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Ročník III.  29. března 1975 

Ze seriálu NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ VÁLKY … 

V naší zemi leží oběti pochodů smrti 
Mariánské Lázně v roce 1945. Zatímco druhá světová válka  

se přehnala naší krajinou na samém svém konci a v jediném dni  
(6. května 1945), aniž by postihla „lazaretní město“; mnohem  
hroznější rezultát než byl přechod fronty zanechaly pochody  
smrti, které šly naší krajinou. Nejznámějšímu – pístovskému –  
podchodu smrti je věnováno samostatné číslo Hameliky. Ale pro- 
cházely tudy další transporty, žen, zajatců, vězňů z různých  
koncentračních táborů. 

Při pátrání po dokumentech o pístovské tragedii dostaly  
se nám do rukou i dokumenty, hlášení OV SNB z let 1945-1946  
o hrobech obětí v našem okolí. 

Přímo v Mariánských Lázních jsou uloženy pozůstatky  
dvou polských vězňů. Je to vězeň z koncentračního tábora  
Štefan Gurski, nar. 4.9.1905, a politický vězeň z KT, Sta- 
nislav Ribinski, nar. 21.11.1916. Jeden 39tiletý a druhý  
28-letý skončili tu v roce 1945 svou životní pouť stejně jako  
tři neznámé židovské ženy z dubnového pochodu smrti, které  
jsou pohřbeny na židovském hřbitově. Jejich jména ani národ- 
nost nejsou známé. 

Na hřbitově v Úšovicích bylo v roce 1945 pohřbeno nej- 
méně 34 ruských zajatců a 3 slovenští, pravděpodobně účastníci  
Slovenského národního povstání, ze zajateckých pochodů, které  
byly stejně kruté jako vězeňské. Potvrdil to ošetřovatel na  
zajatecké ošetřovně v Úšovicích jménem Wenzel a jména někte- 
rých nalézáme i hlášeních SNB. Jsou to ruský zajatec číslo  
113 525 R S ě f i n o v (Sefinow), slovenský zajatec číslo  
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100 643 S jménem Slanovský (Slanovski), ruští zajatci  
číslo 30 057 R – C h u k o v (Hukow), číslo 90 071 R  
V o z o b i v (Wozobyw), číslo 70 835 R – Z o l o t u š -  
n i j (Solotuschni), číslo 50 544 R – A š k u š i n  
(Aschkuschin), číslo 79 316 R – Ivan (Iwan), číslo  
38 623 R – L i c h e n k o (Li Henkod), číslo 11708 R – 
Š č o k a r e v (Schokared), číslo 108 324 R – T ě t  
Z a c h a r e v  (Tyetzakard). Podle výslechu Wenzela  
šlo nejméně o 37 obětí, podle výslechu lékaře z transpor- 
tu se jednalo o 32 mrtvých, jména uvedených zajatců měl  
lékař poznamenána, ostatní jména nikoliv. 

V hlášení z 16.5.1945 úřadu bezpečnostního referenta  
v Mar. Lázních ministerstvu sociální péče se píše asi ve  
stejném smyslu: 

„Obcí Úšovice prošlo od dubna 1945 asi 13 000 osob- 
válečných zajatců, většinou ruských, anglických a několik  
Američanů. Tyto transporty procházely většinou ze Slezska,  
kde zajatci pracovali v uhelných dolech. V obci Úšovice  
byl zajatecký tábor a ošetřovna, kde zůstávali ti zajatci,  
kteří již nemohli jíti dále. Po ošetření a částečném pozdra- 
vení byli zařazeni do dalšího transportu, které zde rochá- 
zely. 

Zajatci přicházeli ve velmi zuboženém stavu. V době od  
dubna do května 1945 zemřelo v tomto táboře 32 – 37 zajat- 
ců, většinou Rusů a snad několik slovenských partyzánů.  
Jsou pohřbeni v sedmi hrobech.“ 

 

VATRY Z MRTVÝCH TĚL V TACHOVĚ – TO BYLY SUDETY NA KONCI VÁLKY 

Podle hlášení SNB v Tachově z 11.5.1946 pálila se těla  
mrtvých vězňů v Tachově na židovském hřbitově řadu dní.  
Citace hlášení: 

„Transport politických vězňů přijel 13.dubna 1945 v do- 
poledních hodinách vlakem na nádraží do Tachova. Uvedený 
transport byl převážen z koncentračního tábora Buchenwald  
do Flossenbürgu-Bavorsko a po vystoupení na nádraží v Ta- 
chově šel pěšky po okresní silnici přes obec Schönbrunn k  
obci Schönwaldu a pak dále k státní hranici. Transport se  
skládal ze skupin as o počtu 100 vězňů a každá skupina by- 
la provázena SSmany a příslušníky volkssturmu. Transport  
šel pěšky a byl doprovázen jen několika povozy, které slou- 
žily k přepravě vězňů chůze neschopných. 

Transport se skládal z politických vězňů, mužů a hochů  
starších asi 14 let, židů a též byl viděn v transportu je- 
den černoch. V transportu byly zastoupeny všechny národnos- 
ti a to: Poláci, Francouzi, Němci a jiné národnosti. Celko- 
vý počet vězňů byl asi 1500 až 2000 osob. 

Do Tachova přijel transport vlakem od Chebu a přivezl  
dva železniční vozy mrtvol vězňů v počtu asi 400, dále při  
vystupování na nádraží v Tachově a při transportu po okresní  
silnici k obci Schönwald jich bylo postříleno a jinak po- 
bito asi 200. Vězňové, kteří na cestě padli vysílením, byli  
SSmany na místě stříleni malorážovou pistolí. Národnost  
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těchto zastřelených zjištěna nebyla. Transport byl dopro- 
vázen příslušníky SS a velitele v hodnosti poručíka SS a  
příslušníky volkssturmu. SSmani mluvili německy a jejich  
jména nemohla být zjištěna. Vězně ubíjeli a stříleli samo- 
volně a bez rozkazu. 

Mrtvoly dovezených vězňů vlakem a vězňů pobitých cestou  
byly pak sváženy nákladními auty na místní židovský hřbitov  
v Tachově, kde byly po několik dní páleny v petroleji a deh- 
tu. Na židovském hřbitově bylo spáleno asi 500-600 osob,  
tyto byly páleny za asistence policie a volkssturmu, dozor  
na spalování mrtvol měl strážník Josef Weidl z Tachova, který  
dne 3.5.1945 spáchal sebevraždu. Dalších 15 zastřelených  
vězňů bylo spáleno za obcí Schönnbrunnem asi 1,5 km od obce  
v místech, kde stojí zelený křížek u silnice. Místa, kde byly  
mrtvoly páleny, jsou dosud znatelná ohniště. 

Jiné bližší zprávy se nepodařilo zjistit,neboť svědci pří- 
padu, pokud zde žili, byli z větší části odsunuti nebo se sami  
vystěhovali. Velitel vrch. strážm. Jíša.“ 

Asi před pěti lety byly objeveny v zemi při melioraci  
obětí války – mrtvoly vězňů zahrabané v zemi – a pietně ulo- 
ženy v Tachově. Bylo to nedaleko obce Studánka, kudy šlo to- 
lik transportů. 

 

„ZDE SPÍ SVŮJ POSLEDNÍ SPÁNEK JEDENÁCT RUSKÝCH HRDINŮ“ 

hlásá prostá dřevěná deska v rohu hřbitova v Sítinách,  
kterou jsou objevili při expedici „Sítiny“ v minulém roce.  
V březnu 1945 dorazil do tehdejšího Rauschenbachu, dnes Sí- 
tiny, transport ruských zajatců v počtu 1000-1200 osob. Za- 
jatecký transport provázeli němečtí vojáci. Zajatci byli  
ubytování ve stodolách. Na vozech bylo do obce Raušenbach  
přivezeno pět mrtvých zajatců a tři zemřeli prvý den po  
příchodu. Dva zajatci zemřeli následující den. Jeden zajatec  
se před dalším pochodem ukryl, byl vypátrán a zastřelen.  
Mrtvoly byly pohřbeny ve 4 hrobech v rohu hřbitova. (Dle  
hlášení úřadu bezp. ref. v Mar. Lázních 16.5.1946.) 

Poněkud odlišná je zpráva zemědělce ze Sítin,Karla Vezse- 
ného, uváděná v hlášení MNV Sítiny čj. 21299/48-V-1-2/67 ze  
16. prosince 1948: 

„V dubnu 1945 bylo zastřeleno v Raušenbachu 11 ruských  
příslušníků při pochodu smrti, a to 8 příslušníků v čp. 60 a  
3 příslušníci v čp. 8. Jejich mrtvoly odvezli Němci ke zdi  
hřbitova a tam je zaházeli zbylými věnci a chvojím. V březnu  
1946 je nalezl osídlenec Karel Veszený u zdi obecního hřbi- 
tova. Tento osobně vyzval býv. komisaře MSK v Sítinách, aby  
tyto mrtvoly řádně pohřbil, což se stalo následujícího dne.  
Jmenný seznam nemohl být pořízen, jelikož mrtvoly se nacházely  
ve značném stupni rozkladu a nebylo zjištěno žádných osobních  
dat těchto příslušníků. 

Dále byla zastřelena 5.května 1945 polská příslušnice He- 
lena Smetanjuková, nar.1918,tedy 27letá. Tato data byla zjiš- 
těna v dopise nalezeném Karlem Vezseným u zastřelené osoby,  
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která byla zastřelena v Sítinách čp. 23 a tamtéž byla řádně  
pohřbena.“ 

Do jaké míry je pravdivá tato zpráva nebo hlášení ze  
16.5.1946, je obtížné rozsoudit. Hlášení ze 16.5.1946 vy- 
chází ovšem pouze ze starší zprávy SNB v Mnichově z 27.8. 
1945, kdy byla vyšetřována smrt zajatců i zjišťován jejich  
hrob. V této zprávě se udává, že v rohu hřbitova ve čtyřech  
hrobech leží 11 ruských zajatců, z toho v prvém pět, druhém  
tři, ve třetím dva a ve čtvrtém jeden. To odpovídá i prvé  
části zprávy, že 5 mrtvých bylo přivezeno (a tedy pohřbeno  
do prvého hrobu), prvý den po příchodu zemřeli tři (a po- 
hřbeni do druhého hrobu), další den dva (ve třetím hrobě)  
a nakonec zastřelen uprchlík (a pohřben ve čtvrtém hrobě,  
pravděpodobně směrem od rohu hřbitova). 

Při pohřbívání se bývalý starosta Raušenbachu August  
Hammer, nacista, hanlivým výrokem dotkl mrtvých. Když domlou- 
val jeden strážný hrobařce Aloisii Neuertové, že je to velmi  
špatný hrob a na špatném místě, řekl starosta: „Pro ty svině  
to stačí! “ (z vyšetřování). Po válce byl starosta zajištěn  
do tábora v Mariánských Lázních. 

Jména zajatců v Raušenbachu nejsou známa. Jejich hroby  
by si však zasloužily pietnější úpravu. 

 

V TEPLÉ NECHAL STAVITEL KROY ZAKOPAT MRTVÉ VĚZNĚ V ODPADNÍ  

 
Protokol, sepsaný 30.8.1945 okresní vyšetřovací komisí  

při OSK v Teplé se stavitelem Franz Kroyem z Teplé, odha- 
luje, že tento nechal mrtvoly vězňů zakopat jako zdechliny  
v odpadní jámě. Citace protokolu: 

„Dne 23.dubna 1945 navečer telefonoval někdo z městského  
úřadu v Teplé, že jde ke Klášteru Teplá transport vězňů, asi  
1000 osob, a uložil, abych se postaral o jejich ubytování. Po- 
něvadž klášter Teplá byl obsazen uprchlíky, hlásil jsem celou  
věc zemědělskému oddělení správy kláštera inž. Karlovi Ege- 
rerovi a šafářovi Josefu Köllerovi, kteří mi dali rozkaz,  
abych vězně umístil ve stodole u Achtenhofu a ve stodole  
Scharfhof. Podotýkám, že bylo možno transport ubytovati  
v prázdných stodolách přímo v klášteře nebo v klášterní bu- 
dově samotné. 24. dubna 1945 odešel transport směrem na Ma- 
riánské Lázně. Dopoledne, 24.4. přišel ke mně velitel trans- 
portu SS-Oberscharführer, jehož jméno neznám a žádal mne,abych 
mu vykázal místo na hřbitově pro hromadný hrob deseti vězňů.  
Mezi pohřbenými byla jedna žena, která byla zastřelena. O  
tom může podati zprávu inž. Egerer. Transport provázela a hlí- 
dala setnina volkssturmu, jejímž velitelem byl lesní Jan  
Freudel a přímým velitelem strážní setniny byl šafář Köhler.  
25.dubna 1945 telefonoval náměstek starosty Jan Vanka, že do  
kláštera jde další transport vězňů v počtu asi 600 osob. Ten- 
to transport dirigoval volkssturm do stodoly u hřbitova v kláš- 
teře. 

 

 

JÁMĚ 
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Podotýkám, že mrtvoly z prvního transportu nalezl kočí  
Jan Schwenda, Klášter Teplá čp.40,naložené na hnojném voze  
u stodoly poblíže hřbitova. Hlásil to šafáři Köhlerovi a  
na jeho rozkaz zavezl vůz na hřbitov a shodil je na zem.  
Dne 25. dubna večer dozvěděl jsem se, že ve stodole jsou opět  
nějací mrtví a šel jsem druhý den s Ferdinandem Deutschem,  
revizní radou z Kláštera Teplá č. 11, se k stodole podívat.  
Na hnojném voze, stojícím u stodoly, bylo nalezeno 8 mrtvých  
žen. Nařídil jsem uprchlíkům, bydlícím v klášteře, aby se po- 
starali o pohřbení mrtvých. Poněvadž jsem nechtěl, aby mrtví  
pohřbeni byli za hřbitovem, vykázal jsem jim místo v jámě  
na odpadky za hřbitovní zdí. Jsem si vědom toho, že mrtví  
byli pohřbeni způsobem nečestným a neodpovídajícím nejprimi- 
tivnějším základům lidské kultury. 

Případ jsem nehlásil úřadům ČSR, poněvadž jsem měl strach,  
že bych byl za tento způsob pohřbení potrestán. Vyslýchající:  
Nebáznivý, zapisovatel: Tenková, obviněný: Franz Kroy.“ 

wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 
mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 

 

 

 

 
ORIONA – to byla před válkou značka minerální stolní  

vody, která se stáčela nedaleko Teplé – v Janovicích. Ky- 
selka Oriona je stále chutným nápojem – pramení z betonové  
jímky ze dvou trubek, kdysi snad sklepení stáčírny. Na plán- 
ku je označen příjezd ze silnice do města Teplá po lesní  
odbočce doleva kolem lesní školky. 

Dnes ovšem se Oriona nestáčí a okolí pramene je ve  
velmi špatném stavu. MNV Teplá se dosti macešsky stará o  
své přírodní bohatství minerálních vod. A přece ještě v ro- 
ce 1942 uváděl Dietl v Janovicích (Enkengrün), resp. v je- 
jich katastrofu tři kyselky: 

1. Matzelsäuerling (v milivalech: 1,83 Ca, 1,28 Mg, 0,89 Fe,  
2 020 mg/kg CO2, radioaktivita  

0,23 nC,0,63 M.E.) 

2. Tischlerova kyselka (v mV:  
7,13 Ca, 0,24 Fe,bez Mg, 0,63  
Cl, 1 890 mg Co2/kg, radioakt. 

0,39 nC, 1,08 M.E.) 

3. Lerchova kyselka (v mV 14,7  
Ca, 5,2 Mg, 0,9 Fe, 2 450 mg  
CO2/kg, bez radioaktivity) 

„Macl“ a Lerchova patří k železi- 
tým kyselkám, Tischlerova k zemi- 
tým kyselkám. Expediční značku  
„Oriona“ měly všechny. 
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Čteme z městské kroniky… 

 

 

 

 

 

„Na prohlášení košické vlády přijeli do Vídně někteří  
členové vlády – Gottwald, Fierlinger a Slánský – kde se ko- 
naly schůze s výzvou, aby se vídeňští Češi přesídlili do své  
vlasti, že zde budou žíti za lepších politických a hospodář- 
ských podmínek. V I. vídeňském okresu v Poštovní ulici v ho- 
telu Pošta soustřeďovali se vídeňští Češi po mnohá léta v  
Československém ústředním výboru po stránce politické, hos- 
podářské, spolkové, kulturní a podobně, kde hlavním činitelem  
byl vynikající pracovník František S t r n a d. Zde byla  
zřízena náborová kancelář pro zájemce o přesídlení do nového  
domova, kde bylo velmi rušno ve dne i v noci. Po dohodě čes- 
koslovenské vlády s vládou rakouskou počaly se organisovati  
vystěhovalecké vlaky v celkovém počtu asi dvacet. Vystěhova- 
lo se celkem 10 000 Čechů, z všech společenských vrstev –  
učitelé, profesoři, úředníci, dělníci, živnostníci a podobně. 

Nejvíce se stěhovali Češi z okresu X., XVI., XXI. z dů- 
vodů vlasteneckých, lidé nemající přístřeší a bytové zařízení  
po bombardování Vídně a s vyhlídkou na lepší budoucnost. Tito  
první přesídlenci se usadili na jižní Moravě, v Brně a v Pra- 
ze. Hlavní proud však směřoval do západního a severního po- 
hraničí Čech. V Mariánských Lázních a v okolí se usídlilo  
asi 100 rodin. Přejímali do národní správy i do vlastnictví  
některé obchody, živnosti a dělníci se zapojili ihned do práce  
k vybudování nového domova. Místní správní komise v Mariánských  
Lázních vycházela novým občanům velmi ochotně vstříc a usnad- 
ňovala jim získati vše co potřebovali. Předseda Místní správ- 
ní komise B. K u ž e l o v s k ý  a Josef S t a š e k, ví- 
deňský Čech, zaměstnaný v městském stavebním dvoře, poskyto- 
vali veškerou pomoc v dopravě nábytku z nádraží a zabezpečo- 
vání bytů. 

V podzimních měsících roku 1945 nastalo přesídlování ví- 
deňských Čechů, organizované pomocí reemigrantů na náklad čes- 
koslovenské vlády. Celkem se přestěhovalo do Mariánských Lázní  
a nejbližšího okolí asi 400 lidí. 

Mnozí se velmi rychle vžili do nových poměrů, zajímali  
se kde by se mohli uplatnit a počali pracovati ve veřejném  
životě i kulturně. Tělovýchově natrvalo se věnoval Josef  
P a s e k a, divadelnictví V o l e š á k, H o ř č i c a,  
ředitel hudební školy s manželkou uplatňovali se v hudbě a  
rytmickém tanci při mnoha příležitostech. 

Ve veřejné správě obce v Místním národním výboru a zvláš- 
tě v Městském národním výboru se velmi dobře uplatnil Vilém  
Stašek jako první náměstek předsedy tohoto samosprávného  
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sboru, jehož přičiněním město a lázně doznaly značeného roz- 
květu, takže se staly opět místem s nejlepším doporučením. 

Celá osada vídeňských Čechů byla v evidenci českoslo- 
venského úřadu zahraničního v Praze, Karmelitská 25, který  
měl odbočku čís. XVI. v Mariánských Lázních. Předsedou této  
odbočky byl Josef N e u b a u e r, známý a oblíbený vídeň- 
ský funkcionář, který pečoval o řádný chod osídlení a zaměst- 
nání nových občanů tohoto západočeského okresu. Členem osi- 
dlovací komise byl též František M a t ě j k a  ve Vídni ze  
XX. okresu. Všichni vídeňští Češi nalezli zde nový domov,  
vžili se do nového prostředí a s láskou budují ve všech  
oborech činnosti svůj československý socialistický stát. 

 

LÁZEŇSTVÍ A ÚPRAVA PRAMENŮ  A  ZŘÍDEL PO ROCE 1945 

Mariánské Lázně nebyly přímo zasaženy válečnými udá- 
lostmi, ale značně utrpěly na lázeňském ruchu již od okupace  
1938, neboť klesal příliv návštěvníků jak z evropských zemí  
tak ze zámoří a čeští hosté zcela opustili od návštěvy Ma- 
riánských Lázní. V roce 1937 vykazuje se 26 454 hostí, v r.  
1938 návštěva 10 529 osob, v r.1939 – 16 258 a v r.1941 se  
stav snížil na 10 755 návštěvníků. 

Výstavné budovy a městské sady byly zanedbávány, pust- 
ly, o úklid města nikdo nepečoval, ulice a dopravní cesty ne- 
byly opravovány a rozbity, v domech a na dvorech se hromadi- 
ly ve velkém množství odpadky, popel, smetí. Celkové prostředí  
Mariánských Lázní bylo ve velmi neutěšeném stavu i na újmu  
zdravotního stavu obyvatelstva, a i po stránce hospodářské  
utrpěly katastrofální újmu, neboť město bylo zvyklé žít velmi  
dobře z lázeňského ruchu. 

V tomto úpadku a zchátralém stavu nalezla americká  
armáda a první čeští navrátilci Mariánské Lázně – město,  
které bylo známé nejen doma ale i v zahraničí svoji čistotou  
úpravnosti a lázeňským životem. 

Lázeňské prameny nebyly však zcela bez dozoru a péče,  
takže v r. 1945 byly shledány povšechně v dobrém stavu, ale  
zasluhovaly náležitého vyčištění, opravy a rekonstrukce. 

Podstatné zlepšení bylo prováděno na prameni Excelsior,  
který do roku 1954 patřil správou československým státním láz- 
ním a zřídlům, od r. 1955 Západočeským zřídlům, národní pod- 
nik Mariánské Lázně, podnikové ředitelství Karlovy Vary.  
Veškeré plnění minerálních vod je nyní soustředěno v budově  
bývalé solivárny č.p. 271 v Máchově ulici. V budově solivár- 
ny se vyráběla zřídelní sůl a jehličnatý výtažek jako přísa- 
da do koupelí až do roku 1946. 

Od 1. července 1949 byla budova upravena, provedeny  
četné nákladné rekonstrukce a plnírna vybavena, moderním tech- 
nickým zařízením, což bylo provedeno pod vedením ředitele  
podniku Zdeňka H e r m a n a. 

Z kroniky města Mariánských Lázní, str. 115-118 -rš- 
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Připravuje Zděněk Buchtele. 

ARCHEOLOGICKÉ PÁTRÁNÍ PO ÚŠOVICKÉM HRADU. K dosavadním domněn- 
kám o tom, kde mohl stát úšovický hrádek přibyla další. Při  
průzkumu kopce nad karlovarskou tratí jsme objevili na vrcholu  
pravidelný obdélníkový nadzemní relikt o rozměru zhruba 40x80m.  
Na jihozápadní straně jsou dva terasovité valy v délce 150 m,  
navazující na starou křižovatku úvozových cest. Soudíme-li  
podle toho, že by šlo o staré slovanské hradiště, docházíme  
k předpokladu, že původní „osídlení Úšovic“ se mohlo nacházet  
právě zde. Podle pověsti došlo k požáru dřevěného hrádku – pak  
můžeme usuzovat na požár celého hradiště. Bylo-li tomu tak,  
obyvatelé opustili svá původní obydlí a postupně se osidlovali  
níže v okolí úšovických pramenů. 

Množství valů, které se vyskytují v okolí Úšovic, není po- 
chopitelně z tak dávné doby. Většinu z nich tvoří navážky hlu- 
šiny z okolních šachet (haldy), které byly dříve velmi pečlivě  
upravovány. Jiné valy pochází z doby stavby tratě, pro kterou  
se tu musel terén značně upravovat. Tím je naše pátrání značně  
ztíženo. Ani starší obyvatelé Úšovic neví nic o místě, ke které- 
mu by se vázala pověst či nějaký pomístný název, který by pro- 
zradil původní místo hrádku. 

V současné době studujeme mapový a písemný materiál, tý- 
kající se osidlování této krajiny v období 800-1500. Přitom  
děláme důkladný průzkum okolního terénu. Při sondovém průzkumu  
místa předpokládaného hradiště nalezli jsme jeden keramický střep  
neurčitého stáří (snad 1100 – 1700) z nádoby průměru 22-25 cm,  
ručně dělané. Střep byl nalezen v hloubce 55 cm. Bylo provedeno  
celkem devět sond, z toho osm bezvýsledných. 

Nyní se naše pozornost soustřeďuje severovýchodně od Úšo- 
vic. Byly provedeny první přípravy k sondovému průzkumu. Není  
to jenom naše přání, aby naše okolí bylo obohaceno o pozoruhodné  
historické místo, kterých je na Mariánskolázeňsku opravdu málo. 

-zb- 

 

 

SKALNIK-STRASSE A JINÉ „ULIČNÍ“ ZAJÍMAVOSTI 

Jména našich ulic se čas od času měnila podle toho jak se mě- 
nily společnosti, i jak rostlo město. Např. dnešní Poštovní,  
dříve Postgasse, bývala Mlýnská ulice, Mühlgasse, protože mířila  
k mariánskolázeňskému mlýnu, což je dnešní Cristal. Jugoslávská  
byla Stephanstrasse; ulice U Sokolova to byla Ferdinandsbrunner- 
strasse, poněvadž vedla k Ferdinandovu prameni. Po r.1945 se jme- 
novala Anglický třída. V překotných změnách všech názvů ulic  
po skončení války nám zmizely i ulice tří zakladatelů lázní:  
Reitenbergerova (dnes Vrchlického), Nehrova (dnes Čechova) a 
Skalníkova (dnes U pily). Při vší úctě k Vrchlickému, Svatoplu- 
kovi Čechovi, k mariánskolázeňské pile si myslím, že si toho za- 
kladatelé našich lázní nezasloužili. -rš- 
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Václav G r ö s s l  

II. část: Údobí slovanského lidu na Chebsku 

Zprávy o slovanském osídlení na Chebsku nám dávají vyko- 
pávky na chebském hradě. Pro nás je nejzajímavější bádání na 
hradním nádvoří v místech od Černé věže vpravo směrem ke kap- 
li, kde je dnes zbytek valu. 

V těchto místech se nalézal hřbitov ze slovenského obdo- 
bí Chebska. Zaujímal skoro celou pravou polovinu nádvoří. Byl  
to kostrový hřbitov. Kostry byly nalezeny v hloubce 2-3 m.  
pod dnešní vrstvou zemin. Bylo dále zjištěno, že mrtví byli  
pohřbíváni s rukama těsně u těla. Hlava byla vždy obrácena  
směrem na západ a ostatní tělo směrem východním. Pohřbívání  
se dělo těsně vedle sebe a dalo se podle toho usuzovat, že se  
provádělo bez dřevěných rakví. Jediné předměty, které byly na- 
lézány v blízkosti spánků, byly otevřené bronzové kroužky, a  
to devět kusů. Zřejmě šlo o skráňové kroužky, které jsou chara- 
kteristické pro slovanské období. 

Bylo zjištěno, že kostrové hroby na hradebním nádvoří jsou  
starší než kaple. Celá dnešní hradní plocha v těchto místech  
byl kostrový slovanský hřbitov, který zaujímal i místo kaple  
a není vyloučeno, že se rozprostíral i za dnešní kamennou hrad- 
bu na východní straně až k uličce Pod věží, případně do ulice  
Mlýnská. Podle nalezených skráňových kroužků se usuzovalo na  
to, že běží o slovanské pohřebiště z doby 6. – 10. století, kdy 
bylo Chebsko osídleno slovanským kmenem. Současně byla řešena  
i otázka, zdali šlo o pohřebiště pohanské či křesťanské, a došlo  
se k tomuto závěru:  

1. Jde o hroby kostrové. 
2. Poloha koster je naznak s rukama přitaženýma k tělu  

s orientací obličeje k východu. 
3. Mrtví byli zasypáni drobným dřevěným uhlím. 
4. Hroby neobsahují kromě skráňových kroužků žádných ji- 

ných předmětů. 
5. Na některých hrobech byly položeny hrubě opracované  

těžké kamenné desky. 
6. Na jedné kamenné desce je znatelný vytesaný křížek. 

To vše dokazuje, že jde o křesťanský hřbitov, a to jeden  
z nejstarších v Čechách z údobí přechodu z doby pohanské. 

Nálezy na chebském hradě beze sporu dokazují, že na údobí  
lužické kultury navazuje jednoznačně kultura slovanského údobí  
a že tu běží pravděpodobně o ústřední hradiště lužického lidu,  
které se stává záštitou i lidu slovanského. Neklamným důkazem  
toho jsou nálezy: 

1. Střepiny hliněných nádob z údobí lužického lidu, který  
sídlil na Chebsku ve značném množství. 
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2. Nález kulturních jam, uzpůsobených k obývání, zvaných  
též vendskými sklepeními. 

3. Název pohanského obětiště. 
4. Nálezy střepů hliněných nádob z doby hradištní. 
5. Nález částečného valového opevnění stávajícího  

slovanského hradiště, případně již hradiště lidu lužic- 
kého. 

6. Nález rozsáhlého slovanského hřbitova s ústřední osou  
od západu k východu právě tak jako na pohřebišti lu- 
žického lidu v Žírovicích. 

Podobná hradiště jsou všude, kde byli usídleni delší dobu  
Slované. Stavba chebského hradiště byla určena vhodným mís- 
tem na ostrohu nad řekou Ohří, která dříve tvořila kolem skály  
velký oheb. 

Skála nad řekou a přilehlým terénem sloužila zajisté  
již v době kultury lužické za sídliště. Později se objevuje  
hradiště s obětištěm, na kterém s příchodem křesťanství zakládá  
kostrový hřbitov. Na hradišti se staví budovy v době tzv. kní- 
žecí, původně dřevěné, později kamenné, aby vytvořily celou  
hradní soustavu. Hrad byl pak ústředím, kolem kterého se vytvá- 
řelo město. 

O početnosti a mohutnosti slovanského osídlení Chebska  
svědčí též slovanský kostrový hřbitov u Horních Loman za Fran- 
tiškovými Lázněmi. Větší část nálezů u Horních Loman byla ode- 
slána k prozkoumání do Vídně, kde se ztratily. Menší část je  
uložena v městském muzeu ve Františkových Lázních. Podobné ná- 
lezy byly učiněny i na hřbitově v Třebeni a pocházejí z 10.- 
11. století. K těmto nálezům na chebském hradě, v Horních Loma- 
nech, Soosu a v Třebeni se druží ještě nálezy z doby, která po- 
číná nástupem Slovanů v polovině prvého tisíciletí n.l. 

Je to nález ve Střížově u Frant. Lázní. Praví se zde, že  
při hloubení studně byly nalezeny v roce 1934 tři předměty:  
kamenná sekyrka, kamenná sekyrka s otvorem a hliněná nádoba.  
Podobný nález byl učiněn v Jindřichově u Chebu. Jde o hliněnou  
nádobu (8,5cm) zdobenou vlnící, železný meč a ocílku. Jednalo  
se patrně o pohřeb bojovníka. 

V polovině prvého tisíciletí n. l. objevuje se na Chebsku  
stále sílící slovanské osídlení, které podle historiků mělo  
své prvopočátky v Zakarpatí a proniklo od Labem proti prou- 
du Ohře až k jejím pramenům. 

Vznik, vlastně příchod slovanského kmene Chebanů (vendských  
Srbů) připisuje dr Karel Siegel, bývalý chebský archivář, do  
roku 490. Srbové se podle něho usadili v údolí řeky Ohře, Od- 
ravy, Resly, Selbu a Kozíny (poslední tři jsou v Bavorsku).  
Osídlení chebské slovanské krajové jednotky se postupně roz- 
šiřovalo od úrodného nezalesněného středu k pokraji nepro- 
stupných hvozdů. Slovanské kmeny se rozšiřovaly též do vnit- 
rozemí Čech a za prameny řeky Ohře daleko na západ bez urči- 
tého ohraničení. Větší krajová slovanská jednotka se nazývala  
p l e m e n e m  nebo k m e n e m  a skládala se z r o d ů.  
Majetek býval v rodu společný a spravoval jej kmet nebo děd  
a ostatní tvořili společně čeleď. 
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Rody tvořily svazek v podobě kmene, kde se objevuje ve  
vyšším postavení kněz, případně vladyka s určitým sídelním mís- 
tem na hradišti nebo na hradě. Z těchto kmenů se vytvořil vývojem  
určitý bojový svazek, zvaný provincie neboli terra, regie. 

O slovanských kmenech na řece Ohři je nejstarší listinný  
záznam z roku 1086 v zakládací listině pražského biskupství,  
která byla zachována v opisu z 12. stol. a v letopisu Kosmově.  
V listině se potvrzují stará privilegia z r. 973 a současně jsou  
zde vymezeny hranice pražského biskupství. Jsou zde vyjmenovány  
jen nejsilnější slovanské kmeny na řece Ohři, z nichž největší- 
mi byli L u č a n é. Seděli na střední Ohři na západ od S e d- 
l i č a n ů, hlavně v okolí Žatce. V jejich blízkosti lucký  
kníže vystavěl hrad Vlastislav při hranici země bělinské a lito- 
měřické. Jméno měli od úrodného kraje pokrytého lučinami. Za  
doby Kosmovy se Lučané zvali již Žatčany. 

Bojový kníže Lučanů Vlastislav, jehož moc sahala od horní  
Mže až za Ohři k Labi, byl nepokojným sousedem českého kmene.  
Do českého území konal Vlastislav často zhoubné a vítězné vpá- 
dy. Kníže Neklan, sám nebojovný, vypravil v čele vojska udat- 
ného bojovníka Čestmíra. Na Turském poli došlo k bitvě. Čechové  
zvítězili, Vlastislav byl poražen a zabit. 

Slovanský kmen Chebanů zasahoval až pramenům řeky Ohře,  
která vyvěrá z vodního předělu Smrčin a to východním směrem.  
Na jih směřuje z těchto míst Nába, která se vlévá do Dunaje.  
Na západ směřuje Mohan, který se vlévá do Rýna a konečně na sever  
teče z těchto míst Sála, která se vlévá daleko na severu do Labe.  
Na tomto velkém předělu se objevují slovanské kmeny, směřující  
od východu na západ. 

(Pokračování.) 

wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 
mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 

 

U Christla, sládka v Mnichově, pracovala kdysi děvečka, která ze  
všeho nejraději dlouho vyspávala a přitom měla hluboký spánek.  
Dalo to námahu přivést ji ráno do bdělého stavu. Chlapci v Mni- 
chově to věděli a tak se smluvili, že jí něco vyvedou. Jednoho  
rána vplížili se dva chlapci do její komory, potichu zvedli po- 
stel a vynesli ji i s postelí doprostřed naproti ležícího ryb- 
níka, který byl ovšem mělký. Děvečka jako obvykle spala tvrdě  
a nic netušila. Chlapci se postavili na břeh a začali troubit  
na trumpety signál „Hoří!“. Tu děvečka vyskočila z postele a  
k velkému obveselení obce skočila v noční košili do rybníka. 

Volně podle „Vzpomínek na Einsiedl“ – rš - 
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Připravuje Vladimír Šindelář 
 

NENÍ MÍRU POD OLIVAMI, ale ani pod starými  
borovicemi na okraji lesa. V šedivém sypkém  
písku to tam vypadá jako po bitvě u Vordunu,  
ovšem ve značně zmenšeném měřítku. Trychtýře  
jako po dopadu dělostřeleckých granátů nám  
prozradí, že tato místa obývá dravá larva  
m r a v k o l v a  o b e c n é h o  (Myrmeleo  
europeus) z řádu síťokřídlých (Neuroptera).  
Má tmavou bradavičnatou kůži, 6 křivých noh  
a je asi 15 mm velká. Pomocí těchto noh a vel- 
mi pohyblivého zadečku se dokáže obdivuhodně  
rychle zavrtat do písku, který je jejím pra- 
vým živlem. 
Tyto larvy hloubí v písku jamky a na dně těch- 
to trychtýřů číhají na kořist, kterou bývají  
nejčastěji mravenci. Nejsou to žádné krasavi- 
ce,ale způsob jejich života je velmi zajímavý. 
Vždyť z této ošklivé larvy se po zakuklení  
z kokonu vylíhne zvláštní křídlaté stvoření,  
podobné štíhlému šidélku, které pak okouzluje  
svým letem a průzračnými křídly na lesních pa- 
sekách a mýtích. 
Jako krásná víla, jež byla zakleta v netvora.  
Jak klikatými cestami se ubírá vývoj v pří- 
rodě. 

mnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmn 

OKOLNÍ BOHATSTVÍ LESŮ bylo v minulosti po- 
kládáno za hlavní a skoro výlučné bohatství  
tohoto kraje. Ale i když lidé poznali cenu  
minerálních vod pro nemocné, nezapomínali,  
že okolní lasy zůstávají velkým bohatstvím  
tohoto kraje. J. A. Frankl v roce 1837 psal  
v tomto smyslu a udává,že toto lesní bohatství  
ohrožují jmenovitě tři zlořády. 
Prvý „zlořád“ – hmyz druhu Tenthredo pini L.  
(kůrovec?), který např. roku 1783 napadl les  
1 hodinu dlouhý a 3/4 hodiny široký a zničil  
ho do roku 1785 úplně, totálně. Druhý „zlořád“  
– podzimní a zimní bouře, které vyvrací celé  
pásy lesa. Třetí – lišejníky, které pokrývají  
kmeny a větve bělošedou smuteční barvou.  
To byly „zlořády“ před 150 lety. Dnešní, čtvr- 
tý „zlořád“ se plíží nepozorovaně a o to ne- 
bezpečněji – postupné znečišťování ovzduší,  
vůči kterému jsou lesy několikrát citlivější  
    než člověk. Ale je člověk opravdu tak odol- 
         ný, že zamoření nepocítí? 
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4. 

MNICHOV (Einsiedl) 

Mnichov, městečko 9 km severovýchodně od Mari. Lázní, v lidovém nářečí se  

nazýval „Ojasígel“ – Einsiedel. Nejstarší zpráva je z buly papežské z r. 1273  

kde se místo nazývá ještě „Heremita“, ale již v listině z r. 1357 se píše „in  

Mnichow“. „Heremo“ znamená „osamělý, samota“, „Heremita“ je „poustevník“, byla  

zde tedy poustevna, kterou známe jako Siardovu kapli. V r. 1412 se píše „in  

Heremita alias in Mnichow“, což jednoznačně ukazuje na překlad z Heremita.  

2.11.1459 píše se v listině Jiřího z Poděbrad „Mnichowo“ a teprve 5.9.1473  

poprvé čteme německé „Aynsidell“. V r. 1518 se píše „… ves Bossitzon a  

hammer pod Eynsyglem ležící, hammer při řece Teplé ležící…“. R. 1598 uvádí  

se městečko „Michow jinak Wohnsigl“ (?) a Schaller 1788 udává „Einsiedel,  

Mieschow“. Také německý název je od jména poustevník = Einsiedler. Tak bylo  

nazváno místo, ležící nedaleko potoku Rody, které obýval ještě před založením  

kláštera v Teplé jeden poustevník, - Heremita, Mnichov, Einsiedl. Podle toho  

nové osídlení poněkud vzdálené odtud převzalo toto jméno a má jej dodnes. 

Zajímavé je,že v Čechách je celkem 8 Mnichovů, z nichž náš býval největší. 

 

BOHUSLAV (Paslas) 

leží nedaleko Mnichova a již v r. 1233 uvádí se „eirouitum Withsin, Vtheri 

… Boguslawe“, v papežské bule r. 1273 pak „Bohuslaue“; 22. prosince 1477  

se píše „villam Bohuslawie alias Paslow monii Tepl.“. V německé listině 1530  

„das Dorf pessles“, 1543 „Pesles“. Schaller 1788 uvádí „Paszlas“, úředně od  

r.1854 „Bohuslav, Passlas“. 

Původní české jméno znělo „Boguslavě“, t.j. ves Bohuslavova. Profous uvádí,  

že německé jméno vzniklo z gen. Bouslavs s deminutivní příponou – las např.  

Perglas, Langendöflas apod. Není však německé Paslas od druhého českého názvu  

„Paslov“ (viz. 1477)? 

V Čechách jsou 4 Bohuslavi. Druhá leží u Přimdy (německy Wusleben), třetí  

u Žlutic, dnes jen dvůr, čtvrtá Bohuslav u Turnova. Tři ze čtyř leží tedy v na- 

šem okolí! 

 

POPOVICE (Pfaffengrün) 

leží rovněž u Mnichova a v r. 1273 je uváděna v papežské bule jako „villam  

Popouici“ r. 1459 jako „Popowicze“ a 1530 poprvé v německém tvaru „Pfaffen- 

grone“, Schaller 1788 psal „Pfaffengrün“. Název vznikl od os. jm. Pop. Popovice =  

ves lidí Popových (1214 – Poppo de Milosst ap.). Pop = kněz užívalo se u nás do  

konce 13. stol., později zobecnělo slovo „kněz“. Popovice byl tedy bývalý majetek  

kněžský. V Čechách je 13 Popovic! 
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POUTNOV (Pauten) 

ves 4,5 km od Teplé již v r. 1214 uváděná jako „Pawten“, potom 1437  
„Mik z Putnova“, 1459 jako „Putnovo“, 1469 král Jiří zastavuje „Putnovu  
ves klášteru tepelskému“. V německém spise 1530 je „Paunten“, 1543 „Paut- 
ten“, v r. 1615 „Poutnov“ a 1788 Schaller uvádí ves pod názvem „Pauthen“.  
Název Pútnov – Poutnov znamenal Poutnův dvůr od os. Jména Púten (1188 –  
Puten sacardos), odvozeného od slova „pút, púť“ = pout, stal. pať, via.  
Poutnov je v čechách jediný. 

 

NOVÁ VES (Neudorf) 

ve Slavkovském lese je poprvé připomínán až 1364 „Teut von Neuwendorff“ 
a 1369, 1405 – „Nova villa“, 1518 „Neudorff“. Název vypovídá, že šlo o nově,  
tedy později založenou ves, zřejmě až ve 14. stol. Německý název vede k dom- 
něnce, že byla založena Němci-kolonisty. 

 

PRAMENY (Sangerberg,Žamberk,Sangerberk) 

ve Slavkovském lese se jmenovaly dříve Sangerberg,v nářečí „Songaperk“. 
Třítisícové město v hornaté krajině se však zprvu jmenovalo Žamberg,Žamberk, 
jak ukazují staré listiny. Poprvé se uvádí 1357 „in Zanberg“, 1372 „in Zang- 
berg“, 1376 „in Sangenperg“, 1394 „in Zamberg“. V r. 1385 se objevuje i tvar  
„Schanperg“, 1405 „Sonperg“ a 1410 dokonce „Zadenberg“. Až do r.1427 se při- 
bližuje název dnešnímu „Sangerperc“, 1518 „ves Zangernabergk“, 1785-88 Schal- 
ler uvádí „Gross- und Neu-Songerberg a „Klein Songerberg“ k tep. panství.  
Neu-Sangerberg vznikl 1776. 

Původní podoba jména byla tedy Sangenberg od sange=hrot, opep, kytka, a  
Berg=kopec, Gradl vysvětluje, že Sangenberg = Berg der Garben = vrch snopů.  
Přípona -en a -er v nářečí tu splývá v -a,proto se uvádělo Sangen- i Sanger- 
berg a dokonce i Sangernberg. Sangerberg je v Čechách, resp. byl jediný.  
O původu názvu Prameny jsme psali v předchozích číslech. 

 

ČÍHANÁ (Kschiha) 

nedaleko Rájova,jedna ze tří obcí Číhaných v Čechách. V nářečí se říkalo 
„Eši“ nebo „Gši“. R. 1273 se uvádí jako „de Chihan“, 1459 „Czihan“ a 1477  
jako „Czyhaino“, 1530 „Czihan Dorf“, 1542 „Czahann“, 1598 „ves Czihaň“ (!)  
a 1788 již jako Kschina. Od r. 1848 úředně. Číhaná-Kschiha. Vzniklo buď jako  
Číhanův dvůr od os. jm. nebo jako název místa, kde se číhání na zvěř dělo.  
Proto jsou také lesy často nazývány „Číhaná“, „Na číhané“ a pod. 

 

MARTINOV (Martanu) 

Ze tří Martinovů v Čechách tento leží nedaleko Mar.Lázní 5 km jihovýchodně 
a není uváděn v papežské bule 1273, protože však je tu jakýsi Erbzvinov, sou- 
dilo se, že se jedná snad o Martinov chybně zapsaný, jak bylo kdysi běžné. Ji- 
nak se poprvé objevuje až v r. 1459 jako „Martinovo“, 1530 jako „Mertenow“  
a 1549 jako „Martenau“. 1788 Schaller uvádí jako „Martnau“. Byla to ves  
jakéhosi Martina, ale více už nezjistíme. 

 

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: Václav Grössl, Zdeněk Buchtele, Vladimír Šin- 
delář a Ing. Richard Švandrlík. Sedmé číslo III.ročníku vyšlo 29.března 1975. 
Vychází jako občasník. 


