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LÉTO JE ZA NÁMI a my se znovu setkáváme na stránkách  
HAMELIKY. Léto zastihlo Mariánky v nešťastné konstelaci,  
zvláště v kulturní oblasti – je uzavřená kolonáda M. Gorkého,  
stejně jako městské divadlo N. V. Gogola a městské muzeum;  
sál Casina nestačí požadavkům na kulturní a společenské akce  
pro občany i pacienty. I v zásobování je zřejmé, že zájem na- 
šich i zahraničních hostů o Mariánky byl vyšší, než očekávaly  
plány; nepodařilo se vyřešit dopravní problémy města – auta  
parkovala na nejmožnějších místech, aniž by se zaplatilo par- 
koviště u Švandy dudáka. Přesto se většině hostů líbilo. Naše  
město má asi více krásných míst a rezerv, než si domácí myslí.  
A potom – vyrůstá nové (dokončuje se zimní stadion), město žije  
mezinárodně (hosté mistrovství světa na ploché dráze, Galeův  
pohár), Krakonoš připravil pro mladé populární minigolf, byla  
odhalena socha Goethova (třebaže ne tam, kam patří, tj. kde  
Goethe žil a tvořil – u Goethova domu, ale u Lesního pramene,  
kde byla v dobách Goethova pobytu pustina; ale aspoň to, že  
po dlouhé době čekání je tu s námi nejen Goethův duch, genius  
loci, ale i jeho hmotná podoba.) atd. 

Podzimní Hameliky zahajujeme pokračováním historie města,  
když naše letní sezona byla plně pracovní – sběr pomístních  
názvů, soupis minerálních pramenů, přírodopisná i archeolo- 
gická pátrání. Největšího ohlasu a nejlepších výsledků však  
dosáhlo pátrání kolem Pístovské tragedie. Mělo ohlas v tisku –  
v plzeňské Pravdě i v tachovské Jiskře. Podařilo se nám ne- 
jen objevit celou řadu žijících účastníků nešťastného pocho- 
du smrti z řad Čechů a Slováků,ale za mezinárodní pomoci iden- 
tifikovat větší část obětí. Téměř čtyřicet jmen s daty naro- 
zení, místy původu, s udáním doby věznění, příčiny věznění a  
dalšími cennými poznámkami – to byl až nečekaný výsledek na- 
šeho úsilí. Dopisy s jmény jsme rozeslali na příslušná vel- 
vyslanectví se žádostmi o pomoc při pátrání po pozůstalých.  
Veliký rozsah sebraného materiálu o Pístově vedl k návrhu ve  
výboru Klubu zdravotníků na vydání ještě jednoho mimořádného  
čísla Hameliky ,které bude pokračováním „Pístovské tragedie“  
a v němž bude shrnuto celé pátrání. Číslo by vyšlo koncem roku. 

  

11. 



- 142 - 

Z historie Mariánských Lázní: 

 
Již v minulém ročníku jsme v historii Mariánských Lázní psali o mládí 

Kašpara Reitenbergera,tepelského opata let 1813–1827. Nyní se vracíme k jeho  

osobě, abychom pokračovali ve vyprávění jeho osudů. 

Kašpar Reitenberger se narodil 29. září 1779 v Úterý, vystudoval gymnasim  

v Plzni, vstoupil do kláštera a zde přijal církevní jméno Karel. Po skončení  

roku,kdy byl novicem,vystudoval v Praze teologii a r.1804 byl vysvěcen na kně- 

ze. Nejprve byl kaplanem v klášteře Teplá, r.1806 administrátorem ve Sv.Voj- 

těchu, r. 1807 se stal – teprve 28letý – opatským sekretářem, představeným ku- 

chyně a hostinským (Gastmeister) kláštera. Po smrti opata Chrysostoma Pfrog- 

nera byl ve 33 letech zvolen opatem. Dostal 39 hlasů proti 23 hlasům pro astro- 

noma a universitního profesora Aloise D a v i d a,kandidáta opačné strany,tzv. 

„Starého kláštera“. Davidovi bylo tehdy 56 let. Po jednom hlasu při volbě ob- 

drželi Kašpar Miesner, krukanický inspektor a Florian Schusser. Slavnostní be- 

nedikce (tj. vysvěcení opata) a inflace (infule = pokrývka hlavy vysokých ka- 

tolických kněží) konala se 15. srpna 1815. 

Volbu Reitenbergerovu popsal Matyáš Heinl, kronikář z Vyškova u Plané:  

„Dne 28. dubna 1813 byl jsem přítomen volbě nového opata v klášteře Teplá. Vy- 

šel jsem v 8 h. ráno z domova a přišel asi v 1/2 10 h. do Teplé. Jak vyšel prů- 

vod zpět z kostela, prvý vpředu nesl jeden novic kříž, potom šlo všechno ducho- 

venstvo, konečně kapitulní kanovník Hnin a Bretfeld,arcibiskupský kancléř v Pra- 

ze, potom guberniální rada Royko s kancelistou Mühlsteinem, krajský hejtman  

z Plzně, potom úředníci, ostatní duchovenstvo, tři myslivecké sbory slavnostně  

přicházely na nádvoří kláštera. Průvod šel do konklávy, kde byl pak volen nový  

opat. Šel jsem na chór a viděl jsem odtud veškerou tu slávu, asi za 1 1/2 h.  

přišel průvod z konventu do kostela a sekretář P. Karel byl převorem a nato sám  

musel před oltářem přísahat a všichni duchovní mu za to vzdali hold. Nato byl  

potom uveden na své místo kapitulním kanovníkem na chor. Po tomto šel průvod  

zase kostelem zpět a do krásné konferenční místnosti, kde byl představen staro- 

stovi a celému panstvu jako nový „pán“. Byl jsem toho všeho očitým svědkem a  

toho, jak volba v konklávě proběhla, jak bylo řádně zvoláno „Herr Pater Karl  

Reitenberger ist Abt und Prelät!“ – potom byly spuštěny hmoždíře,tak, že se pod- 

laha třásla a okna řinčela.“ 

Již jako opatský sekretář vzplanul Reitenberger nadšením pro vznikající  

lázně. Od r. 1808 se o ně staral a je velmi pravděpodobné, že se podílí i na  

návrhu oficiálního názvu lázní – „Mariánské Lázně“. Na všem, co kolem vidíme  

v městě, měl podíl,i když většina staveb je přestavěna,i když on sám již nesměl  

přistoupit k realizaci myšlenky. Tak samotné „Staré lázně“,dnes Ústřední lázně,  

několikrát přestavil, rozvinul stavební ruch v prázdném údolí,založil zde první  

lékárnu,školu,čítárnu,špitál pro nemajetné,první silnice,první vycházkové cesty, 

v roce 1818 nechal postavit sloupovou kolonádu u Křížového pramene, která se  

stala a dodnes tvoří základní symbol našich lázní; nad Ambrožovým pramenem po- 

stavil novogotický pavilonek, který vydržel až do r. 1926; zachovalým dílem jeho  

doby je tzv.Malá kolonáda u Ferdinandova pramene;nechal jímat Lesní pramen,ale  

už nestačil podobným způsobem stavebně tento pramen upravit; nechal založit první  

rašelinné lázně tohoto typu v lázních vůbec, plynové lázně (dr. Struve). Prosadil  

rozesílání mariánskolázeňských vod do nemocnic a měst Evropy a nechal je zhodno- 

tit lékařskými a chemickými kapacitami doby, postavil továrnu na džbánky u Cho- 

těnova a založil tak dnešní osadu Skláře – Flaschenhütte. Když přicházeli první   
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muzikanti do vznikajících lázní, ustavil oficiální lázeňský orchestr, podpo- 

roval přicházející divadelní skupiny, rozšířil zdejší kapli. Stavbu kostela –  

což byla v tehdejší době významná prestižní otázka – plánoval v místech nad  

budovou radnice (Mladějovského ulice), ale rovněž ji nestačil realizovat. Po- 

sledním činem v r. 1827, kdy byl přinucen opustit úřad opata, byla stavba dneš- 

ních „Nových lázní“, třebaže v mnohem skromnější podobě. Tak bychom mohli dále 

pokračovat ve výčtu zásluh Reitenbergerových, které jsou shrnuty v textu na  

jeho monumentu – soše v nadživotní velikosti na kolonádě: 

Usus fontium, quorum virtutem 

nature cognoverat, aegrotis pervium 

focit ideogus 

jure urbis Fundator dici meruit. 

 (tabule vpravo) 

 

Margine conclusit fontem hucusque 

vagnates, Mirandum Nymphae 

presilientis opus Balena non tardat 

vigilans construere přesul 

Ut vires Validis exhilarentur aquis, 

Si polent monumenta mori, tamen haud 

norietur 

Dum vivent oves nomen honesgue viri. 

 (tabule vlevo) 

Užitek pramenů, jejichž přednosti včas 

rozpoznal, zpřístupnil pro choré a proto 

po právu získává si přídomek 

Z a k l a d a t e l  města. 

 

 

Zachytil jímáním prameny dosud volně 

prýštící, vzniklé dílo udivující Nymfy 

– lázně – nemešká budovat, neúnavný, 

v čele stojící aby bylo využito mohut- 

ných sil vod. 

Jestliže mohou podmínky zanikat,přecejen 

(tento) stěží zanikne, 

dokud žijí občané (města), jméno, čest  

a muži. 

 

Tento monument postavilo město v roce 1879 a ještě se k němu vrátíme.  

Dnes si povíme o sporu, který vznikl ve zdech kláštera mezi klášterními bratry  

a v němž hrál Reitenberger hlavní roli. Spor se stupňoval až končil pádem opa- 

ta Karla Reitenbergera a vyhnanstvím v Tyrolích. Třebaže pádem tohoto opata  

ztratily Mariánské Lázně vydatnou oporu a tempo jejich vývoje se nesporně  

zpomalilo, Reitenbergerovi protivníci a nástupci jeho na opatském stolci ne- 

mohli než pokračovat v jeho díle. Kdyby zůstal Reitenberger v úřadě ještě  

33 let, po které žil, tj. do roku 1860, kam by dospěl vývoj našich lázní ještě  

v 1.pol.19.stol.? Nebylo by nadsazené věřit tomu, že by vznikly největší lázně  

světa s vodami přiváděnými z okolí? Ale špatné lidské vlastnosti jako závist,  

neschopnost, zákeřnost atd. našly úrodnou půdu i u klášterních bratří. 

Historie města si vždy kladla otázku: Proč Reitengerger rezignoval? a  

odpovídala ji v různých obdobích různě. Vždycky to však bylo vysvětlení značně  

zjednodušené. Ani my se asi nedobereme úplného vysvětlení, ale shrneme a zhod- 

notíme známé materiály. 

Příčiny sporu mezi Reitenbergerem a klášterními bratry, v historii též  

nazývané mezi „mladým klášterem“ a seniory, začínají dávno před rezignací (1827)  

již v roce 1813. Reitenberger jako každý člověk měl své příznivce i nepřátele.  

Ještě před volbou za opata psal klášterní bratr a kaplan v Kladrubech Kornelius  

K e p e c, který tehdy pobýval na zotavené v Chodové Plané u svého příbuzného  

Dr. Adolfa K o p p m a n n a (po abdikaci Reitenbergera se tento stel opatem),  

dne 2.ledna 1813 tuto charakteristiku Raitenbergera: „Karel je člověk, jehož  

nekonečná ctižádost a vládychtivost činí ho schopným všeho.“ Tato charakteri- 

stika, jistě ovlivněná Koppmannem, potvrzuje, že Koppmann neměl v lásce Reiten- 

bergera snad již od jeho vstupu do kláštera a tato antipatie s lety gradovala  

v nenávist na život a na smrt. Dr. Adolf Koppmann, univerzitní profesor bible  
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ve Vídni,narodil se 14.července 1781, r.1809 se stal Dr.teologie a subpriorem  

v klášteře, r. 1813 univerzitním profesorem v Praze a r. 1825 univerzitním pro- 

fesorem studia bible ve Vídni. Patřil tedy ke vzdělané generaci kláštera, je- 

jíž tradici založil opat von Trautmannsdorf, a patřil mezi mladé v klášteře –  

byl téměř o dva roky mladší než Reitenberger. Proto slovo „Mladý klášter“ je  

nutno nebrat doslova – byla to skupina myšlenkově progresivních bratrů, pře- 

devším plzeňských německých profesorů, kteří měli v Retenbergerovi jako opa- 

tovi velkou oporu. Dr. Koppmann soustřeďoval kolem sebe opozici proti opatovi.  

K ní patřil i velmi významný profesor astronom Alois D a v i d ze starší ge- 

nerace, zvláště po porážce v opatské volbě. Alois David pocházel rovněž z tohoto  

kraje – narodil se 8. 12. 1757 v Dřevohryzech u Teplé, 1799 se stal profesorem a  

astronomem v Praze, r. 1816 titul Rektor Magnifikus. V r. 1813 jak David tak  

Koppmann byli univerzitními profesory a těžce nesli, že by jim měl Reitenberger  

vládnout. Od jeho zvolení opatem nabyla jejich opozice nové kvality. 

Po volbě opatské psal Jiří V u š e k, klerikál posledního roku, těžce ne- 

mocný na plíce, již blízký smrti, když tehdy ležel v klášteře a opat Karel ho  

navštěvoval v jeho pokoji, dopis z 12.11.1813 Koppmannovi: „On (Karel) se mi  

jeví dobrým mužem,dobrého srdce,ale oni (tj.jeho přívrženci) ho budou kazit.“  

Pod slůvkem „oni“ je tedy nutno vidět plzeňské profesory a převážně mladé v kláš- 

teře. Naproti tomu vesničtí faráři (též příslušníci kláštera) na Tepelsku a  

Chotěšovsku tvořili retardující faktor kláštera. 

Kornelius K o p e c píše 9.8.1814 Adolfu Koppmannovi: „… při poslední  

volbě jsme byli ještě mláďata … Třenice nikdy neskončí, obě strany musejí  

společně vymřít …“A dále píše: „… opat zdá se postrádat při vykonávání  

svého úřadu rozvážnost, mírnost, chytrost a důslednost.“ (Cit. Franz Danner,  

kanovník kláštera Wilten, v „Neuen Tiroler Stimmen,“ 1906). 

Opat Karel, aby učil pořádek v hospodářství kláštera, prosazoval to, aby  

faráři přispívali ze svých příjmů na farnostech na stavby a obnovu hospodář- 

ských budov far, farních škol a jejich opravy. Tím si učinil nepřáteli všechny  

faráře. 

David a Koppmann využívajíce svého odloučení od kláštera nerespektovali  

dodržení kázně klášterní a naopak popichovali v Praze a ve Vídni proti opatu  

Karlovi. Reitenberger se domníval, že řešení by bylo v tom, kdyby se na delší  

čas vrátili do kláštera a zžili se s problémy kláštera. 15.9.1821 protestuje  

Reitenberger u arcibiskupa, že klášterní kázeň se nevztahuje na oba profesory:  

„… stát živí hada na svých prsou, když nedovolí opatům povolávat domů do  

kláštera bratry působící na univerzitách obdobným způsobem jako se to dělá  

u gymnaziálních profesorů a nahrazovat je mravnějšími a fundovanějšími …“  

(Pravděpodobně myslel na vysoce vzdělané plzeňské profesory.) 18. 9.1821 píše  

opat Karel arcibiskupovi: „Je sotva věřit, že dva klášterní duchovní jako  

Koppmann a David, kteří ještě před krátkou dobou schvalovali revoluce v Nea- 

poli, ve Španělích a v Portugalech … na jejich ctižádostivé mysli nepůsobí  

žádné slovo lásky. Vinen je násilně odloučený stav těchto klášterních profe- 

sorů od hlavy kláštera a jejich příliš vysoký plat. Já věřím, že Jeho Majestát  

o tom návrhy učiní …“ To se dověděli oba profesoři a střetnutí nesmiřitelně  

pokračovalo. 

V roce 1823 došlo ke střetnutí opata Karla a farářem Maxmiliánem M a x e m 

(nar. 27.2.1769 ve Winterbergu, r.1795 kaplan v klášteře v Chotěšově, 1799  

na Pístovně,r.1806 farář v Úterý,od r.1811 farář v Číhané). Spor se týkal far- 

ního a kostelního lesa. Opat chtěl les převzít do klášterní správy a zakázal  

faráři kácet dřevo. Farář Max se bránil a požádal okresní úřad o řešení sporu.  
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Reitenberger odmítl komisi okresního úřadu a 8.5.1823 napsal faráři Maxovi: 

„Radím Vám, abyste změnil svůj názor a spokojil se s tím, co já mohu dovolit  

z důvodů dobrých a jenom mně známých, a co mohu dovolit jen Vaší osobě, ale  

žádnému Vašemu nástupci … Můj návrh zní – kostelu v Číhané nechat jeho  

kostelní les a používat ho pod dohledem klášterního úřadu podle zjištěných  

výtěžků. To všechno Vám píšu, aniž bych tím sledoval něco jiného než spravedl- 

nost a dobrou vůli, které – jestliže ani to nechcete pochopit na Vašem součas- 

ném stanovišti, – mohlo by mne vést se zármutkem k přeležení Vás na nějaké  

méně důležité místo nebo k odebrání Vaší dočasné správy. „Toto farář Max  

Reitenbergerovi neodpustil do konce života a stal se jeho nepřítelem na život  

a na smrt. Pochopitelně každý Karlův spor nepřátelé přijímali s jásotem a  

nafukovali jej, vzájemně se informovali a získávali nové přívržence v klášteře,  

kde stále většina důvěřovala opatovi. 

4.srpna 1823 chtěl opat Reitenberger přeložit zasloužilého děkana z Teplé,  

jménem Evermed Ardelt, do Uherců. Ardelt se nar. 10.9.1774 v Tachově, 1806 pro- 

fesorem v Plzni, 1808-1811 prefektem plzeňského gymnázia, 1811 farářem v Oves- 

ných Kladrubech, 1814 farářem na Pístově, 1815 děkanem v městě Teplá (zemřel  

12.8.1828 v Teplé). Návrh na toto přeložení dal popud k otevřené roztržce  

s opatem. Od té chvíle si nepřátelé Karlovy neoddechli, dokud Karel neopustil  

klášter. 

Evermed Ardelt odešel z Teplé k faráři Maxovi do Číhané. Zde se radili  

co dál. Oba pak nahlásili vikářovi, že cestují do Prahy, aby si stěžovali na  

Karla u arcibiskupa. Arcibiskupem byl v letech 1815–1830 reakční Václav Le- 

opold Chlumčanský, rytíř z Přestavlk a Chlumčan. U něho vyprosili vyšetřovací  

k o m i s i Reitenbergerových přečinů v klášteře Teplá. Ale asi došlo ještě  

k přechodnému usmíření,neboť farář Max v jednom svém dopisu 17.8.1823 podává  

tuto zprávu Adolfu Koppmannovi, hlavě opozici proti Karlovi: „…Opat na- 

bídl ruku na usmířenou a celou přenesenou záležitost stavebního fondu (chotě- 

šovskou) na roztrhání … tím nabídl smír; to je třetí, všechny krátkého trvá- 

ní.“ Dne 19. 12 1823 píše znovu farář Max Koppmannovi: „Opat je věčný neklid.“ 

O velikonocích 1824 – snad z podnětu klášterních profesorů Davida a Kopp- 

manna – přijel arcibiskup Chlumčanský do kláštera Teplá k vizitaci (kontrola).  

16. dubna 1824 píše opat Karel do Plzně prefektovi gymnázia Benediktu Stein- 

hauserovi: „Protože budete vizitírován panem arcibiskupem, který přijede 3.5.  

1824 večer do Plzně a 4.5. začne vizitací, tak přijměte opis bodů, již se  

vizitace bude týkat. Dejte vědět faráři v Chotěšově, že já sám vizitaci vidím  

nejraději, protože by mohli mladí žvanit a jedno jediné slovíčko má pak daleko- 

sáhlé následky. V Praze je živena zaujatost proti nám a mrzí je dobrý výsledek  

vyšetřování, ale pro náš řád není nic víc co si přát než to (vizitace)…“ 

Jak píše Dr.Urban, arcibiskup byl 4.5.1824 skutečně na vizitaci s kanov- 

níkem Neumannem,aby provedl vyšetřování proti Reitenbergerovi a kontrolu trestu  

opatovi, jak on nařídil. Zde je pro nás historik Urban jediným možným pramenem,  

protože klášterní historici zamlčují činy arcibiskupa i chování nepřátel Karlo- 

vých,z nichž Koppmannovo např. proto,že byl později opatem. U historiků z kláš- 

tera převažovala vždy snaha spíše Reitenbergera kompromitovat u čtenářů jeho  

některými osobními chybami a zamlčet jeho budovatelské zásluhy. Změny v chá- 

pání jeho zásluh u klášterních historiků byly ovlivněny vždy tlakem světským,  

mimocírkevním. V našem století to byl právě URBAN,na základě jehož kritiky obrá- 

til se zcela Prof.Brandl z kláštera v hodnocení opata Karla,ale opět nedůsledně.  
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Ještě v létě 1824 – 19. a 20. července – přijel do Mar. Lázní korunní 

rakouský princ Ferdinand a v doprovodu Reitenbergera navštívil jednotlivá  

zařízení mladých lázní, počínaje u pavilonu pramene, nazvaného Ferdinandovým.  

Zde přečetl dr. Heidler slavostně dokument, nejstarší písemnou zprávu o pra- 

menech chovanou v klášteře – dopis krále Ferdinanda I. z roku 1528, čímž byl  

vzdán hold hostujícímu princi. Návštěva korunního prince na chvilku utišila  

rejdy reakčních bratří. Ale ještě v tomto roce 1824 postihuje pražský arci- 

biskup Reitenbergera krutým zásahem do jeho pravomoci, kterým mu odebírá a  

hlavní vládu v klášteře předává tzv. „konzultě“, skupině 4 klášterních bratří.  

Tak se stává opat Karel, podle jeho vlastního vyjádření „zajatcem pražského  

arcibiskupa“, jehož každý čin je kontrolován, sledován a nahlašován arcibisku- 

povi. 

V poslední naději, v hlubokém rozpoložení mysli, obrací se opat Karel  

listem z 30.10.1824 na nejvyššího purkrabího českého hraběte Františka Kolowra- 

ta–L ibštejnského, od kterého – jak se domnívá – očekává pomoc,neboť tento vy- 

soký úředník byl proslulý svou nezištností a spravedlností a tak vřele a srdce- 

ně vždy proklamoval rozvoj Mariánských Lázní. Opat Karel píše: 

„Naděje na Boha na nebesích a na našeho milovaného císaře na trůně jest  

ještě jediná má útěcha: Neboť jsem zcela n e v i n n ý m  z a j a t c e m   

pražského arcibiskupa, který nadále staví posudek mých volnostářstvím spoje- 

ných duchovních nad mé povinnosti a tím činí jejich protivníka tak ubohým jako  

králové Neapole, Španěl, a Portugal. Mám od něho v ruce tři nařízení, která vy- 

nesl,aniž by se mnou jednal a vyslechl má vysvětlení, a kterých jsem plně upo- 

slechl,protože je asi lepší nejnešťastnější poslušnost než pobaveníhodná vzpur- 

nost. Ale tento pán věděl, žezíská dobrého zemského otce v Praze způsobem poli- 

tické inspekce o mé osobě a tento způsob svedl ho ke konstituční listině mně  

vnucené,kterou vylepšil přídavkem nové votanty (tj. konzulta, 4 bratři v čele).  

V důsledku této nejsem již více opatem,neboť čtyři votanti přehlasují mne vždycky  

přemluvením jednoho neschopného Třetího, který dva zuřící rebely uposlechne  

v nejdůležitějších záležitostech a v tomhletom shromáždění je pak pro mne každý  

úspěch už jen výsledkem působení mého talentu a mé ctnosti než úspěchem mé  

(opatské) autority. 

Tento assamblé nyní poroučí místo mne duchovním,kteří mi přísahali posluš- 

nost a jejichž mravní postoj se nyní sám odsuzuje. Nyní se pokoušejí vzít mně  

důvěrného duchovního sekretáře (P. Norberta Köppla), protože on tuto usurpaci  

opatské moci neschvaluje, a já neznám žádný jiný prostředek jak obměkčit pro  

mé úmysly milovaného monarchu. Ráčí Vaše Excelece této neblahé situaci, způ- 

sobené vydáním tří biskupských dekretů,konec učinit a znovu prosadit řádové zá- 

kony autorizované státem. K tomuto závěru jsem se odvážil přiložit malou cha- 

rakteristiku klášterních nepokojů a pro vaši Excelenci k šetření biskupské  

komise o vybrané rentě a k uvarování se všeho podivení, že nic neprosím než  

o vyslání mírumilovných nezaujatých politických úředníků nebo rozumného (objek- 

tivního) klášterníka. Církvi, školství a státu prostřednictvím Mariánských  

Lázní tak nutnou podporu laskavosti Vaší Excelence doporučuji, jmenuji se  

v nejhlubší uctivosti Vaší Excelence … Reitenberger.“ 

22.12.1824 skutečně nařizuje arcibiskup Václav L. Chlumčanský, prý „aby  

pomohl odstranit nedůvěru, která mezi klášterním konvenuálem proti opatovi Rei- 

tenbergovi panovala“ postavit k opatovi čtyři k o n z u l t á t o r y . Tzv.  

k o n z u l t u tvořili: 

1. Maxmilián M a x, farář v Číhané a největší nepřítel opatův, který  

stál nesmiřitelně proti každému návrhu, plánu, nápadu opata. 

2. Kašpar M i e s n e r, administrátor v Krukanicích 

3. Klement E c k l, prior konventu 

4. Nepomuk K o l l e r, senior konventu, po jehož odstoupení v r.1825  

byl zvolen Petr B e e r (nar. 1775 v Mayerhofu, 1800 kněz, 1814 trvale  

v konventě a po abdikaci Reitenberga 1827 administrator in 

spiritualibus) 
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Konzulta vybavovala všechny záležitosti, které dosud prováděl opat.  

Opat pak nemohl potvrdit rozhodnutí konzulty nebo navrhnout změnu. Arcibiskup  

nařídil,že 

„1. od nynějška (22. 12. 1824) ve všech důležitých koupích, které se  

týkají klášterního jmění, správy tohoto a příjmy kláštera bude schvalovat  

konzulta jejíž beneficium (souhlas) je rozhodující. Opat může postupovat  

jen po souhlasu většiny hlasů ze 4 konzultátorů; 

 2. veškeré klášterní a kostelní jmění včetně příjmů spadá od nynějška  

pod společný dozor těchto čtyř konventuálů, že mají být předloženy účty o tom- 

to jmění včetně roku 1824 těmto členům; 

 3. že žádný úředník nesmí být nadále propuštěn nebo přijat bez svolení  

těchto; že klášterní oficiálové mají být potvrzeni do svých úřadů panem opatem  

a těmito 4 konzultátory nebo na své místo nově zvoleni a že všechna důležitá  

rozhodnutí musí být podepsána od těchto 4 poradců.“ 

(Od 12. října 1827 se „konzultátoři“ nazývali „administrátory“ a vedle  

jejich podpisu se na listinách nachází podpis provizora Bartla L e n z e.) 

Konzultátoři byli povinni podat brzkou zprávu o revizi klášterního jmění  

a podávat půlroční zprávy o ekonomickém,morálním a scientifickém stavu kláštera.  

Arcibiskup uzavřel své psaní z 22.12.1824 neupřímně žehnajícím přáním: „Kéž  

by Bůh míru a lásky své požehnání nad ctihodným klášterem Teplá rozdával, aby  

ještě dále až do konce časů jenom takové muže vykazoval, kteří šíří za božího  

přispění náboženství, opravdové občanské ctnosti, občanskou osvětu, humanitu a  

praktický příklad vyšší křesťanské dokonalosti ve světě.“ 

Konzulta tehdy přebrala pokladnu kláštera a začíná brzdit vývoj Mariánských 

Lázní. Marian H e i n l (pozdější opat) psal 26.12.1824 Koppmannovi: „Na Nový  

rok 1825 bude opat vzpomínat, dokud bude žít a je-li spravedlivý,nemůže připiso- 

vat vinu než sobě samému, všechno si uhnal sám a je třeba vidět,že se tu potvrzu- 

je učení historie, že Bůh pyšné pro jejich sebezaslepenost sráží a trestá.“  

Protivníci Reitenbergerovi přijali konzultu s neskrývanou radostí. Karel byl  

pokořen a v jejich rukou bylo jeho trýznění a strádání, když bránili jakýmkoliv  

rozumným návrhům výdajů, staveb atd. Farář Max psal 8. a 9. 1. 1825 Koppmannovi:  

„Opat už psal dopisy do Prahy nejvyššímu purkrabímu a arcibiskupovi a zase  

se špatným posudkem na některé bratry. Prior Eckl z kláštera dal na přetřes  

tuto věc … Nato opat psal nové dopisy, ve kterých svá předchozí obvinění  

odvolává s poznámkou, že vznikly ve chvíli slabosti mysli. … Opat se vyjádřil  

tak, že je odhodlán již rezignovat!“ 

Znovu a znovu vymýšleli bratři vedeni Koppmannem, jak srazit Reitenbergera  

z úřadu. O velikonocích 1825 byla provedena v klášteře nová arcibiskupská vizi-

tace. Bylo třeba podlomit podporu většiny bratří,zvláště pak plzeňského gymna- 

sia. Byla proto mezi jiným položena plzeňským profesorům 30. dubna 1825 otázka  

týkající se opata: „Protože vy býváte v době férií (prázdnin) v klášteře, vyjá- 

dřete se,jaké jste nalezli chování opata k lázeňským hostům obého pohlaví,zdali 

on se v Mariánských Lázních často a mnoho zdržuje a tam i v klášteře okázalé  

hostiny nepořádá?" 

Prof. BRANDL píše: „Rozmanité žaloby a udání protivníků Reitenbergera u  

vizitací byly písemně shromaždovány a předloženy vládě; pozvolna nalézaly u té- 

to sluchu. Vláda pozvolna nabývala přesvědčení, že majetkové poměry kláštera  
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se dostávají skutečně do nebezpečí k vůli podnikům opata. Kromě toho se do- 

mnívala, že musí dokonce vrhnout pochybnost na věrné poddané Reitenbergera.  

Styk tohoto se zahraničními knížaty v Mariánských Lázních jevil se vládě  

velmi podezřelým. K tomu všemu přišla ještě tzv. urážka majestátu. Opat  

Reitenberger měl jednou u tzv. císařské tabule u příležitosti přípitku na  

panovnický pár prohlásit poznámku po pravdě nevinnou, mezi měšťany naprosto ne  

jako urážku chápanou: nazval čtvrtou manželku Františka I. císařovnu Karolinu  

Augustu (1792 – 1873) „bavorskou dorotkou“. Tato dcera krále bavorského Maxmi- 

liána Josefa si brala 1816 Františka I. 

Také měl prelát za jiných příležitostí stejně tak o císaři i císařovně  

použít slov, která mohla sloužit jen zlomyslným denunciantům jako podnět k ža- 

lobě. V každém případě nejevila se věc tak vážná, jinak by byl tehdejší kancléř  

kníže Metternich opatovi nebyl býval naznačil, aby tento výrok proti císařovně  

popřel. Reintenberger však nedostál dobře míněné radě tohoto jemu nakloněného  

knížete,nýbrž na úřední dotaz odvětil,že tak skutečně učinil a tak mu šel tento  

výrok k tíži.“ Potud píše Brandl. 

Když se znovu projednávala věc „urážky majestátu“ řekl Reitenberger: „Myslel  

jsem, že jsem mezi klášterními bratry a ne mezi denuncianty!“ 

Vyšetřování na základě udání o tom, že jmění je rozkramařováno k luxusním  

stavbám v lázních proběhla bezvýsledně. Stejně tak málo mohla být opatovi pro- 

kázána velezrada. 

A tak zatímco opat Karel neúnavně a usilovně pracoval a veškerá jeho snaha  

směřovala k tomu, aby Mariánské Lázně byly „vyzvednuty z bažin“ a toto osídlení  

dostalo charakter lázeňského místa, zatímco se snažil o rychlý vývoj lázní a  

tím o rychlejší návrat vložených prostředků zpět pro klášter,který by jich zase  

mohl použít na zvelebení vlastních majetků, bratři za jeho zády splétali intriky 

proti opatovi s cílem odstranit ho. Původci intrik byli egoisté, lidé natolik  

krátkozrací, že nepoznali vysokou hodnotu osoby a rozhledu opata pro klášter.  

Nepoznali ani nemohli rozumět. Navnadili proti opatovi i ty z bratrů, kteří stáli  

stranou sporu: „Opat Karel musí být svržen dříve, než vrhne celý klášterní maje- 

tek do bažin!“ 

V pravdě řečeno úklady proti němu nalézaly půdu v klášteře jen pozvolna  

právě pro svůj nezáviděníhodný špinavý rys. Zatím opat Karel vynakládal úžasnou  

energii i statečnost prosadit lázně – v r.1824 hovořil o rezignaci,ale nerezig- 

noval a pouštěl se do nerovného boje s nepřáteli. Pomalu přecházelo na stranu  

odpůrců víc a víc bratrů. Pro své špinavé cíle pracoval Koppmann a další i vně  

kláštera. A pak stačil malý vnější popud,aby mohl první hodit kámen proti opato- 

vi. Ten popud byl nalezen ve chvíli, kdy chtěl opat nutit bratry k větší šetr- 

nosti a když chtěl utužit klášterní kázeň. Když u nadřízených orgánů nepocho- 

dili,hledali nová a nová obvinění – hostiny,návštěvy cizích osob (včetně Goetha),  

urážku majestátu, hovory se ženami v lázních atd. 

Marian Heinl psal 11.5.1826 Koppmannovi: „Opat nedržel slávu díkůvzdání  

za uzdravení jeho Majestátu císaře. Celý konvent je nad tím velice rozhořčen a  

rozzloben … Co tomu řekne vláda,až se to dozví a musí se to dozvědět od komise.“ 

26. dubna 1826 přišla do kláštera nová vyšetřovací komise, složená z guberniálního  

rady Krenenfelse a ze světícího biskupa. 25. června 1826 psal Marian Heinl Kopp- 

mannovi: „Je to pravda, v protokolu se vyskytly řeči proti majestátu a císařským  

členům, opat ovšem lže, ale nic mu to nepomůže a může to mít pro něho ještě po- 

vážlivější další následky.“ Posudek komise šel do Prahy purkrabímu a arci-bisku- 
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povi; oba pak poslali posudky i s vlastním vyjádřením do Vídně. 

13. 10. 1826 psal farář Max Koppmannovi: „Opat se brzy dověděl o špatném  

posudku ze strany gubernia … O P. Priorovi (Eckl) se měly obě strany (vláda  

a arcibiskup) vyslovit, že to byl on, který prozradil v protokolu opatem mu  

svěřená jako nejintimnějšímu příteli svěřená tajemství.“ 

Rozhodnutí padlo ve Vídni koncem června 1827. Vláda donutila důrazně opata  

Reitenbergera k rezignaci a přikázala mu,aby si zvolil místo svého příštího po- 

bytu v klášteře stejného řádu mimo území Čech, Moravy a Maďarska. Opat podepsal  

17. července 1827 abdikační listinu a koncem října 1827 odešel do kláštera Wil- 

ten v Innsbrucku v Tyrolích. 

Koncem července 1827 byla vydána zvláštní vyhláška všem klášterům a nadacím: 

„O zprávě, kterou c. k. zemské místo o nedostatku kázně a pořádku regulárního  

kléru a o obnovení těchto k opatřením ze 7.9.1822 a 29.5.1824, podalo …  

vysvětlil Jeho Majestát 27. 6. 1827 toto:  „... z vizitace provedené v jednom  

klášteře mělo vyplynout, že sám prelát se nestará o udržování discipliny, že  

zachází s klášterním majetkem libovolně a proti předpisům, jak mně o tom bylo  

neprodleně oznámení učiněno. Při volbě prelátů mají velební komisaři kanovníky  

správně a důrazně napomenout, že volí ze svého středu toho nejdůstojnějšího  

podle svého svědomí …“ 

Dvojí lež císaře je dnes jasná: právě Reintenberger se snažil udržet kláš- 

terní kázeň a nikoliv podlomit, a právě on volil nejvhodnější způsob rozmnožení  

klášterního majetku z hospodářského hlediska i z hlediska tisíců nemocných. Tři- 

cet tři dlouhých let čekal Reintenberger ve vyhnanství na zadostiučinění, aniž by 

jej dostal. Jeho lázně zatím vzrostly, jeho nepřátelé vymřeli, ale vládnoucí  

Habsburkové se nikdy nikomu neomlouvali za své chyby, ani neodpouštěli… 

(Pokračování příště.) 
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Klenotem stavebněuměleckým našeho města jsou NOVÉ LÁZNĚ. 
Zvyklí na tuto nádhernou kulisu přecházíme většinou bez povšim- 
nutí, my mariánskolázeňští, tuto stavbu, obdivovanou hosty všech  
dob a všech zemí. 

Listovali jsme ve starých průvodcích z 1. republiky, abychom  
se dozvěděli něco více, než nám dávají velice stručné české pra- 
meny poválečné. 

NOVÉ LÁZNĚ byly postaveny tepelským klášterem za opata  
Alfréda Clemetso v letech 1892 až 1896 jako monumentální, nej- 
vznešenější a ve své době nejmodernější budova ve stylu italské  
pozdní renesance podle plánů architekta Josefa S h a f f e r a,  
který byl tehdy zároveň ředitelem veškerého lázeňského zařízení  
zde v Mariánských Lázních. (V r.1900 postavil společenský dům  
Casino, tehdy zvaný Kursaal, rovněž v monumentálním stylu.) 

Původní „Nové lázně“, postavené opatem Reitenbergerem v roce  
1827, které stály doposud na tomto místě, byly zcela demolovány. 

Hlavní fronta budovy je 112 m dlouhá, postranní fronta má  

58 m a zastavěná plocha (za 1. republiky) činila 4 300 m2. Skvělé  
architektonické řešení Má střední stavba nových lázní. Vcházíme  
do budovy velkým otevřeným schodištěm třemi dveřmi se čtyřmi slou- 
py vpředu. Střední budovu uzavírají dvě věže, které jsou spojeny  
sloupovím a loggiemi s centrem střední stavby. Uprostřed lomenice  
je korunována skupinou Hygea – ve středu skupiny stojí figura  
Hygey,která je nesená plovoucím Tritonem. To má představovat prvek  
vody. Umělecky mistrovsky provedená alegorie je z litého kovu. 

V lomenicovém poli pod Hygeou dvě figury andělů nesou mra- 
morovou tabuli s letopočtem vzniku stavby. Pod lomenicí je štít  
ze švédského mramoru s gravírovaným zlatým nápisem NEUBAD (nápis  
po válce odstraněn). Mezi čtyřmi horními sloupy jsou dekorace  
alegorickými figurami. Prostřední skupina ukazuje znak býv. kláš- 
tera tepelského,který je držen vpravo figurou,která vyjadřuje pev- 
nou důvěru, vlevo figurou znázorňující hojnost. Levá skupina dá- 
vá do souvislosti zdraví hledajícího nemocného s léčivou Hygeou.  
Pravá skupina znázorňuje ekonomický prvek lázní: postava MERKURA  
jako oživení obchodu a dopravy ve spojení s ženskou postavou –  
BALNEOU, která personifikuje zdraví a krásu jako důsledek léčivého  
působení zdejších vod a lázní. Z balkonové terasy nad schodištěm  
je krásný pohled do parku. Do střední stavby se umělecky koncen- 
troval architektonický význam celé stavby.  

Tudy, velkým širokým schodištěm vcházíme do nádherného vesti- 
bulu. Zde jsou reliéfy od akam. sochaře Vítězslava Eibla „Po kou- 
peli“ – dívčí postava s ručníkem a se zrcátkem. Za 1. republiky  
se tu nacházely pokladny, kde se objednávaly a platily procedury.  
Tyto procedury – různého druhu – buď pacientům doporučil jejich  
lékař, ale stávalo se běžně, že si je pacient vybral podle svého  
uvážení. Z vestibulu přicházíme nejprve do impozantní knížecí  
(královské) lázně, do salonku-odpočívárny s loggiemi směrem proti  
parku a do převlékárny. Umělecké provedení a vybavení hodnotí  
se ve starých průvodcích jako jedinečné – s ničím podobným prý   
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se nemohou pochlubit žádné jiné lázně. Po obou stranách budovy  
v tomto poschodí byly přírodní uhličité lázně Mariina pramene  
(skupina IV.a), železité lázně Ambrožova pramene. Pohyb mezi pat- 
ry zajišťuje elektrický osobní výtah. V I. patře se nacházely  
kabiny pro podávání uhličitých koupelí IV.b skupiny, tj. z Fer- 
dinandových pramenů. Celkem je tu 172 van k použití. 

V mezaninu pod přízemím nacházely se parní lázně, odděleně  
pro muže a pro ženy. Pánské parní lázně měly 56 oddělených kabin  
a speciální oddělení pro kůru studenou vodou, dále tzv. Frotier- 
halle, převlékárnu; dámské parní lázně byly v nádherné mramorové  
hale ve stylu starořímského atria. Tato hala 20m x 10m je nesena  
18 sloupy – monolity ze salcburského mramoru, kde kapituly a baze  
jsou z bílého karau. Sloupy jsou obloukovitě spojeny s křížovou  
klenbou. Dámské lázně se člení na bazén s teplou a se studenou  
vodou,dále na římsko-irišské lázně,sprchový sál,parní komory,kde  
zvolna stoupá teplota vody, elegantní odpočívárnu. 

V mezaninu v horní části byly elektrické světelné lázně a  
jiné služby: speciální salon parních lázní – kadeřnický salon,  
mycí prostory, světnice služebných, toalety atd. V I. patře bylo  
inhalatorium dr.Bullinga, složené ze dvou speciálních kabin (Gut- 
taferkabinnen) a společného inhalačního salonu s mnoha termo- 
variátory. Lázeňský řád byl přísně vyžadován. V II. patře se uvá- 
dí 72 pokojů pro lázeňské hosty.  

V zařízeních nových lázní se nabízelo denně k podání 6000  
procedur všeho druhu. Minerální prameny jsou dopravovány zčásti  
až 3 km vzdáleny do rezervoárů a odtud do kabin. Tyto podzemní  
nádrže na minerální vody s velikými prostorami musely být posta- 
veny, aby bylo možno vyhovět nárokům na procedury v letní špičce.  
Nádrže se lišily od sebe podle minerálních pramenů a dělily se  
takto: skupina I. Mariin pramen se sladkou vodou  

 skupina II. Mariin pramen s 1,0 – 1,3 gr CO2 v litru 

skupina III. Prelátův pramen, Schirmerův, prameny Alfa,  
Beta, Gama, Delta z Pottova údolí, Rudolfovy  
prameny, Hamelika, Rašeliništní pramen, Al- 
frédův a Alexandřin (1,5 – 1,7 gr CO2 v litru 

skupina IVa – Ferdinandovy prameny II, III, IV, VII, VIII 
s 2,0 gr CO2 v litru 

skupina IVb – nové vrty: Mariiny prameny I, II, IV, V, VI, 
a Centrální pramen I. a II. (2,2 gr CO2/lt) 

skupina V – železité prameny Karolinin a Ambrožovy. 

„Jižně a nížeji položené minerální prameny jsou zvolna vy- 
tlačovány pumpami čerpacích stanic, sítí rour z litého železa uv- 
nitř vyemailovaných do nádrží a odtud do koupelí. Oči nespatří  
celou síť sladkovodního potrubí ze všech směrů a potrubí pro  
minerální vody. Stejně tak je komplikovaný systém všeho ostatní- 
ho technického vedení. Uvažuje se o tom (ve 30. letech), napojit  
celé město na dálkové topení a elektrifikovat, aby se zjedno- 
dušil lázeňský provoz a snížila režie. Dnešní systém řídí pan  
Anton Doberauer (1936)“ (Miessner) 

Vybráno ze starých průvodců Mar. Lázní 1902–1937 -rš- 
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 Připravuje Zdeněk Buchtele 

SPECIALIZOVANÉ KAMENNÉ NÁSTROJE. Archeologové určují stáří  
lidských sídel podle nástrojů, které naleznou v místě. Velmi 
specializivané nástroje vznikaly až ve svrchním paleolitu  
(aurignacien, gravettien). Na místě univerzálních pěstních  
klínů a hrotů objevují se nože, škrabadla k opracování koží,  
drasadla k opracování dřeva a kostí, vrtačky, rydla na kost a  
paroh, pilky a jiné typy nástrojů. Jejich výroba byla podmíněna  
ovládnutím techniky odbíjením úzkých paralelních čepelí od  
drobnějšího jádra. Nastává rychlý rozvoj štípané industrie.  
Na jádru byla pečlivě připravena úderová ploch a od ní byly  
odráženy celé série dlouhých ostrých čepelek. Tyto polotovary  
musely být opracovávány ještě jinou technikou – retušovací,  
jíž byl dán nástroji potřebný tvar. Tyto retušovací techniky  
byly vlastně aplikací technik přitloukacích a spočívaly v odrá- 
žení nepotřebných hran i celých plošek. 
RETUŠERY. Zhusta se pracovalo na tzv. kovadlinách, kamenných  
blocích, které i s množstvím odpadu a polotovarů nezřídka nachá- 
zíme při výzkumech středopaleolitických, mladopaleolitických nebo  
mesolitických sídlišť (Moravany-Dlhá u Piešťan, Seňa, Tibava  
na východním Slovensku, Dobříčany u Žatce; z mladších lokalit  
Putim a Ražice). Při retuši se mnoho čepelí zpřeráželo a tak se  
vyvinula dokonalá retuš tlakem. Tenká ostří se mohla takto retu- 
šovat i tlakem palce, ale lepšího účinku se dosáhlo tlakem vhod- 
né kosti, kusu dřeva nebo kamene. Tak vznikaly nástroje na výrobu  
nástrojů – retušéry. Okrajová retuš se prováděla čočkovitými  
oblázky: Byly nalezeny v SSSR (stanice Kostjenky IV) a také u  
nás v Pavlově na jižní Moravě. 
SLOŽENÉ NÁSTROJE. Na konci mladého paleolitu a v mesolitu postupně  
převládla výroba nástrojů složených ze součástek. Do dřevěných  
nebo kostěných násad se vsazovaly drobné čepelky (různého tvaru)  
z pazourků nebo jiných štěpných materiálů. Obrábění těchto drob- 
ných tvarů bylo jistě zvlášť obtížné a provádělo se na mikroli- 
tických úštěpech, zasazených do štěrbiny ve dřevě. Po zasazení a  
zatmelení mikrolitů do násad vznikaly harpuny, nože, srpovité ná- 
stroje, šípy s příčným břitem a jiné nástroje. 
wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 
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MĚSTSKÉ MUZEUM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH je v současné době uzavřeno  
a provádí se rozsáhlá několikaletá rekonstrukce budovy „Goetho- 
va domu“. Víte, že toto muzeum bylo založeno v roce 1887 k tomu,  
aby „Gegenstände des lokalhistorischen Interessen zu erhalten  
und auszustellen“? Městské muzeum bylo nejprve umístěno na rad- 
nici a první inventura z roku 1901 vykazuje přes 250 předmětů  
starších i novějších vedle sbírky písemností. Inventář stále  
rostl a Gnirs v r. 1932 připomíná zajímavou sbírku pohlednic Mar.  
Lázní, staré plány města, model pomníku opata Reitenbergera, re- 
liéfy a modely rozmanitých staveb, zvláště Křížového pramene.  
Velice zajímavá sbírka přírodně-historických nálezů z rašelinišť  
je prý v Ústředních lázních v hale Mariina pramene. Jaký byl asi  
osud této poslední sbírky? -rš-  
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Mnichov jako jedna z největších obcí na Tepelsku byl  
sídlem magistrátu od roku 1620 do roku 1790, tedy plných 120  
let. V té době měl Mnichov svého soudce a také hrdelní soud.  
Teprve po roce 1790 byly těžké zločiny souzeny až v Chebu. 

Ale již od roku 1397 měli tehdejší nájemci MNICHOVA (kte- 
rý byl majetkem kláštera) – bratří Tullingerové – soudní právo.  
Protože mnichovští písaři měli krásné a pružné písmo a vedli  
obecní zápisy od roku 1526 až do roku 1721, tedy 194 let, dá  
se leccos zajímavého z těchto listin uložených v okresním ar- 
chivu v Chebu přečíst. 

Tak k příkladu čteme, že v roce 1528 byla uťata hlava do- 
konce šesti mužům pro zabití jednoho člověka – krejčího. Také jen  
pro krádež se věšelo. Stalo se tak Ondřeji Glaserovi z Mnichova.  
Pro dvojí manželství byl pověšen 9. dubna 1627 kovář z Mnichova  
jménem Šimon Pürner. Jednou se oženil s jakousi Weidingerovou  
z Tullnu v Bavorsku a druhou si vzal Walburgu Schweitzerovou  
z Mnichova. V knize hrdelní čteme, že se v roce 1674 konal v Mni- 
chově hrdelní soud nad Hansem Polzem od dvora, protože ukradl  
koně a prodal jej Matyáši Pimplovi poblíž Číhané. Rozsudek zněl:  
„… k právu, aby byl na šibenici neb řetězem sprovozen ze světa,  
pocestným pro ošklivost.“ 

V roce 1715 byl v Mnichově uvězněn Jan Kryštof Mitscheling.  
Byl odsouzen pro různé krádeže k smrti. Rozsudek smrti byl mu  
však změněn a musel s provazem na krku stát na pranýři. Kromě  
toho obdržel notný výprask a byl vyhoštěn z království Českého.  
Mnichovský pranýř je vidět ještě dnes. Je to snad jediná památka  
na doby, kdy se tak krutě trestalo. Pranýř je polokruhová ka- 
menná deska vlevo od vchodu do mnichovské radnice, nad kterou je  
ve zdi upevněn kruh, k němuž byli odsouzenci připoutáváni. 

„Jiným pro odstrašení, jemu pak k zaslouženému trestu“,  
čteme v hrdelní knize, kdy byl odsouzen k trestu smrti úředník  
Matěj Egerer z Rájova pro pokus otrávení své manželky. Jeho tělo  
mělo být vpleteno do kola a toto volně puštěno. Na přímluvu své  
manželky byl však přípisem z pražského hradu omilostněn a trest  
smrti mu byl změněn na šestiletou nucenou práci. 
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Dne 9. ledna 1640 byl dokonce vykonán rozsudek nad  
mrtvolou. Občan jménem Schürhass se ze zoufalství oběsil.  
Jeho mrtvola nebyla pochována, jak by se dalo očekávat, ale byla  
spálena u šibenice, což byla tehdy největší potupa. 

Mnichovská šibenice stávala vpravo u silnice z Mnichova  
do Poutnova (do Teplé). Stará kronika vypráví, že stála 414 kro- 
ků od sochy sv. Josefa (tato socha byla kol. r. 1950 povalena a  
dnes už není). Místu se dlouho říkalo „U šibenice“. Popravení  
byli pochováváni v blízkosti šibenice, když předtím viseli na  
šibenici pro výstrahu i delší dobu. V r. 1777 byla odtud šibenice  
přenesena do údolí blíže bývalé brusírny hadce, kde stával Schöp- 
lův mlýn. V r. 1790 byly šibenice císařem Josefem II. zrušeny a  
rozsudky se konaly v Chebu. 

Jako soudcové soudilo v Mnichově 12 mužů, a to z Mnichova,  
z Teplé, z Úterý nebo z Plané. To zřejmě, aby nebyli ovlivňováni  
při vyhlášení rozsudku. K mnichovskému soudu patřily kromě Mni- 
chova vesnice Sítiny, Rájov, Číhaná, Popovice, Bohuslav a Malý  
Sangerberg (dnes část Pramenů). 

Poměrně menší, ale také kruté tresty postihovaly tehdy ženy,  
které vedly nemravný život, ale také nemanželské matky. Byly za- 
vírány do velké klece na náměstí k zneuctění od občanů. Tato  
klec, nazývaná také „dům nevěstek“, byla zrušena v r. 1742. 

Když řezníci, pekaři a mydláři i jiní prodávali zboží špatné  
jakosti nebo dávali špatnou váhu, byli vsazováni do koše, který  
byl upevněn na sloupech na 4 řetězech nad kašnou. Toto zařízení  
obce Mnichov bylo zrušeno roku 1770. 
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Hudební skladatel BOHUSLAV MARTINŮ a MAR. LÁZNĚ 
Téměř zcela upadlo v zapomenutí, že náš slavný hudební skladatel  

Bohuslav Martinů napsal v roce 1935 hudbu ke krátkému dokumentár- 

nímu filmu o Mariánských Lázních. Doprovází panorama a jízdu  

městem, má klavírní polkovou vložku pro koncert na kolonádě a  

živé finále s veselou polkou. Nahrávku řídil Václav Trojan. 

(„Město živé vody, Mariánské Lázně“, partitura bez data, Praha 
1935, rukopis, doba: 9 minut. In: „Šafránek: B. Martinů, život a 
dílo, 1961.) 

 V. Křížek 

 

Hamelika – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku a jeho 

zřizovatele Klubu zdravotníků. Vedoucí klubu zdravotníků Zdeněk Chábera. Připra- 

vil Ing. Richard Švandrlík a Vladimír Šindelář. Do čísla příspěli: Zdeněk Buch- 

tele, Vojtěch Neustupný, MUDr. Vladimír Křížek,CSc.,Ing.Richard Švandrlík. Jede- 

nácté číslo III. ročníku vyšlo 19. září 1975. Vychází jako občasník. 


