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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a KONEC VÁLKY 
V příštích dnech budeme vzpomínat slavného konce druhé 

světové války. 9. květen 1945 – den míru – se stal státním  

svátkem naší republiky. Jako v jiných místech našeho pohra- 

ničí, bývalých Sudet, nemohlo ani v Mariánských Lázních dojít 

k otevřenému odboji, k povstání. Ve městě žilo jen několik  

Čechů – jednotlivců a celý okres Mariánské Lázně byl přeplněn 

německým vojskem a uprchlíky. 40 000 vojáků zajali Američané  

v prostoru nad Mariánskými Lázněmi, v lesích u býv. Sangerber- 

gu. Ve městě se pak udává počet obyvatel v té chvíli – 40 000! 

Nacističtí vojáci se nezmohli v Mar. Lázních ani k nejmenšímu 

odporu. Německé ženy po třikrát soustavně rozbouraly barikády, 

které vojáci stavěli proti postupujícímu americkému vojsku.  

Nálada mezi Němci byla různá; někteří věřili do poslední chví- 

le, že je zachrání nějaká V 3. Největší obavy měli Němci před 

příchodem Rusů. Když přišla zpráva, že Rudá armáda postupuje  

od Karlových Varů, nastala hrozná panika. Cestou necestou uhá- 

něli němečtí lazaři o berlích a ti, co nemohli chodit, byli 

vezeni v dětských kočárcích do Bavorska. V noci z 5. na 6. 

květen 1945 přiblížili se Američané do samé blízkosti města.  

6. května 1945 vjelo americké vojsko po státní silnici z Vel- 

ké Hleďsebe do Mariánských Lázní. Bylo to prvých 20 tanků, 

později přijížděly další. Mezi prvními, kteří přijeli do města 

byl i jeden Čechoameričan z Texasu. Američtí vojáci rychle 

prohlíželi všechny domy a ve 13 hod. byla obsazena radnice,  

kde si zřídili Američané zprvu vojenskou úřadovnu. O těchto 

chvílích hovoří i první stránky české kroniky Mariánských  

Lázní, které citujeme na následujících stranách. 

 

Podle článku „Jak byly osvobozeny Mariánské Lázně“, Lázeňský 

časopis Mariánské Lázně č.12/46. 

  

6. 



- 73 - 

 

„Počátky osídlování r. 1945. 

Poměry před okupací byly v Mariánských Lázních tako- 
vé, že na 7 000 obyvatel německé národnosti připadalo asi  
650 Čechů, hraničářský život zdejších Čechů byl skutečně  
velmi těžký; ačkoliv byli naši hraničáři vychováváni k hájen- 
í našich hranic, museli v r. 1938 před 1. říjnem ze zdejší 
krajiny odejít. Přední menšinoví pracovníci byli zatčeni,  
mnozí nechali zde všechen svůj majetek a museli odejíti  
s holým životem do vnitrozemí. 

Ke konci války r. 1945 mělo město se všemi vojenskými 
lazarety na 40 000 obyvatel. Bylo tudíž zcela přelidněno.  
Mezi těmito obyvateli bylo pouze asi 80 Čechů a Slováků,  
kteří zde za války zůstali nebo sem byli přikázáni na práci. 
V revolučních květnových dnech 1945 zde nedošlo k žádnému 
povstání ani hrstky zdejších Čechů ani antifašistů německé 
národnosti. Samí obávaní nacisté v přeplněném městě vojáků  
a lazaretů se k žádnému odporu nepostavili, neboť asi tři  
dny před příchodem spojeneckých jednotek ujaly se německé  
ž e n y  samy řízení. Tak na státní silnici Velká Hleďsebe  
– Drmoul byly silné silniční barikády, avšak německé ženy je  
potřikráte odstranily, přestože byly hlídány muži jednotek  
SS. Když je ženy odstraňovaly po třetí, dívali se na ně již 
američtí vojáci z kopců. Nálada mezi Němci byla různá a pa- 
novala i panika. Ti nejhorlivější věřili ještě ve svého vůd- 
ce a nové zbraně, ostatní jen resignovaně přihlíželi udá- 
lostem. Největší obavy měli před Sovětskou armádou. Jak se 
roznesla v Mariánských Lázních zpráva, že se Rusové blíží  
od Karlových Varů k Mariánským Lázním, nastala hrozná pani- 
ka. I nemocní a ranění o berlích utíkali směrem k bavorským 
hranicím. Dokonce ti, kteří nemohli chodit, byli odváženi 
v dětských kočárcích přes pole, pryč od města. Sovětští par- 
tyzáni byli v tomto území před příchodem americké armády, 
setkali se i s tankovými hlídkami americkými; vstupem Ame- 
ričanů se stáhli k Rudé armádě. 

Nebylo zatím času na zvelebování města, neboť se mu- 
selo docíliti v prvé řadě právního postavení Čechů a Slová- 
ků na rozdíl od Němců. Byl proto ustaven 19. května 1945 Re- 
voluční národní výbor. Nejprve byla českými lidmi obsazena 
radnice, i když mnoho německých úředníků zatím zůstalo k vyři- 
zování administrativy související s německým obyvatelstvem.  
Jako prvý úřad fungovala pošta, neboť již 21. května 1945 
přijela řádně organizovaná výprava poštovních zaměstnanců. 
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Dne 24. května 1945 přijeli členové bezpečnosti. Dne 28. 
května 1945 se již hlásili na Revolučním národním výboru  
Dr. Jan V i c h t a  a Dr. František S k á c e l í k, vedou- 
cí funkcionáři ustavené Okresní správní komise, jejímž před- 
sedou se stal poštovní zaměstnanec Josef N ě m e c. 

Dne 29. května 1945 přijel do Mariánských Lázní notář 
Vladimír K o v á ř, je to první český notář v historii Ma- 
riánských Lázní. Dne 2. června 1945 přijede do Mariánských  
Lázní 106 členů finanční stráže, dne 4. června 1945 pak při- 
jíždějí železniční zaměstnanci v počtu 23. 

Dne 8. června 1945 je nařízeno hlášení všech Němců na po- 
licejním úřadě. Dne 15. června 1945 zahájil činnost okresní 
školský výbor, ve funkci zmocněnce ministerstva školství a 
osvěty pro zdejší okres Rudolf M a ř í k, ředitel škol z Čes- 
kých Budějovic a tajemníkem Jan P ř í h o d a, rovněž z Čes- 
kých Budějovic. 

Program obnovy města. 

Ve schůzi MSK v Mar. Lázních dne 4. ledna 1946 byl vypra- 
cován velký program úplné obnovy lázeňského života v tomto 
důležitém středisku. Počítá se s nezbytnými opravami komuni- 
kací, s rozšířením veřejného osvětlení a opravami 42 městských 
budov a 225 zkonfiskovaných budov ve správě města. Tyto nej- 
nutnější opravy si vyžádají náklady asi 15 milionů Kčs. Sta- 
vební adaptace všech 80 hotelů a pensionů v Mar. Lázních jsou  
rozpočteny na 56 milionů Kčs. V plánu MSK je dále obnova  
hřišť, zřízení trolejbusové dopravy a konečně v době sezony  
zrušení vázaného hospodářství pro lázeňské hosty. Program je  
vypracován velmi podrobně a jeho důkazem iniciativnosti a smys- 
lu pro vyšší zájem našeho hospodářství. Občané města si jen 
přejí, aby bylo v praxi uskutečněno vše, co je navrhováno.  
Vláda republiky poskytla městu úvěr 59 milionů Kčs na obnovu 
města, což je velké pochopení pro potřeby našeho pohraničí. 

Sovětský velvyslanec v Mar. Lázních. 

Dne 6. ledna 1946 navštívil naše město jen krátce sovětský 
velvyslanec Zorin, který přijel zcela neohlášen. Tento vzácný 
host přijel ráno z Karlových Varů a ještě téhož dne odpoledne 
Mariánské Lázně opět opustil. Jeho návštěva vzbudila mezi 
občanstvem radostný zájem. 

Otevření bobové dráhy. 

První měsíc letošního roku /1946/ znamenal též zahájení 
populárního sportu Mariánských Lázní – otevření bobové dráhy. 
Zahajovacího aktu 20.1.1946 přestřižením cílové pásky se zú- 
častnil ministr Zdeněk Nejedlý. Po zahájení závodů odešel s. 
ministr k nejnebezpečnější zatáčce trati, kde se zájmem sledo- 
val projíždějící boby. Pořad byl vyplněn exhibiční jízdou,  
která na zledovatělém terénu byla velmi nebezpečná. 

Z kroniky města Mariánské Lázně, str. 1 až 7 -rš- 
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NOVÝ SERIÁL 

NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ VÁLKY… 
V letošním roce jsme připravili aktuální seriál  

k 30. výročí osvobození ČSR Rudou armádou, v němž chceme 
zveřejňovat různé události a zprávy z našeho blízkého  
okolí z doby konce druhé světové války. Článek V. Neustup- 
ného o hrobech sovětských zajatců v Mnichově byl prvým 
příspěvkem v řadě. Dne 10. dubna 1975 vyjde zvláštní číslo 
„Hameliky“, monotématické, v němž jsme shromáždili veškeré 
zprávy a dokumenty o pístovské tragedii, která se udála  
21. dubna 1945. Číslo má 40 stran a vyjde v rotaprintové  
úpravě. 

Nejvíce obětí války pochází z pochodů smrti, které 
procházely křížem krážem naším krajem a zanechávaly děsné  
stopy: mrtvé v příkopech u cest. Všechny okolní hřbitovy  
mají takové nebo podobné hroby. Některé hroby, neoznačené,  
na opuštěných místech v lesích a lukách, už sotva objevíme. 
Trasy jednotlivých pochodů smrti jsou předmětem intenziv- 
ního studia odborných historiků. Stále není zcela jasno,  
kdy, kudy který transport šel, protože nejsou písemné mate- 
riály o nich. Proto mají velký význam vzpomínky přímých 
účastníků pochodů a výpovědi místních obyvatel – pomocí  
těchto pramenů, kousek po kousku, spřádají se trasy. 

Dnes ocitujeme vzpomínky francouzské vězeňkyně číslo  
58 330 – Jeanine Clément z koncentračního tábora ve Svata- 
vě. V něm živořily ženy sedmi národností. Tábor podléhal  
koncentráku Flossenbürg. 14. dubna 1945 vydal Himmler roz- 
kaz: „Ani jeden živý vězeň nesmí se dostat do rukou spo- 
jenců!“ a tak nacisté přikročili k likvidaci tábora ve Sva- 
tavě. Ze Svatavy byly vypraveny tři pochody smrti. Jeden  
skončil až u pramenů Vltavy na Šumavě, druhý na Žatecku a  
třetí ve Slavkovském Lese. „Žatecký“ pochod smrti vyrazil  
16. dubna 1945. Jeanine Clement vzpomíná: 

„16. duben 1945 v 11.30 hod. opouštíme svatavský tá- 
bor a jdeme směrem na Neurembo (Neu Rohlau – Nová Role). 
Po trmácivé cestě, dlouhé asi 30 km tam docházíme  
v 7 hod. večer. V Neurembo jsme našly stovky stejně  
nešťastných lidí jako my. Mnozí tu umírali. V tábo- 
ře jsme se zdržely do 19. dubna 1945. Potom nás hna- 
li na horní nádraží v Karlových Varech. Tam nás na- 
cpali do dobytčáků. Až do 23. dubna jsme nesměly opus- 
tit vagony, jež s námi stály na slepé koleji. Dostaly  
jsme příděl jídla na tři dny: osminku chleba, trochu 
margarinu, kousek sýra, cukr, 1 brambor. Teprve 23. dub- 
na se náš vlak dal do pohybu. Citelně se ochladilo,  
dalo se do deště. Jely jsme k Bečovu. Když nás vy- 
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hnali z vagonů, odvedli nás na jakési hřiště. Te- 
prve o půlnoci nám rozdali po čtvrtce chleba.  
24. dubna 1945 jsme došly do Teplé. Ubytovali nás  
ve stodole na okraji městečka. Každá z nás dostala  
2 brambory. 
25. dubna 1945: Dnes jsme odpočívaly. Každý häftling  
dostal 5 brambor a ždibec margarinu.  
26. dubna 1945: Bez snídaně opouštíme Teplou. Je 7 hod.  
Někdo říká, že jdeme na Mariánské Lázně, jiné hovoří  
o Plané, cesta je plná oklik. Nakonec se ocitáme v Ko- 
kašicích u Konst. Lázní. Je už půl deváté večer. Tuhle  
noc přespíme v polích. Kamarádka Dedée chtěla utéci.  
Byla zastřelena. 
27. dubna 1945: Jdeme prý ke Stříbru. Na cestě jsme  
dostaly kávu a tři brambory. V 6 hod. večer jsme došly  
ke Stříbru. Nahnaly nás do kůlny. Zima je o to větší,  
že nás trápí hlad.  
28. dubna 1945: Přiblížily jsme se k Cebivi. U cesty  
je řepkové pole. Jedna kamarádka si utrhla několik  
stonků a snědla je z hladu. Byla za to zastřelena.  
Zas nás někam vracejí. Nakonec se ocitáme v konírně.  
U koní je teplo… 

7. května 1945: Rudá armáda proniká do Čech. Většina  
žen opouští transport. Nikdo po nás nestřílí. Večer  
se dostáváme do Bitozevsi. Jsme zachráněny!“  

Podle článku Václav NĚMEC – Michal FRANKOVIČ „F.K.Lager Zwodau“  
in: Hlas revoluce 1970. 

Tepelský knihovník Filip M. Klimeš 
Filip Klimeš, tento vynikající knihovník a tepelský archi- 

vář uspořádal klášterní knihovnu podle novějšího způsobu. Jako 
první zveřejnil tepelský rukopis „Codex Teplensis“ a napsal 
dějiny kláštera tepelského. 

Po vysvěcení na kněze 6. srpna 1837 byl jmenován kaplanem 
v Mnichově u Mar. Lázní. V cizím prostředí, vzdálen od kultur- 
ního centra, byl nejprve velmi nešťasten. To, že byl jako čes- 
ký příslušník premonstrátského řádu poslán do ryze německé  
obce, bylo záměrné germanizační úsilí tehdejšího opata Mel- 
chiora Mahra (1836 – 1842). 

V Mnichově se počal Klimeš zabývat problematikou vzdělání  
a výchovy, v níž viděl jako všichni obrozenečtí pracovníci, 
nejdůležitější cestu ke zlepšení existence lidstva. V Mni- 
chově působil celkem dva roky. Později přiměl tepelského opa- 
ta, k budování kláštera školských sester a dívčího pensionátu  
v Mnichově. Před zahájením stavby se seznámil se zařízením a  
organizací podobných ústavů v Horažďovicích, v Praze a v cizině.  
Jeho přičiněním se v mnichovském pensionátě vyučovalo českému  
jazyku. Až do konce života v roce1886 docházel do Mnichova a  
staral se o rozkvět ústavu. Dívčí pensionát byl vybudován v ro- 
ce 1856. Od roka 1960 slouží jeho Ústav sociální péče mládeže. 

 -V. Neústupný- 
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Počátkem tohoto roku bourala se část domu čp. 52, dnešní 
„Sofie“. Byl to zadní trakt kdysi nejslavnějšího hostince  
na samém konci lázní. Dnes již stál uprostřed města, naproti 
zotavovně Zápotocký, pod anglikánským kostelem. 

Dům čp. 52 postavil v roce 1820 Franz Seidl (připomínáme 
jeho paní, roz. Hořejší) a nazval jej „Bílý lev“. Stál osamocen 
na konci lázní pod vrchem Darnem a kolem hostince U lva se 
chodilo k mariánskolázeňskému mlýnu, dnešnímu Cristalu, na 
vycházku. Pochopitelně, že posezení „U lva“ mnohé zlákalo tak, 
že ani k mlýnu nedošli. Seidlovi neměli dům dlouho v držení. 
V roce 1838 je uváděn jako majitel již řezník Adam Köstler a  
od Felbingera se dovídáme, že hned v roce 1840 dal Köstler po- 
stavit onen zadní trakt budovy s deseti okny. Zadní trakt se 
stavěl v září a v říjnu 1840 (boural se déle než stavěl) a  
jako novinku uvádí Felbinger to, že Köstler nechal uvnitř ve 
dvoře postavit pavlač! Dům se později přejmenoval na „Anglic- 
ký dvůr“ – Englischer Hof – a v r. 1900 majitelem byl Josef 
Köstler. Felbingerova kresba „bajlajfik“ zachycuje zadní trakt 
v roce 1840, po svém dostavění: 
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1. duben – apríl – dal ještě v roce 1939 místním Němcům  
možnost k aprílovému žertování, jak usuzujeme podle místního 
deníku Marienbader Zeitung z 31.3. a z 1.4.1939. Vždyť bylo  
14 dnů po vyhlášení protektorátu: Češi byli pokořeni. Vybí- 
ráme dva články z tehdejších Marienbader Zeitung: 

POMNÍK PRO BENEŠE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

Mar. Lázně 1. dubna 1939. Bývalému presidentovi Česko- 
slovenské republiky má být v Mariánských Lázních na místě,  
kde dříve stával židovský kostel, postaven pomník z vděč- 
nosti – jako děkovnou vzpomínku na jeho nesčetněkrát proká- 
zanou náklonnost k Němcům. Návrh k tomu pochází od proslulé- 
ho českého sochaře Jana Kracinaře a představuje Beneše v ži- 
votní velikosti, v pravé ruce držícího kružítko, zatímco ruka 
levá opisuje oblouk. Dva metry vysoký podstavec nese na před- 
ní straně nápis: „Nezapomenutelnému presidentovi proslavené 
České republiky vděční Němci. „A po stranách stojí nápisy: 
„Pravda vítězí!“ A „S poctivostí nejdál dojdeš!“. 

Rovněž zdejší ortsgrupa Svazu Němců, německého Kultur- 
verbandu a sociální demokracie rozhodly, že pro svého milované- 
ho presidenta, který své ne bezvýznamné příjmy použil výlučně  
ke zřizování německých škol a k podpoře strádajících němec- 
kých obyvatel a přitom sám úplně přišel na mizinu, uspořádají  
všeobecnou sbírku, aby mu umožnily bezstarostný podzim života. 

Beneš, který byl nenáviděn pro svou náklonnost k Němcům 
českými šovinisty a proto musel po převratu prchnout, žije nyní 
v nejnuznějších poměrech v New Yorku a živí se bídně prodejem 
akcií Národního svazu.  M.Z. J.65/S.78 

BALNEOSAURUS VYHRABÁN NA RAŠELINIŠTI 
(Obrovský netvor z šerého dávnověku k vidění.) 

Mar. Lázně 1. dubna 1939. U příležitosti konaných pokus- 
ných výkopů na rašeliništi u Šancí narazilo se při dobývacích 
pracích v hloubce 20 m v jedné jílovité šachtě na pozůstatky 
jakéhosi zvířete ze zátop ohromných rozměrů. Byl ihned uvědo- 
men úřad pro výzkum pravěku a na místo se dostavil profesor  
A. Daba z Berlína, který vyjádřil přesvědčení, že jde o ještěra 
z rodu veleještěrů, kteří byli domovem ve Slavkovském lese až  
do doby ledové. Po namáhavé dlouhé práci byla kostra odkryta,  
očištěna od hlíny a rašeliny a složena dohromady v ohromné 
kolně. 

Již v minulosti se občas narazilo při vykopávkách raše- 
liny na kosti pravěkých druhů, které jsou vystavovány ve vitri- 
nách u stěn Mariina pramene. Jak se toto zvíře dostalo až sem,  
o tom možno pouze spřádat domněnky. Krajina rašeliniště byla 
kdysi porostlá kapradím, které tu vytvářelo neproniknutelné  
bludiště. Sem se mohl netvor dostat při hledání potravy a byl  
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překvapen sesouvajícím se ledovcem na Darnu a zavalen. Z ve- 
likosti pravěkého zvířete možno činit závěr, když se dovídáme,  
že vystavenými žebry by mohlo projet nákladní auto! 

Úřad výzkumu pravěku daroval veleještěra mariánskolázeň- 
skému muzeu. Protože však jsou prostory tohoto muzea příliš  
malé, bude veleještěr sestaven na dvoře domu Sansoussi (dnes  
fotoslužba – naše poznámka) a zítra tam bude možno je spat- 
řit. Po přestavbě a skončení úprav městského parku bude 
balneosaurus, jak byl tento druh veleještěra učenci nazván,  
v budoucnu natrvalo umístěn tam a za příslušný poplatek bude  
přístupný. M.Z. J.66/S.77 (1939) 
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mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 

 

 

 

ÚŠOVICKÝ OTAZNÍK 

Nejstarší historie Úšovic je zahalena tajemstvím a přece 
proskakují různé zprávy ze starých pramenů, o tom, že „za vsí  
se nachází zbytky valů“(Ort-Sládek, Hamelika č.9/II.). V  
„Uměleckých památkách Čech“ (1957) se píše o „zbytcích valů  
a příkopů středověkého hradu“, je tu pověst o úšovickém hradě  
(Hamelika č.1/III.). Franz Klement ještě v r.1882 psal: „Jmé- 
no Auschowitz pochází od dávno již rozpadlého hrádku Ušwice  
(Ušowice), jehož valy je možno ještě dnes spatřit v blízkosti  
dvorů čp. 37a 38.“ 

Proto jsme po důkladnějším průzkumu terénu provedli několik 
pokusných sond, které však dosud skončily bezvýsledně: 

Sonda č.I., hl. 45 cm, dél.100 cm: objevilo se novodobé,dnes 
již nepoužívané smetiště s množstvím kovových předmětů a 
keramických střepů. 

Sonda č.II. v propadlině neznámého původu o průměru 2,5 m 
hloubky 2 - 2,5m,dnes používané za smetiště. Sonda hl.50 cm, 
průměru 40 cm bezvýsledná. Vrstvení hornin v lomu propadliny 
odpovídá přírodnímu složení hornin. 

Sonda č.III. hl.55 cm bezvýsledná. 

Sondy byly prováděny na parcele čp.36 s lask.svolením uživa- 
telů. Kde vlastně stával úšovický hrad? 

Průzkumem terénu jsme objevili několik dalších míst, která 
pro svou výhodnou polohu v terénu mohla odpovídat založení hrád- 
ku či tvrze. Nejpravděpodobnější místo je vyvýšenina, na které  
stojí kostel, třebaže nutno počítat s tím, že při pozdějších te- 
rénních úpravách se profil terénu měnil (železnice, silnice).  
Avšak toto je jen jedna z možností, neboť v okolí je více tako- 
vých příhodných míst, která by se hodila k stavbě hradu. Najde- 
me úšovický hrad? Hrad, který opravdu byl? 

 -zb-jn- 
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Václav G r ö s s l  

I. část: Předslovanské osídlení 

Nejstarší dosud zjištěné památky po pobytu člověka  
v našem horním Poohří, tj. na Chebsku a Karlovarsku, nále- 
žejí do starší a střední doby kamenné čili paleolitu a meso- 
litu (600 000 – 4 000 let). Nálezy pochází z Třebeně, Jin- 
dřichova a Tašovic – Starého Lokte. Jsou to drobnější silně  
omleté křemencové úštěpy. Uvedené, sice ojedinělé nálezy, jsou  
neklamným svědectvím, že nejstaršími obyvateli horního Poohří 
byli lidé neandrtálského typu. 

Na rozdíl od těchto, velmi vzácných a prozatím jen ojedi- 
nělých paleolitických památek, známe z horního Poohří mnohem 
četnější doklady mesolitického osídlení. Při terénním průz- 
kumu bylo již kromě známých Tašovic – Starého Lokte, objeveno 
celkem jedenáct do této doby neznámých mesolitických nalezišť: 
1.Cetnov, 2.Chocovice, 3.Dřenice, 4.Dvorek, 5.Pomezí nad Ohří  
I. (na pravém břehu Ohře), 6. Pomezí nad Ohří II. (východně od 
ústí Roslavy do Ohře), 7. Seníky, 8. Třebeň l. (na návrší za 
hřbitovem nad levým břehem údolí Ohře), 9. Třebeň II. – Nový 
Drahov, 10. Tršnice a 11. Žirovice. 

Mesolitické sídliště v horním Poohří leží vesměs v těsné 
blízkosti vody. Tato skutečnost svědčí o tom, že podstatnou 
složkou hospodářské základny v tomto období byl především 
rybolov, i když význam lovu ostatního zvířectva a sběru lesních 
plodin nesmí být podceňován. 

Mesolitické sídliště v horním Poohří nacházíme také na 
vyvýšených místech, zvláště na pahorcích nebo ostrovech a na 
skalnatých útesech. 

Ve střední době kamenné s poměrně značnou hustotou osíd- 
lení můžeme sledovat, že oblast horního Poohří tvoří dvě pásma  
(Chebsko a Karlovarsko), obě s četnými doklady pobytu tehdej- 
šího člověka. V dalších údolích pozorujeme poněkud změny. 
V některých epochách pravěkého vývoje vidíme, že centrem osíd- 
lení je chebská pánev a že na Karlovarsku jsou jen nečetné  
stopy pobytu člověka. 

Nejstarší nálezy zemědělského osídlení (jak můžeme nazvat  
obyvatelstvo mladší doby kamenné podle doložitelného zeměděl- 
ství) jsou oblasti horního Poohří oproti mesolitickým nálezům 
značně řidší. Většinou nálezy tvoří kamenné nástroje, které by- 
ly nalezeny na Chebsku v Dolnicích, ve Františkových Lázních,  
v Jindřichově, Střížově a Sv. Kříži; na Karlovarsku v Dalovi- 
cích, Boru a Čenkově. 

Pozdní doba kamenná – eneolit – je na Chebsku zastoupena 
opět několika nálezy: měděná sekyrka, kamenné hlazené nástroje 
(Františkovy Lázně). Ve starší době bronzové, kdy ve středních  
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a severozápadních Čechách máme možnost sledovat velký hospo. 
dářský a kulturní rozvoj, je v oblasti horního Poohří poměrně 
klidno. V mladší době bronzové a starší době železné (hal- 
štatské) sehrála ve střední Evropě důležitou a mnohde rozho- 
dující úlohu kultura lužická. 

L u ž i c k ý  l i d ,  l i d  p o p e l n i c o v ý c h  
p o l í , se objevil ve střední době bronzové od r. 1800 př.  
n.l. a rozšiřoval se z Lužice do dalších příznivých oblastí. 
Proniká až na Chebsko, též k Baltskému moři a daleko na východ 
k Pripjetským bažinám. V Čechách stanul při severních a seve- 
rovýchodních hranicích a dostal se z velké části na Moravu i  
na Slovensko. Zanechal po sobě všude velmi mnoho důležitých 
památek v podobě popelnicových polí, tj. pohřebišť, a v podobě 
sídlišť. 

Největší popelnicové pole je u Žírovic za Františkovými 
Lázněmi. Uprostřed lesíku na návrší je upravené pohřebiště,  
které leží stranou dopravy v nerušeném terénu. Na místě po- 
hřebiště byly již v roce 1880 nalezeny hliněné pravěké nádoby  
s kostmi. Nálezu však nebyla věnována pozornost. Pohřebiště  
bylo pak objeveno koncem července 1929 náhodně lázeňským hos- 
tem z Prahy, který dlel ve Františkových Lázních. Šlo tehdy o  
velkou hliněnou nádobu, která se nalézala v hloubce asi 50 cm  
v místech, kde byl odebírán písek. Bylo zjištěno, že obsahovala  
lidské kosti s několika menšími zuby, patrně dítěte, a dva ma- 
lé kovové předměty. Lidské kosti byly rozdrcené. Uprostřed  
místa je hlavní hrob obklopen největším kamenným kruhem. 

Původně byla nad hlavním hrobem včetně kamenného věnce 
navršena mohyla. Postupem doby byly její zeminy odplaveny  
při deštích. Při odkrývání hlavního hrobu se přišlo na stopy, 
které nasvědčovaly, že mohyla byla na severní straně prokopána,  
aby se dospělo k hrobu, který byl patrně vyloupen. Proto byly  
ve vlastním hrobě nalezeny jen pazourek, několik střepů hlině- 
ných nádob a částečky z bronzu. Usuzuje se, že zde byla pocho- 
vána významná osoba. 

Na pohřebišti bylo zjištěno až dosud 30 míst, kde byly  
tzv. žárové hroby lužického lidu. V těsném sousedství pohře- 
biště později byly nalezeny další hliněné nádoby: část hlině- 
ného kruhu, dvě misky z červené jemné hlíny, hliněná nádoba,  
kde se našly zbytky rozdrcených kostiček dítěte. Vedle dětské  
urny byla menší rozrušená nádoba, patrně hrneček, z kterého děc- 
ko jedlo. Kromě těchto nálezů byly vykopány další hroby a urny.  
Mezi nimi malý hrnek s ouškem, který obsahoval pozůstatky malé- 
ho děcka a prstýnek z bronzu. Vedle hrnku ležela mistička a 
nádobka ze silné navrstvené hlíny, uvnitř černé, vně červené, 
patrně hračky dítěte. V dalším hrobě byla v urně část talíře, 
který uvnitř černě hlazený, vně hrubý. 

V těsném sousedství pohřebiště, směrem k Žírovicům, v mís- 
tech pískovny, byly nalezeny stopy po sídlišti. Na sídlišti  
bylo nalezeno 12 ohnišť. Na jednom místě byl nalezen kamenný  
krb. Objev potvrzuje, že se lužický lid zdržoval delší dobu  
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v kraji s trvalejším sídlištěm. Kromě ohnišť byly nalezeny  
na sídlišti ještě jámy naplněné dřevěným uhlím a střepy z hli- 
něných nádob, křesací kámen, velký topasový křišťál, používaný 
ke křesání, drtící kameny k drcení obilí a dobře zachovaná  
bronzová šipka. 

Žírovické sídliště a pohřebiště je pro celé Chebsko vel- 
mi významným předhistorickým památníkem. Místo, kde se nalézá  
pohřebiště a sídliště, se nazývalo „h á j“ a byl to zajisté  
posvátný háj z doby lužického lidu. 

Nálezy z pohřebiště a sídliště jsou umístěny většinou  
v městském muzeu v Chebu a částečně i v městském muzeu ve  
Františkových Lázních. 

Další nálezy byly v těchto osadách: Dolnice, Dolní Lomany, 
Dřenice, Ensenbruck, Hoiahaus, Cheb–hradní nádvoří, Chocovice,  
Jindřichov, Kammerdorf, Kornovy Liebeneck, Mühlbach, Pomezná, 
Reissig, Soos, Sorgen, Sorghof, Třebeň. Jedná se o nálezy hlině- 
ných nádob, kamenných nástrojů a šperků. 

Ve sbírkách františkolázeňského muzea jsou kromě žirovic- 
kých ještě další nálezy. Je to 40 dřevěných kůlů, dosti dobře  
zachovaných, za slatiniště. Kůly jsou 1 m dlouhé. První domněn- 
ka, že jsou to kůly z kolových staveb, později ustoupila dohadu, 
že kůly byly zahroceny bobry, kteří kdysi žili v naší krajině.  
Ve slatiništi byly nalezeny také kamenné nástroje, hlavně se- 
kerky a tři kamenné šipky. Ze slovanské hradištní kultury máme  
nálezy ze Střížova: hliněná nádoba, dvě kamenné sekerky. Na  
Ašsku jsou pravěké nálezy dosud velmi sporé. Západně od Aše na  
přechozu (Preg) byl nalezen roku 1924 kámen v podobě krychle.  
Původně byl kulatý a jeho stěny jsou opracovány a zploštěny.  
Na jedné straně jsou písmena XF. Jde patrně o závaží. Stopy  
po osídlení v pravěku nejsou dosud známy. Ašsko bylo patrně 
zcela zalesněno a sloužilo jako loviště. 

Podle nálezů na sídlištích v jiných místech, kde byla čistá 
lužická kultura, je možno doplnit některé údaje i o žirovickém  
sídlišti. Chatky jsou sroubeny ze dřeva a to velmi primitiv- 
ním způsobem. Hlavní opěrné sloupky chatky byly zapuštěny do  
země a dřevěné výplně stěn vymazány a chráněny hlínou. Chatky  
jsou čtyřúhelníkové o jedné jizbě a předsíni. Jejích podlahy  
byly upěchovány a zarovnány, případně hliněné. Rovněž vnitřní  
stěny byly vymazány hlínou. Rozměry asi 8x6 m. V chatce bylo  
ohniště v menší prohlubni poněkud stranou nebo byl vybudován  
krb z kamenů. Kouř nebyl odváděn zvláštním komínem, nýbrž pouze 
otvorem ve střeše. Ke krbu nebo k jeho kamennému obložení, pa- 
třívali též hliněné jehlancové podstavce s otvorem ve dvou tře- 
tinách výšky. 

V jizbě kromě ohniště nebo krbu bývaly ještě v zemi pod- 
lahy vyhloubené jímky, odpadové jamky na popel, zbytky jídel a  
na ostatní předměty, které neměli pro obyvatele již ceny. Od- 
padové jámy bývaly někdy též za chatkou nebo v její blízkosti. 

Obyvatelé pěstovali k obživě hovězí dobytek, kozy, svině a 
ovce. Dobytek skýtal maso a podle nalezených kostí měl převahu 
nad ostatní divou zvěří, kterou byl jídelníček doplňován. Síd- 
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lil zde lid výlučně zemědělský, který měl svá políčka a na nich 
pěstoval obilniny. Pole si obdělával dřevěným rádlem. Byly pěs- 
továny pšenice,proso a ječmen,sklizeň byla prováděna bronzovými 
srpy. Získané zrno, podle nálezů velmi drobné, se dobře vysušilo  
a uskladňovalo se ve zvláštních jamách nebo na dřevěných sýp- 
kách. Nalezly se i luštěniny jako čočka a hrách, boby a olejna- 
tá semena. Pro vlákno byl pěstován len. 

Sklizené zrní se podle potřeby drtilo ručně na drtících  
mlatech. Mouka byla hrubá a obyvatelé měli zajisté dobré zuby,aby 
potravu rozmělnili. Dokonce se tvrdí, že zuby nalezené na  
pohřebištích lužického lidu jsou velmi nízké jakoby obroušené  
od jídla. K úpravě jídel sloužily hliněné nádoby: zásobnice, 
mísy, misky, džbány, šálky, hrnce a pod. 

Lužická keramika byla vyráběná z hlíny, která byla smíse- 
na s pískem. Menší nádoby se vyráběly z jemnějšího materiálu  
a na povrchu byly natírány jemnou, různě barevnou hlínou. 

Lužický lid převzal nebo zdědil i kamenné nástroje, které  
se nalézají v jeho sídlištích,nežli si zhotovil nástroje bronzo- 
vé,hlavně sekerky,šipky,jehly a ozdoby. Charakteristickým a užit- 
kovým předměte je bronzová spona, kterou spojoval oděv pod kr- 
kem nebo na ramenou a konečně i skráňové kroužky, které slouži- 
ly k ozdobě a byly nošeny ve vlasech nad skráněmi. Z ostatních 
předmětů jsou to bronzové srpy,holící nože,bronzové knoflíky aj. 

Zvláštní vyspělost naši lužičtí předchůdci projevili v po- 
hřbívání svých mrtvých. Žirovická pohřebiště, vlastně urnový háj 
je toho dokladem.Jsou zde i posvátná pole mrtvých na mírně vyvý- 
šeném místě v písčité půdě,aby se ostatky mrtvých neničily a by- 
ly dobře uchovány. Žárové hroby jsou v menších nepravidelných  
skupinách, někde ve dvou, jinde ve třech i ve čtyřech vedle sebe  
a některé porůznu roztroušeny. Smrt jedince zapůsobila velmi  
citelně na obyvatele a pohřbívání se stalo zvláštním, pečlivě  
dodržovaným kultem. Mrtví byli nejdříve spalováni na určitém  
k tomu účelu vybraném místě; zbytky nespálených kostí byly peč- 
livě rozdrceny na drobné kousky, vyčistěny od popelu a vloženy  
do hliněné nádoby nebo do více nádob. Nádoby byly pak pohřbeny  
na pohřebišti a pečlivě uloženy do země. Částečky kostí byly  
do nádoby uloženy počínaje od nohou a konče lebkou. Někde byly  
do hrobu kladeny i nádoby s potravinami a nápoji a také bylo  
patrně zvykem házet do otevřeného hrobu zlomky rozbitých nádob. 
  K ochraně nádob byla nakupena kamenná ob- 
  ložení. Podle důležitosti a významu zes- 
   nulého byly navršeny i hroby v podobě  
    mohyl a zajištěny rovněž kamenným věn- 
     cem. Do hrobu se dávaly předměty zes- 
      nulého:bronzové sekerky,šipky,ná- 
       ramky,jehlice,oštěpy,spony,srpy 
        a drtící kameny. 
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Do dětských hrobů se přidávaly dětské hračky jako hliněná chřes- 
títka, modely ovoce, ptáků, zvířat nebo hrnečky, ze kterých dítě  
jedlo. 

Pohřebním obřadům byla věnována stále větší péče ve snaze,  
aby se měl mrtvý dobře i v posmrtném životě. Přechod do posmrt- 
ného života byl patrně právě očistný oheň a zesnulý měl podle  
toho i po smrti se dostat do jiného světa očištěn. Do hrobu  
se pochovával jen jedinec, zřídka kdy se vyskytl pohřeb dvou  
osob, patrně matky s dítětem. 

Lužický lid patřil k nejstarším kultovním národům v Evro- 
pě. Údobí lužického lidu v severních Čechách je vlastně nástup- 
ní branou pro Slovanstvo v našich zemích,jejímž důležitým ostro- 
vem od severozápadu bylo právě Chebsko. Jediná cesta, která ved- 
la od východu na Chebsko, byla řeka Ohře. Není pochyby, že na  
Chebsko pronikl i obchod, kterému byla vyhrazena zvláštní místa  
obehnaná valy – hradiště. Největším hradištěm byl ostroh nad  
řekou Ohří, kde jsou dnes zbytky chebského hradu. Hradiště byla  
stavěna pro ochranu před zvěří, před nepřítelem a k zabezpečení  
obydlí. Hlavní hradiště mělo v blízkosti další zajištění, takže  
hradiska tvořila určitý opevňovací systém. Obvykle byla rozdě- 
lena na obytné chaty a hospodářské zásobní sýpky. 

Známky valu jsou i na Zelené Hoře poblíže Podhradí a na  
Dyleni. Nejzajímavější je val severně od Vojtanova v Sasku na  
Kapellenbergu (757 m). V říjnu 1916 byly prováděny na vrcholku,  
kde je dnes rozhledna, vykopávky. Bylo zjištěno, že kolem vrcho- 
lu obíhal 270 cm hluboký příkop a o něco níže druhý příkop.  
V příkopě byla nalezena skála a proto byla prokopána příčná chod- 
ba a zjištěna silná zeď a současně nalezeno základní zdivo v pů- 
dorysu. Dále se nalezlo množství střepů z běžných hliněných ná- 
dob ze středověku. Jen dvě z nich pocházely z pravěku. Původní 
strážní hradisko vzniklo v době předhusitské a kamenná budova  
kolem r. 1000 – 1050 tedy v údobí slovanském. 

Bronzové nálezy na Chebsku jsou dosud velmi sporé (Žírovi- 
ce); přesto je jisté, že i do těchto končin pronikl bronz. Při- 
nesli jej obchodníci, přivážející bronzové,měděné,zlaté předmě- 
ty, sůl, jantar a nádoby. 

V 1. tisíciletí př.n.l. tvořil lužický lid v území od Kar- 
pat a severně až k Baltskému moři kulturní celek. Souběžně s vý- 
vojem lužického lidu přicházejí do střední Evropy Keltové.  
Kolem r. 400 př. n. l. se rozdělili na dva kmeny, z nichž jeden 
B o j o v é, byl v těsném sousedství s Chebskem a sídlil v Če- 
chách, které dostaly také podle něho jméno: „Bojohemum“. Bojové 
zde setrvali asi do r.60 př.n.l. a jejich zbytky podmanili Mar- 
komané. Po nich nakrátko přišli do Čech Langobardi. 

V jakém měřítku pronikli Keltové, příp. Markomané a Lango- 
bardi na Chebsko, je těžko zjistitelné,neboť se doposud nenalez- 
lo po nich mnoho stop v podobě hmotné kultury. Zajímavá je 
zpráva z časopisu „Eger Zeitung“ č. 55 z r. 1874 o vykopávkách  
na Chebsku, v níž se praví: „ V keltském domicilu nedaleko obce  
Rossereuth na Chebsku nalezl Dr. Anton Martis množství zvířecích  
zubů,především divokých kanců,které byly provrtány,navlečeny na 
tkanice a nošeny na krku. Dále tu byly nalezeny jehlice ze slo-
noviny a kosti různého druhu zdobené hlavičkami a otvory…  
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…Martis nalezl také umělecky zpracovaný řetěz z bronzu, 
který byl dlouhý 2 stopy a nošen pravděpodobně jako opasek.  
Jak bohaté bylo zařízení těchto Keltů, bylo zde zřejmě i množ- 
ství bronzových výrobků…“ 

Chebsko bylo v pravěku poměrně dosti osídleno a po strán- 
ce sídlišť převládá až dosud hmotná kultura lužického lidu. Na 
ni navazuje hmotná kultura z údobí slovanského lidu z 1. polovi- 
ny tisíciletí př. n. l. V pozdějších dobách vidíme příkladně, že 
slovanské názvy se udržely po celá staletí a po dobu německé  
kolonizace a není vyloučeno,že se nejstarší názvy Chebska mohly 
udržet opětně i v kolonizaci slovanské. Německými historiky je  
poukazováno na název řeky „Ohře“, který je přisuzován Keltům.  
Odůvodnění spočívá v tom, že je to název souhlasný s názvy ji- 
ných řek,např. Agira u Verdunu, Agasta v Rakousku,a podle toho, 
že Agara odpovídá základnímu keltskému tvau „ajirás“ = hbitý,  
rychlý,které souvisí s latinskými ago,tj.hnáti, takže by název  
odpovídal pohyblivé vodě. Podle těchto tvrzení vznikl z Kelt- 
ského „Agera“ německý název „Agiro“, který se v 8. stol. přehla- 
sováním proměnil v „Egira“ a konečně v Eger“. 

Právě po této řece nastal příliv slovanských kmenů směrem  
od Labe až k pramenům Ohře v první polovině 1. tisíciletí našeho 
letopočtu. 

Tito Slované přicházeli do kraje, který odpovídal jejich  
povaze. Měli převahu nad řídkým osídlením, které zde stávalo a  
splynulo s příchozími. 

V době keltské převahy v českých zemích, kdy se keltský  
kmen Bojů usadil hlavně v jižních a západních Čechách, snažili  
se někteří němečtí historikové dokazovat, že Bojové pronikli i  
na Chebsko. 

Začátkem nového letopočtu přicházejí na místo Bojů ger- 
mánští Markomané (markomanské války 166–180) s vůdcem Marobudem. 

Z údobí stěhování národů (400 – 600 n. l.) nebylo nalezeno 
na Chebsku nic zajímavého. Obyvatelstvo bylo soustředěno  
do úrodnějších míst při vodách. 

(Pokračování příště.) 

 

HAMELIKA – vlastivědné materiály vlastivědného kroužku Klubu 
zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí klubu zdravotníků 
Zdeněk Chábera. Připravili Ing. Richard Švandrlík a Vladimír 
Šindelář. Do čísla přispěli: Vojtěch Neustupný, Vladimír  
Grössl,Zdeněk Buchtele,Jaroslav Němec a Ing. Richard Švandrlík. 
Šesté číslo III. ročníku vyšlo 18. března 1975. Vychází jako 
občasník. 

 


