- 
roko daleko znám svou hrubostí, mnohdy až sprostostí, jak k za- 
městnancům tak k dodavatelům. Personál si však chválil jednání  
paní Ottové a mnozí z personálu zde pracovali 10,20,30 a dokonce  
40 let. Přes vykořisťovatelské podmínky zde byla jedna z mála 
pracovních příležitostí pro mnoho zaměstnanců. 
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Za první republiky se tu tržilo za kávu až 5 000 Kčs denně.  
Podávalo se jí 500 až 1 000 porcí. Stála prý 5 Kčs. Jiní zase  
říkají, že potřebovali 10 Kčs na kávu a 10 Kčs na vstupenku na 
koncert. Proslulé byly zdejší tzv. Wagnerovské koncerty. Skoro  
50 číšnic v německých národních krojích, v tzv. dirndlech obslu- 
hovalo na terasách při restaurační a hotelové budově. Dokonce  
před domem stály stánky a uvnitř budovy byly dva speciální  
krámky na smíšené zboží. Osvětlená Café Egerländer lákala  
hosty z města. Na kopec jezdily řady fiakrů každý den až do  
noci. Ceny byly ve skutečnosti dosti vysoké, dostupné jen vrst- 
vám lidí, kteří si to mohli dovolit. Také lze říci, že vysoké  
zisky byly dosahovány tím více, jak stoupala obliba a návštěv- 
nost Mariánských Lázní. 

Svědectvím starší stavby, která předcházela nové z r.1901,  
je původní vnitřní jádro bývalé budovy, nazývané muzeum. Toto  
mělo a má ještě 4 místnosti se starým komínem (krbem), kachlí- 
kovými kamny v ostatních místnostech. Již z prvopočátku zdej- 
šího pohostinského obchodování bylo zřejmé, že zdejší majitelé  
(resp. nájemci) měli již tehdy vybudovány výkladní skříně k pro- 
deji do dvora. V mansardě ve střešních částech čelného domu by- 
la znát zvětšená velká okna s okenicemi u pokojíků. Bočně toho- 
to stavení stál obytný dům a proti němu později se postavilo  
další hospodářské stavení. Vytvořilo se jakési „účko“, které je  
dnes charakteristické jako základ pozdějšího komplexu. Dokonce  
i hospodářství se zde dařilo, dokumentuje to veliký holubník  
uprostřed dvora. O přestavbě se uvažovalo již dříve, ale nebylo  
dodavatele ani materiálu na úmysl prvého majitele, o kterém se  
hovořívalo, že byl v pravém slova smyslu velkostatkářem. Pan  
Ott to ještě nebyl a jméno prvního majitele není známo. 

Teprve asi kolem r. 1890, prý druhý Pan Ott, Ernest, pomohl  
svému bratru Gustavovi vlivem známostí k záměru vybudovat veli- 
ký podnik. Stalo se to za pomoci „Rakouských myslivců“, kteří  
v té době neválčili a neměli co dělat. Anno Domini 1901 posta- 
vená Café Egerländer, Chebská kavárna, se stala základem po- 
hostinského podniku ve velkém, pro růst dalšího jmění pana  
Gustava z Ottů,šlechtice,v jehož znaku byl erb pánů ze Schwein- 
furthu (Svinibrodu). Rok 1480 vyznačený na erbu mate návštěv- 
níky. Nejde totiž o vznik stavby ani vznik rodu pánů ze Svini- 
brodu, jehož potomci žijí ještě v NSR stejně jako potomci pánů  
Ottových. Pan Ernest Ott však se svou paní a pravděpodobně její  
sestrou nebo matkou leží v rodinné hrobce na severní straně  
zdejšího mariánskolázeňského hřbitova (zemřel roku 1923). Po- 
tomci nosící ještě rodinný prsten se znakem erbu vypravují: 

Na dvoře kavárny bývalo na 10 hracích automatů na peníze,  
zvaných Forbesy. Onkel Gustav byl šikovný chlapík co se týká  
obchodu. Jeho dcera, nyní 85-tiletá Tante, byla poslední mají- 
telkou Egerländeru s panem Kretschmerem, zetěm pana Gustava Otta  
a oba prý ještě žijí v NSR. Gustav Ott měl celkem dvě dcery.  
Jedna z nich měla pronajatu kavárnu OPERA v hotelu Egerländer  
(pozor, jedná se o nynější zotavovnu Horník na rohu Třebízského  
a Odborářů!). Pan Ott s manželkou vedl veliký podnik tehdy zva- 
ný Grand Hotel Ott (pozdější Pacifik a dnes léčebna Vítězný  
Únor). Zvláštností mezi těmito rodinnými podniky byla vždy ka- 
várna Egerländer. Měla vlastní kotelnu s vysokým komínem, pře- 
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vyšujícím střechu budovy. Pod kotel- 
nou stála hospodářská budova, ke které  
patřil druhý největší sál v Marián- 
ských Lázních, dvě kryté terasy a dva  
tenisové kurty. Podle pozůstatků inven- 
táře a veliké kuchyně bylo zřejmé, že  
se tu vyvařovalo pro 1000 až 1500 osob  
při špičkovém sezonním výkonu. V plné  
sezoně zde pracovalo 120 zaměstnanců.  
Jak postupně jmění pánů z Ottů rostlo,  
přikupovali tito další pozemky kolem  
budovy. V areálu vznikaly pozoruhodné  
práce truhlářů a zámečníků, které dodnes  
poutají pozornost návštěvníků a hostů.  
Zvláštností velkého sálu jsou „Křinické  
varhany“, kterými lze vyluzovat hudební  
tóny všech nástrojů. Tohoto druhu jsou  
to druhé varhany v Evropě. Hrával zde  
na ně Ota Čermák v padesátých a šede- 
sátých letech slavné varhanní koncerty,  

jež byly společenskou událostí číslo jedna v celém městě. 

Mimořádnou zvláštností jest postavení budovy na pěkném ko- 
pci, jedna řada pokojů s letní terasou na východní stranu, dal- 
ší řada pokojů a velký sál směrem k jihu; předposlední pokoje  
a sportovní terasa na západ, hlavní a čelní nádvorní sestave- 
ní s pokoji směrem na sever k lesní asfaltové cestě. 

Nelze zapomenout na neblahou část historie této kavárny.  
V Egerländeru bylo centrum tzv. ordnerů, hitlerovských přislu- 
hovačů, kteří tu před 2. světovou válkou nechávali pocítit  
svou moc nad menšinou Čechů v tomto pohraničí. Tito trpěli  
různými ústrky a represaliemi. Ba i zdejší sklepy se zamřížo- 
vanými okny, těžko větratelné a plísňovité, vydaly svědectví  
o tom, že zde byli zavíráni nevinní lidé. Tajná chodba, tajné  
dvojité stropy skrývaly zbraně a válečnou kořist nacistů –  
dnes zejí prázdnotou. Za druhé světové války zde byla nemoc- 
nice. Někteří důstojníci leželi na pokojích a mužstvo na slámě  
na dřevěných verandách nebo v sálech. Na velké operace se ra- 
nění vozívali do operačního sálu v býv. Grand Hotel Ott. Mnoho  
zvláštností za dlouhá léta nezůstalo z původního vybavení.  
Přesto některé zvláštnosti svědčí o sběratelské vášni pana  
Otta: lustr z paroží skoro 5 m dlouhý, stolek z hruškového  
dřeva s obrazovou částí celého Napoleonova života, ruční fla- 
šinet s olověnými deskami a s písněmi tehdejší doby včetně  
Radeckého marše, velmi staré harmonium, barokní zrcadlo více  
jak 2 metry dlouhé. Dále ozdobný porcelán s cibulovým vzorem,  
více než dost stříbra a něco málo cínu. Hlavně pak bývalý ma- 
jitel byl milovníkem obrazů a gobelínů, pěkného nábytku – dnes  
zbyly již jen dva pokoje podobné ještě původnímu vybavení po- 
kojů v budově. Také nábytek pocházel z doby tzv. Chebského ob- 
dobí včetně krojů a píše se ve spisech, že to byly vzácné věci  
v domácím muzeu pana Otta, původ krojů a nábytku byl dokonce  
v selském baroku. 

Dnes vykácené terasy býv. Egerländeru (podle vzoru Skalní- 
kova) mohou již vyprávět historii nové doby. Stylová vídeňská  
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kavárna a vinárna v klasickém řezbářském provedení včetně  
balkonku jsou dalším kouskem z let kol 1880 a v r. 1901 upra- 
veným. Malé sály a přísálí velkého sálu svědčí o umělcích  
řemesla štukatérského. Výtvarně krásné ozdoby ve stylu secese  
a novorenesance vytváří doplněk uplynulých časů. Stavba půso- 
bí kolosálně, ale uvnitř je zde mnoho chladu v důsledku jejího  
položení na chladném kameni hory ve výšce 638 m nad mořem. 

Hodně se hovoří o tom, že zdejší stavba je všehochutí  
stavitelských slohů nebo že je pojetím sudetských slohů, ale  
ani to ani ono není pravdou. Je to docela normální a velmi  
pěkná secesní stavba své doby. V roce 1945 byla nazvána ka- 
várna Egerländer „Monty“ podle jednoho z vrchních velitelů  
protifašistické koalice. Již v roce 1949-1950 vzniká tu polo- 
provoz a od roku 1950 slouží objekt jen rekreaci pracujících.  
Protože prvními zahraničními hosty zde byli sovětští návštěv- 
níci (tj. jejich skupiny), a nejčastěji se tu střídali, byla 
zotavovna nazvána „Leningrad“. Od té doby píše novou historii  
včetně slavných návštěv druhého dělnického prezidenta Antoní- 
na Zápotockého; váže se k ní radostnější epocha politického a  
kulturního života naší socialistické společnosti v čele s děl- 
nickou třídou vedenou KSČ. 

Než se bude psát kronika rekreačního období od uplynulých  
let, je třeba podotknout, že pan Kretschmer, zeť pana z Ottů, o  
kterém byla řeč, bývalý sudeťák a ordner tělem a duší, požádal  
po válce o změnu jména na Krčmář a o československou státní  
příslušnost. Ale stalo se jen to, co si neustále sudetští  
fanatičtí Němci žádali, když volali „Heim ins Reich!“ – bylo  
v roce 1945 vyhověno jim a taktéž panu Kretschmerovi. Příbuzní  
pana Otta se mohou jen a jen utěšovat, že se už nikdy nevrátí  
ty doby a ani oni zpět sem do Čech. Tento podnik slouží a bude  
dále sloužit jen rekreaci pracujícího lidu socialistického  
Československa. 

mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 
mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 

 

KDY BYL POSTAVEN CAFÉ EGERLÄNDER? 
Kavárna a restaurace Egerländer byla postavena roku 1886,  

je tedy značně pozdního data. Protože byla domněnka, že vznikla  
už roku 1830, chci k historii dnešního „Leningradu“ a místa, na  
kterém stojí, připojit některé údaje z mariánskolázeňských  
průvodců, které vycházely téměř každoročně od dob Nehrových  
až do roku 1937 a v nichž lze celkem pohodlně sledovat růst  
některých vycházkových bodů, mezi které patřila od počátku exi- 
stence lázní také vyhlídka z dnešního Leningradu. 

Z této vyhlídky se těšili už první lázeňští hosté, ale byla  
to „divoká“, tj. neupravovaná vyhlídka, a jako taková se v prů- 
vodcích neobjevuje. Kolem roku 1828 uzavřela na tomto místě  
společnost lázeňských hostů z domova i z ciziny přátelství a  
na památku na tuto chvíli nechala zde zřídit odpočívadlo. Od  
těch dob se místo nazývalo FREUNDSCHAFTSSITZ (český název ne- 
ní zaznamenán, volně přeloženo „Vyhlídka přátelství“). Tak jej  
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uvádí J. Ad. Frankl v roce 1837: 

„Cesta výše besídky Albertlust vede k Freundschaftssitzu  
odkud je možný výhled na Chodovou Planou…“ 

Ještě v roce 1847 píše Adalbert Danzer: 

„Koho napadne … ještě další túru dělat, tomu se otevírá  
nad besídkou Albertsruhe, stranou mlýnského náhonu pěšinka  
houštinami lesa vedoucí v mírném stoupání k tzv. Freundschafts- 
sitzu. Toto místo, které nechala zřídit společnost cizinců  
před 20 lety, má sice stále ještě jméno, ale bohužel! už žád- 
nou lavičku. Zato nás odškodní nádherný výhled z tohoto bodu  
na stále živou silnici, na rozlehlou krajinu s mnoha místy, mezi  
nimiž se nejvýrazněji presentují město Planá, tržiště Chodo- 
vá Planá a mezi oběma na kopečku vypínající se kostel sv.  
Anny.“ 

Naposledy čteme název Freundschaftssitz pro toto místo  
u Kratzmanna v roce 1857. Ve svém průvodci jej pouze uvádí  
jako vyhlídku a píše ještě o Schönauer Höhe – Šanovské výšině  
na hostincem Schönau (dnes Šumava), který byl samotou na sil- 
nici z lázní do Plané i do Chebu. Rovněž vyhlídka zvaná „Schö- 
nauer Höhe“ – ležící asi na jedné z teras mezi Leningradem  
a Šumavou – dává prý překrásný výhled a je opatřena právě  
novým pavilonem (1857). 

V roce 1860 pobýval v Mariánských Lázních král Otto Řecký  
a rád sedával a vyhlížel z nového pavilonu na „Schönauer Höhe“.  
Na jeho počest byl tento pavilon nazván jeho jménem a celá  
výšina se nazývala „Výšina krále Otty“. 

E.H.Kisch v roce 1872 ovšem stále ještě uvádí Freundschafts- 
sitz a píše: 

„Dále na Darnbergu se nachází Výšina Krále Otty, dříve Schö- 
nauská výšina. Z této výšiny opatřené novým pavilonem je nád- 
herný výhled, v přímém směru na hostinec Schönau, vpravo na  
Louisenhof (dnes Bytový podnik na Chebské, naše pozn.) a dále  
na Hammerhor a nádraží…“ 

E.H.Kisch zdá se čerpal ze starších průvodců, protože to je  
poslední zpráva o Freundschaftssitzu, ležícím zřejmě už opuš- 
těně nad vyhlídkovým pavilonem, který r. 1872 už dávno nebyl no- 
vý jako v r. 1857 anebo – bůhví – byl právě obnoven. Dr. Lucca  
v r. 1879 uvádí vyhlídku krále Otty Řeckého, nazvanou na počest  
jeho návštěvy v r. 1860, ale nezmiňuje se už o pavilonku. 

Teprve roku 1887 píše Ressel v mariánskolázeňském průvodci  
o tom, že „na výšině krále Otty nachází se před nedávnem posta- 
vená kavárna-restaurace „Zum Egerländer“ patřící ke speciali- 
tám lázeňského místa, zřejmě pro pravý chebský stavební styl.  
A konečně 1891 Grieben ve svém průvodci píše nejpodrobnější: 

„…přicházíme k bývalé Výšině krále Otty, která položena  
na kraji lesa dává vděčný pohled na jih a nyní se nazývá CAFÉ  
ZUM EGERLÄNDER. Kavárna je zcela ve stylu sousedního Chebska  
z minulých století zřízena. V zahradě jsou stoly a pohodlné  
židle s pestrým malováním, nádobí a sklenice ve svérázných cheb- 
ských formách a o to příjemnější, že i obsluha je zde v kroji  
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chebském tak jako před staletími. Velmi zajímavé je zařízení  
selské jizby a vinárny. To vše napomíná na minulá staletí a  
přesazuje nás do Chebska; staré nástěnné hodiny hrající  
melodie chebských národních písniček, staré obrazy a slovní  
průpovědi na stěnách stejně jako antické nádobí a sklenice,  
kamna se starým způsobem topení a osvětlení, zkrátka všechno  
jako z minulého století. Všichni hosté se snaží tuto restau- 
raci, otevřenou roku 1886, shlédnout. – Z výšiny je nádherný  
výhled, přímém směru Schönau, Louisenhof, Hammerhof, nádraží,  
v pozadí Přimda, v rovině Planá, Trstenice, Tři Sekery atd. „ 

Tolik k historii místa na úpatí vrchu Darn, kde se dnes  
pyšní Leningrad, do doby 1886. -rš- 

Vybráno z několika desítek mariánskolázeňských  
průvodců od roku 1818 do 1937. 
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 
oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 

Budování českého školství po válce v r. 1945 
Za první republiky bylo české národní školství na okrese Mariánské Lázně  

slabé vzhledem k pouhým 1. 207 Čechům na tomto okrese. Ačkoliv se tedy český  

živel nemohl pronikavě uplatnit,žil tu kulturně,spolkově a společensky velmi 

intenzivně a duchovně zvláště v městě Mariánských Lázních. Za první repu- 

bliky tu bylo sedm českých obecných škol s 11 třídami: Mar.Lázně 5 tříd, Vel- 

ká Hleďsebe 1, Drmoul 1, Kynžvart 1, Smrkovec (Schönficht) 1, Dolní Žandov 1,  

Tři Sekery 1. Měšťanská škola česká byla v Mar. Lázních a měla 3 třídy. Ma- 

teřské školy české byly v Mariánských Lázních, Dolním Žandově, v Kynžvartu a  

ve Smrkovci. Na podzim roku 1938 byly české školy zrušeny. 

Po květnové revoluci pověřilo ministerstvo školství a osvěty R. Maříka,  

školního inspektora, jako svého zmocněnce úkolem vybudovat znovu české škol- 

ství na okrese Mariánské Lázně, zajistit majetek německých škol a kulturních  

institucí a jednat ve věcech osvětových. Čeští učitelé vědomi si obtíží a  

nebezpečí spěchali z jižních Čech, od Berounky, Blatné, z Plzně,naplněni lás- 

kou,chutí,odvahou,aby poctivě pracovali na novém programu a vrátili toto území 

národu. Potěšitelné bylo, že četní bývalí hraničářští učitelé první nabídli  

opět své služby. Prostředí Mariánských Lázní roku 1945 nebylo nijak příjemné  

a lákavé,neboť ovzduší bylo prosyceno zlobou,nenávistí a odvětou nacisticky  

smýšlejícího německého obyvatelstva. Za těchto podmínek byly zajištěny v r.1945: 

42 obecných škol, 3 měšťanské školy, 4 školy pomocné, 5 lidových škol 

zemědělských, 1 škola zemědělská, 1 škola obchodní, 1 škola hotelová, 1 gymna- 

sium, 1 odborná škola učňovská, 1 škola hudební, 12 mateřských škol, 18 no- 

vých útulku, 4 biografy, z toho 1 soukromý, 1 divadlo, 1 tělocvična, 1 dětská  

ozdravovna, veškeré obecní knihovny, Henleinova knihovna a Metternichova. 

S nemalým úsilím a za spolupráce ústřední školní správy v Praze se po- 

dařilo brzy otevřít některé školy národní. Koncem září 1945 bylo otevřeno  

již 5 škol obecných, 2 školy měšťanské a 1 mateřská s 16 třídami, 290 žáky  

a 17 učitelskými silami. Dále bylo otevřeno reálné gymnasium, hudební škola,  

odborná škola pro ženská povolání a připravováno otevření školy hotelové. 

Z Časopisu Od Dyleně 2/1948 „Budování a vývoj českého školství na okrese 

Mariánské Lázně“ – R. Mařík 

-rš- 
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(Dokončení.) 

MÝTINA – dříve „Starý Albenreuth“ od r. 1948 nový název. Osada obce Lipová.  

MNV a ONV navrhovaly název „Dyleňka“ podle vrchu Dyleň. Protože  

Dyleň má zkomolený německý název, byly schváleny návrhy poradců na  

„Mýto“ nebo „Mýtina“, které vycházely z původního jména se starou  

historickou tradicí. Česky znamenalo Alberovu mýtinu. 

PLÁNSKÁ HUŤ – dříve „Plánský Šmelctál“ od r. 1947 nový název. Německé  

Schmelzthal, přizpůsobené češtině bylo nahrazeno novým výrazem. 

PODLESÍ – dříve „Markartov“ od r. 1947 nový název. Obyvtelé viděli z názvu  

Markartov příliš německé jméno a proto si zvolili nové, nezávislé  

na dosavadním (německy „Markusgrün“). Navrhoval se přívlastek „u  

Mariánských Lázní“, ale důvodňovalo se to, že rozlišení není nutné.  

S tím nelze souhlasit, protože v té době vznikla čtyři nová Podlesí: 

místo Ebersfeldu u Kynšperka, Halmgrünu u Sadova u K. Varů, Streit- 

seifen u K. Varů se přejmenovala rovněž na Podlesí (dnes už zanikla)  

a nakonec naše Podlesí, které mělo už v minulosti česky znějící ná- 

zev Markartov či Markvartov. 

PRAMENY – dříve „Sangerberg“ v r. 1947 přejmenováno. Výklad původního názvu  

není jednoznačný, protože se znění názvu ve starých listinách měnilo.  

Místopisná komise navrhla proto název podle druhé části jména – „Vrch“  

a ONV navrhoval název „Úbočí“ nebo „Tři prameny“ s odůvodněním, že  

v této vsi jsou prameny kyselky. Navrhovaný název byl zřejmě ovlivněn  

názvem blízké obce Tři Sekery a byl zbytečně komplikovaný. Postačilo  

proto základní označení Prameny. K tomu možno dodat, že nyní je kom- 

plikovaný pro hydrogeology, když mluví o „pramenech v Pramenech“ nebo  

pro historiky, když píší „staré prameny o Pramenech“. Trihonymum  

vadí zvláště v mluveném slově. V 15. stol. obec se psala Žamberk. 

SALAJNA – dříve „Kunrátov“ od r. 1948 nový název. Starý název, doložený z r. 

1299, znamenal Kunrátovu louku. Zněl však německy a proto navrhován 

název jiný. Zvítězil návrh na jméno podle místa, kde se dříve vyráběla 

potaš, před návrhem MNV na „Údolná“, voleným podle polohy místa. 

SÍTINY – dříve „Rauschenbach“ od r. 1947 nový název. Český nápis „Raušenbach“ 

čteme ještě na hrobech padlých sovětských vojáků na tamějším hřbitově. 

Poradci navrhovali nový název „Šumná“, které odvozovali podle dohadu, že 

původní název znamená asi „šumivý, hlučný potok“. ONV přeneseně 

navrhoval název „Bystřina“. Podle dostatečného filologického výkladu 

původního názvu, odvozuje se tento od appel. Rusche = sítina. Podle toho 

byl pozměněn návrh na „Sítiny“. V té době nebylo známo, že ves měla 

staré české jméno S v u r v o d y. 

SLATINA – dříve „Lohhäuser“ v r. 1947 nový název. Obec již zanikla. Název byl  

od Loh=slatina a Häuser=domy. ONV navrhoval název „Tříslová“, protože  

se domníval, že jde o appel. Loha=tříslo místo Loh=slatina. 
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SMRKOVEC – dříve „Schönficht“ od r. 1947 nový název. Obec ve Slavkovském  

Lese nad Úbočím již zanikla. Nové jméno bylo pojmenováno dle  

návrhu ONV a vyjadřuje vpodstatě původní jméno. 

SOKOLOV – dříve „Falknov nad Ohří“ od r. 1948 nový název. Původní název byl  

od appel. Fale=sokol a Aue=luh, tedy „sokolí luh“. Již před rokem  

1939 bylo prosazováno české jméno „Sokolov“ a po roce 1945 byl  

návrh obnoven. Později se navrhoval název „Sokolovo“ na paměť  

bitvy u Sokolova ve 2.svět.válce. Shodou okolností bylo jméno  

tvořeno od stejného věcného základu jako Falknov. Místopisná  

komise nedoporučovala změnu názvu z těch důvodů, že jde o název  

vžitý, češtině již přizpůsobený, že se jeho německý původ ani ne- 

cítí a jde o název okresního města, podepřený starou historickou  

tradicí od 13. stol. Místní obyvatelstvo se však vyslovilo ze 87 %  

pro změnu názvu na „Sokolov“. 

SVAHY – dříve „Hangendorf“ od r. 1948 změna názvu. Obec leží u státní sil- 

nice, resp. nedaleko silnice do Plzně za Planou. Název navržen pod- 

le polohy ve svahu. MNV navrhoval název „Svahov“, ONV názvy blíže  

nevysvětlené „Laz“, „Uzenice“ či „Svahov“. Návrh MNV byl jazykové  

upraven. 

TACHOVSKÁ HUŤ – dříve „Tachovský Šmelctál“ od r. 1947 nový název. Osada  

obce Tři Sekery. Stejně jako u Plánské či Chodovské Huti nahrazen  

výraz „Šmelctál“ – „Hutí“. 

VALY – dříve Šance od r. 1947 nový název. Název nese ves podle zbytků  

starého opevnění z doby třicetileté války nedaleko. Navrhovaný název 

„Příkopy“ byl méně výstižný než „Valy“. 

VYSOKÁ – dříve „Maiersgrün“ od r. 1947 nový název. Německý název bylo možno 

překládat jako Dvořákův Háj, Dvořákov. Nový název podle polohy místa 

zvolil ONV s přívlastkem: „Vysoká pod Dylení“. Přívlastek nebyl z dů- 

vodů administrativních nutný a dále bylo bráno v úvahu, že Dyleň je  

zkomolené německé slovo. 

Žitná – dříve „Rockendorf“ od r. 1948 nový název. Obec však již zanikla.  

Výklad německého jména není jednoznačný, ale v prvé jeho části snad  

možno vidět výraz pro žito. Žito je převládajícím obilím v okolí  

pěstovaným a proto ONV navrhl název „Žitná“. 

Naše okolí bylo jedním z míst, kde došlo k největším názvovým změnám.  

Pro některé obce byly navrhovány nové názvy, ale k přejmenování nedošlo. Za- 

mítnuty byly změny Aš – „Dukla“, Abertamy – „Obratany“ či „Hráz“, „Leimbruck“  

na Ždírnice“. Jinde byla taková nejednotnost názorů, že se jednání protáhlo  

a bylo bezvýsledné až nakonec obec ztratila zájem na přejmenování jako u  

Perninku – „Jahodná“ či „Medvědí“ apod. A nakonec několik obcí zaniklo dříve  

než byla navrhovaná změna provedena a proto už nemělo přejmenování smysl  

jako u Nový Haimhausen na „Nové Domky“ nebo „Tichá“, nebo „Nový Metternich“  

(dnes Krásné) na „Řádka“ nebo „Úzká“. (Nový Haimhausen ležel za Zadním Cho- 

dovem a Broumovem.) 

 - rš- 

Vybráno z článku: P. Burdová „Změny názvů obcí a osad v západních Čechách  

po roce1945“ in „Minulostí Západočeského kraje“ IX/1972.  
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Připravuje Vladimír Šindelář 

 

 

ZÁHADNÝ  LETEC  BEZ  KONKURENCE 

I v našem městě žije dost podivný pták,  
r o r ý s  o b e c n ý  (Micropus spus).  
Jeho letové schopnosti musí každého udi- 
vit. Jeho život probíhá doslova v letu.  
Vědci si dlouho kladli otázku, kde rorýs  
tráví noc. Večer byl pozorován, jak vzlétá  
do velkých výšek, kde se ztrácej lidskému  
zraku a časně z rána se zase objevoval z ob- 
lohy jako zázrakem. Až švýcarský ornitolog  
Weitnauer prokázal, že rorýs spí v hejnech  
za letu ve výšce kol 3 000 m! 

Rorýs téměř nikdy neusedá, aby si odpoči- 
nul. Za letu se i živí, koupe a dokonce i  
páří. Denně nalétá až 900 km a proto mu též  
nedělá žádné potíže let do Afriky v něko- 

lika dnech. K nám přilétá okolo 1. máje a hned začíná hnízdit.  
Brzy opět odlétá již v červenci, srpnu, kdy najednou za noci od  
nás zmizí. Patří do čeledi rorýsovitých, je o něco mohutnější  
než vlaštovka. Hnízda si u nás staví pod krovy, starých budov,  
kde samice klade 2-3 vajíčka. Po vylíhnutí mláďat jim oba ro- 
diče přinášejí potravu v hrdelním vaku. Tvoří ji do tenké blan- 
ky obalení broučci, mouchy, a mšice. Mláďata jsou schopna v pří- 
padě nedostatku potravy zpomalit svůj životní  
proces. Dech se zpomalí ze 40 až na 10 vdechů  
za minutu a teplota bývá třeba jen o 2 až  
3 stupně vyšší než okolní vzduch. 

JAK SE TVOŘÍ RAŠELINA ? 

Všichni jistě víte, že v našem okolí se bohatě  
vyskytuje rašelina, zvláště ve Slavkovském lese.  
Jak však vzniká? Rašeliniště je podmíněno  
nadbytkem vlhkosti, nedostatkem vzduchu a ži- 
vin v půdě, takže tam mohou žít jen některé  
druhy rostlin přispůsobené podmínkám – na- 
příklad r a š e l i n í k y (Sphagmales). Tyto  
rostliny svým odpadem odumíráním vytvářejí  
tmavohnědou hmotu – rašelinu. Tento pochod  
probíhá 10 až 20 tisíc let a vrstva bývá silná  
kolem 2 metrů. Rašelina má vynikající konzervační  
účinky. Nacházejí se v ní rostliny i zvířata stará  
několik tisíc let. Mimoto jsou vodními rezervoiry  
a proto jsou všechna význačná rašeliniště zákonem  
chráněná. 
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Z hradů v našem okolí: 

 

 

 

HRAD který smyl vítr a déšť 

 

V našem širším okolí zůstává řada středověkých hradů. Hrad, ze kte- 

rého nezůstalo takřka nic, – to je Šontál u Krásného Údolí za Černošínem.  

Silnice na Plzeň probíhá v trojproudém pruhu vesnicí Krásné Údolí. Na le- 

vé straně stojí budova bývalého velmi starého zájezdního hostince, který  

se nazýval „Zum schwarzen Ross“ (U černého koně). Zde se přepřahala spře- 

žení a odpočívali formani. Projdeme-li vesnicí vpravo dolů návsí, dosta- 

neme se do polí a přes ně pěšky k skalnatému hřbetu nad potokem. Tento  

hřbet proťala nová trojproudová silnice v údolí mezi Černošínem a Krásným  

Údolím. Přejdeme na místo, kde se hřbet zúžil a zase elipticky rozšířil a  

zvýšil na 463 m n.m. a vznikla přírodní bašta ze tří stran spadající ska- 

lisky prudce dolů (na jih a na západ k potoku, na sever proti bývalému  

mlýnu). Severní nejvyšší část je oddělena ještě mírným širokým příkopem  

od jižní části,kde bylo předhradí,kdežto na severní hlavní hrad. Na východ- 

ním rohu hradního vrchu má být zřetelné místo hradní brány, ke kterému vedla  

stará cesta přes příkopy. Bohužel toto místo jsme už nenalezli, snad příště  

budeme šťastnější. 

Hlavní hrad připomínají hromady kamení a zříceninová suť, stejně jako  

předhradí. Mělké prohlubně snad znamenají úzkou plošinu hradu a zarostlá  

vyšší místa a kopečky místo staveb a zdí. Vrch je tedy na třech stranách  

(SZ,JV,SV) obklopen příkopem, ovšem na severozápadě, proti býv.mlýnu, je 

příkop zcela rozrušen. Zde bylo asi malé mezihradí. 

Tak jako na jiných místech zůstalo těmto sporým zbytkům rozpadlého  

hradu Šontál označení „Starý zámek“, „U starého zámku“ („Altes Schloss“).  

Jiné hradní místo mezi Černošínem a Krásným Údolím, na levé straně silnice  

nad potokem a také sotva znatelné nazývalo se dříve „Starý zámeček“ („Al- 

tes Schlössel“) nebo také „Tančírna“. Heber se zmiňuje o tomto místě, ale  

Schmidt zde už nic nenalézá, píše o zbytcích zcela neznámého hradu či pev- 

nosti, tvrze, jejíž jméno však neznáme a všechny prameny o ní mlčí. 

Z historie Šontálu hradu je známo jen velmi málo. Prvým majitelem  

hradu, který je jmenován ve starém berním seznamu kraje Plzeňského v roce  

1379 – „castrum Schontal“, je jistý KAVAN a jeho bezvýznamný majetek je  

odhadován na čtyři hnoje. Kterému rodu tento Kavan příslušel, zda hrad po- 

stavil nebo zdědil, a kdo po něm byl majitelem a co se s hradem dělo –  

není známo. 

Avšak o sto let později se objevuje jakýsi rytíř Jan Licek ze Šontálu  

též Lička zvaný v r. 1477 jako hejtman na hradu Švamberku (Krasíkov) a pak  

14.12.1496 uvedený jako svědek na závětí paní Margarety Rožmitálské, manžel- 

ky pana Jindřicha ze Švamberka. 

Podrobnější zprávy máme o jiné větvi rytířů ze Šontálu, kteří podle erbu  

pocházejí z rytířů svojšínských, z doby okolo roku 1402. Tato větev vlastnila  

pevnost a vesnici Zádub, která byla r. 1379 rozdělena mezi tři vlastníky: Jin- 

dřicha, Ješka a Benedu. Tito se podepisovali od těch dob Zádubští ze Šontálu.  

(Nejde o náš Zádub, ale o Zádub u Stříbra). 
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Prvý byl Otto Zádubský ze Šontálu, v r.1449 v souvislosti s křižáckou výpravou  

do Saska jakýsi Jan Zádubský ze Šontálu, dále Hynek „ze Šontálu se sídlem na  

Zahadubu“ v r. 1493 dvakrát v listinách ve věcech svých poddaných, Jan II. Zá- 

dubský na Šontálu v r.1506, Otík v r.1512 jako svědek na listině. Kolem r.1530  

žili bratří Volf, Šebestián a Albrecht Zádubští, z nichž nejstarší byl odbyt  

penězi, mladší dva si rozdělili majetky Zádubu. Od Albrechta převzal pak Zá- 

dub jeho strýc Mikuláš v r. 1556; tento žil ještě 1579. Jeho synové pak pro- 

dali Zádub (Jiří a Šebestián) panstvu ze Švamberka v r.1612 (Jan Šeb. ze  

Švamberka zemřel 1615). 

Jiná větev Zádubských ze Šontálu se objevuje kolem roku 1520 na panství  

Hunčice a okolí – Jindřich ze Šontálu odkoupil od Petra Kokořovce z Kokořova  

rozsáhlý ale pustý hrad Frunštejn nájemní dvůr a ves Hunčice za 905 kop praž- 

ských grošů. jeho synové Václav a Jan se psali Zádubský ze Šontálu. Václav  

se oženil s Kateřinou z Horšic a od roku 1522 vlastnil Chřenovice, od r.1524  

Hunčice a Frumštejn. Asi za 50 let se objevuje na panství Hunčicích Jan Zá- 

dubský ze Šontálu (1572 a 1589) a rovněž Adalbert (1572), který žil ještě r.  

1615. Po bitvě na Bílé hoře byl ušetřen konfiskace Albrecht Zádubský ze Šon- 

tálu, který vlastnil Hunčice a Radimovice u Všerub. Jeho syn Vilém a Jan byli  

u trvalé armády, třetí syn Ladislav platil 500 rýnských zlatých r. 1628. Obje- 

vují se ještě jména Adam a Šebestián ze Šontálu, co však vlastnili není známo. 

Jan Vilém a Adam Šebestián Zádubský ze Šontálu, synové Vratislava a Magda- 

leny Úlické z Plešnice, koupili 31. srpna 1660 Hunčice včetně příslušenství od  

jakéhosi Antonína Steinbacha z Kraninchsteina za 15.718 zlatých. 

A nakonec: jakýsi Václav Zádubský ze Šontálu seděl v letech 1578-1603  

na Křenovicích a jeho synové Jan Kryštof, Adam a Albert Viktorin ze Šontálu  

prodali majetek v r. 1627 Jáchymovi z Říčan. Zatímco rytíři ze Šontálu vlast- 

nili rozmanité majetky v okolí, jejich rodový hrádek se rozpadl a krajina  

kolem něho zpustla. Již v roce 1544 uváděly se pusté vsi Lhota, Schönthal (dnes  

Krásné Údolí), Střížov a Oparov nikoliv k Šontálu, ale k majetku Švarcembers- 

kému na Třebeli. Oparov a Střížov zcela zmizely, jenom pomístní jméno pole  

„Čičová“ u Černošína vzpomíná na kdysi existující ves Střížov, která již ro- 

ku 1115 příslušela klášternímu majetku Kladruby a měla být zpustošena němec- 

kými křižáky v letech 1427-1431 v husitských válkách. 

Rod rytířů Zádubských ze Šontálu žil téměř do našich časů. 

  -rš- 

Literatura: G. Schmidt Burgem Westböhmens, Mies 1923 

 A. Sedláček Hrady a zámky 
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K 1. březnu 1975 dosáhl počet zájemců o práci v kroužku a ode- 
bírání Hameliky počtu padesáti, čímž je uzavřen okruh odběrate- 
lů. Množí se 50 ks plus 5 ks pro úřední potřebu. Omlouváme se  
za zpoždění u čísla 3, zaviněné sháněním papíru. 

 

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 čísla přispěli: Vojtech Neustupný, Otakar Kavka,Vladimír Šin- 

delář a Ing.Richard Švandrlík. Páté číslo III.ročníku vyšlo 4.března 1975.  

Vychází jako občasník. 


