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Ročník III. 27. prosince 1975 

 

ŠESTNÁCTÉ ČÍSLO HAMELIKY je letošním posledním číslem a jeho 

přílohu tvoří obsah tohoto ročníku. Současně, ještě v roce 1975  

vychází slibované mimořádné číslo HAMELIKY, monotematické  

číslo „Pístovský pochod smrti“, které navazuje a dokončuje  

pátrání dubnového mimořádného čísla o Pístově. Tisk tohoto  

čísla není dosud zajištěn, prosíme Vás proto, abyste s trpěli- 

vostí čekali na toto mimořádné číslo, kterým uzavíráme rok  

1975, třetí rok činnosti našeho vlastivědného kroužku. Celé  

zpoždění způsobují trvající potíže se sháněním papíru. 

Letošní rok, třebaže asi nebyl nejbohatší co do naší činnosti 

schůzové, badatelské, vyvolal však nejvíce pozornosti spoluob- 

čanů i hostů. O Hamelice se letos dvakrát psalo v plzeňské  

Pravdě, dále ve Zdravotnických novinách, v tachovské Jiskře  

a zmínka o nás padla dokonce v chebském Hraničáři, který nemá  

pro nás, jak známo, zvláštní přízeň. Větší zájem o naší práci  

způsobila jednak asi to, že třetím rokem se Hamelika dostává  

do podvědomí města, jednak širší pozornost byla vyvolána tím,  

že jsme se v třicátém roce osvobození ČSSR Sovětskou armádou  

zaměřili více na historii nedávnou – na pochody smrti, konec  

války atd. 

V roce 1975 rozvinula se nejužší spolupráce s CHKO Slavkovský  

les, o které by bylo možno psát v superlativech (soupis mine- 

rálních pramenů, pomístních názvů, společné články do Přehledu,  

naše rubrika Ochrana přírody, atd.). Začala i – naprosto ne- 

formální – spolupráce se zdejšími pracovníky rekreace ROH,  

realizující se příspěvky do naší Hameliky z jejich řad a naší  

informační výpomocí; zdá se, že kolem Hameliky se sdružila část  

místních vlastivědných nadšenců, což má dvojí důsledek. Za prvé  

nás tento zájem těší, protože tuto práci konáme bezplatně a bez  

očekávání díků ex officiale a zájem lidí je jedinou odplatou  

za naši práci. Za druhé nás to zavazuje zvyšovat trvale poža- 

davky na čtivost, zajímavost a odbornou kvalitu obsahu Hameliky 

 (Dokončení na poslední straně.) 

16. 
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Dne 13. září 1820, před 155 lety, zemřel v Mariánských  

Lázních muž, kterého dějepisci nazvali „Otcem těchto lázní“,  

protože zasvětil svůj život úsilí prosadit vybudování lázní  

v pustém divokém údolí, bohatém na rozmanité minerální prameny. 

 
V roce 1779 poprvé vstoupil do „údolí pramenů“, v roce 1786  

vyprosil na opatovi Trautmannsdorfovi zrušení lesní rezervace  

a jejího vyplacení; přimluvil se za povolení stavby dvou chalup  

u Křížového pramene, v roce 1805 stavěl sám první větší dům  

v údolí, zařizoval první lázně, konal při tom rozsáhlou lékař- 

skou praxi a nalézal nové a nové důkazy léčivé síly minerál- 

ních vod „úšovických“. 

Jak skromně žil se svou paní Fanny, tak také zemřel. Koncem  

roku 1819, jako 67-letý, ochořel a ulehl. Ležel celé jaro 1820  

a ledvinová choroba se stále zhoršovala. V letní sezóně 1820  

udílel sice ještě rady nemocným hostům, ale zůstával na lůžku  

a žezlo lázeňského lékaře předal doktoru Heidlerovi. Věřil do  

poslední chvíle, že jej Křížový pramen znovu uzdraví. Zemřel  

13.9.1820 v ½ 1 hod. poledne a poněvadž byl bezdětný, své ma- 

jetky, které získal léčením bohatých hostů, odkázal chudým. Je- 

ho paní, Fanny, roz. Kuglerová z Lokte, přežila dr. Nehra o 12  

let. Zemřela v 83 letech života, 17.8.1832 v Klášteře Teplá,  

čp.1. Hrob dr. Nehra a jeho paní leží na klášterním hřbitůvku  

v Teplé. Zde leží aktéři celé té doby – Reitenberger, Koppmann,  

David aj. Konkrétní místo Nehrova hrobu již není známo; soudě  

podle roku (1820) nebude daleko od vchodu. Nehrova busta u Kří- 

žového pramene (z r. 1853, odhalená až na podzim 1857) je sym- 

bolem lékařské houževnatosti i víry v léčivé síly našich pramenů.  
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Pokračování historie Mariánských Lázní 

 

V minulém čísle jsme popisovali stavební vývoj Mariánských  
Lázní v letech 1822-1848. Dnešní část historie Mariánských  
Lázní komentuje vývoj období zhruba třicátých let, přesněji  
dobu vlády dvou opatů – Koppmanna (1828-1835) a Mahra (1836- 
1842), kteří se v krátkém sledu vystřídali na opatském stolci  
v Teplé. 

Historii tohoto období nutno posuzovat z hlediska doby před  
140 lety. Pro malé lázně, které nedávno vznikly, je událostí  
zasklení oken na promenádě, přístavba či nástavba domu, a ne- 
zapomenutelnou událostí je příjezd cizích knížat, hrabat a uro- 
zeného panstva ve vší nádheře a lesku, a dokonce příjezd samot- 
ného císaře; přitom uniká jaksi pozornosti řada hostů jako  
Chopin apod. Ale takový je svět. Historie mění pohled na dobu,  
zvanou současnost, zapomenuta jsou jména tehdejších nejbohat- 
ších hostů, hrabat, knížat, králů a stále aktuálně zní jména ji- 
ná, jména hostů, kteří většinou přijížděli bez pompy a lesku. 

Doba třicátých let v Mariánských Lázních je dobou „oddechu“.  
Tím míníme, že po odchodu Reitenbergera mizí dalekosáhlé plány  
vybudování světových lázní a Mariánské Lázně – dítě, které se  
nyní prosazuje pomalu ale jistě – se vyvíjejí živelně dál. Na- 
cházejí svůj modus vivendi, podporovány státními orgány, a při- 
nášejí zisky domácím i klášteru. Není už důvodu k obavám, že ba- 
žiny vysají klášterní pokladnu. Naopak – opati začínají chápat  
návratnost klášterních investic, ovšem nemůžeme hovořit o něja- 
ké velkorysosti, ani u Koppmanna ani u Mahra, ač mu (Mahrovi) ji  
němečtí historici přisuzují. 

Adolf Koppmann z Chodové Plané, profesor bible ve Vídni a  
v Praze, největší protivník Reitenbergera, stává se v r.1828  
opatem. O Koppmannovi místní historie udává, že „pokračoval ve  
stopách Reitenbergerových“. Především nechal dobudovat N o v é   
l á z n ě  (budova z r. 1828 není ovšem budova dnešní, která je  
cca z r.1900) a dodělat jímání Lesního pramene. 

L e s n í  p r a m e n, jeho jímání, úprava okolí a analýza  
jsou z roku 1828. Dr.Heidler psal o tom tehdy v Mufelandově a Osan- 
nově žurnálu: 

„Lesní pramen se původně jmenoval „Větrový“ nebo „Aeolský“  
podle toho byl takto pokřtěn, že mu byl odjakživa přičítán úči- 
nek nadýmací. Jméno a důvěra byly však výlučně dílem laiků.  
Mnohá ujištění, že obojí názvy nejsou bez základu, vedly zprvu  
mou pozornost jiným směrem k tomuto p á t é m u  p r a m e n i.  
(Heidler počítá: Křížový, Ambrožův, Karolinin a Mariin pramen  
jako dosavadní 4 mariánskolázeňské prameny) Současné jméno dostal  
pramen podle polohy v lese, několik kroků od potoka, v příjemném  
úzkém údolí mezi dvěma mohutnými kopci, z nichž jeden je výšinou  
obory knížete Metternicha, druhý, zvaný Amáliina výšina, přináší  
nádherný výhled.“ 
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Analýzu pramene provedl dr. Steinmann z Prahy. V dopise  
z 23.7.1828 tepelskému opatovi Koppmannovi uvádí charakteri- 
stiku nového minerálního pramene, v němž převažuje „uhličitý  
netron“ na rozdíl od drobných pramenů s obsahem Glauberovy so- 
li. Uvádí podobnost Lesního pramene se Slaným pramenem ve Slez- 
sku, ovšem s tím, že Lesní má o třetinu vyšší obsah prchajících  
látek. 

V r.1828 byl tedy Lesní pramen, nově jímaný v r.1827, pře- 
klenut kopulovitou střechou. Skalník zplanýroval okolí pra- 
mene a osázel keři a stromy. Dále byla upravena pěší a jízd- 
ní cesta sem. V r. 1840 nechal opat Mahr postavit nad pramenem  
pavilon na 16 sloupech a v r. 1869 nechal opat Liebsch posta- 
vit stavitelem Zicklerem Lesní pramen v dnešní podobě. – Po  
provedení analýzy začal být pramen lékařsky ordinován. Dodnes  
má své významné místo mezi léčivými prostředky našich lázní.  
Tento pramen je uváděn na mapě z r. 1668 jakok „Schneidsäling“  
nazvaný nepochybně podle tehdy se zde nacházejícího Schneid- 
mühle (pila v místech dnešního Donbasu). 

Velmi významné bylo zřízení p o š t y  v místě. Již v roce  
1822 vznikla v Mar. Lázních filiálka poštovní stanice v Plané  
pro provoz dopisní. Ale návštěvnost v lázních rychle rostla a  
četná korespondence vyvolávala nutnost zřídit tu vlastní poštu.  
Zásluhu o zřízení místní pošty nemá však opat Koppmann, ale  
kníže Metternich z Kynžvartu, který získal právo odluky od  
plánského poštovního úřadu a zřídil tu samostatný poštovní úřad.  
V r.1831 nechal postavit dům čp. 45 – „Kynžvartský dům“ (San- 
ssouci), v r.1832 byl použit jako pošta, ale již r 1833 odkoupil  
od vonšovského mlynáře právě postavený dům čp. 46 „U dubu“ (též  
„U lípy“, později „Habsburg“) a sem umístil poštu. Později byl  
tento poštovní úřad přemístěn do hotelu Weimar (Kavkaz) a od  
r.1872 do hotelu Neptun (Oradour). Od r.1856 je v místě samo- 
statná telegrafní stanice. 

Oba domy, čp.45 a 46, Kynžvartský dům i Poštu, postavil sta- 
vební inspektor knížete Metternicha Adam Fischer. Tento Fischer  
narodil se v r.1785 v Bezdružicích čp.31 jako syn zedníka. Vyu- 
čil se v Praze a stal se stavebním c.k. polírem na stavbě kasá- 
ren, v r. 1810 se vrátil do Bezdružic, oženil se tu, a stal se  
zkušeným stavebním mistrem, v letech 1820-1827 byl dokonce sta- 
rostou Bezdružic. Na to jej kníže Metternich jmenoval stavebním  
inspektorem za 600 zlatých ročně. Postavil také v r.1834 poštu  
u kynžvartského zámku, v letech 1834-1840 kasárna a špitál v Che- 
bu. 

S poštou souvisela i nutnost výstavby d o p r a v n í c h   
c e s t. Mariánské Lázně byly dosud vzdáleny od velkých provoz- 
ních cest a cesta sem byl plná trampot. Aby byla ulehčena ces- 
ta hostům sem, bylo rozhodnuto zřídit silnice, které by spojily  
Mariánské Lázně s Planou, Chebem a Karlovými Vary. Tehdejší nej- 
vyšší purkrabí Čech, zemský šéf hrabě Chotek, který také několi- 
krát byl v Mariánských Lázních, měl velkou zálibu ve stavbě sil- 
nic (z jeho příkazu byl vybudován i tehdy obdivovaný velkolepý  
řetězový most u Lokte). V září 1829 byla dokončena silnice, spo- 
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jující Mariánské Lázně a Karlovy Vary. V Bečově byla zřízena  
stanice Post-Relais a tak se stal Bečov výletním místem pro  
lázeňské hosty. V r. 1831 byla vybudována silnice chausséc do  
Velké Hleďsebi, když už v červenci1828 uvádí kronikář Fel- 
binger, že se začalo s její stavbou a majitelé domů v Marián- 
ských Lázních museli přispět až 100 klafterů k její stavbě. 

V dubnu 1832 byla zřízena silnice spojující Hammerhof s  
lázněmi, když předtím na podzim, v říjnu 1831 byla dostavěna  
silnice k Ferdinandovu prameni na svahu Hameliky (dnešní u- 
lice „U Sokolova“) a silnice k mlýnu (dnešní Poštovní). Dále  
uvádí Felbinger, že od r. 1832 musely jezdit na nejvyšší rozkaz  
všechny vozy – dostavníky a dvorní kočáry do Chebu přes Marián- 
ské Lázně (od 1. června 1832). Byla to tedy doba stavebního  
ruchu silnic, jistě inspirovaná hrabětem Chotkem, ale klášter  
Teplá vzal na svá bedra starost o výstavbu silnic na tepel- 
ském teritoriu. Bratři si stěžují na veliké náklady, v tomto  
ohledu asi příliš Chotka nemilovali. Vrchní úředník W. KOCKERT  
u kláštera Teplá však vzplanul velkou horlivostí pro stavby  
silnic, konal dozor nad stavbami a vysloužil si za své zásluhy  
o tepelské silnici zlatou služební medajli od císaře Ferdinan- 
da I. Jak píše Staab, „Václav Kockert“ silně povzbuzoval podda- 
né při stavbách a tak během několika let mohli přijíždět hosté  
do lázní ze všech směrů a po pohodlných silnicích.“ 

U zámečku H a m m e r h o f  byla provedena velká výsadba  
keřů a ozdobných stromů, postaveno tesaři několik gloriet ze  
dřeva a vnitřek zámečku byl zrestaurován a dán do pachtu. Tak  
se vlastně okolí zámečku, kde jsou dnes pole, dostalo parkové  
úpravy a již zmíněná silnice, postavená sem z Mariánských Láz- 
ní na způsob chausséa, osázená alejí, vedla tudy skrze panský  
dvorec dále mezi svahem Písečného vrchu (Sandberg) a potočními  
lukami Kosího potoka dál až k dovru Kieselhof (starý Kiesel- 
mühle byl postaven r. 1785 a jeho hostem byl později i Goethe),  
kde se napojila na tzv. erární silnici chebskou (Hleďsebe- 
Mar. Lázně). Kieselhof je budova stojící naproti prádelně ve  
Velké Hleďsebi přes silnici. Byla tu také první plovárna, je- 
jíž zbytky nacházíme dobře patrny u potoka; na dně bývalé plo- 
várny vyrostlo husté stromoví. Prvním pachtýřem v Hammerhofu  
byla jakási Anna Naudecková z Bavor, kuchařka, která pronajala  
21. května 1832 zámeček, zřídila restauraci a díky výborné ku- 
chyni i upravenému okolí se zámeček stal na řadu dalších let  
nejnavštěvovaným místem v okolí Mariánských Lázní. Úpravy o- 
kolí i zámeček zachytila starší rytina z oněch let. 

Rovněž t i s k á r n a  se ukazovala již v této době pro  
lázně potřebná. Historie místní tiskárny od jejího vzniku až  
do zániku v našich časech je spojena s jménem Gschihay (hrobka  
Gschihayů je na severní zdi hřbitova). Čihaj nebo Šohaj byl  
snad českého původu, nikoliv však v posledních generacích.  
Už od počátku dvacátých let firma Kobrtsch & Gschihay měla  
zde v sezoně knihkupectví a půjčovnu knih. Byla z Chebu a zde  
v Chebu se také tiskly kurlisty pro Mariánské Lázně. Byly tu  
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rostoucí nároky lázní a nepochybujeme o tom, že tu hrál hlavní  
roli zisk, když v roce 1831 zřídila tato firma na sezonu tiskár- 
nu přímo v Mariánských Lázních a tak bylo možno tisknout potřeb- 
né tiskoviny v místě. Do roku 1856 byla zdejší tiskárna filiál- 
kou chebské tiskárny uváděné firmy. Od roku 1856 je tu samo- 
statná tiskárna Gschihayova, a od roku 1870 už i litografis.  
V třicátých letech tu měla sezonní knihkupectví také firma  
Rainer & Schmiedt z Plzně. V r. 1862 – třebaže trochu předbíhá- 
me – umístil tu E. Götz první umělecké a hudební knihkupectví a  
od r. 1869 také půjčovní knihovnu. 

R o z e s í l á n í  v o d léčivých pramenů, především Kří- 
žového pramene se rozšiřovalo úměrně růstu frekvence lázeňských  
hostů. Dosavadní plnící kůlna či stodola už nepostačovala, tak  
byl postaven v r. 1834 r o z e s í l a c í  d ů m (dnešní ře- 
ditelství lázní) s obchodem, skladišti, prostorným dvorem, bytem  
pro správce a personál, který tu plnil džbánky. To bylo jedno  
z mnoha záslužných děl Adolfa Koppmanna pro Mariánské Lázně.  
Současně (1834-1835) bylo nutné rozšířit továrnu na džbánky ve  
Sklářích. Byla u ní postavena druhá pec pro vypalování džbánků.  
Hlína pro džbánky se dovážela z Lorety u Hroznatova. 

V roce 1834 byla zasklena kolonáda u Křížového pramene na  
severní a východní straně,aby zadržela nepříjemné větry,na kte- 
ré si hosté stěžovali. 

V souvislosti s růstem frekvence hostů r o s t l  p o č e t  
l é k a ř ů . V létě 1832 přijel z Prahy Dr. FRANKL poprvé na lé- 
kařskou praxi jako lázeňský lékař. Dr. Karel HEIDLER byl prvním  
lékařem pramenů, což byla funkce jakéhosi vedoucí lékaře lázní.  
Klášter Teplá jmenoval v roce 1833 druhého lékaře pramenů –  
Dr. Leopolda HERZIGA. Dr. Herzig brzy nato převzal i lékařské ve- 
dení místního špitálu (stál mezi Rudou Hvězdou a domem Wegner  
na Karlovarské). Od r. 1833 přijíždí sem další lékař na lázeň- 
skou praxi – dr. J. Adel z Řezna († 1851). V r. 1833 rezignoval  
na místo Metternichova kynžvartského fyzika Dr. Adalbert DANZER  
a stává se místním lázeňským lékařem († 1862). Na jeho místo  
do kynžvartu přichází Dr. Opitz. Od r. 1834 je ordináriem v Kynž- 
vartě, ale po sezonách praktikuje v Mar.Lázních. Dr. Johann Opitz  
se usadil později v Mariánských Lázních, když tu 1845 postavil  
dům čp. 81 – „Zur Eichs“ u potoka Schneidbach (dnes Oděvy Stará  
Role). K těmto uvedeným šesti lékařům přibyli ve čtyřicátých le- 
tech další (1839 – A. Schneider, 1841 – A. Hanisch, 1841 – S.Luc- 
ka, 1842 – E. Kratzmann). 

S t a v e b n í  r u c h, který kolem roku 1830 téměř utichl, 
znovu se zvýšil v r. 1834 (viz Hamelika čís. 15). Byl to živelný  
tlak, neboť přijíždějícím hostům už nestačila ubytovací kapacita.  
Silnice z let 1829-1832 otevřely cestu sem do lázní, ale lázně  
se stavebně zastavily. Hosté v r. 1833 museli se spokojit se svět- 
ničkou na půdě, ale spali i v kulečníkových pokojích (Billardzim- 
mer) v hospodách, v chodbičkách anebo hledali i nocleh v Úšovicích  
a Hamrníkách. Nářky hostů, hlavně ovšem urozených, donutily opa- 
ta zamýšlet se nad další výstavbou. Bylo rozhodnuto postavit vel- 
kolepou ubytovací budovu – T e p e l s k ý  d ů m. Jeho stavba  
trvala tři roky, s výsledkem byl dům s 80 pokoji, dostavený sice  
až po Koppmannově smrti (1837), ale dodnes sloužící, přesluhující.  
V dnešní podobě je ovšem dále přistavovaný. 
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Vzniklo T r ž n í  n á m ě s t í  (Markt-Platz), což je  
dnešní Mírové náměstí. Podél Skalníkovy zahrady bylo zplanýro- 
váno obdélníkové místo, vydlážděno a určeno k trhu na potravi- 
ny. První trh se konal až po 1. květnu 1839, neboť ten den bylo  
teprve potvrzeno povolení jednoho potravinového trhu v době se- 
zony. 

V y c h á z k o v é  c e s t y, tehdy nazývané promenád- 
ní cesty, se prodlužovaly do lesního okolí a na jedné menší vý- 
šině na svahu Hameliky byla upravena stará K a r l o v a  V y - 
h l í d k a . Osázena stromy, a na místo Fuchsova kříže vztyčen  
tzv. Cholerový kříž na paměť toho, že se místu vyhnula cholera,  
která řádila ve velké části Evropy. Nápis ve formě chronografu  
zněl: 

„ChoLeraM a fInIbVs nostrIs arCVIt VerVs DeI FILIVs.“  
(Choleru na našich hranicích zadržel pravý Syn Boha.) Že šlo o  
záminku k odstranění Karlova kříže i názvu „Karlsplatz“, bylo už  
dříve psáno. Nápad spíše Melchiore Mahra, který tu byl klášter- 
ním inspektorem pramenů za opatování Koppmanna. Chronograf ří- 
ká, že se tak stalo roku 1832. 

W a l d s t e i n ů v  m o n u m e n t  byl postaven na  
výšině nad Křížovým pramenem k poctě dobroděje a oblíbence chu- 
dých pro neobyčejnou štědrost, s jakou zdejším chudým, sám na  
smrt nemocný, rozdával almužny. Hrabě Waldstein-Wartenberg nemá  
nic společného s Valdštejnem z 30-tileté války. Zemřel tu náhle  
v roce 1832 na srdeční vadu. Torzo monumentu na zadní straně  
německými verši hovoří o zármutku nad jeho skonem, verš je však  
již špatně čitelný. Monument, dovezený z Prahy, byl odhalen až  
15.9.1836. K udržování pomníku byl uložen menší kapitál, jehož  
úroky byly poprvé použity v roce 1870. 

Historické děje, o nichž se píše, probíhaly v době zdaleka  
převládajícího náboženského světového názoru a kultovním stav- 
bám se připisovala nejvyšší důležitost. Náboženskou symboliku  
zde v Mariánských Lázních násobila skutečnost, že byly klášter- 
ním majetkem. Klášter byl nejen duchovní patron, ale zároveň  
vrchností. Touhou každého z opatů bylo vybudovat v místě kostel  
jako své dílo, svůj odkaz budoucím věkům. Také Koppmann hledal  
cestu, především finanční, jak postavit kostel. Ale taková kul- 
tovní stavba by vyžadovala vysokou částku a bylo tu už vydání  
se stavbou Tepelského domu. Koppmann stavbu kostela odkládal.  
Dosavadní k a p l e, stojící nedaleko Karolinina pramene (dnes  
Rudolfův pramen na kolonádě), nestačila už návštěvě a tak došlo  
k přestavbě. Stará kaple se stala presbytářem (oltářištěm) a  
byla přistavěna celá kostelní loď. Ta byla opatřena kazatelnou,  
chorou, malými varhanami a se zvonicí a zvonem 1 cent 26 fundů  
těžkým představovala vlastně novou stavbu, vysvěcenou slavnostně  
v květnu 1835. Kostelík pojal 300-400 osob. Vysvěcení provedl  
arcibiskupský vikář jménem Flebinger a slavnostní kázání a mši  
sloužil tehdejší klášterní prior Michal Cízler. Do jednoho kouta  
kostelíka byly umístěny odložené hole a berle, které tu pone- 
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chali uzdravení hosté na velké haldě. Mariánské Lázně zůstaly  
nadále přifařeny do Úšovic,ale úšovický farář přestal sem dochá- 
zet na nedělní a sváteční mše a opat určil jednoho z bratrů  
kláštera k této funkci. V sezoně 1835 byl prvým pastorem Chry- 
sostomus Rudrich († 1869), po něm až do zřízení samostatné far- 
nosti Gregor Hoegg (1836-1843). 

U r o z e n í  h o s t é  ve stále větším počtu přijížděli  
do Mariánských Lázní. Jak již řečeno, stavební činnost znovu  
ožila, rok 1834 – jak sděluje Felbinger – byl počasím neobyčejně  
příznivý, neboť „byla suchá povětrnost od dubna až do poloviny  
listopadu, většinou krásná tepla a jasno, pročež je nutno počí- 
tat tento rok k mimořádným ročníkům“; a mezi urozenými se div  
nestalo módou zajet do Mariánských Lázní. V r. 1834 tu pobýval  
od 7.6.1834 saský král Bedřich v domech Kynžvartský dům a Pošta,  
a příštího roku přijel znovu. Rok 1835 je dosud na urozené hosty  
nejbohatší. Felbinger udává ty nejslavnější: 21.6.1835 přijel  
Michal Pavlovič. Jeho císařská výsost z Petrohradu, se 16-tičlen- 
ným doprovodem a ubytoval se u Heidlera v domě Říman. 6.7.1835  
přijela bavorská královna – vdova do Kynžvartského domu, 11.7.  
přijel velkovévoda z Dassen-Darmstadt, 12.7. pruský princ a  
princezna, saský princ a princezna, atd. atd. 

9. září 1835 pak korunuje bohatou sezonu návštěva samotného  
císaře Rakouska Ferdinanda. K jeho ochraně přijelo do Marián- 
ských Lázní 111 vojáků a 3 důstojníci vévody Reinera z Budějovic  
a ubytovalo se po domech. Za nimi přijíždí císař Ferdinand s man- 
želkou se 40 osobami císařského dvora a ubytováni v Kynžvart- 
ském domě, dvorní osoby v okolních domech u Bílé labutě, Zlaté  
Kotvy, v Berlinském dvoře a u Klingera. 10. září účastnil se cí- 
sař mše svaté v kapli, pak prohlédl léčivé prameny a večer ko- 
nal se ohňostroj, jaký dosud město nezažilo. 11. září odjel  
císař do kláštera Teplá a již nemocného opata Koppmanna, kte- 
rý chyběl u jeho přijetí, ujistil ručně psaným lístkem o své  
vysoké přízni za službu pro stát a kostel. To všechno nám po- 
drobně popsal kronikář Felbinger, přímý účastník všeho tohoto  
dění v Mariánských Lázních. 

Opat Koppmann zemřel v 50 letech ještě téhož roku, 17.11. 
1835 na panství Krukanice. Jeho smrtí uvolnil se opatský stolec  
v Teplé. Na jeho místo zasedl 7.července 1836 Melchior M a h r,  
dosavadní inspektor pramenů v Mariánských Lázních, který před  
necelým rokem vítal císaře v lázních i v klášteře. Zdálo by se,  
že Mahr, který po deset let pracoval v lázních jako inspektor  
pramenů, který procestoval německé lázně a zde se seznámil se  
všemi novinkami, který se nota bene narodil v Karlových Varech  
a znal lázně, život a jejich potřeby jako žádný jiný z bratrů  
bude nyní s velkým rozmachem budovat Mariánské Lázně. Snad to  
bylo i jeho přání, ale jeho plány překazila smrt po několika  
letech. 

Melchior M a h r (9.7.1836 – 9.9.1842 opatem) pobýval kaž- 
dou sezonu v Mariánských Lázních, které si již dříve oblíbil a  
kde vítal urozené hosty a přikazoval různá zlepšení. Nyní se  
uvolnilo jeho místo inspektora pramenů a P. Gregor Hoegg, který  
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zastával úřad pastora, nemohl natrvalo zastávat obě funkce –  
úřad kněze v lázních a inspektora pramenů. Proto od sezony  
1837 stal se novým inspektorem pramenů P.Paul F r e y,  
který sem přišel z poutního místa P. Marie ve Skokách (Maria- 
Stock) a zajišťoval nejen stavební dozor, dozor nad rozesílá- 
ním vod, obnovu lázeňského zařízení, ale i další povinnosti a  
to vše konal s nevšední horlivostí a s přehledem. 

Opat Mahr nechal postavit novou podélnou frontu ke Sta- 
rým lázním, první patro určil k obývání pro lázeňské hosty a  
předělal parter. Počet kabin pro koupele v Mariánském prameni  
stoupl na 47, počet kabin pro rašelinné koupele na 16. Spolu  
s plynnými a parními lázněmi včetně koupelových komor zříze- 
ných pro chudé stoupl počet kabin na 80. Byly instalovány  
nové parní a zahřívací stroje (v r.1839 nové zahřívací zařízení). 
V roce 1841 nechal provést rekonstrukci Nových lázní, rozšířil  
tyto o 4 kabiny, takže tu bylo 15 kabin a 1 douché. Ohřívací  
aparatura byla přemístěna z Nových lázní do samostatné budovy  
obrácené na opačnou stranu (kotelna). Byla provedena přestav- 
ba malého salonku v Nových Lázních ve velkolepý konverzační  
salon. Salon byl otevřen 29. května 1841 bálem, jehož výtěžek  
byl věnován chudým, potřebujícím lázeňskou péči. 

7. července 1841 oslavili zde přítomní ruští hosté svátek  
svého cara nádherným bálem, na který byli pozváni všichni pří- 
tomní hosté. O osm dnů později podobnou slávu uspořádal kní- 
že Reuss von Lobenstein z Gery, Jindřich LXXXII. Byladále otev- 
řena čítárna novin a časopisů v 1. patře a byt pro lázeňského  
mistra. 

Za Mahra přišli ještě další lékaři do Mariánských Lázní:  
v r.1839 A.Schneider, 1841-1842 A.Hanisch, v r.1841 S.Lucka a  
v r.1842 E. Kratzmann. Chirurgickou praxi konal vedle Thadeáše  
Klingera také lázeňský – Johann Köckert. 

V roce 1840 se ukazovalo překrytí Lesního pramene velmi  
zchátralé (od r. 1828); bylo proto strženo a nad Lesním prame- 
nem byl postaven půvabný pavilonek na 16 sloupech a upraveno  
okolí. 

Byla provedena adaptace p r o m e n á d n í h o  s á l u,  
který dostal více světla prosklením 12 velkých oken ve stěně  
proti kolonádě u Křížového pramene. Počet krámků na kolonádě  
byl rozšířen o deset. 

Velkou pozornost věnoval Mahr p r o m e n á d n í m   
(vycházkovým) c e s t á m. Prodlužovaly se dále dosavadní pro- 
menádní cesty a tvořily se nové. Bylo upraveno především okolí  
Lesní rokle (Waldfachlucht) neboli údolí Hameliky (Hamelika- 
thal), což je údolí mezi dvěma karlovarskými silnicemi. Byla  
upravena dosti strmá stráň pod dnešním Kamzíkem a pro svou  
podobu nazvána M a l é  Š v ý c a r s k o (kdysi se tu říkalo  
Dachsbau a nahoře byl Schaferlust). Granitové balvany tu le- 
žely zčásti roztroušeny zčásti ve skupinách. Jedna taková ve- 
liká skupina balvanů byla nazvána F r i d r i c h š t e j n   
na památku dvojí návštěvy saského krále Fridricha a k jeho  

  



- 223 - 
 

poctě byla tu zasazena deska v roce 1837 s nápisem: 

„NaIaDes saLVtares restItVere, fLora opVLenta obLeCtaVIt  
saXonIae regeM.“ (Léčivé Nájády uzdravily, bohatá flora po- 
těšila saského krále.) 

Nápis v podobě chronografu se vztahoval k léčbě krále a  
k jeho velkému koníčku – botanice. Saský král tu sebral přes  
500 druhů rostlin a položil základ soupisu mariánskolázeňské  
květeny. Nad Fridrichštejnem byl zřízen půvabný pavilonek  
zvaný H i r t e n r u h e  s patrovým výhledem na nejvyšším  
bodě skalisek na Mariánské Lázně. Základy tohoto pavilonku  
jsou patrné na plošince nad Fridrichštejnem. Bylo vybudováno  
několik dalších vyhlídek. Glorieta F r a n z e n s b e r g   
stávala na plošince na cestě na Kamzík. O něco později byla  
postavena glorieta na Mlýnském vrchu, zvaná M e c s e r y   
T e m p e l, na vrcholu Špičáku pak pavilon Bedřicha Viléma  
jako vzpomínka na návštěvy pruského krále Bedřicha Viléma IV.  
Některé z vyhlídek po letech přerostly a zanikly, jiné byly  
obnoveny pro prořezání stromoví. 

Ale nejúžasnější z vyhlídek, věru velkolepé panorama po- 
skytovala P o d h o r a, asi hodinu vzdálená od lázní, ze své- 
ho vrcholu. Celé panorama zachytil inspektor Paul Frey na  
rytině a je vodítkem při výhledu z Podhory. 

Dále byly osázeny silnice k Hamerhofu a cesta k továrně  
na džbánky, která byla na svém konci ve velmi špatném stavu  
(rozléval se tu Kosí potok, dnes v místech před Sklářemi). Tento  
úsek byl opraven, celá silnice udělána na způsob chaussée  
(tato silnice vedla až do 2. svět. války kolem domků vpravo u  
potoka, nikoli jako dnes přímou čarou; stáčela se totiž k mostu  
přes Kosí potok a podél lesa mířila směrem na Chotěnov). 

V r. 1841 byly zasazeny na zadní stěně kolonády u Ferdinan- 
dova pramene dveře a okna, aby se získal výhled směrem k lázním.  
Stavební činnost dovršila počet domů ve chvíli Mahrovy smrti  
v roce 1842 na číslo 80. Opat Melchior Mahr totiž náhle umírá  
na mrtvici dne 9. září 1842 v Mariánských Lázních v domě Nehra –  
U koule. 

V době vlády Mahra navštívila Mariánské Lázně řada knížat,  
králů, ale i umělců a slavných osobností. Od 14.7. do 12.8.1836  
pobýval tu s manželkou komponista Spontini, bydlel v „Goldene  
Falke“ a 7.8.1836 napsal zdejšímu kapelníkovi Schurwannovi:  
„V tom V8m podávám svůj nejupřímnější dík V8m a pod Vaším ve- 
dením učinkujících velmi pozorným muzikantům za Vaše obecně uži- 
tečné spolupůsobení při slavnosti narozenin Jeho Majestátu krá- 
le Pruského zde mnou komponovaným hymnusem a prosím abyste  
přijal přiloženou medaili jako památku na mé nejpřátelštější  
přijetí.“ Koncem 30. let přijel i Šafařík a Pogodin a další.  
V létě 1836 tu pobýval Fridrich Chopin. Rok předtím se šťastně  
sešel se svými rodiči v Karlových Varech, kde se léčili. Na zpá- 
teční cestě navštívil v Drážďanech rodinu Wodzinských. Malá Ma- 
rie, se kterou si hrával jako dítě, vyrostla v neobyčejně krásné  
děvče, které se mu velice zalíbilo. Celou zimu se zabýval v myš- 
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lenkách její osobou a když se dověděl, že jeho milá s matkou  
pobývají v Mariánských Lázních, spěšně sem v létě cestoval  
pevně přesvědčen, že ona přijme jím nabízenou ruku. Chopin  
své mariánskolázeňské výsledky velice tajil, ale z dopisů se  
zdá, že přecejen tajné zaslíbení učinil, neboť na jaře 1837  
se chystal k návratu do vlasti, aby mohl strávit s Marií idylu  
na venkově. Po těchto nadějných mariánskolázeňských dnech od- 
jíždí do lipska, kde navštívil Schumanna a přijel do Paříže, 
 ale to již plný nepokoje a hlodavých pochyb. Tam ho zastihla  
i zdrcující zpráva o Mariině nevěře. Již v době mariánskolá- 
zeňské měla Marie milostný vztah k polskému básníku Slowacki- 
mu, a nakonec se stala hraběnkou Skarbekovou, ale i svému muži  
zůstala nevěrná. Na svazek dopisů, které Chopin vyměnil s „ko- 
ketou bez srdce“, napsal v hluboké rezignaci: „Moia bieda“.  
(O Chopinovi podle Miessnera, Führer 1939) 

Mahrovou smrtí končí období druhého rozmachu frekvence lá- 
zeňských hostů. Za Reitenbergera vzrostal návštěvnost lázní  
čtyřikrát v období 1815-1827, resp. desetkrát v letech 1808-27.  
V r.1827 tu bylo 877 návštěv. Toto číslo stagnovalo až do roku  
1833 kdy poprvé překročilo 1000 partají a znovu stagnovala frek- 
vence až do roku 1839, kdy nastal druhý výrazný vzestup: 

 

1827 ….. 877 1833 ….. 1104 1839 ….. 1541 
1828 ….. 838 1834 ….. 1177 1840 ….. 1541 
1829 ….. 897 1835 ….. 1147 1841 ….. 1754 
1830 ….. 921 1836 ….. 1207  
1831 ….. 642 1837 ….. 1120 Údaje podle Danzera. 
1832 ….. 800 1838 ….. 1157 (Včetně chudých.) 
 

 
(Pokračování.) 
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KRONIKÁŘ FELBINGER POPISUJE EPIDEMII V ÚNORU 1837 

Podrobnosti 30. let zachytil ve své kronice J.Felbinger.  
Z nich úsměvný je popis chřipkové epidemie, zvané r ý m a: 

„Únor 1837. V Mar. Lázních bylo stiženo velmi mnoho lidí chřip- 
kou neboli takzvanou rýmou, takže byla posuzována jako všeo- 
becná nemoc (epidemie) mezi lidmi. S touto nemocí se zaprvé  
dostavila v hlavě několikerá tupá bolest a potom z nosu tekoucí  
řídký hlen; za druhé kašel s podebranými bolestmi na prsou a  
ztracena chuť k jídlu, jen se nesmělo zapomenout pít prsní té.  
Třetí den následoval horečkový den a ostrá skleslost těla, člo- 
věk se musel ve dne častěji uložit a dostavilo-li se trochu  
spánku, pociťovala se silná úleva těla a čtvrtý den se dostavi- 
lo kašlání s citelnými bolestmi, avšak v jídle a pití už chuť a  
poněkud i úleva v těle, pátý den odchází poněkud kašel a dosta- 
vují se klidné hodiny a šestý den se mění kašel v tekuté vykaš- 
lávání hlenu, čímž člověk pociťuje silnou úlevu. Jak se zdá, mu- 
sela k této nemoci přispět proměnlivá pohoda v únoru 1837. Tep- 
loměr stále na bodu mrazu a 6.2. stoupl na 12°, 8.2. na 13° a  
7.3. na 10°. Proto se jevilo nastydnutí jako nezvyklé.“(Felbinger)  
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Karel Josef Heidler se narodil 26. ledna 1792 ve Falknově  
a vystudoval medicinu v Praze na univerzitě a 26-tiletý přišel  

 

do Mariánských Lázní jako zemský knížecí lázeňský lékař, do- 
poručený Kolowratem a přijatý Reitenbergerem. Volba nového  
lékaře po Nehrovi se ukázala zdařilá. Dr. Heidler téměř  
40 let života věnoval rozvoji Mariánských Lázní a jako ne- 
únavný lékařský a balneologický spisovatel pomohl významně  
v období 1818 – 1858 novým lázním. Je proto oprávněně uváděn  
mezi spoluzakladateli Mariánských Lázní. V roce 1858 byla  
jeho činnost oceněna nejvyššími místy a dr. Heidler dokonce  
vyzdvižen do šlechtického stavu s přídomkem „von Heilborn“.  
Měl titul c.k. rady, saského lékařského rady, byl rytířem car- 
ského ruského sv.Stanislava,nositel řádu pruského,řeckého atd.  
Urban uvádí jeho 27 knih o Mariánských Lázních, což je rozsah,  
který má ohromný význam pro historiky Mar. Lázní a leží dosud  
nezpracován. Neúnavně psal do nejrůznějších časopisů a propa- 
goval Mariánské Lázně v Evropě. V r.1858 byl zřízen na jeho  
paměť p a m á t n í k  ve formě sloupu, jehož latinský nápis  
říká, že jej postavili vděční Poláci za jeho lékařské zásluhy.  
Památník stojí dodnes uprostřed parku před Casinem a je mini- 
mem, které si Heidler zasloužil. Druhým památníkem po Heidle- 
rovi je dům čp. 37 „Römer“, dnes Moskva. Heidler zemřel 13.5. 
1866 v Praze a v jeho osobě odešel i pamětník Nehra, Goetha  
(kterého v r.1820 vítal),Reitenbergera,Shaue a dalších aktérů  
nejstarší éry Mariánských Lázní. 
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Václav G r ö s s l  

 

Při prohlídce kynžvartského zámku zaujme návštěvníka  
kromě vzácných a cenných památek a kuriozit i zajímavé egyp- 
tologické oddělení i přesto, že je tu jen několik exponátů.  
Jedná se o dary egyptského místokrále Mehmeda Alibo kancléři  
Metternichovi v r. 1828. 

Mehmed Ali, nar. 1769 v Kavale, v r.1806 byl jmenován  
pašou a egyptským místodržícím (místokrálem). Mehmadova po- 
litická kariéra a osobní úspěchy byly v mnohém podobné a osl- 
nivé jako Metternichovy. Vládl do roku 1848, kdy končil svou  
kariéru i kancléř Metternich. Zemřel osmdesátiletý. Za jeho  
vlády podnikli Angličané a Francouzi vědecké průzkumy v něko- 
lika egyptských pyramidách, zvláště v okolí Alexandrie. Mezi  
získaným materiálem byly i předměty, které poslal v roce 1828  
Mehmed Ali Metternichovi. 

Ve velkém sarkofágu je mumie Ken Amona, strážce králov- 
ského pokladu, který byl jedním z nejvyšších dvorních úředníků  
staré egyptské říše. V dnešní době by funkci odpovídala hod- 
nost ministra financí. Proto bylo jeho tělo mumifikováno a  
uloženo do zlaté rakve. Ve starém Egyptě se mumifikovala těla  
zemřelých faraonů, šlechty, vysokého kněžstva a významných  
státních hodnostářů. Staří Egypťané věřili, že lidská duše žije  
po smrti člověka v určitém žádoucím stavu tak dlouho, dokud  
existuje její pozemské tělo, tzv. „ka“. Při mumifikaci se z tě- 
la vyjímaly měkké vnitřnosti, podléhající snadno rozkladu, ja- 
ko mozek,plíce,ledviny,žaludek,játra,střeva apod. a ukládaly  
do zvláštních mramorových nebo kamenných nádob. Srdce a mozkem  
bývalo zvlášť pečlivě chováno v urnách. Tělo se pak prosycovalo  
solí, vysušovalo a balzamovalo. Dodnes nejsou známy všechny  
prostředky užívané při balzamování. Tím vznikla mumie, zhruba  
totéž, co ono zmíněné „ka“. Ta se posléze celá od hlavy až k pa- 
tě ovinovala desítkami metrů plátěných obvazů a ukládala do  
neprodyšných dřevěných rakví, zdobených zlacenými řezbami a  
barevným dekorem. Rakve bývaly někdy dvojité i trojité, u fa- 
raonů i z drahých kovů. Ty se vkládaly do velké rakve – sarko- 
fagu, který byl uložen do pyramidy s uvedenými nádobami a s čet- 
nými milodary. 

Zámecká mumie Ken Amona je již dnes několik let zbavena  
svého plátěného obvazu. Je tmavohnědé barvy. Byla svého času  
obnažena, protože začala mokvat. Její vědecké ohledání provedl  
akademik prof.dr.F. L e x a v roce 1955. Měla-li být zachována,  
musela být znovu mumifikována. Při té příležitosti byl poslán  
kousek její tkáně k rozboru do Prahy, do I. ústavu pro lékařskou  
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chemii (přednosta pro. K . Kácl). Tam byl učiněn zajímavý objev,  
ve tkáni Kan Amona se nalezly stopy arsenu. Dnes je dokázáno,  
že se ve starém Egyptě arsenem nemumifikovalo a že arsen není  
ani zplodinou rozkládajícího se těla. Je možné se domnívat, že  
strážce královského pokladu skonal otravou arsenem. Je těžké  
posoudit, zda šlo o sebevraždu nebo zda byl zavražděn. 

Stáří Ken Amonovy mumie se odhaduje na 3 500 let a sice  
z 18. dynastie (1580-1335 př.n.l.). Je domněnka, že Ken Amon pů- 
sobil za vlády Thutmosise III. a jeho ženy královny Hatschendit. 

Akademik Laxa rozluštil hieroglyfické nápisy na sarkofágu.  
Na nožce dřevěného podhlavníku je nápis: „Správce pokladu  
Ken Amon, znovu žijící.“ Na zlatém pruhu sarkofágu pod obrazem  
supice s rozpjatými křídly je nápis: „Modlitba: Usire, správce  
pokladu Amonken ospravedlněný pravý: „Sestup dolů má matko Núto,  
a rozprostři se nade mnou ve svém jménu Sucho enbe a umísti mno  
jako hvězdu nepodléhající zkáza v tobě, v tvém jménu, Velká  
ochránkyně, abych byl bohem.“ 

V druhém sarkofágu je neporušená mumie, která pochází z 21.  
dynastie (počátek 1. tisíciletí př.n.l.). Jsou to pravděpodobně  
pozůstatky egyptského kněze. Hieroglyfický nápis na sarkofágu  
této druhé mumie zní: „Usire, kněz, vrchní šatnář chrámu Anunzés  
krále bohů Pathetrejestep ospravedlněný.“ 

Literatura: Lad.Fuks „Zámek Kynžvart“ 
E.Charvátová „státní zámek Kynžvart“ 

mnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmn 

nmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnm 

CÍSAŘSKÝ LES 

„Kdysi se zalíbil mocnému panovníkovi vlhký hvozd v západním  
klínu země, plný jelenů a tetřevů, a učinil jej svou výhradní  
honitbou. Uplynulo mnoho času, císařové odešli, ale jeleni  
zůstali a zůstaly i hory a jejich jméno, nic nevadí, že někte- 
rý úředník v opožděném protifeudálním nadšení udělal z Císař- 
ského lesa Slavkovský. Není podstatné, jak se ta krása jmenuje  
úředně.“ 
 LD 23.září 1972 L. Frýbort/Zpravodaj MK ČSAV 2-3/73 

OČÍSLOVÁNÍ DOMŮ 

bylo nařízeno až roku 1769 a provádělo se postupně. V r. 1771  
byly zavedeny pro vojenské potřeby tzv. „sčítací úseky“ – v r.  
1784 jich bylo 12 380 (což je přibližně počet konskripčních  
osad v r. 1930 – 13 681). Spojením několika vsí vznikaly tzv.  
katastrální obce v letech 1784-1789 pro potřeby nového katas- 
tru. V čele katastrálních obcí stáli „Gemeinderichter“ – občan.  
rychtáři,vedle nich byli „Dorfrichter – vesničtí rychtáři. 
V Čechách bylo tehdy 6.060 katastrálních obcí a ty tvořily 184  
berních okrsků. Tzv. m í s t n í  o b c e  vznikaly r.1849  
jako důsledek nového pojetí správy a v r.1862 byly ztotožňovány  
s pojmem p o l i t i c k á  o b e c. Vedle nich trvala dě- 
lení dle katastru – ka t a s t r á l n í  o b c e. 
 Zpravodaj MK ČSAV 3-4/72 
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AKTIVISTÉ KROUŽKU ROKU 1975 

Jako každý rok vyhlašuje vedoucí kroužku aktivisty naše- 
ho vlastivědného kroužku v roce 1975, kteří přispěli k dobré  
práci kroužku radou, pomocí, příspěvkem či zpravodajstvím o his- 
torických zajímavostech. V abecedním pořádku to jsou: 1. K.An- 
gelovová, 2. Zdeněk Buchtele, 3. JUDr. Bořivoj V.Černý, 4. Vác- 
lav Černý, 5. RNDr. Jaroslav Dvořák, 6. JUDr. Jan Filka, 7. Vác- 
lav Grössl, 8. Zdeněk Chábera, 9. Ervín Johanides, 10. MUDr.  
Vladimír Křížek, CSc., 11. Vladimír Mašát, 12. Vojtěch Neustup- 
ný, 13. Zdeňka Nová, 14. Hana Plecháčová, 15. Ing.Jan Schlossar,  
16. Vladimír Šindelář, 17. Ing. Richard Švandrlík, 18. Jarmila  
Thérová. 

PO STOPÁCH HROZNATOVÝCH 

Velice cenný objev učinil nedávno Vojtěch Neustupný ve věci  
majetku Hroznaty. Objevil ve staré latinské listině, datované  
12.7.1212, biskupa Ondřeje, zmínku – ale zcela jednoznačnou –  
že Hroznata, opat kláštera Teplá, prodal statek Příbram (dnešní  
město Příbram) za 300 marek stříbra. Obsah listiny zcela jasně  
potvrzuje, že šlo nikoliv o malou osadu Příbram v severních Če- 
chách, ale poměrně rozlehlý statek Příbram, kde později vyrostlo  
město. Tím se oblast Hroznatových majetků jen dále posunuje. 

ZÁPADNÍ ČECHY V 10.STOLETÍ 

Studie Zdeňka Kalisty „Plzeňsko na úsvitě českých dějin“  
(sborník Minulostí Západočeského kraje 7/1970, str. 299-320) vy- 
volala kritickou diskusi, z níž uvádíme zajímavé názory Rudolfa  
Turka a Jiřího Slámy. 

Rudolf Turek zdůrazňuje, že 
1. část západních Čech – Horšovskotýnsko,Klatovsko,Domažlicko – 

zůstávala dlouho neosídlena; 
2. nebylo zvláštního kmene západočeského; 
3. středověká šlechta nevznikla ze starých původních kmenových 

náčelníků (ti byli většinou likvidováni); 
4. nejbojovnější české kmeny, Čechové a Lúčané, se osadily na  

území, ovládaném dříve Durynky a vztah Slovanů ke zbytkům  
Germánů byl různý: od zjevného soužití (Březno u Loun) až  
po vzájemný střet (Praha); 

5. Tubošť je knížecí správní okrsek až pozdější; 
6. koincidence starých kmenových území a církevních teritorií  

je někdy negativní (autor zastává skepticismus Pekaře); 
7. všechny pokusy vymezit oblast 14 českých předáků, pokřtěných  

r. 845 v Řezně a směry výprav na české území ztroskotaly; 
8. není doloženo jméno západočeského kmene v zajateckých osa- 

dách (jako jsou Doudleby, Límuzy a Chbany u Žatce). 

Jiří Sláma se zabývá kriticky především oblastí Plzeňska,  
které bylo podle něho v 10. století liduprázdné (s výjimkou hra- 
diště Starý Plzenec, Blovicka a Stříbrska). Svatopetrská rotunda  
na staroplzeneckém hradišti je z druhé poloviny 10. stol. Sláma  
uvádí, že Doudlebové nejsou bezpečně doloženi jako český kmen  
(Doudlebové sídlili v dolní Panonii a v Korutanech). Není jisté  
ani to, že Charváti byli na půdě Čech. Není doložen tachovský  
přechod do Bavorska, pouze přechod domažlický. 
 Zpravodaj MK ČSAV 1-4/1972 
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STARÉ ŠINDELE – VÝBORNÉ DŘEVO NA HOUSLE 
Jednou z jara přijel do Raušenbachu (Sítiny) Franc  

Stadler z Mnichova a zašel do Dolfiho hospody. Našel Dolfiho,  
jak právě odstraňoval ze střechy ze stodoly staré šindele, a  
střechu pokrýval novými šindelemi. Stadler se ptá: „No, Dolfi,  
copak děláte s těmi starými šindelemi?“ Dolfi na to: „Co  
bych dělal, pálím je, ty přece nikdo nekoupí!“ 

Ale Stadler nesouhlasil: „Tohleto neříkejte, Dolfi,  
zrovna dneska jsem potkal v Mnichově ve Funkově hospodě muže,  
který procházel obcí a skupoval staré šindele. Říkal, že je to  
to nejlepší dřevo k výrobě houslí!“ Dolfi se zarazil a Stadler  
mu hned radil, aby nemeškal a běžel do Mnichova, že tam nákupčí- 
ho musí ještě chytit. Dolfi přemýšlel – takový dobrý obchod  
je škoda pustit. A tak slezl se žebříku, spakoval si do ruksaku  
pár starých šindelí (vybral ty nejzachovalejší) a honem spě- 
chal přes louky do Mnichova za nákupčím. 

Franc Stadler vypil svoje pivo, skočil na kozlík, práskl  
do koní a rozjel se kvapem do Mnichova, aby tam byl dříve než  
Dolfi. Vběhl do Funkovy hospody a pověděl,co a jak,aby pokračo- 
val ve hře s Dolfim. 

Krátce nato vrazil Dolfi do hospody – to už byl Stadler  
zase pryč – a sháněl se po nákupčím šindelí. Lidé mu odpověděli,  
že řečený nákupčí před necelou hodinkou vyšel směrem na Bečov a  
prý se chce poptat v nádražní hospodě po starých šindelích.  
Kupuje to prý na housle. Dolfi procedil něco mezi zuby a pro- 
tože větřil dobrý obchod, hnal se pěšky do Bečova, povzbuzován  
mnichovskými, že by ho mohl snad ještě cestou dohonit. 

V Bečově ovšem Dolfi marně pátral po neznámém nákupčím  
šindelí. Musel uznat, že zase jednopu sedl na lep žertíkům pana  
Stadlera. Co pronášel cestou domů na jeho adresu, není třeba  
blíže rozvádět. 
 Ze vzpomínek Mnichova 
  -rš- 

(Dokončení z první strany.) 
a tak stojíme někdy před neřešitelným: naše zájmová činnost je  
amatérským koníčkem a je určena pouze pro členy našeho kroužku  
uvnitř Klubu zdravotníků. Jinými slovy: forma i obsah Hameliky  
má určitou laťku, danou tímto postavením zájmového kroužku a na- 
prosto nepředkládáme náš výklad historie jako oficiální. Kdo  
toto urguje, nepochopil ještě smysl naší zájmové činnosti. Jistě  
nás mrzí, když se objeví nějaký náš omyl, ale nikdy není úmyslný  
a za druhé zůstává to v kroužku. Tolik k roku 1975. Nakonec  
děkujeme našim aktivistům a ostatním členům kroužku za podporu  
a na shledanou v roce 1976! -rš- 
 

HAMELIKA – vlastivědné materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu  

zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravili: Ing. Richard Švandrlík (text) a Vla- 

dimír Šindelář (kresby). Do čísla přispěli: Václav Grössl a Ing.Richard Švan- 

drlík.Šestnácté číslo III.ročníku vyšlo 27.prosince 1975.Vychází jako občasník. 

 


