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Ročník III.  26. dubna 1975 

Schůzka vlastivědného kroužku Klubu zdravotníků v Marián- 
ských Lázních koná se 5. května 1945 v 19.oo hod. v míst- 
nosti KZ v 1. patře budovy Záp. dřevařských závodů (děkan- 
ství). Hlavním bodem programu je 30. výročí osvobození  
sovětskou armádou a z historie konce války v našem kraji  
je to 30. výročí pístovské události pod názvem 

Před 30 lety šla tudy smrt 
(Jak byly zodpovězeny pístovské otazníky) 

Večer o Pístovském pochodu smrti připravil Ing. Švan- 
drlík podle vyprávění očitých svědků a členů tohoto pochodu  
smrti,kteří se sešli 19.dubna 1975 na sjezdu flossenbürgských 
vězňů v Plzni a 20. dubna 1975 navštívili pístovský památník  
a projeli celou trasu pochodu smrti od Dalovic až po Bor u  
Tachova. Jejich vyprávění jednoznačně zodpovědělo pístovské  
otazníky , jak jsme je uvedli v mimořádném čísle Hameliky a  
v tomto směru je tedy pokračováním v doplněním děje „Pístov- 
ské tragedie“. 

Bývalí vězňové uctili památku Rudolfa Blažeje,který  
se pokusil ve Vlkovicích o útěk a byl surově utlučen esesáky;  
po válce jeho hrob nalezen a převezen do Pístova (jeden z 8  
vlkovických obětí). Vyprávění vězňů bylo více než zajímavé,  
téměř dramatické, a osvětlilo řadu nepřesností a dohadů. Spo- 
lu s adresami ostatních dosud žijících českých býv. vězňů a  
svědků pístovské tragedie je to celkem 15 osob žijících  
v Československu! Je to tedy svědectví více než dostačující  
a naprosto nečekané. Svědkové potvrdili, že existují seznamy  
flossenbürgských vězňů a bude tedy možno určit a identifiko- 
vat všechny oběti,které byly uvedeny vězeňskými čísly,a vyhle- 
dat pozůstalé, pokud žijí. 

Další zajímavé podrobnosti „lengenfeldského“ pochodu smrti 
dovíte se na schůzce. 

 

 

8. 
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Václav G r ö s s l  

III. část: O životě našich slovanských předchůdců 
(podle prof. L. Moderleho) 

Slované na Chebsku řadili se k veliké a rozsáhlé slovanské 
rodině, jejíž život vyvěral z určitého místa - z kolébky Slo- 
vanů. Je pochopitelné, že při velké rozloze byly jednotlivé  
části slovanského obyvatelstva od sebe vzdáleny a vyžívaly se  
proto postupem doby odlišně, a to vlivem krajiny, kterou obýva- 
ly. Kulturní vývoj odrážel tedy krajinný vliv a vytvářel různé  
odlišnosti, ať již v mytologii, krojích, obřadech, výzdobě těla, 
v sociálním zařízení, ve vojenství apod. 

Průměrný slovanský lid neměl a nenosil drahých šatů, ani  
šperků, lepších nástrojů a zbraní a neznal nádhery. Přes svoji  
chudobu nezůstali Slované nikterak pozadu za svými sousedy, zej- 
ména germánskými, hlavně pokud jde o vyspělost mravní a duševní.  

Slované jsou líčeni ve starých pramenech jako lid zdravý,  
silného těla, otužilý. Již při narození byly dodržovány různé po- 
hanské obřady, které se udržovaly i v době pozdější. Křesťanství  
bojovalo proti zabíjení přebytečných dětí, a to právě ke konci  
doby pohanské. Byl to zlozvyk, kdy matky zadušovaly svá nemluv- 
ňata ženského pohlaví, když se jich narodilo více. Zlozvyk ten  
byl však rozšířen po celé tehdejší Evropě. 

Všeobecným zvykem byly tzv. postřižiny. Při tomto obřadu otec  
nebo některý příbuzný, příp. i vzácný host, při rodinné slavnosti  
ustřihl chlapci trochu kadeří. Jak je dovozováno z pozdějších  
různých zvyků, byla dospělost dívek a chlapců určována zvláštní- 
mi obřady. Zevním označením u dívek bylo nošení party čili  
zvláštního úboru hlavy, buď věnečku nebo ozdobného pásku. Na  
konci pohanského období setkáváme se také s řádným sňatkem  
muže s ženou, a to buď s ženou jednou nebo s několika. Samotný  
sňatek byl obřadem vážným a slavnostním. Žena jím byla vázána  
k věrnému spolužití. Děti patřily otci a dívka mohla být získá- 
na buď únosem nebo výkupem, kterým byla postoupena jaksi ženi- 
chovi otcovského práva. Únos postupem doby ustoupil řádnému sňat- 
ku na podkladě výkupu. Takový sňatek byl přijat i křesťanstvím  
a nakonec únos vymizel. 

Nežli došlo k sňatku, předcházelo ucházení se o nevěstu a  
vyjednávání s rodiči. Při kladném vyřízení následovalo vložení  
ruky nevěsty do ruky ženichy, tzv. záručiny, rukoviny, záruky,  
obručení apod. Následovalo zahalení nevěsty závojem. V novém  
domově, podle obyčeje, obcházela nevěsta kolem krbu nebo kolem  
stolu. Na některých místech byla mladá žena přenášena do nové- 
ho domu přes práh a posazena na kožešinu. Při svatbě byli ne- 
věsta i ženich pohazováni obilím,prosem,hrachem,lněným semenem,  
chmelem,rýží i ořechy. K tomu přistupovalo zakrytí vlasů zvlášt- 
ní rouškou upravenou jako čepec – čepení nebo zavíjení nevěsty.  
Konečně bylo nevěstě na klín vkládáno děcko, jakmile vystoupila  
do ženichova domu. Svatba končila slavnostním uložení ženicha  
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a nevěsty do svatebního lože. Celý svatební obřad byl zpest- 
řen písněmi svatební družiny s hudbou guslí, loutny, píšťal,  
dud, bubnů Připojovaly se k tomu různé maškarády a tak se  
vlastně vyvíjel celý svatební obřad. Křesťanství jednotlivé  
obřady pozměnilo a doplnilo. 

Na konci pohanské doby bylo také mnohoženství (polygamie).  
Rozhodujícím činitelem byl stav jmění muže. Rozvíjející se  
křesťanství zakazuje polygamii a celou řadu nařízení a zákazů  
obrací proti bludům, hlavně proti smilstvu. Neméně se bojuje  
proti přebíhání od jedné ženy k druhé a proti neřestem. Jinak  
v normálním rodinném životě byla slovanská žena věrna svému  
muži a dětem, kterým se plně věnovala. 

Své mrtvé Slované spalovali a teprve v křesťanství zavádělo  
se pohřbívání mrtvých na hřbitovech, které byly vysvěceny. Mrtvý  
byl položen do jámy naznak, s rukama podél těla nebo na životě  
skřiženýma. Hřbitovy byly umisťovány v blízkosti sídlišť, poblíž  
tekoucích vod nebo na hradištích, jak vidíme na chebském hrad- 
ním nádvoří, kde bývalo slovanské hradiště. Křesťanství doporu- 
čovalo zakládat hřbitovy kolem kostelů. V Chebu byl prvý takový  
hřbitov kolem kostela na Jánském náměstí. V Čechách došlo za  
Břetislava I. v roce 1039 a znovu za Břetislava II. v roce 1092  
k zákazům pohřbívání v lesích, polích a nížinách. 

Všimněme si, jak se odíval lid slovanský a jak se chránil  
před drsným podnebím. Byla to hlavně vhodná kůže a kožešina,  
získaná lovem. Ke kožešinám se přidružovaly brzy i hrubé plete- 
né látky, ponejvíce ze lněných, vlněných nebo konopných vláken.  
K zpracování lnu patřila přeslice. Vlákno se navíjelo na přes- 
len, opatřený hliněným nebo kamenným prstenem. Přeslen to byla  
dnešní cívka. Plátno se tkalo na stavbu, jehož vlákna byla napja- 
ta pomocí proděravělých hliněných závaží. Slované znali i hed- 
vábí, které přinášeli kupci. Oděvy se odlišoval v podle krajů a  
nároků a vznikaly samostatné krojové celky. Oděv se přizpůso- 
boval prostě tehdejší době a sestával se z nohavic, rubáše a  
svrchního pláště. 

Ženy nosily rovněž rubáš neboli dlouhou košili, která byla 
přidržována přes rameno páskou na rozdíl od košile s rukávy.  
Ženy měly rubáše přepásány a dále sukni a kabátec. 

Na nohou se nosily kožené střevíce s podešví. Okraje kůže  
byly odhrnuty a nahoře staženy lýkem nebo provázky či řemínky.  
Obuv připomínala vpodstatě dnešní opánky. 

Na hlavě nosili muži kožené čepice, ženy chodily prostovlasé  
pokud byly dívkami. Vdané ženy nosily vlasy zahalené závojem  
nebo si kryly vlasy čepcem. K oděvu patřily dále různé ozdoby  
buď jako užitečné doplňky nebo prosté ozdoby. Nejznámější oz- 
dobou byla sponka. Hodně se užívalo též prstenů, náušnic a skrá- 
ňových kroužků. Na Chebsku nacházejí se v kostrových hrobech  
hlavně tyto skráňové kroužky, zavěšované do kadeří. Podle těch- 
to kroužků se také posuzuje slovanský původ hrobů. 

Od 10. století pod vlivem cizích vzorů objevují se u Slovanů  
umělecké výrobky domácího původu, vznikají zlatnické a emailér- 
ské dílny jako například v Praze. 
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Rozvoj slovanského příbytku začíná pevným usazením Slo- 
vanů na místě v průběhu 1.tis.n.l. Obydlí měla podobu čtyř- 
bokou nebo kruhovitou, často i uzavřenou předsíň před vcho- 
dem do velké obytné síně,v jejímž středu,nebo při stěně,pla- 
nul oheň v nehluboké jámě nebo naopak na vyvýšeném krbu slo- 
ženém z kamenů. Kouř odcházel ven střechou. Konstrukce pří- 
bytku byla zakládána tak, že kolem stěny jámy zapustila řada  
kolů do země, spojila jinými příčnými, propletla proutím a oho- 
dila omítkou z hlíny a písku. Oken nebylo, jen dveře, do nichž  
se vcházelo po rampě nebo po schůdkách. Při domě byly menší  
jámy na odpadky a jiné na zásoby. Původně tu nebylo patra,  
ba ani stropu nad jizbou. Předchůdcem stropu se stalo nejspíše  
lešení, utvořené nad ohništěm z latí nebo desek spletených  
z proutí. Další příbytky tvořily dvůr. Jsou to chlévy a stáje  
pro dobytek, stodoly, sýpky, seníky, sušírny atd. 

Zásobní jámy se vytvářely takto: vykopala se díra 2,5 m  
široká a 2 m hluboká. Do té se dala sláma, zapálila, aby se stě- 
ny utvrdily, načež se tato jáma naplnila obilím a zakryla vrst- 
vou slámy a hlíny. Oheň se rozněcoval třením dřev nebo křesáním  
vhodného kamene o kámen. 

Slované jedli na zemi,majíce ponejvíce před sebou malé desky,  
na které bylo jídlo pokládáno. Doložen je u Slovanů chov dobytka  
zprávami z 6.-11. stol. i to, že požívali masa dobytčího, mléka  
a sýra. Již za velmi starých dob pěstovali obilí, žito, pšenici,  
proso, oves. Jídla z prosa bývala nejoblíbenější částí slovan- 
ské kuchyně, ať již jako pečivo či prosná kaše. Potravou bylo  
přirozeně i ovoce,především jablka,hrušky,slívy a třešně. Z jí- 
delního nářadí používali nožů a lžic. Slované pili vodu,mléko  
a víno z medu zhotovované, tj. medovinu. Vedle medoviny byl to  
nápoj z obilného sladu, dnešní pivo. Jiný nakyslý nápoj byl  
klas. 

Staří Slované žili ve středu světa duchů. Celá příroda byla  
jimi oživena. Šumění háje, křik sovy nebo hrčení potůčku byly  
hlasy, kterými se ozývaly duchové. Hluboká tůň rybníka nebo  
tišina skalní sluje mluvila k nim též, oheň byl projev démona  
slunečního, bludičky, páry nad vodou, oblaka na nebesích byly  
vzdušné postavy víl a rusalek; had pod prahem byl bytostí po- 
svátném právě tak jako vlk či medvěd. Slovanstvo jako celek  
si však neutvořilo ucelený systém bohů. Záhuba pohanské víry  
byla uspíšena rozvíjejícím se křesťanstvím. 

Literatura: 1. Historický sborník Karlovarska. – 2. Dějiny Karlovarska. –  

3. H.J.Slavík: Slované na Chebsku. – 4. Dějiny ČSR (Naše vojsko). 

 

 

VÍTE, ŽE … 

- vlkovický tunel je 260 metrů dlouhý a byl stavěn italskými dělníky? 

- „Tepelské Švýcarsko“ se říkalo údolí řeky Teplé v místech pod městem  

Teplá mezi dvěma zalesněnými vrchy k Poutnovu? 

- první kinematograf (Kinematographentheater) v Mariánských Lázních se  

nacházel v místech poblíž dnešního Leningrafu, tehdy Café Egerländer (1907)? 
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Většina z vás asi už navštívila ono kouzelné údolí mezi  
Novou Vsí a Loukou, kde pramenila v minulosti řada významných  
kyselek. Stojí tu ještě polozřícená stáčírna a bydlí tu ještě  
starý správce; ale celý objekt i kyselky patří už minulosti  
– pouze čas od času se vedou úvahy o obnově stáčení jedinečné  
Grünské kyselky s nejvyšším obsahem Mg, hořčíku, na světě.  
Ono kouzelné údolí, nazývá se Údolí Psího potoka, leží od Mar.  
Lázní ve směru na Sítiny za Planým vrchem a vrchem Pluhův Bor.  
Dostaneme se tam buď z Mnichova po asfaltce mířící k údolí  
říčky Rody nebo z asfaltky mezi Loukou a Novou Vsí, když odbočí- 
me u koty 750 dolů do lesa (viz mapka). 

Kyselky v údolí Psího potoka (Hundsbachtal) znali okolní  
vesničané po staletí,ale zprávy o tom chybí. Novou Ves (Neudorf)  
založili zřejmě až němečtí kolonisté, ves Louka (Grün) nalé- 
záme v dokumentech ze 14. stol. Osídlení v této části je bezpo- 
chyby mladší než v sousedním Tepelsku či Bečovksu, zřejmě pro  
méně příznivé podmínky. Nejprve sem asi přicházeli hledači zlata  
(nedaleká Hluboká). Avšak již z r. 1354 je zpráva o prodeji vsi  
Grün tepelským opatem Benedou Borešovi a Slavkovi na Bečově  
(podle tohoto Slavka se jmenuje Horní Slavkov). Tato zpráva,  
totiž že šlo původně o tepelský majetek, a dále typický okrouh- 
lý půdorys původního osídlení (viz Gnirs), vedou k domněnce, že  
ves založili slovenští Lučané, třebaže se původní název osídlení  
zřejmě nedochoval. Ves se totiž nazývala Grün, teprve v roce 1946  
byly navrženy dva nové názvy: „Louka“ nebo „Zelená“ (překlady)  
a z nich zvítězil prvý. A tak od roku 1947 má obec název „Louka“,  
nyní jako osada obce Nová Ves, okres Sokolov. V této historické  
stati používáme původního názvu Grün, což bylo do r. 1947 i české  
označení. Kromě toho Grünská kyselka“ vůbec český výraz nedo- 
stala, např. Luční, Louková a pod. Nové mapy označují údolí ne- 
přesně jen „Kyselka“ a nerozlišují, zda jde o Novoveskou či Grün- 
skou (leží od sebe několik set metrů). 

Tyto kyselky nezachytil ve svých Miscellanea Bohemica ani  
Bohuslav Balbín 1679, když věnoval celou kapitolu kyselkám tepel- 
ským. Ale to byly kyselky jen na tepelském panství, kam toto ú- 
zemí v té době již nepatřilo. Kyselky neuvádí ani podrobná  
josefínská mapa z r. 1782, přestože zachycuje jižně Nové Vsi dva  
rybníky: Velký a Malý na počátku údolí, kde kyselky pramení. 

Jaká je jejich historie? V roce 1893 byla jímána kyselka  
na katastru Grünu. Ani ve stejné době byla zachycena Novoveská  
kyselka v šachtě 17 metrů hluboké. 3. června 1895 provedl Prof.  
Dr. Wilhelm G i n t l  z Prahy chemickou analýzu Novoveské ky- 
selky s hodností ji jako slabě zemitou, vydatnosti 6,2 lt/min., 
teploty 7,55°C. V r. 1896 provedl chemickou analýzu Grünské ky- 
selky, kterou zařadil mezi kyselky zemité, vydatnosti 8,9 lt/min.  
teploty 9,2°C a nalezl zde pozoruhodně vysoký obsah hořčíkových 
iontů (0,5 g). Uvádí geologické podloží obou kyselek – amfibo- 
litické břidlice a serpentin. 
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Obě kyselky, Novoveská a Grünská, leží jen několik set  
metrů od sebe, ale na různých katastrech a pozemcích, které  
patřily různým majitelům. Novoveská kyselka ležela na pozemku  
bečovské vrchnosti, pana vévody von Beauforta, který propachtoval  
stáčení a rozesílání lázeňskému závodu Karlsbad-Neudorf. Již  
v roce 1901 bylo stočeno a prodáno přes půl milionu lahví.  
V roce 1914 je uváděn pachtýřem Moser & Co a roční prodej pře- 
kročil 1 milion lahví. 

Grünská kyselka patřila nejprve Engelbertovi Zulegerovi,  
který zahájil 1899 její rozesílání a ještě 1914 je uváděn jako  
majitel i provozovatel. Stáčelo se do 1,5 litrovek a 0,5 litr- 
ovek, zatímco Novoveská do typických 0,33 lt-lahví. Tuto tradici  
malých lahví tu založil zřejmě Moser & Co., které zřejmě vyrá- 
běl ve svých závodech. Rozesílání kyselek bylo umožněno stavbou  
železniční trati Karlovy Vary-Mariánské Lázně v r. 1898. 

Obě kyselky mají různé chemické složení. Podle Hellmicha  
to způsobuje různé podloží: Grünská kyselka vyvěrá přímo ze  
serpentinitu, kdežto Novoveská tuto horninu opouští nedlouho  
před vývěrem a prostupuje na povrch prahorninou. 

Hellmich potvrdil i úzkou  
souvislost mezi obsahem Mg  
v kyselce a serpentinem. Na  
příkladě těchto dvou kyselek  
vysvětluje jev, kdy kyselka  
vyvěrající ze serpentinu,ale  
procházející ještě jinou hor- 
ninou, ztrácí vysoký obsah Mg  
(Novoveská). Grünská kyselka  
má šestkráte vyšší obsah Mg  
než Novoveská: 

Kyselka: mval v litru Poměr Mg:Ca 

HCO3 Mg 

Novoveská 
Grünská 

10,5 
43,6 

6,0 
39,2 

1,9 
11,4 

 

První lékařské dobrozdání o obou kyselkách je z r.1902.  
Prof. Rambousek tehdy hodnotil vysoko Grünskou kyselku pro  
vysoký obsah karbonátu hořčíku. 

Provozovatel stáčení a rozesílání Grünské kyselky (asi ne  
však majitel) – firma Strašnický a spol. z Vídně – v roce 1920  
prosadil pro toto území o c h r a n n é  p á s m o , v němž  
platí zákaz těžby, průzkumu a vrtů. Tento případ prosazení územ- 
ní ochrany v podmínkách malé stáčírny před více než 50 lety je  
zajímavý zvláště v současné době vyhlášení celé oblasti Slav- 
kovský les chráněným krajinným územím. Mapku s hranicemi chrá- 
něného území uvádíme; podle vyhlášky Revierbergante in Karls- 
bad z 23.12.1920 čís. 7516/20 tvoří hranici chráněného území  
Kyselka u Nové Vsi a Grünu tato linie: 

  

Novoveská              Grünská 

SERPENTIN 

PRAHORNINA 
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„Hranice chráněného území probíhá od trigonometrického bodu na výšině  

Mentlo východně Nové Vsi přímo na jihovýchod ke kotě 629 na speciálce;  

potom dolů údolím Zlatého potoka až k jeho soutoku s postranním potokem,  

který sem přitéká od západu ze Zlatého boru. Odtud pak přímo na jihozápad  

ke kotě 744 (na speciálce se dvěma kříži) západně od Grünu, potom přímo  

k ústí Psího potoka do říčky Rody a podél Rody nahoru k silničnímu mostu  

u Fricova mlýna na hranici obce Sangerberg až k protnutí se silnicí San- 

gerberg-Nová Ves a po této silnici na severovýchod až k ústí této silnice  

na silnici Lauterbach-Nová Ves a odtud přímo k výchozímu bodu na výšině  

Montle.“ 

 

Uvnitř pásma byl dodržován přísný zákaz hornických prací  
a průzkumných vrtů. Ještě v roce 1938 při odhadu ceny majetku  
zvyšovala tato ochrana cenu minerálního pramene o 6%. 

Dne 5.12.1921 prodávají dosavadní majitelky Zinkeová a  
Samzová kyselku v Grüně paní Julii Dürrové. V r. 1925 analyzuje  
znovu tuto kyselku Prof. Dr. Stoklasa a objevuje „působící radio- 
aktivitu pramene“. 

1. prosinec 1928 je pro historii Grünské kyselky významný.  
Od paní Dürrové totiž koupili Grünský pramen i se stáčírnou  
Andreas a Marie L ö s e r o v i  a měli veliké plány. Nejprve  
se obracejí na odborník se žádostmi o posudky vzorků vody. Dr.  
Karl Reinhard z Karlových Varů provádí 1929 novou důkladnou  
analýzu pramene, kterou hodnotí jako zemitou kyselku s vysokým  
obsahem Mg. Prof. Dr. Karl Zörkendörfer z Mar. Lázní a Dr. Hans  
Lungwitz z Berlína potvrzují pitné léčivé účinky této vody po- 
užívané dosud jako stolní voda. 

Löserovi váhají. Příjemné údolí uprostřed lesů, chráněné  
před západními větry výšinou Pluhova Boru, léčivá minerální  
voda s denní kapacitou cca 15 000 litrů i zájem veřejnosti  
vedly k úvahám, zda zřídit v tomto údolí malé lázně či zda in- 
vestovat do stáčírny a rozesílacího obchodu. I když lázně byly  
jistě velkým přáním Löserových, viděli reálně veliké riziko  
takové zásadní změny podnikání i řádově vyšších investic. A tak  
rozšiřovali stáčírnu a přitom založili výletní hostinec s náz- 
vem Café Almbrünnl – to měl být zárodek příštích lázní. Zří- 
dili velkou kuchyni, tři obytné pokoje pro letní hosty, upra- 
vili sluneční loučku za budovou a začali upravovat první vy- 
cházkové cesty do okolní přírody, člověkem téměř netknuté. 

Na dvoře stáčírny vznikla letní restaurace a kavárna. Pestro- 
barevné slunečníky nad stoly a lavicemi vítaly hosty-výletníky  
a kuchyň vedle své speciality čerstvých dortů a zákusku nabízela  
čerstvé lesní jahody se šlehačkou ve zvláštních vysokých skle- 
nicích,ochucený Grünský pramen a neobyčejně chutnou kávu,vařenou 
pravděpodobně z kyselky. Miessner v mariánskolázeňském průvodci  
z r.1937 doporučuje toto místo jako jeden z nejhezčích výletů  
do okolí. Píše se,že cesta vede z Mar.Lázní přes hřbet Volfštejnu 
s výletní kavárnou, přes Planý vrch, do údolí Rody, kolem Fricova  
mlýnu a údolím Psího potoka k Almbrünnlu. Majitelka Marie Lö- 
serová je prý i majitelkou Café Loeser v Karlových Varech. Je  
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postaveno nové křídlo budovy s příjemnou terasou. Cesta taxikem 
nebo autem z Mar. Lázní přes Nimrod trvá 25-35 minut,  
ale bylo i autobusové spojení z Mar. Lázní autobusy „Kontinent“. 

Vraťme se však k roku 1929, kdy manželé Löserovi provedli  
na stáčírně řadu nákladných zásahů. Nechali postavit silniční  
odbočku 1,4 km dlouhou, zřídili kancelář, zlepšili jímání pra- 
mene; stáčírna dostala nové mycí a plnící zařízení a nádrže,  
byla instalována ventilace u pramene, postaveny koňské stáje  
(stojí vzadu za budovou) z remízami,kovářská dílna,zakoupeno 5  
aut a 5 prodejen na různých místech. Andreas Löser nechal za- 
chytit nový sladkovodní pramen. Dosud byla voda přiváděna z otev- 
řené studny na pravém břehu Psího potoka asi 280 m nad kyselkou.  
To však byla voda profiltrovaná sotva dvoumetrovým pásem půdy.  
V létě 1929 objevil Löser v severní části parcely 703 nepatrný  
výstup vody, nechal udělat šachtu 4x4 m a 2 m hlubokou a zařídil  
odborné jímání. Do vodárničky 5,4x3,4 m nechal svádět vodu odtud  
a z vodárničky byla voda vedena potrubím průměru 60 mm a délce  
260 m do provozu. Potok byl nyní o 3,5 m hlouběji než pramen  
a voda nemohla již přicházet z potoka. Nebyla tu souvislost  
ani s kyselkami. Pramen sladkovodní vody dával 13-16 lt/min.  
tj. 20 tis. lt denně. Druhý sladkovodní pramen byl zachycen  
poblíže stáčírny a veden potrubím 60 m dlouhým do provozu. Byl  
slabší – 3 lt/min., tj. 4500 lt denně, ale zvýšil celkový pří- 
vod vody na 24 500 lt/den. 

Na jaře 1930 byla rozšířena budova 53x6 m ještě o terasu  
4 m širokou. Stavba terasy byla dvouúčelová: za prvé tu vznikla  
příjemná promenádní terasa se zdobeným zábradlím, sloužící hostům  
k opalování i k odpočinku; za druhé se rozšířily skladovací prosto- 
ry pod terasou o 212 m2. Všude byla zavedena kanalizace, rozvod 
elektřiny a ústřední topení. Z r. 1929 se zachoval technický a  
stavební popis místa. Podle něho soudíme, že až do dneška už  
nedošlo vcelku na místě k zásadnějším změnám: 

Grünský pramen byl jímán v šachě 590 cm hluboké, překlenut  
zděným osmihranným pavilonem o průměru 950 cm. Na dně šachty  
byl plnící prostor kyselky, ke kterému vedlo 21 schodů. Kyselka  
vytékala z trojitého kohoutku a kysličník uhličitý, který se tu  
hromadil, byl odváděn větrací lutnou, ventilací hnanou elektro- 
motorem. U stáčení byla ventilace nezbytná, neboť se stáčelo  
ručně a pobyt v úzké šachtě nebyl bezpečný. Hořící indikátor  
zhasnutím signalizoval 3 %-ní koncentraci bezzápachého CO2  
ve vzduchu. Při této koncentraci vznikají dechové obtíže;  
při 6-8 % bolesti hlavy a bušení srdce, při 10% bezvědomí.  
(Proto je dnešní přístup varovně označen.) 

Instalovaný řetězový výtah dopravoval přepravky s prázd- 
nými lahvemi dolů, s plnými nahoru. Mycí zařízení stálo ve spojo- 
vacím prostoru mezi pavilonem a hlavní budovou. Železné zá- 
bradlí kolem šachty uprostřed pavilonu chránilo před pádem;  
vedle šachty byl vyveden pramen do kašny. Byl tu instalován  
kotel na ohřev teplé vody pro myčku i pro ústřední topení.  
V přízemí byla kancelář, obytná část, skladiště (s přístavbou  
to bylo 592 m2 plochy), šatny, umývárny. Zpráva z r.1929 kon- 
statuje, že celé jímání je už zastaralé, uniká CO2, je tu málo  
prostoru a nebezpečí, že voda ztratí svou průzračnost. 
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V r.1975 jsme nalezli stavbu již bez vnitřního zařízení  
a rozvodů, v celkovém dezolátním stavu, ale odpovídající uvede- 
nému popisu. Přežil vodovodní systém. Voda z vodárničky dosud  
proudí do budovy,vytéká trubkou cca 25-30 lt/min. rovnou do ka- 
nalizace a tou do potoka. Obytný je pouze byt správce v I.patře  
s přípojem elektrického proudu, telefonu. 

Löserovi měli kromě této stáčírny ještě dvě velká skladiště:  
prvé na nádraží v Bečově pro 40 tisíc lahví, druhé v Drahovicích  
u Karl. Var. Pět aut obstarávalo přepravu do těchto skladů, do  
prodejen a především k vagonům na nádraží Bečov. Do jednoho  
vagonu se ukládalo 10 000 lahví 0,5 lt, nebo 4 000 lahví 1,5 lt. 

Löserovi pocházeli z Grünu čp. 134 a měli v Karlových Varech  
v místech proti skleněnému paláci dům „Café Loeser“, kde byla  
také podávána Grünská kyselka, stejně ovšem jako v jiných karlo- 
varských podnicích. Jak vzpomíná Vojtěch Neustupný, obě kyselky,  
Novoveská i Grünská, měly české i německé etiketování a byly  
podávány podle řeči, kterou host hovořil. 

Krizová léta začala působit i na prosperitu tohoto zprvu  
nadějného podnikání. Nad vzkvétajícím Almbrünnlem se objevily  
mraky ekonomické krize. Zachoval se propočet ceny majetku stá- 
čírny, provozních nákladů a zisku z 20.5.1938, který nechala pro- 
vést M. Löserová. Snad uvažovala i o prodeji stáčírny. Z tohoto  
propočtu se dovídáme zajímavosti o provozních poměrech zde. Hod- 
nota majetku byla při 50 %-ních odpisech oceněna na 700 tisíc  
Kč roku 1938. Ročně se tu stáčelo 300 lahví 1,5 lt, 240 tisíc  
lahví 0,5 lt. V provozu pracoval 1 mistr, 8 dělníků a 9 dělnic,  
1 vedoucí obchodu a 1 kancelářská síla. V r. 1938 měla stáčírna  
jen jedno auto, ale třítunové. Denní plat dělnic byl 12 Kč (300  
Kč měsíčně), dělníka-živitele rodiny 20 Kč (500 Kč měsíčně).  
Zisk činil 1,9 % provozních nákladů. 

Vydatnost „Velké“ kyselky v Grüně klesla z 8,9 lt/min.  
(1896) na 4,5 lt/min. (1938). Nezachycená „Malá“ kyselka měla  
vydatnost méně než 3 lt/min. (Dnes je tato „Malá přístupná;  
je překryta malou stříškou a leží u zbytků základů budovy 9x42 m  
snad někdejší dřevařské skladiště). Ve zprávě z r.1939 se naléha- 
vě uvádí nutnost nového jímání – důkaz, že od r.1929 stále ne- 
došlo k rekonstrukci. Ale nové jímání znamenalo vysokou inves- 
tici. Vždyť původní jímání Grünské kyselky trvalo dva roky. 

Přichází druhá světová válka a osudech obou pramenů –  
Novoveské ani Grünské – nemáme zpráv. Traduje se zpráva, že byly  
zasílány za Rommalovou armádou do Afriky, ale to se říká jak o  
kynžvartské Richardce, tak o Žandovské Melitě či Radiovce z Knaj- 
plbachu (Podlesí). Je ovšem možné, že do Afriky byly zasílány  
všechny. Z literatury víme, že Grünská kyselka nese za války  
„honosný“ název „Sudetenquelle“ a pamětníci vzpomínají na na- 
cistické etikety a zátky. To majitelka zřejmě v konkurenci  
chtěla takto nahradit horšící se jakost zanedbaného pramene. 

Válka přidala historii Grünské stáčírny jednu smutnou epi- 
zodu. Když odešla mužská část obyvatel Sudet na fronty, bylo  
stáčení zajišťováno zřízením zajateckého tábora v těsné blíz- 
kosti – na protější straně silnice v lese, 100 m od hlavní bu- 
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dovy. Po více než 30 letech nalézáme zde jednak základy vězeň- 
ského bloku cca 13x40m v půdorysu, ze kterých je patrno,že pro- 
středkem bloku běžela chodba a po obou stranách byly úzké míst- 
nosti, jednak jsou všude kolem patrny stopy lidské práce: pečlivě  
ukládané balvany a kamení ve stráni, jednoduchá kanalizace, ale i  
vodárnička nad táborem, a jiné drobné úpravy okolí jsou dílem  
někdejších nedobrovolných obyvatel tábora. Byli tu francouzští  
zajatci, kteří pracovali ve stáčírně, v lesích i na polích. Prý  
zde má být někde i prostý hřbitov, kam pochovávali mrtvé. Není  
po něm však žádných stop a zpráva není ověřena. Snad i val nad  
stáčírnou (hráz bývalého rybníka) je dílem zajatců. 

Novoveskou kyselku stáčel před rokem 1945 jakýsi statkář  
z Nové Vsi. Práci zahajoval 1. října po skončení polních prací.  
Budova stáčírny – na rozdíl od Grünské – se však nezachovala.  
Dnes je tu hladina rybníka a pod ní zmizely i stopy na provoz  
zde. Novoveská kyselka se plnila výhradně do lahviček 0,33 lt.  
Sezonní provoz umožňovala zvláštní vlastnost této vody: tak  
jako u vína, čím déle ležela, tím znamenitější chuť měla. 

Po válce stáčení Grünské kyselky nepokračovalo, zato Novo- 
veská se stáčela i po r.1945 – plnila se do 0,33 lt–lahví a  
vozila se do stáčírny Grünské, kde se skladovala. Zde se lahve  
vymývaly, etiketovaly, koňskými potahy se vozily vymyté prázdné  
lahve nahoru k Novoveskému prameni, kde se stáčelo 20-30 tisíc  
lahví denně a pracovali tu lidé z Nové Vsi, Grünu a Mnichova  
v zimním období. Lahve se naplnily, odvezly zpět do stáčírny  
v Grüně, která byla po válce opravena,upravena,čerstvě natřena a  
vyhlížela velmi přívětivě. V 1. patře bydlelo několik zaměst- 
nanců, byla tu kancelář i malý sál. 

15. srpna 1948 bylo stáčení zastaveno, snad z technických dů- 
vodů. Vzhledem k stížnostem, že není čistěn les o 20 ha, patřící  
stáčírně, byl tento předán 1949 státním lesům. Území pak v krátké  
době přešlo pod vojenskou správu a zřídelní návod jako dosavadní  
majitel budovy požádal tuto správu, aby budovu převzala. Tak při- 
chází poslední období stáčení kyselky v Louce, kdy tu byla stá- 
čena ve formě limonády vojenskou správou kyselka a ochucována.  
To trvalo do r. 1950. Po zrušení vojenské správy v roce 1954  
přechází objekt znovu pod zřídelní podnik a dodnes je spravován  
Západočeskými zřídly, n. p. Karlovy Vary, aniž by se tu stáčelo. 

V roce 1956 popsal M. D o v o l i l  místní prameny: 3 pra- 
meny Novoveské a dva v Louce. Pramen čís. 105 v novoveské loka- 
litě popisuje zachycený jímkou 4x5 m, hlubokou 1,5 m na okraji  
lesa ani 50 m od stavení stáčírny (dnes jen základy). Druhý  
pramen čís. 106, zachycen v dřevěném pavilonku asi 50 m od sil- 
nice v 7 m hluboké studni o průměru 1,1 m. Třetí pramen čís. 107  
nalezl severovýchodně od pavilonu v lese, zachycený osmibokou  
dřevěnou jímkou, hlubokou 4 m o průměru 1 m. Další nezachycené  
vývěry popsal v zamokřené louce v místech tehdy zrušeného ryb- 
níka, ale téměř nepřístupné. Vydatnost novoveských pramenů určil  
již jako nepatrnou, pouze u pramene čís. 106 odhadl na 5 lt/min.  
a 2 500 mg CO2/lt vody změřil, teplota 7°C. 

Stav pramenů v Louce popsal pod čís. 108 „Velký“ s vydatností  
6 lt/min.,teplotou 7,5°C,obsahem volného CO2 – 2670 mg/kg. „Malý“ 
pramen popsal pod čís. 109 s nepatrnou vydatností a obsahem CO2  
nižším než předchozí. Pramen čís. 108 měl obsah Mg 479 mg/kg.  
 



- 111 - 

Dovolil uvádí, že v letech 1958-1959 je zde prováděn vrtný průz- 
kum. – V r. 1968 dle sdělení správce navštívili stáčírnu zápa- 
doněmečtí podnikatelé s nabídkou postavit zde novou stáčírnu  
a vyvážet po dobu 5 let kyselku za hranice, potom předat stá- 
čírnu zřídlům. Správce vzpomíná, že tu byla před více lety též  
návštěvou býv.majitelka, snad M.Löserová, prý velmi stará paní,  
která při příjezdu omdlela. 

Krásné okolí Kyselky – lesy Pluhova Boru, bohaté na jahody a  
houby,chladivé údolí Psího potoka s pověstí o hadí královně,kte- 
rou jsme před časem otiskli, v horkém létě osvěžující kyselka  
silně prosycená kysličníkem uhličitým, rezervace Dominova skal- 
ka (u odbočky silnice k Novoveské kyselce) se vzácnou květenou,  
nedaleká „Dlouhá stoka“ z 16.století,rezervace Tři kříže (817 m),  
Zlatý potok, kde se prý kdysi rýžovalo zlato, atd.atd. – to vše  
činí místo velice atraktivním cílem motovýletů, ale nezapomeňte:  
Jsme v chráněné krajinné oblasti a ne na smetišti – udržujme  
čistotu těchto míst. Vždyť intenzivní průzkum vydatnosti a che- 
mismu vod, který je prováděn v těchto místech, svými výsledky  
dává naději, že se tomuto jedinečnému přírodnímu bohatství do- 
stane zasloužené pozornosti a využití dříve než docela zanikne. 

- rš - 

Ze závěrečné zprávy VÚ  „Zajištění podmínek pro využití  
zdroje minerální vody v Louce“ Mar.Lázně,VÚB,1974 

mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 
wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 

 

Městem Mnichovem až do roku 1930 chodíval v noci ponocný s tradiční  

lucernou, halapartnou a hornou a strážil noční klid a pokojný spánek mni- 

chovských občanů. Byl povinen troubit každou hodinu od 23 do 2 hodin rá- 

no. Ádl Burkhard, jak se ponocný jmenoval, bral troubení s největší váž- 

ností a odpovědností. Ale noc bývala dlouhá a tak, aby si ji zkrátil a aby  

si taky dodal odvahu v noční osamocenosti a neviděl v temných zákoutích  

místa samá nebezpečí, občas se na pochůzce zastavil a zhluboka si loknul  

ze své „šnapsflaše“. 

To se rozumí, mnichovští kluci přemýšleli co by mu provedli za legra- 

ci. Věděli, že půlnoční hodinu troubívá u tzv. Waaghäuslu, kde stály vysoké  

stromy s hustými korunami, v nichž často prolézali. A tak se v nich v noci  

ukryli. 

Ponocný Ádl troubil dvanáctou, a poněvadž měl jako vždy upito, musel  

za každým tonem dělat přestávku a řádně se nadechnout. Toho využili kluci  

a v každé přestávce, mezi jako dvěma tony, zatroubili na hornu z koruny  

stromu stejný tón. Městem se tentokráte ozvalo 24 tónů, aniž by to Ádl zpo- 

zoroval. Avšak přísný pan ředitel v naproti stojící škole, který poctivé  

počítal, kolikrát Ádl troubí, vyskočil rozzuřen z postele, otevřel okno a  

volá: „Prosím vás, pane Burkhard, to neumějí počítat ani do dvanácti, že  

troubějí dvacetčtyřikrát??! – Ponocný Ádl však naprosto přesvědčivým hla- 

sem odpověl: „Ale pane ředitel, to byla přece ozvěna!“ 

Ze Vzpomínek na Einsiedl - rš - 

 



- 112 - 

 

Když přijedeme od Plané do „černošínských serpentýn“,  
vyvstane před očima naproti na skále mohutná sýpka v Třebeli.  
Na jejím místě stával do třicetileté války mohutný hrad Tře- 
bel, který obývali páni z Volfštejna. 

Zatímco výstavný a novější hrad Třebel byl r. 1648 srovnán  
se zemí a zmizel, rodný hrad Volfštejnských na opačné straně  
Vlčí hory – Volfsberku, mnohem starší – zůstal ve zřícenince za- 
chován, ukryt v lesích. 

Doba, o které chceme vyprávět, týká se let 1467-1473, tedy  
období, kdy Volfštejnští páni již přebývali na hradě Třebeli,  
který si rozšiřovali a zdokonalovali. 

V neklidném čase před a po husitských bouřích docházelo  
k častým střetům feudálních sousedů. V té době Chebští tvrdě  
a s úspěchem zasahovali proti sousedům, kteří chtěli porušovat  
mír v oblasti a přerozdělit územní majetky. Již r. 1412 rozbili  
Chebští tvrze Neuhaus a Kraslice, v r. 1452 dobyli a rozbořili  
hrad Boršengrýn u Žandova (viz Hamelika 1973), v r. 1472 bojo- 
vali proti Hinzigu Pluhovi. Ale od Viléma z Volfštejna, či spí- 
še od jeho čeládky, si nechali dosti dlouho škodit a spor neře- 
šili vojensky jednak z toho důvodu, že hrad Třebel byl přecejen  
už dosti vzdálen od Chebu a jednak proto, že Volfštejnský pán  
měl za sebou dosti silný zelenohorský panský spolek. 

Cheb stál v tehdejší politické konstelaci na straně krále  
Jiřího z Poděbrad, za což byl i v papežské kletbě, a po smrti  
Jiřího se připojil k novému jagelonskému panovníkovi Vladi- 
slavovi. Naproti tomu panský spolek, kde byl i Vilém z Volf- 
štejna dlouho držel při králi Matyášovi. 

29. října 1467 hlavní členové zelenohorské strany Bohuslav  
ze Švamberka, Jindřich z Plavna na Kynžvartě, Burián z Gutštejna  
a Vilém z Volfštejna přepadli klášter Teplou, protože opat Zik- 
mund stál věrně při králi Jiřím z Poděbrad. Naproti tomu si  
třebelští hejtmané Erhart Ditrich („dydtdrech“) a Hans Hüner- 
kopf v r. 1467 stěžovali na chebské poddané. Známý zloděj koní  
a rváč Hans Weiss (ještě 12.4.1469 na Rabštejně, od 5.6.1469  
na Třebeli) byl prý chebskými poddanými v Kirchenlamits (NSR)  
pronásledován a zraněn, atd.atd. 

Příčina celého sváru zdá se malicherná. Podle dochovaných  
dopisů se prý stalo to,že volfštejnský pán,aniž by předem vyhlá- 
sil nepřátelství vůči Chebu, oloupil chebské poddané, což prý  
chtěl zastřít vymyšleným přepadením od chebských jednoho svého  
čeledína cestujícího krajem. A dále prý na svůj hrad přijal  
toho „lotra“ Hanse Weisse, který kradl chebským koně. Obě stra- 
ny se obrátily na tachovského zástavního pána Buriana, zvaného  
Bohatý, z Gutštejna, a na tachovské měšťany, o zprostředkování  
– dne 7.4.1469 a 28.5.1469. Ale zasedání svolané na 7.8.1469  
do Tachova se nekonalo pro stálou nejistotu v zemi. 

Na podzim roku 1469 se konflikt přiostřil. Volfštejnský pán  
zavlekl chebské poddané z Altalbenreuthu, Taubratu a Oberlindau  
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na svůj hrad do Třebele a zde je nechal „srazit“ (tj. asi  
vrhnout do hladomorny); dva z nich zemřeli. Chebští vzali  
do zajetí jednoho volfštejnského poddaného jakéhosi Hans  
Rodera a nechtěli ho propustit ani proti záruce. Počátkem  
roku 1470 se roztržka rozrostla: Feudální pán Baltazar Tot- 
tauer a rytíř Haeinrich Rab z Horní Falce poslali Chebu do- 
pisy, vyhlašující svár (jaro 1470). Plánští poddaní pana Buška  
ze Žeberku i tachovští byli obviněni, že podporují volfštejn- 
ského pána, který zatím zahájil další nepřátelské akce proti  
chebským. 

Proto se nekonalo opět zasedání, svolané do Tachova na  
30.9.1470 Burianem Bohatým z Gutštejna. Chebští se pokusili  
o intervenci přímo u svých politických protivníků – z před- 
stavitelů panského spolku Zdeňka ze Sternberka a Bohuslava  
ze Švamberka, kteří pak svolali na 23.11.1470 do Plzně zase- 
dání. Chebští vyslanci, přestože měli doprovodný dopis pro  
toto zasedání, byli v lese mezi Planou a Třebelem přepadeni  
Volfštejnskými a dva z nich, Zikmund Steger a Petr Weiss odvle- 
čeni na hrad Třebel, potom ovšem proti záruce propuštěni. 

Volfštenský pán konal však nové násilné činy (Ottengrün  
na chebském majetku) a chebští se rozhodli přerušit jednání  
s prohnanými panskými spolkaři, přívrženci maďarského krále Ma- 
tyáše (ač jim Zdeslav ze Šternberka na Zbirohu nabízel 7.9.1471  
své zprostředkování s Vilémem z Volfštejna) a obrátili se něko- 
likráte po smrti Jiřího z Poděbrad (22.3.1471 +) v létě 1471  
na krále Vladislava o pomoc při urovnání sváru s Volfštejnem.  
Chebští měšťané Steger a Weiss, kteří se v r. 1470 v Třebeli  
„zaručili“, stěžovali si ostře na kruté týrání v „patře“ a  
nemohli se ani dostavit na zasedání svolané do Prahy,které  
se tedy opět nekonalo v důsledku oboustranných vytáček. 

Po třech letech sváru byl určen více šlechtici jako smírčí  
soudce obecně uznávaný a ctěný Bohuslav ze Švamberka na Boru.  
Nastal klid zbraní a nabízela se nová zprostředkování ze stra- 
ny maďarské (Zdeněk ze Šternberka). 

Ale teprve když koncem roku 1472 opustil hrad Třebel věčný  
rozdmychavač sporu a štváč proti chebským Hans Weiss (zřejmě  
v důsledku sporu se svým ochráncem) a na vlastní pěst ohrožo- 
val chebské, přestože byl klid zbraní, podařilo se svolat za- 
sedání Bohuslavovi ze Švamberka na jeho sídlo do Boru. To bylo  
dne 8. dubna 1473. Zde se prameny odmlčují. 

Další zpráva je až z 2.listopadu 1473. Je to dopis chebských  
novému pánovi na Třebeli – Ctiborovi z Volfštejna – o tom, že  
po smrti jeho bratrance Viléma chtějí spor považovat za ukončený  
a žít spolu v míru. Tím končí svár třebelských s chebskými. 

Jaký byl konec „lotra“ Hanse Weisse, prameny sice neříkají,  
ale je více než pravděpodobně, že nezemřel smrtí přirozenou. 
 
Podle Georg Schmidt „Hrady západních Čech“ -rš- 
 
HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu  

zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravil Ing.Richard Švandrlík. Do čísla při- 

spěli: Vladimír Grössl,Ing. Richard Švandrlík. Osmé číslo III.roč. vyšlo  

26.dubna 1975. Vychází jako občasník. 


