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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ jsou jedním z největších center odborářské rekreace  

v Československu. V roce 1975 slaví 25. výročí vzniku této rekreace. My, do- 

mácí si ani neuvědomujeme dosah vlivu image „Mariánské Lázně“ na českoslo- 

venskou populaci: od roku 1950 navštívilo jako odboráři, event. účastnilo  

se odborářské rekreace v Mariánských Lázních 1,135.583 našich a 64.918  

zahraničních hostů. Je to téměř každý dvanáctý občan republiky, počítaje  

v to kojence i ty nejstarší. 

Provoz rekreace začal v roce 1950 nejprve v letní sezóně, od r.1952  

byla i v zimě v provozu zotavovna ROH Zápotocký se 120 lůžky, v současnosti  

běží provoz devíti zotavoven ROH po celý rok. Za 25 let bylo vynaloženo  

více než 185 miliónů Kčs na investice, údržbu a pořízení předmětů postupné  

spotřeby. 37 objektů bylo vybaveno od základu novým hotelovým nábytkem,  

včetně jídelen, kluboven a společenských místností. Podle zásad racionální  

výživy nabízí zotavovny 2 druhy snídaní, 5 druhů hlavních jídel v poledne,  

2 předkrmy a 5 druhů hlavních jídel k večeři. Aktivnímu odpočinku našich  

i zahraničních rekreantů pomáhá organizovaný kulturní, sportovní a spole- 

čenský život – rekreanti se mohou účastnit vycházek do okolí, přednášek,  

zájezdů do blízkých lázní i do NDR, mezinárodních večerů družby, výstav,  

besed a večerních společenských akcí. Velkého politického významu jsou  

společné večery družby s rekreanty se SSSR,Polska,Maďarska,NDR a z jiných  

socialistických zemí. Rekreanti při nich vzájemně poznávají zvyky,obyčeje,  

osudy i velikou lásku, kterou chovají k naší zemi tito hosté ze socialisti- 

ckých zemí. 

V socialistické soutěži je v rekreaci 10 brigád socialistické práce,  

10 dalších kolektivů o získání titulu BSP usiluje, celkem se této formy  

soutěže účastní 308 pracovníků. Titulu „Zotavovna ROH vzorných služeb“  

dosáhly zotavovny di Vittorio, Polonie, Suvorov. Dobré výsledky práce zota- 

voven jsou dány i tím, že více než třetina pracovníků je zaměstnána v zo- 

tavovnách více než 10 let, a učňovské středisko od roku 1966 vychovává do- 

rost v oboru „kuchař“, „číšník“ pro zotavovny ROH po celé ČSSR. A tak toto  

čtvrtstoletí dobré práce bylo ohlédnutím radostným i slavnostním – v roce  

30.výročí osvobození. 

  -ok,rš- 

  

15. 



- 200 - 

Pokračování historie Mariánských Lázní: 

 

 

 

V Hamelice čís. 6/1974 jsme sledovali stavební vývoj Ma- 
riánských Lázní do roku 1821. Na tuto kapitolu nyní navazujeme  
s tím, že v roku 1821 jsme tu napočítali 42 domů (počítaje v to  
samostatně křídlo Starých Lázní, které brzy splynulo s komplexem  
Starých lázní v jeden celek), kapli, kolonádu křížového pramene,  
pavilonky u pramenů, různé stáje, kůlny, remízy ap. 

Tempo vývoje obce se v roce 1822 zastavilo – známe příčiny  
v rozebraném sporu Reitenbergera s klášterními bratry, a v dal- 
ších letech bylo pomalejší než v období 1818 – 1821. Konzula, slo- 
žená ze 4 klášterních kněží, kontrolovala peněžní výdaje kláštera  
pro lázně a bránila každému a investičnímu nápadu opata Karla. To  
se projevilo i ve snížené stavební chuti eventuálních dalších  
zájemců o výstavbu v Mariánských Lázních. 

Budeme nyní postupovat podle let a uvádět nové stavby či  
přestavby tohoto období: 

 

1822 

V tomto roce byly pravděpodobně strženy obě nejstarší chalupy:  
Fischerova a Hammerova. Anton Fischer, prvý z obyvatel Mariánských  
Lázní (spolu s Hammerem), zemřel ve 64 letech dne 31.12.1820. Nej- 
starší dcera Tereza byla už od r: 1804 provdána za Franz Seidla a  
bydlela v čp.19 („Pražský dům“, dnes Sněžka); měli 5 dětí. Zdá se,  
že po smrti Fischera byla chalupa ve velmi chatrném stavu, neobyd- 
lená a proto stržena. 

Hammerova chalupa byla rovněž stržena, a to jejím majitelem.  
Wenzel Hammer, který sem přišel s Fischerem z Raušenbachu (Sítiny),  
zemřel až 22.3.1834 v 75 letech. Tehdy, v roce 1822, po smrti své  
ženy Rosiny (+ 22.4.1834) postavil, již jako 63-letý znovu svůj  
„Zelený strom“ (Grüner Baum), ale na jiném místě (dnes Wolker).  
V r.1823 se oženil ještě jednou, s Kateřinou Gleiningerovou a po  
jejich smrti 1834 převzal dům syn Josef Hammer a v r.1846 provedl  
přestavbu domu (+ 10.3.1848). 

Felbinger nás zpravuje, že v r.1822 začal stavět Jakub Schram  
Berlinerhof (čp. 41-dnes Corso). Dále uvádí, že „v srpnu 1822 byla  
postavena silnice od kaple k mariánskolázeňskému mlýnu (Cristal),  
a vrchnost k tomu nařídila lámat kámen a okolní poddané vesnice  
panství Teplá musely k tomu vozit kámen a posypávat pískem“.  
A dále: „12. června 1822 byl spuštěn vodotrysk na Horním náměstí  
nedaleko kaple“. 

 

1823 

Byl dostavěn Berlinerhof čp. 41 (Corso) Jakubem Schramem.  
Dále byly postaveny: dům čp.25 STRAUSS (Pštros) Václavem Skalníkem,  
dům čp. 23 „Grüner Baum“ (Zelený strom) Václavem Hammerem o kus  
dále než stál. Skalníkův dům stál na místě dnešního „Jiráska“. 

Staré lázně dostaly další křídlo: přízemní budovu rašelinných  
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lázní; byl přestaven pavilon nad Karolininým pramenem (dnešní  
Rudolfův na kolonádě); byla postavena silnice z lázní ke kynž- 
vartské myslivně, byla zahájena stavba kursálu. 

Dům „U zlaté koule“ byl prodán Nehrovými příbuznými klášte- 
ru Teplá. 

 

1824 

Není zaznamenána žádná stavební činnost – ani u Felbingera. 
 

1825 

25.6.1825 začala stavba chudobince, špitálu pro chudé,která  
byla dostavena v roce 1827. Bylo to za „Hvězdou“. 

V tomto roce byly postaveny domy čp.57 „U TŘÍ MOUŘENÍNŮ“ (dnes  
Espresso) – Bei drey Mohren, maj. Johann Utschig, a čp. 58 „MODRÝ  
KLÍČ“, maj. Franz Rauch.“ Blauer Schlüssel“ byl později přezván na  
„Goldener Schlüssel“, po r. 1945 na „Bretagne“; v 60. letech byl  
zbourán (vedle Espressa). Počet domů v r. 1825 byl tedy 44. 

 

1826 

Kromě pokračující stavby chudobince žádná stavební činnost. 
Byla vybudovaná silnice na Hameliku. V té době vrcholí klášterní  
spor. 

 

1827 

Byly postaveny další domy v Mlýnské ulici (dnes Poštovní):  
čp. 59 „BEY DREY LERCHEN“ (U tří skřivánků), maj. Mathias Miller  
(později změna názvu na „Goldenes Schild“, po r. 1945 na „Štrba“  
a v 60. letech dům zbourán spolu s čp. 58). Dále byl postaven čp.  
60 „BLAUER HECHT“ (Modrá štika), maj. Andreas Schurwan (později  
Stadt Karlsbad, od r. 1945 „Florida“). 

Dále byl dostaven chudobinec a kursál s krytou chodbou  
a se zasklením i na zadní straně. Bylo položeno dláždění od Zla- 
tého orla (čp. 39 vedle Tepelského domu) až ke Klingeru a od 
Saského domu (čp. 14-Charkov) k Starým lázním. V dubnu 1827 byly 
položeny základy nové budovy – Nové lázně. 

30. dubna 1827 se začalo se stavbou kolonády Ferdinandova  
pramene v Úšovicích, 31.5.1827 byla položena střecha a 5.září  
1827 byla stavba předána. Začalo se s jímáním Lesního pramene,  

dosud stojícího stranou použí- 
vání. Avšak dokončení Lesního  
pramene i Nových lázní připad- 
lo už následníkovi-opatovi  
po Reitenbergerovi – Adolfu  
Koppmannovi. 

 

1828 

5.7.1828 se koupali pacienti  
v Nových lázních. Byla provedena  
přestavba Vzdušných lázní na tuto  
Felbingerem zakreslenou podobu. 
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Vedle Kreuzbrunnensal bylo přistavěno 24 kupeckých krámků  
na cestě směrem ke Karolíninu prameni. V červenci 1828 začala  
stavba tzv. „Chausse“ – silnice směrem k Hleďsebi. 

 

1829 

Adalbert Danzer postavil dům čp. 4 „Krále bavorského“ (König  
von Bayern), pravděpodobně na základech starší stavby. Felbinger  
o tom píše: „1820 začal stavět dům kovář Ferdinand Sohmiedt  
a vedle domu „U císaře Rakouského“ postavil v tomto roce základy  
zdí. Ale toto místo k stavbě bylo později zakoupeno dr. Danzerem  
a vybudován později dům „U krále Bavorského“. 

V září 1829 byla uvedena do provozu „Chausse“ silnice do  
Karlových Varů. 

 

1830 

Heidler postavil tzv „zahradní dům“ (Gartenhaus) v zahradě  
svého pozemku s domem čp. 37. Jeho „Gartenhaus“ a čp. 64 (dnešní  
Patria nebo též Římam na Mírovém náměstí) se stal příkladem  
pro podobné výstavby „zahradních domů“ u svých sousedů. Ne- 
jednalo se nějaké pavilonky ale o lázeňské domky, sloužící lá- 
zeňským hostům k ubytování. „Zahradní“ proto, že byly postaveny  
na zahradě stejného majitele. Měly však popisná čísla jako jiné  
budovy a stavení. 

Na potoce Schneidbach u domu Berliner Hof (Corzo) byl zřízen  
řeznický výsek a prodej. 

V květnu 1830 postavil Ferdinand Schmiedt později velice  
proslulý „Jetelový lístek“ (Kleeblatt), dům čp. 5 na okraji lázní  
při nové karlovarské Chausse-silnici. Je to dnešní Richard Wag- 
ner na Karlovarské. 

Dům „U černého orla“ (Schwarzer Adler), čp.8, dnes Ambassador  
(prodejna Tuzexu) byl rozšířen o postranní křídlo. 

 

1831 

V červenci 1831 nechala vykopat Jeho Jasnost kníže Metternich 
základy knovému poštovnímu domu vedle domu „U dubu“ při silnici  
vedoucí ke kynžvartské myslivně.“ Felbinger ve své kronice. Jed- 
ná se o čp.45 (dnešní Sanssouci). 

V říjnu 1831 – rovněž zpravuje Felbinger – byla dobudována  
silnice po svahu Hameliky k Ferdinandovu prameni od Nových Lázní  
a cesta ke mlýnu. Proto se jí říkalo „Mühlgass“ – Mlýnská (dnes  
Poštovní). Na příložném plánku je patrné, že silnice vedla kdysi  
středem údolí (od Zápotockého ke Cristalu). Před domky v Poštovní  
ulici byly zahrádky a kolem nich vedla silnice. 

 

1832 

Kníže Metternich pokračuje ve stavbě: po domě čp. 45začal  
se stavbou domu čp.46 „Poštovního domu“ (Posthaus), dnes Atlantic.  
Felbinger uvádí, že v říjnu 1832 byl nový poštovní dům přestřešen  
plechovou střechou a nastěhoval se do něj poštovní správce Pässler.  
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1833 

V r.1833 uvádí Felbinger ne zcela jasnou poznámku: „V ro- 
ce 1833 byl koupen Jeho Jasností knížetem Metternichem od ma- 
jitele domu vonšovského mlynáře Schneidera jeho dům U lípy  
(U dubu) za 14 000 fl. O. W. jako poštovní dům.“ Podle tohoto  
zápisu by dům čp.46 postavil ne Metternich sám,ale mlynář Schnei- 
der, a prodal Metternichovi pro účely pošty. 

To je možné, neboť v roce 1833 začíná stavět tzv. Lesní mlýn  
u Lesního pramene, a ještě tento rok je dům dostavěn. Schneider  
zdá se, postavil mlýn na starých základech středověkého mlýna.  
Waldmühle, Lesní mlýn, stál již na pozemku knížete Metternicha. 

V září 1833 začal stavět dům pekařský mistr Neubauer, dále  
Martin Ruppert, a Johhan Wilhelm, který začal stavět vedle čp.39  
„Zlatého orla“ (dnes Smetana). 

Rozesílací dům (Versendungshaus) nepostačoval už dlouho  
rostoucí potřebě, byl proto zcela přestavěn v letech 1833-1834.  
Felbingerova kresba jej uvádí dole na stránce. 

 

1834 

V září 1834 byl rozesílací dům hotov. Nastěhoval se do něj  
správce Haberzettl. Rok 1834 byl stavebně – po mnoha letech –  
významný a úspěšný: 

Byly postaveny domy: čp.67 „Bey drey Fasanen“ (u tří bažan- 
tů),maj. Josef Utschig,čp.68 „Zur Glocke“ (U zvonu), maj. pekař- 
ský mistr Georg Neubauer,čp.69 „Auges Gottes“ (Oko Boží),maj.  
Martin Ruppert. Dále byl postaven zahradní dům čp.65, patřící  
k domu „Goldene Falke“ čp.38, maj.Josef Bässl,pozdější Nordstern  
(Severka), dnes Niagara na Mírovém náměstí; a zahradní dům čp.  
66, patřící k Zlatému orlovi čp.39, maj. Josefa Putz, později za- 
hradní dům se jmenoval Titanic, Wallhala a dnes Tajga. 

Klienger postavil nové stáje, u Berliner Hof (Corzo) bylo po- 
staveno křídlo, v dubnu 1834 byla postavena křídelní budova Ull- 
manova hostince čp. 24, v květnu 1834 křídlo „Hvězdy“ čp.7 a ka- 
várna. Nejvýznamnější však bylo zahájení stavby Tepelského domu  
asi zakoupením pozemku či základů od Johanna Wilhelma, který za- 
čal stavět vedle čp. 39, v předchozím roce. Tepelský, dříve Vrch- 
nostenský dům, se stavěl tři roky, až do roku 1836. 

Byly postaveny dva kamenné mosty, mezi Berliner hofem (Corso)  
a stavbou Vrchnostenského domu, a dále most u Bílého Lva (čp.52).  
V září 1834 byla rozšířena kaple, dále vydlážděno dnešní Mírové  
náměstí. 

 
PŘESTAVENÝ ROZESÍLACÍ DŮM v roce 1933 - dnes ředitelství lázní 
 

 
 
 

1833 1833  
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1835 

Pokračuje stavba Tepelského domu. 17.11.1835 umírá opat 
Koppmann. 

 

1836 

V Tepelském domě maluje fresky malíř Fuchs a pražští ma- 
líři. 7.7.1836 byl zvolen opatem Melchior Mahr. 

 

1837 

1.1.1837 mají Mariánské Lázně 61 domů. Byl dostaven Te- 
pelský dům. 

Začalo se se stavbou čtyř nových domů v prostoru mezi čp.  
47 „Bílou labutí“ a čp. 52 Bílým Lvem, ale stavba byla dokončena  
až v dalším roce. V květnu 1837 byla postavena postranní budo- 
va u „Bílého koně“, „U zlatého hroznu“ (muzeum), začalo se sta- 
vět hned další křídlo Tepelského domu, byly rozšířeny domy:  
Hvězda, Ullmanův hostinec, Černý orel, provedena přístavba bu- 
dov u Zlaté kotvy (čp.44,dnes Javorina), taneční sál-kavárna  
u Berliner HOf (Corso). 

Kolonáda rozrostla o 10 dalších krámků. Byl postaven tzv.  
DEUTSCHES HAUS (Německý dům, dnes Opera, čp. 70) vedle už tří  
stojících domů čp. 67, 68, 69. 

V říjnu 1837 se začal přivážet materiál k tzv. Mämlischo- 
vě nebo Thümlischově stavbě, ležící jen v základech léta ladem  
(čp.15 a 16 Paříž a Belvedere). 7.října 1837 zcela vyhořel dům  
čp. 4 – Král Bavorský doktora Danzera. 

Počet domů: 63. 
 

1838 

Skončila stavba domů čp. 48 „HAMBURG“ (Partyzán), maj. Johann  
Kroha, řezník, čp. 49 „STADT LONDON“ (dnes Tolstoj), maj. kupec  
Johann Ingrisch, čp. 50 „STEINBERG“ (později Stadt New York, dnes  
Polonie), maj. Friedrich März, sedlař, čp. 51 „ZUR STADT PETERS- 
BURG“ (po roce 1945 Leningrad, Petrohrad, dnes bez názvu?), maj.  
Wilhelm Bechtner. 

V r. 1838 byly zcela přestavěny Staré Lázně na uzavřený ce- 
lek uvnitř s dvorem. Dále byly postaveny domy čp. 15 „ZUR STADT  
PARIS“ (Paříž), maj. Ignác Habl, a čp. 16 „BELLVEDERE“ maj. Ta- 
deáš Klinger, chirurg lázní. 

Začaly se stavět domy čp. 42 „Vergissmeinnicht“ a čp.43  
„Hotel Neptun“ (dnes Jalta a Oradour) v prázdném prostoru mezi  
Berliner HOf (Corzo) a Zlatou kotvou (Javorina). U „Zlaté kotvy“  
byla postavena postranní budova. Znovu byl postaven dům čp.4  
„Král Bavorský“, přístavba Ullmanova hostince. 

Klinger postavil „zahradní dům“ čp. 63 čímž zarovnal řadu  
„zahradních domů“ od Tepelského domu ke kolonádě. 

V dubnu 1838 byl postaven hostinec Schönau na křižovatce  
silnic Chebské, Plánské a k Ferdinandovu prameni. Majitel Anton  
Wenzl Bauer z Úšovic však Schönau brzy prodal. 

 

1839 

V květnu 1839 se začalo koupat v nových kabinách Starých 
lázní. Mariánské Lázně dostaly povolení na jeden trh na potra- 
viny v sezoně (ročně). V tomto roce vyhořel Berliner Hof, ale  
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až 7.října 1839 byla postavena nová střecha. Skončila stavba  
domů čp. 42 – „VERGISSMEINNICHT“ (Pomněnka, dnes Jalta) a čp.  
43 „HOTEL NEPTUN“ (dnes Oradour). Čp. 42 postavil Wenzel Rup- 
pert, čp. 43 pražský občan, jakýsi Häntschel. 

 

1840 

Hostinec Schönau koupil Josef Fada z Kynžvartu. Bylo upra- 
veno místo pod hřbitovem k stavbě dalších domů. 

Začala stavba konverzačního sálu u Nových lázní. U „Prince“  
byl otevřen řeznický krám. Skalník přistavil postranní budovu  
ke „Straussovi“, dále byla přistavena postranní budova u Bílé- 
ho lva s 10 okny (letos toto křídlo strženo – u Zápotockého). 

Místo má 73 domů. 
 

1841 

Byl dostaven konverzační sál s čítárnou a s byty pro hosty  
v patře u Nových lázní. Na jaře 1841 byly postaveny tři nové  
domy: čp. 72 Paradies, maj. Franz Baruch, policajt; dále čp.73 
Pyramide, maj. Michael Neubert, krejčovský mistr, a čp.79 KAFFEE- 
BAUM (Kávovník, dnes Whitehaven), maj. Alois Zickler, truhlářský  
mistr. – V září a říjnu proběhla přestavba Ferdinandova prame- 
ne v Úšovicích. Počet domů stoupl na 77. 

 

1842 

Na jaře t.r. byly postaveny další domy v pozdější Jäger- 
strasse (pod hřbitovem): čp. 77 Annaberg (později Habermann,  
Gloria, dnes Kossuth), maj. Miachel Kiessewetter, mistr tkadlec,  
čp. 78 „Zur Stadt Warschau“ (později Wagner, Wellington, dnes  
Suvorov), maj. Max Seidl, prodal Johannu Puberlovi, čp. 74 MAL- 
TESERKREUZ (Maltézský kříž, později Saský dvůr, dnes Teresianum),  
majitel Johnann Wenzl, pekařský mistr. 

V domě U zlaté koule zemřel 9.září 1842 opat Melchior Mahr.  
Tento dům byl 9. prosince 1842 stržen a na jaře 1843 stavěn nový.  
Tak zmizela hlavní památka na doktora Nehra – jeho vlastní dům. 

 

1843 

Nehrův dům, U koule, byl znovu od základů postaven, 7.6.1843,  
položena střecha a do konce roku byl dům dokončen. 

30.3.1843 stal se opatem Marian Heinl. 14.4.1843 postavil  
Skalník patro na „Straussovi“. Malíř Johann Stand zřídil vedle  
Skalníkovy zahrady dva domečky. 16.10.1843 byl vysvěcen hřbitov. 

 

1844 

17.ledna 1844 byl stržen starý Traiteurhaus, aby se mohla  
zřídit místní fara a škola. 

V dubnu 1844 byla stržena u Klingera zadní budova, aby se tu  
mohl zřídit velký jídelní sál pro hosty. 23. dubna 1844 začalo  
se s vykopáváním základů nového katolického kostela. 9. května  
1844 byla založena opatem slavnostní mše za zdar stavbě kostela. 
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V dubnu a květnu 1844 byla postavena u Mariánskolázeňského  
mlýna kavárna se sloupovím. 

24.8.1844 konalo se první divadelní představení v letním  
divadle u Schönau. V červnu a červenci byla postavena požární  
kůlna pro rekvizity hasičů. Stála za domy Zlatý hrozen (muzeum),  
Zlatá koruna a Zelený kříž, v lese. 

Přístavba proběhla v r. 1844 v domech Neptun, Zelený kříž,  
Zlatá kotva, Klinger a u chudobince byla postavena pekční komo- 
ra pro umrlé. 

Staré lázně se rozrostly o jedny parní a troje rašelinné  
lázně. 

 

1845 

Byla postavena menší budova u Starých lázní na praní prád- 
la pod. Patra postavili majitelé domů Bílý kůň, Modrý klíč. 

Doktor Johann Opitz nechal postavit dům čp.81 „ZUR EICHE“  
(U dubu, U slovanské lípy, dnes Oděvy Stará Role vedle Corsa),  
při potoku Schneidbach. Dále byl postaven dům čp.77 „ZUM ANNA- 
BERG“ dle zprávy Felbingera. 

 

1846 

Felbinger uvádí, že dům stavěný krejčím Jos. Kreuzbergerem  
za Ullmanovým hostincem, je již zcela dostavěn. Prvou zprávu  
o něm uvádí již v květnu 1846, že začala jeho stavba. Avšak ten- 
to dům jsme nenašli ani v číslech popisných ani ve jmenných se- 
znamech. Stál snad na místě pozdější fary? 

V roce 1846 byl dostaven jídelní sál Klinger, 9.7.1846 byla  
položena střecha kostela. V r. 1846 bylo postaveno křídlo domů  
Prager Haus, Stadt London, Klinger-kavárna, ve Sklářích byl bu- 
dován dům pro lázeňské hosty (?). 

24.5.1846 otevřel Josef Halbmayer vlastní jídelní sál na  
dnešním Mírovém náměstí (Rozkvět), čp. 32, pozdější pyšný Halb- 
mayrshaus. 

 

1847 

19.11.1848 byl vysvěcen katolický kostel za 4 1/4 roku  
výstavby. Halbmayr postavil vedle jídelního sálu kavárnu.  
17.7.1848 byl spuštěn nový vodotrysk na Kostelním náměstí. 

Počet domů byl 82. 
ooooooooooooooooooooo 

V letech 1821-1850 stoupl počet domů z 42 na 82. Na orien- 
tačním plánku na další straně jsou červeně uvedeny stavby toho- 
to období. Lze říci, že kolem roku 1840 dostává půdorys lázní  
zhruba dnešní podobu. Další výstavba se může soustředit na pře- 
stavby, patrové nástavby a pod. a dále na okrajové části lázeň- 
ské kotliny. 

Množství existujících rytin našich lázní z 1. pol. 19.  
stol. Je možno časově určit podle předkládané inventury, která  
byla zpracována pro účely historického bádání v kroužku, protože  
se nenalézá v žádné literatuře o Mar. Lázních. Tuto inventuru bude  
možno dále zpřesňovat v budoucnu ve sporných místech jako jsou  
např. Kreuzbergerův dům, dům „Zur Linde“ alias „Zur Eiche“ atd. 
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Obec Rájov leží na západním okraji bývalého tepelského  
klášterního území, ke kterému náleží již od založení kláštera  
českým knížetem Hroznatou z rodu Přemyslovců v roce 1193. Ma- 
jetek Hroznatův a předtím jeho otce Sezimy sahal až do Střed- 
ních Čech. Tak ku příkladu statek Příbram, tehdy ještě ne město  
Příbram, prodal Hroznata v roce 1216, tedy rok před svou smrtí  
(14.7.1217) za 300 marek stříbra pražskému biskupovi Ondřejovi.  
Byl to tedy veliký majetek. Ke klášteru patřilo tenkrát 80 obcí.  
V listině z roku 1273, kterou potvrzuje papež Řehoř X. tepelské- 
mu klášteru jeho majetky, Hroznatou darované je obec Rájov oz- 
načena jako Rajowo tedy zcela slovansky. Bylo totiž tehdy zvy- 
kem potvrzovat klášterům majetky zvláštními listinami. To byl  
Rájov ještě osídlen českým lidem, českými sedláky, protože se  
jednalo od pradávna vždy o obec zemědělskou. 

Rájov leží v blízkosti Kynžvartského panství. Všemocným  
pánem tohoto panství i celé krajiny byl Jindřich II. Z Plavna  
(mladší), který v r. 1467 Rájov násilně obsadil, ale brzy nato  
byl opatem Zikmundem (1458-1506) získán zpět jako majetek kláš- 
tera (v roce 1476). 

V roce 1530 byl však Rájov znovu pány Pflugy (poněmčelá  
česká šlechta – Pluhové z Rabštejna) zabaven. Bylo to za císaře  
Ferdinanda, kdy nejvyšší kancelář Hans Pflug složil za Rájov a  
dalších 18 obcí 12 tisíc florentinských. Toto zabavení sledova- 
lo zištné cíle. Pflugové tím chtěli spojit bohatá naleziště  
cínu na bečovském panství, jehož byli majiteli, se svým panstvím  
tachovským. Po zrušení Pflugova zabavení přešel Rájov zpět do  
majetku tepelského v roce 1549. Potom ještě na krátký čas přešel  
Rájov ještě s 20 obcemi jako zástava za 1 000 kop panu Jáchymu  
Šlikovi v roce 1556. Nepodařilo se však dobu zástavy prodloužit  
a tak od roku 1561 byl Rájov trvale majetkem kláštera Teplá. 

Po tomto posledním „návratu“ Rájova klášteru nastala pro  
obec doba udílení milostí, jak se tehdy říkalo. Byla jich celá  
řada. Jmenujme alespoň propůjčení volného dědického práva, což  
bylo tehdy za poddanství velkou výhodou, a rozšíření obce. Tatáž  
práva byla současně udělena obcím Číhaná, Popovice a Bohuslav.  
To bylo v roce 1574. Tyto výhody poskytl tehdejší opat Johann  
Mäuskönig-Myší král (1559-1585), aby získal obyvatelstvo od pro- 
testantismu k víře katolické. Také Mäuskönigův nástupce – opat  
Mathias Göhl (1585-1696) dal obcím různé výhody, ale snahy Rá- 
jovských, aby se jejich obec stala obcí trhovou, se neuskutečnily  
a opat dal příkaz, aby veškeré plodiny zemědělské a vůbec vše,  
co se v té době prodávalo, bylo odváženo do blízkého Mnichova,  
tehdy už obce trhové, a tam prodáváno. 

Největší a poslední vývoj zaznamenává obec Rájov koncem  
18. století vlivem počínajícího rozkvětu blízkých Mariánských  
Lázní. Na katastrální mapě Rájova jsou patrné tři doby vývoje  
obce. Je to na jihozápadní straně obce, přes veškeré pozdější  
změny stavební, dobře patrná stará slovanská „okrouhlice“. Stat- 
ky byly stavěny do kruhů kolem návsí. 
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Další vývoj nastává v 2. polovině 16. století. V té době  
byl totiž Rájo, ale také celé okolí osídlováno Němci. Stalo  
se tak po epidemiích moru a cholery, které zachvátily celý  
kraj, a to velmi často po sobě, takže byly celé vesnice vylid- 
něny. Tepelští opatové sem pak zvali německé osídlence, aby  
měli pracovní síly pro obdělávání půdy. Tato kolonizace zača- 
la už vlastně počátkem 14. století. Němci si stavěli svoje  
obydlí a statky u silnice, tzv. „silnicovky“, které jsou ty- 
pické pro všechny obce v okolí osídlovaném Němci. 

Poslední stavební vývoj Rájova byl koncem 18. století,  
kdy vzniká tzv. Kostelní čtvrť postavením kostela a dvoutříd- 
ní školy (přízemní budova) a fary. Nová školní budova byla po- 
stavena v roce 1848 a byla v r. 1876 zvýšena o jedno patro tak,  
jak ji nalézáme dnes. 

Barokní kostel sv. Jana a Pavla (římští vojáci-mučedníci  
pro víru, ochránci polní úrody před bouří a krupobitím) byl  
vystavěn v letech 1787-1789 zásluhou tepelského opata Kryštofa  
Heřmana hraběte Trautmannsdorfa. Jako materiálu pro stavbu  
rájovského kostela bylo použito kamene ze zrušené tehdy kaple  
(kostela) P. Marie Pomocné u Sítin. Kostel stavěl Wenzel Haus- 
mann, stavitel z Teplé. Tesařské práce na kostele prováděl  
Josef Pimpl z Rájova. Stavba kostela je jednolodní a k ní se  
připojuje polokruhové kněžiště (apsida), za nímž je zákristie.  
Na středním oblouku chórové balustrády je datum dokončení stav- 
by (1790) a znak tepelského kláštera (tři jelení parohy) a mo- 
nogram A.T.C.H.T. = Abbas Teplensis Christoph Hermann Trautmanns- 
dorf. 

Hlavní oltář je mistrovská práce z r. 1769, tedy starší  
než kostel samotný, poněvadž sem byl přenesen roku 1860 z far- 
ního kostela z Mnichova, kde byl pořízen nový oltář dnešní.  
Rájovský kostel je bohatě zdobený úponkovitou mistrnou řezbář- 
skou prací. Kromě patronů kostela jsou na oltáři zpodobněni:  
sv. Norbert (zakladatel premonstrátského řádu, k němuž patřili  
i tepelští premonstráti), sv. Kryštof (patron poutníků, cestují- 
cích, patřící ke 14 pomocníkům), sv. Florián (ten nikde nechyběl,  
protože byl patronem proti ohni) a zakladatel tepelského kláš- 
tera Hroznata. Sochy svatých Ondřeje, Tekly a Jana Nepomuckého,  
které dříve ještě zdobily hlavní oltář, byly přeneseny roku  
1913 do kláštera v Teplé. Umělec, který tento oltář zhotovil,  
není znám. Věnovali jej mnichovští občané v roce 1769 mnichov- 
skému kostelu. 

Oba postranní oltáře P. Marie a sv. Josefa maloval v roce  
1867 malíř Johann Herzog z Plzně, týž, který přemalovával roku  
1885 obraz na hlavním oltáři v kostele v Mariánských Lázních  
(anděl prý tam měl příliš obnaženou nohu, což vzbuzovalo po- 
horšení). 

Dřívější hlavní oltář, který stával v Rájově hned po vy- 
stavění kostel, tj. od roku 1790 do roku 1860, je už dříve ne- 
zvěstný. Byla prý to překrásná práce plzeňského sochaře Ignáce  
Platzera (pracoval hodně pro výzdobu tepelského klášterního  
kostela) pro tehdejší později zrušený kostel P. Marie Pomocnice  
v lese u Sítin. Tato práce byla přenesena do Rájova roku 1790.  
Oltářní obraz této zmizelé umělecké práce byl od sítenského  
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malíře Pavla Bayerleho a svatostánek maloval a zdobil Johann  
Müller ze Žlutic. Varhany jsou dílem stavitele varhan Gertne- 
ra z Tachova a pocházejí také ze zrušené kaple u Sítin. Stojí  
a hrají dodnes. Uměleckou prací je také kovaný kříž před ko- 
várnou na vysokém kamenném podstavci z 18. století. 

Z pozoruhodných událostí je třeba uvést požár, který vypukl  
v Rájově 11. září 1877 a zachvátil 8 obytných domů a dvě hos- 
podářské budovy s veškerými zemědělskými zásobami v hodnotě  
35 000 florentinských, což byly veliké peníze. 

Asi 3 km od Rájova bývalo bohaté rašeliniště, odkud se  
také vozila rašelina do Mariánských Lázní. Blízko Rájova pra- 
mení říčka Teplé, z počátku jen malý potůček, nazývaný kdysi  
Galecký potok, protéká pod hlavní silnicí Mar. Lázně-Karlovy  
Vary pod mostkem pod Závišínem. Řeka Teplá byla nazvána podle  
teplých karlovarských pramenů, které do ní vtékají dříve než  
se vlévá do Ohře. 

U Rájova pramení potůček zvaný Halblaibbach, což česky zna- 
mená „potok půl bochníku chleba“. O tom stará pověst vypráví,  
že pole (11 hektarů), kterým tento potok protéká, získala obec  
v době velkého hladu za půl bochníku chleba. Proto ten němec- 
ký název. 

K Rájovu patřilo několik samot a to mlýn zvaný Leinschlag- 
mühle na potoce „Halbeibbach“, a dále patřila k Rájovu myslivna  
„Rájovská“, postavená roku 1850, vzdálená asi 1 km od Rájova a  
myslivna „Podhorní“ na silnice Teplá-Mar. Lázně, postavená 1845.  
K obci patřili i „Podhorní mlýn“, velmi starý. 

Podle Schallerova místopisu království Českého měl Rájov  
v r.1788 celkem 35 domů, podle Sommerova místopisu v r.1838  
už 73 domů a 453 obyvatelů. V r.1882 měl Rájov už 99 domů a  
660 obyvatel. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím a část jich  
pracovala později v Mar. Lázních jako sezonní pracovníci – ku- 
chaři, číšníci, servírky, vrátní, uklízečky apod. 

Čeští obyvatelé v Rájově nebyli do roku 1945, kdy obec  
byla znova osídlena 

 Vojtěch Neustupný 
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ZE SCHŮZE KROUŽKU. Dne 12.listopadu 1975 konala se chůze kroužku,kde členové  

shlédli zajímavé materiály, týkající se rekonstrukce Dlouhé Stoky roku 1903,  

rozpočet oprav, běžící do několika milionů rakouských korun, podrobné plány.  

Dále se jednalo o inventarizaci minerálních pramenů ve spolupráci s CHKO,SSM  

VÚB aj. 

MILÁ NÁVŠTĚVNICE V REDAKCI. Žena s pozoruhodným osudem, paní Julie Pěchová,  

o které jsme psali v minulém čísle, je v těchto dnech v Mariánských Lázních  

na léčení, v Ústředních lázních. Navštívila nás a vyprávěla podrobnosti její- 

ho případu a znovu probuzení se k životu, příhodu tak neobvyklou a neuvěři- 

telnou,že pouze doklady písemné,které jsme si prohlédli v originálech, mohou 

potvrdit,že se nejedná o planou senzaci. 
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Připravuje Vladimír Šindelář 

 

VÝSKYTY MINERÁLŮ V NAŠEM OKOLÍ 

Ing. František Křížek, ředitel měšťanské školy v Kynžvartě, 
věnoval se od roku 1931 sběru nerostů v okolí a s pomocí váš- 
nivých místních sběratelů upřesnil řadu míst výskytu vzácněj- 
ších minerálů. Byla by škoda, kdyby výsledky jeho mnohaleté  
sběratelské práce upadly v zapomenutí. Proto je heslovitě uvá- 
díme: 

Nejrozšířenějšími horninami okolí jsou žula,svor,křemenec; méně  
rozšířeny jsou skvrnité břidlice,amfibolit,rula,hadec,diorit,  
žilný křemen, čedič, třetihorní písek a pískovec.  
Od Vyškova a Křížence směrem na Vysoké Sedliště,Zliv a Vížku  
prostupují různé břidlice,slídná,amfibolická,hlinitá, s rudnými  
žilami, které se tu dříve těžily. Z mnoha starých hald a opuště- 
ných štol můžeme usuzovat, že se dříve doloval cín ve Slavkov- 
ském lese na severovýchodním svahu Lysiny, antimon a vizmut u  
Perlsberku (Lazů). Měděné rudy se dolovaly poblíž Chodové Plané,  
na sírany a kamenec se kutalo u Drmoulu, u Horní Vsi, v Huti  
a taktéž na měď, u Tří Seker na olovo, u Plané na síru a stříb- 
ro, u Michalových Hor na nikl a stříbro. Tamtéž se vyskytuje ve  
svoru a ve slídnaté břidlici kyz kobaltový, stříbronosný leště- 
nec olověný a nikelin, síroarsenitany stříbra, i ryzí stříbro,  
sfalerit a arzen. U Boněnova se ve větším množství nachází anti- 
monit, jehož těžba zde byla kdysi zastavena. 

Sfalerit nacházíme u Smrkovce, Malé Hleďsebe, Tří Seker a  
bývalé osady Neu Metternich (Krásno). Argentit býval hornicky  
těžen u Smrkovce. Chalkopyrit,doprovázený pestře zbarveným kyzem,  
vyskytuje se u Tří Seker a západně od Háje. Kobalt a mangan,ob- 
sahující rudy, vyskytuje se v malém množství jihozápadně od Vy- 
soké. U Krásna a u Malé Hleďsebe se vyskytuje kyz arzenový v mís- 
tech, kde jsou mocné žíly křemence, soplu s galenitem. Opuštěné  
školy a zbytky po dolování nalezneme ještě jižně a jihovýchodně  
od osady Háje. Tetraedrit byl nalezen u Tří Seker. 

Hnědel se vyskytuje jihovýchodně od Sekerských Chalup, byl  
těžen též u Vonšovského mlýna, kde se vyskytuje v žíle asi metr  
mocnosti, uložené v křemenečné břidlici bohaté živcem. Byl těžen  
rovněž u Šitboře. Zvláštní variace smolného, struskovitého kyzu  
měděného vyskytuje se u Tří Seker. Krevel se vyskytuje jižně od  
Smrkovce a v Dolních Lazech; železná slída severně od Žandova.  
Magnetit je v čediči na Lysině a v čediči Podhory. Za první re- 
publiky ukazoval na Podhoře průvodce cizincům po zdejší sopce  
sopečné balvany, u nichž magnetka kompasu jevila tzv. magnetický  
neklid! 
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Titanit je ve slídnaté břidlici na Dyleni. Manganit je  
v žule Slavkovského lesa s hnědelí u Smrkovce. Malachit a  
azurit, uranová slída torbernit a chrysokol je u Tří Seker. 

Z krystalických hornin je nejhojnější výskyt ž u l y,  
tvořící podklad celého Slavkovského lesa. Místy žulu prostu- 
puje vápenec a svor. V oblouku mezi Žandovem, Milíkovem a Kyn- 
žvartem je žula v hlubších vrstvách hrubozrnná. Porfyrická  
žula, obklopená hrubozrnnou, vystupuje na povrch na Perlsbergu  
(Lazy), na Javoru nad Podlesím, na Zámeckém vrchu nad Úbočím,  
částečně na Lysině a poblíž zámku Kynžvart. Hlavní část žuly  
směřuje od Plané přes Trstěnice, Chodský Újezd, kde byly žulové  
lomy, k Vysokému Sedlišti. U Josefovy Huti se na strmých sva- 
zích střídají žula, svor, amfibol, s horninou podobnou syenitu.  
U Broumova se objevuje žilný křemen jako část křemenné žíly,  
která běží od Staré Vody jedním směrem přes Žandov, Leimbruck  
a Šitboř, opačným směrem na Skalné Hutě. 

U Kynžvartu možno nalézt citrín, růženín a křemen mléčný.  
Mezi Kynžvartem a Úbočím je zatopená šachta, kde byl dříve tě- 
žen čistý křemen. Šachta směřuje kolmo do země. Vytěžený křemen  
byl zpracováván v blízké sklárně. Měšťanská škola v Kynžvartě  
se chlubila bohatou kolekcí různých křemenů. 

U Zadního Chodova je svor, grafitická břidlice, u Broumova  
amfibolit. Krystaly amfibolu nalezneme na Lysině (louka Maut- 
wiese), u dvora Lískovce (Haselhof), Valů a dále mezi Kynžvartem  
a Úbočím. Ve Slavkovském lese nalezneme svor, křemenec, běloká- 
men, amfibol, serpentin a na vrcholu Lysiny kulaté balvany čedi- 
čové. Na Dyleni ve svoru je mnoho granátů, nemají však hodnoty  
polodrahokamů. Tamtéž byly konány pokusy s těžbou zlata. 

Nedaleko židovského hřbitova nad Drmoulem, dále u Tří Se- 
ker, u Žandova vyskytuje se ametyst. Turmalín (skoryl) s epi- 
dotem je u Žandova, Smrkovce, Těšova a u Mokřiny, kde je vzácné  
naleziště miskovitého opálu menilitu. Typický minerál dyleň- 
ského svoru je staurolit, který je tu ve velkých krystalech;  
rovněž u Těšova a Mokřiny. Andalusit je na Dyleni v křemitých  
čočkách svoru, u Staré Vody, Valů a Smrkovce. Fibrolit je mezi  
Starou Vodou a Vysokou. Cyanit jakosti i drahokamové provází  
andalusit v krystalických břidlicích nebo v pegmatitech. Psi- 
lomelan s manganitem a hnědelem je ve Slavkovském lese u Smr- 
kovce. Triplit kusový, hrubozrnný je u Boněnova a u Kynžvartu.  
Amblygonit fialově modrý je v žulovém pegmatitu. Beryl je v be- 
rylnaté žule u Chodové Plané; wollastonit z jednoklonných py- 
roxenů u Michalových hor; melilith v podobě jehličkovitých krys- 
talků společně s nefelinem, hydromagnezitem (jemuž se lidově  
říká „přírodní perly“), forsteritem a olivínem na Podhoře. 

Serpentin, hadcový osinek, palygorakit je u Mnichova i u  
Mariánských Lázní. Zoisit je v gabrovitých horninách u Marián- 
ských Lázní. Valentinit na antimonitu a v křemenných žilách  
je s leštěncem olovněným,který zase doprovází antimonit,povrcho- 
vě metamorfovaný ve valentinit. 

Žula je zdejším stavebním kamenem i dlažebním materiálem.  
V lomech se tu tesají kvádry, schody, dveřní obklady (např. na  
Lysině). Leštěné žuly se používá pro náhrobní kameny. 
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Hlavní součástí zdejší žuly je orthoklas (živec). Jeho  
pěkné krystaly jsou v potoce Kneipelbachu a v okolí. Živec  
červeně zbarvený je u Žandova, Kynžvartu a Úbočí. Muskovit je  
u Kynžvartu, gigantolith je na Dyleni. Loupáním slídy se kdy- 
si zabývalo mnoho dělnických rodin v Kynžvartu. Živec byl zís- 
káván u Hostičkova a Křížence ve větším rozsahu a zasílán do  
obchodu. Aragonit se vyskytuje u Michalových Hor. Kreuzbergit,  
tj. vodnatý fosforečnan hliníku s obsahem Ca, Fe v krystalcích  
žlutavé barvy, pěkně vyvinutých – u Kynžvartu. Rovněž wolframit  
je u Kynžvartu. 

Na horském hřebeni směřujícím od Michalových Hor směrem  
k Vížce mění se častěji nerostopisné poměry. Je tam svor, žula,  
slídnaté břidlice, amfibolická břidlice, hinitá, chloritická,  
vápenec i asbest. Slídnaté břidlice jsou na severním svahu Dy- 
leně až k Brtné. Fyllity jdou od Chlumu až k Milíkovu a Šit- 
boři. Hlinité břidlice jsou v pásmu od Plané ke Kočovu, Týnu,  
Vysokému Sedlišti. Slídná břidlice vystupuje na povrch u Pla- 
né ve směru na Kříženec a Caltov. Amfibolická břidlice je i na  
Lysině a odtud se táhne k Valům a k dvoru Lískovec. Ve svoru  
Českého Lesa u tří Seker se vyskytuje grafitická břidlice, ze  
které se po hornicku těžila tuha. Grafit je uložen ve svoru  
v podobě hnízd různé velikosti. Chlorit je na Dyleni, na Lesném  
a na Javoru u Kneipalbachu. Pseudofit, tj. celistvý pennin, po- 
dobný tučku, je u Výškovic. 

Krystalický vápenec tvoří mocné složky u Michalových Hor,  
na Lazurové hoře a u Boněnova. Je různě zbarvený – červeně,  
žlutě, šedivě. Je hrubozrnný. Je uložen s amfibolickou břidlicí,  
jejich vrstvy se střídají velmi pravidelně a jsou rovnoploché,  
o mocnosti 0,5 až 6 metrů. Táhnou se přes Buchtál k Výškovicím.  
Na několika místech jsou vápencovité lomy zčásti jako povrchové  
jámy. Vápenec tu vniká hluboko do hory. Vápenec se těžil též  
u Háje. 

Čedič je na kuželovitých kopcích u Zadního Chodova, Pav- 
lovic, u Tří Seker, Tachova, u Řešanova (Klungerberg), u Kří- 
žence a na Volfštejnu, kde je známé naleziště krystalů amfibolu,  
augitu (křížových prorostlic), ale i olivínu a magnetitu. 

Uhlí se v okolí Mar. Lázní, nikdy neobjevilo, zato rašelina  
se dobývala u Žandova a Trstěnic i když jen lokálního významu.  
V okolí je mnoho menších nalezišť rašeliny. Jíl i hlína jsou  
na více místech v okolí. Náplav je u Plané, Milíkova, Těšova,  
Mokřiny – je z hlíny promísené jemným pískem a tvoří nejúrodněj- 
ší vrstvy ornice 

Podle článku „Výskyty minerálů mariánskolázeňského kraje“ Ing. 
Fr.Křížek – Od Dyleně č.2/1948. 

 
 
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: Vojtěch Neustupný,Vladimír Šindelář,Otakar Kavka, Ing.Richard Švan- 

drlík. Patnácté číslo III.ročníku vyšlo 28.listopadu 1975. Vychází jako  

občasník. 


