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Hamelika pokračuje 
Vlastivědný kroužek při Kulturním a společenském středisku v Mar. Lázních, založený 1977, navázal 

na činnost vlastivědníků Klubu zdravotníků z let 1973-1976. Od té doby vyšlo v roce 1977 celkem pět 

pracovních materiálů Hamelika, v roce 1978 jedno monotématické číslo „Po starých vycházkových 

cestách“. Vycházely ve formátu A-5. 

V roce 1979 jsme se vrátili k původnímu formátu A-4. První číslo letošní Hameliky jsme věnovali 

pětistému výročí nedalekého Regentu ( 1479-1979) a jeho tisk vyčerpal velkou část plánovaných 

výdajů kroužku pro rok 1979. A tak stejně jako v uplynulých dvou letech bylo vydávání vlastivědných 

materiálů limitováno nikoliv množstvím badatelských a dalších zpráv, ale plánem nákladů tisku.  

Proto přecházíme – a doufáme, že dočasně – ke starému množení pracovních materiálů Hamelika 

touto formou s cílem, aby nové badatelské práce a Vaše příspěvky nezůstávaly jen v šuplatech, ale 

byly zpřístupněny. 

Má to dvě nevýhody. Za prvé tisk je málo kvalitní proti předchozímu způsobu, za druhé je možno 

vydávat materiály jen v omezeném nákladu cca 40 výtisků, které se však dostanou pouze na aktivisty 

kroužku a nikoliv všechny příznivce – členy vlastivědného kroužku. Uváděné příspěvky mají různou 

hodnotu a tak je možno doufat, že výběr nejzajímavějších zpráv bude možno v budoucnu publikovat 

formou nějakého sborníku nebo v kulturních přehledech KaSS.  

Hamelika tedy nevyčerpala svůj vlastivědný prach, ale naopak – nahromadilo se mnoho zajímavého, 

s čím lze aktiv seznámit. 

Hamelika pokračuje. 

Počátky osídlení Mar. Lázní 
(První stálí obyvatelé u mariánskolázeňských pramenů)  

Pusté, v lesích ukryté údolí pramenů, kde se od nepaměti valily divotvorné vody neuspořádaně jedna 

přes druhou a slévaly se dole v údolí v potok, který nazvali staří Slované Úža nebo snad Ouša , toto 

údolí jako by vzdorovalo po staletí člověčímu vpádu, zůstalo dlouho, dlouho neosídleno. 

2. 



První osídlené krajiny bylo velice řídké a soustředěné na nejteplejší polohy. V dalších obdobích 

sehrálo tu roli v nedostupnosti pramenů několik okolností. Na počátku českého státu – a toto území 

patřilo českému státu od jeho založení – táhl se krajem široko daleko neproniknutelný les. Byl to 

hraniční hvozd a úkolem strážců hranice, která běžela (v době hroznatovské 12. století) kdesi za 

Žandovem a dělila Čechy od chebského státu, bylo udržovat hraniční les neprůchodný. Když pak v r. 

1322 bylo Chebsko připojeno k české koruně a zůstalo dodnes – zanikl sice důvod uchovávání 

neprůchodnosti zdejších lesů, přesto však zákaz budování vesnic v hraničním lese z nějakých příčin 

ještě trval. Např. Jan Lucemburský roku 1341 přikázal zrušit nově založenou ves Kapelec, nejbližší 

dávné sídlo u zdejších pramenů. Vysvětlení zákazu se tu zdá být v tom, že nebylo do budoucna jisté, 

jak bude pokračovat vztah Chebsko – Čechy. 

Časově nedlouho potom přichází vlna hornictví do Slavkovského lesa a v největším svém rozkvětu 

zazářila hornická zdejší místa jako Horní Slavkov, Krásno i Sangerberg. Těžba stříbra a hlavně pak cínu 

zaměstnávala obyvatele tohoto kraje na více než dvě století. Bylo potřeba velkého množství dřeva při 

získávání cínu a tak zde byl rok 1534 vyhlášen státní zákaz těžby dřeva. Zdejší lesy tu byly rezervovány 

pro slavkovské hornictví, přestože byly majetkem tepelského kláštera. Tento zákaz se táhl přes celé 

17. stol. až do 18 stol. S postupem času bylo obtížné zabránit nemocným z širokého okolí přicházet k 

zázračným pramenům, které ve svých jímkách bouřlivě klokotaly a uzdravovaly rozličné nemoce. Také 

vlastník – tepelský klášter – hledal cesty, jak využít svého bohatství. Rezervace pro „aerario montano“ 

už dávno přežila, těžba cínu zanikala, smysl ochrany lesů byl již ztracen, avšak slavkovský horní úřad 

tvrdošíjně trval na plnění listiny z r. 1534. Tak už opat Trautmannsdorf prostřednictvím svého 

příbuzného, presidenta dvorní komory v mincovnictví a hornictví ve Vídni, hraběte Františka 

Kolovrata, dosáhl ne lacino, zrušení této lesní rezervace 1786.  

Tento rok – 1786 – je zároveň rokem prvního osídlení míst v tomto údolí. Toho roku přicházejí dva 

tesaři ze Sítin (Raušenbachu) – Anton Fischer a Václav Hammer – aby si tu postavili dvě skromné 

chaloupky poblíž Křížového pramene. 

Václav Hammer 
Tento tesař se narodil 1759 v Raušenbachu (Sítiny). Jako 27letý přišel do tohoto údolí a postavil tu 

chalupy pod chalupou svého druhu Fischera v místech dnešních domů Libuše-Oberom proti lázeňské 

poliklinice v Čechově ulici.  

Až roku 1790 se oženil s Růženou Rudrichovou z Raušenbachu, kterou si sem přivezli. Měli nejméně 7 

dětí, ale pouze dvě dožily do dospělosti. Druhé dítě – Josef Hammer (1795-1848) se stalo po otci 

tesařem. Čtvrté dítě v pořadí – Anna Hammerová (1799-1862) se ve 22 letech provdala za Matěje 

Mužíka (snad ze Závišína). Chalupa měla později i vlastní název „ Zelený strom“ a čp. 32 

Po smrti Růženy Hammerové († 22. 4. 1822) byla chalupa stržena a Hammer se svým synem Josefem 

postavil nový zelený strom v místech dnešního domu Wolker. Václav Hammer se znovu oženil v roce 

1823 s Kateřinou Geinigerovou. Přežil i tuto druhou ženu (zemřela 6. 3. 1834), ale jen o pár dnů. 

Zemřel 75letý 22.3.1834 a dům Zelený strom převzal jeho syn Josef Hammer. V roce 1843 jej prodal 

Josefu Kratzbergerovi. 

Antonín Fischer 
Také dřevorubec Fischer pocházel z Raušenbachu. Antonín Fischer (1756-1820) přišel sem jako 

30tiletý se svou ženou Marií (1764-1817), Češkou, rozenou Hořejší z Tlučné u Křimic. Ta přivedla na 



svět prvního slavného mariánskolázeňského občánka – dceru Terezku (2. 3. 1787). S dcerkou museli 

ke křtu až do Pístova, kam toto místo farností patřilo. A tak pístovský kostel měl primariát v přivítání 

prvního novorozence na Kyselce, jak se samotě u pramenů říkalo. Terezu v tomto údolí čekal pestrý 

osud, a o tom viz dále. 

Další tři děti Fischerům zemřely v dětství, až pátá Magdalena přežila (nar. 1798). Podle paní 

Fischerové-Hořejší nelze vyloučit, že tu zněla vedle němčiny i čeština už v počátcích osídlení. Marie 

Fischerová zemřela 3. 11. 1817 a tři roky na to Antonín Fischer (21. 12. 1820). Oba jsou pochováni na 

úšovickém hřbitůvku. Dr. Danzer, který se jako chlapec léčil, popisuje místo roku 1808. Bydlel se svým 

strýcem, bratrem a chůvou 4 týdny ve Fischerově chalupě v temné komůrce. Vzpomíná na pana 

Fischera, jak odstřeloval granitové bloky a největší radost mu pan Fischer udělal, když ho bral s sebou 

na ryby, které lovil ve zdejších tocích. 

Po smrti Fischera (1821) byla chalupa stržena. 

A tak tyto dvě rodiny založily kontinuální osídlení místa až po dnešní časy. 

Izák Kohnhäuser 
Naproti domkům Fischera (čp. 30) a Hammera (čp. 32) stála stará chýše k odpařování Křížového 

pramene a získávání tzv. Tepelské soli, která se prodávala v lékárnách jako projímadlo. Roku 1789 

bylo tu postaveno nové přízemní stavení – solivárna a roku 1790 dr. Nehr nechal postavit domek u 

Křížového pramene pro ochranu hostů při dešti a kapličku nad solivárnou. 

Roku 1790 přichází sem třetí stálý obyvatel – Izák Kohnhäuser (1745 – 1819) s rodinou a staví tu mlýn 

s pilou pod druhou chalupou Hammerovou, když sem svedl potok od Lesního pramene (dnes 

Třebízského) a Mlýnský potok. Zároveň roku 1790 postavil hamr v místech dnešního Cristalu. Nevíme 

odkud přišel. Málo známe i jeho rodinu. Jeho paní Františka – Margareta y Furok z Horní Vsi a jeho 

šest dětí nezachycuje podrobně zdejší farní kniha, neboť šlo s velkou pravděpodobností o židovskou 

rodinu. 

Izák – mlynář zemřel 74-letý r. 1819 a starý mlýn byl stržen a na jeho místě začal stavět Karel Lang. 

Postavil však jen základy a místo prodal Filipu Endersovi. Enders však brzy zemřel a vdova po něm se 

znovu provdala za Jana Slivenského z Prahy (1802 – 1857), který tu teprve postavil dům. 

Josef Seidl 
Krejčí z nedalekých Vlkovic byl čtvrtým budovatelem místa. Bydlel u Fischerů, ale nevíme od kdy. Jeho 

syn Franz Seidl (17. 11. 1781) ve Vlkovicích – 17. 10. 1849 v Mar. Lázních) se oženil s Fischerovou 

Terezkou, stal se na čas starostou místa a především se svou ženou nadšeným budovatelem nových 

domů v místě. Jejich syn Maxmilián narodil se 6. 1. 1805 tehdy 17-tileté Tereze a jméno dostal po 

kmotrovi Maxu Felbingerovi, fořtovi z protější solivárny. 

Max Felbinger 
Bratr Jana Felbingera, podivínského kronikáře místa, byl váženým klášterním fořtem, který se 

22. 9. 1801 oženil s dcerou starosty města Mnichova Annou Zeidlerovou (1776 - 1819). Celkem měli 

šest dětí a žili snad již od r. 1801 v solivárně a ž do r. 1811, kdy postavil Max Felbinger svůj „Ruský 

dům“, nazvaný podle prvých hostů v tomto domě. 



Když zemřela jeho žena Anna (12. 5. 1819), nejmladší dcerce Aloisii nebyly ani dva roky a fořt 

Felbinger se znovu oženil s 35tiletou Františkou Hublovou z Mnichova, ale za dva měsíce po svatbě 

umírá (24. 1. 1820) ve 46 letech a pochován stejně jako jeho prvá žena v Úšovicích. Děti zůstávají 

Františce († 12. 11. 1861). V Ruském domě čp. 18 nalezl útulek posledních let života Jan Felbinger, 

když jeho syn Karel prodal jeho dům čp. 3 (Tatru). 

Krejčí Lorenc Bayerl a tkadlec Johann Baier 
Bydleli kol 1791 v tzv. panském domě, což byla zřejmě solivárna, na kterou r. 1800 bylo nastaveno 

fachwerkové patro. Johann Baier postavil později v místě dva domy – 1807 „Prince“ (Oberon) a 1818 

„Vídeňský dům“ (Fatra). Paní Baierová, roz. Topferová, pocházela z Chebu. Bayerl pocházel zřejmě z 

Raušenbachu jako oba dřevorubci. 

A tak lze říci, že dnešní Sítiny byly výchozím místem, odkud přišla prvá skupina zdejších obyvatel. 

Hroby potomstva rodů Fischerů, Hammerů, Bayerů najdeme na sítinském hřbitůvku. 

Osídlení z roku 1970 zůstalo nerozšířeno až do roku 1805, kdy přichází dr. Nehr do údolí, ne jako host, 

ale jako stálý obyvatel. 

-rš- 

Letectví v Mariánských Lázních za první republiky 
Před 60 lety – v září 1919 přistál se svým letounem ve Velké Hleďsebi známý letecký pionýr Arigi. 

Jeho jméno zůstalo nerozlučně spjato a neobyčejně rychlým vývojem letectví v Mariánských Lázních. 

Již tehdy, v roce 1919, přiletěl pevně rozhodnut učinit z Mariánských Lázní centrum světové letecké 

dopravy. Dílo, kterési předsevzal, bylo velmi obtížné. Kdo mohl tehdy pochopit hodnotu projektu 

tohoto nadšence, kdo mohl uvěřit v realizaci takového díla v době počátků letectví a v době nejtěžší 

hospodářské deprese v poválečném světě? 

Avšak neúnavná energie Arigiho překonávala postupně všechny překážky. Začal podnikat soukromé 

lety, reklamní a okružní, nabízel aerotaxi dopravě osob i nákladů. Reklamní lety budily pozornost, 

odvážlivci – hosté se nechali unášet na okružní lety nad lázněmi. Vážení měšťané mariánskolázeňští 

prorokovali neslavný konec leteckému pionýrovi. 

Ale Arigi stále nepadal. 

A tak se pohnuly ledy. Arigi dal podnět k založení společnosti Ikarus – první mariánskolázeňské 

letecké dopravní společnosti, která prováděla pravidelnější, byť ne ještě linkové, periodické lety. 

Letecká doprava s centrem v Mariánských Lázních, směřovala do Plzně, do Prahy, do Karlových Var a 

dalších českých měst. První letiště Arigiho jako všechny památníky bylo ovšem provizoriem. Bylo tam, 

kde Arigi v září 1919 přistál poprvé: na rozlehlé louce ve Velké Hleďsebi. 

Z Velké Hleďsebi se prováděly od roku 1920 bezpočetné lety Stovky a tisíce pasažérů vyzkoušely let i 

svou odvahu a byly získány pro letectví. 

Dalším krokem ve vývoji mariánskolázeňského letectví byla likvidace první letecké společnosti Ikarus 

a vytvoření nové společnosti v roce 1921 na širším základě a nazvané „Společnost letecké dopravy 

lázní“. Prvním dílem nové společnosti bylo založení nového letiště v místech na Panských polích: u 



nádraží. Důvěra veřejnosti jen zvolna se zvyšovala. Do roku 1925 bylo zde přepraveno v 

neperiodickém leteckém provozu přes 5 500 osob bez jediné nejmenší nehody. 

To vedlo Arigiho k dalším krokům. Podařilo se mu získat pražské aerolinie k přijetí leteckého provozu 

Praha – Mariánské Lázně jako periodické linky. Zprvu létal ve službách zdejší městské letecké 

společnosti, od roku 1927 byla linka převzata státními aeroliniemi, které propůjčilo koncesi k tomu 

kompetentní tehdejší ministerstvo pro veřejné práce. 

Následoval rychlý vzestup mariánskolázeňského letectví za účasti městské obce, při úsilí starosty dr. 

Hanse Turby a městského radního pro letectví Josefa Mizery. 

Československým unikátem v r. 1927 bylo ustanovení vlastního městského leteckého referátu, který 

měl za úkol a plně se zasazoval o realizaci plánů nyní již městského leteckého zmocněnce – specialisty 

Arigiho. 

Takové fandovství města podnítilo zájem státu pro mariánskolázeňské letectví a spolu s městem bylo 

připraveno moderní mezinárodní letiště, v pořadí třetí, v prostoru za Sklářemi. Podle dobrozdání 

tehdejších odborníků bylo považováno za ideální a dobře položené. Autobusová linka spojovala ve 20 

minutách pasažéry s letištěm. Nástup byl před Sanssouci, kde byla též letecká kancelář. 

Letiště Skláře, 4 km jihovýchodně lázní, mělo rozměry 600 x 800 m, dva moderní hangáry, letištní 

budovy, odpovídající nejmodernějším tehdejším požadavkům, kde je vedle ředitelství letiště, 

kanceláří, různých leteckých společností, sanitární místnosti, radiové a meteorologické stanice také 

celní expozitura a restaurace. 

Vzhledem k vysoké převaze říšských Němců mezi hosty bylo ujednáno s Lufthansou již v r. 1927 o 

lince Mar. Lázně – Chemnitz, která se pak stala periodickou a v r. 1928 byla tato linka prodloužena až 

do Berlína. Dalším, třebaže dočasným úspěchem bylo zřízení mezipřistání letecké linky Praha – Mar. 

Lázně – Kassel – Rotterdam. 

Kromě vnitrostátních linek bylo v r. 1930 získáno další periodické spojení Mar. Lázně – Lipsko, a od 

roku 1931 spojení Mar. Lázně – Karlovy Vary. 

Kromě leteckých dopravních linek se rozvinul a stal se oblíbeným moderní letecký sport. V městě byly 

dva spolky: Masarykova letecká liga, která měla přes 300 členů a vlastní letecký park, a dále místní 

odbočka německého Svazu letců v ČSR, která měla rovněž vlastní letadla. Obě organizace pořádaly 

letecké meetingy s předváděním akrobacie parašutismu atd. a s velkým úspěchem mezi návštěvníky 

lázní. Byla připravována škola pro letce v Mar. Lázních, ale zda se uskutečnila, není známo. 

Počátkem třicátých let jeví se Mariánské Lázně po Praze druhým nejvýznamnějším centrem civilního 

létání v ČSR. Tehdejší spojení s Prahou, Karlovými Vary, s Chemnitz – Berlin, s Lipskem oběma směry 

zajišťovalo návaznost na všechny evropské linky přes tato města. Nejrychlejší a nejpohodlnější 

spojení lázní a domovy hostů bylo letecké. Ale i přepravní balíková letecká přeprava byla velmi 

důležitá a vyžadována především francouzskými a holandskými firmami, dodávajícími do 

západočeských lázní čerstvé a rychle zkazitelné zboží. 

Kromě toho byl velmi živý soukromý letecký provoz. Četní soukromí letci, hlavně ze severní a západní 

Evropy, nalezli zlíbení pro Mariánské Lázně a často sem přilétávali. Růžové naděje místních 



německých podnikatelů, že si Mariánské Lázně udrží nesporné dominující postavení v letectví mezi 

lázněmi, si sami Němci pošlapali jednoznačnou podporou henleinovské politiky, jejímž cílem bylo 

odtržení od ČSR a světová válka. 

Prameny: Zörkendörfer K. Sborník Marienbad 1932 

Miessner R. Průvodce z r. 1939 

Hygienický a balneologický institut 
1903- 1978 

Ve starší minulosti budovala balneologie na zkušenostech s používáním minerálních pramenů, avšak 

už v 19. století se ukazuje postupně nutnost, aby i balneologie následovala vývoj, který nastal v 

druhých oborech medicíny. tj. formou experimentálního výzkumu mířit k vědeckým závěrům. 

Jen tak mohly být zaručeny objektivní náklady pro lázeňské léčení, pro využívání přírodních léčivých 

zdrojů. Vznikala řada otázek – které zdroje považovat za léčivé, k čemu, v jakých dávkách použít 

k léčení, – a byly tu i problémy hygienické v lázních. Tak postupně vznikala potřeba instituce, která by 

se odborně věnovala této problematice. 

Nutnost takové instituce a velký význam pro další vývoj balneologie pociťoval před rokem 1900 H. E. 

Kisch, tehdejší profesor balneologie na pražské univerzitě, který zároveň mnoho let působil v 

Mariánských Lázních jako lázeňský lékař a napsal řadu odborných pojednání i průvodců Mar. Lázní. 

Jeho snahou bylo zřídit ve všech větších lázních laboratoře, které by umožňovaly ověřovat výsledky 

lázeňské léčby 

Zatím se však zdaleka ještě nepomýšlelo na zřízení lůžkového oddělení pro pacienty, kteří tehdy jen 

ambulantně docházeli do lékařských ordinací v Mar. Lázních, při čemž bydleli a stravovali se v 

hotelích, pensionech i v soukromí. Pouze v tzv. kuršpitále, lázeňské nemocnici pro chudé, mohl lékař 

poněkud lépe sledovat průběh kúry (kuršpitál stál mezi Rudou Hvězdou a domem Wagner na 

Karlovarské třídě; měl však jen několik desítek postelí a určen pouze pro nemajetné pacienty). 

Nápad E. H. Kische podpořil v Mar. Lázních tehdejší starosta dr. Nadler, a tak byl 1. ledna 1903 v Mar. 

Lázních založen Městský hygienický a balneologický ústav za řízení mariánskolázeňského spolku 

lékařů a městského rady dr. Grimma. Bylo to zařízení prvé svého druhu v lázních. 

Balneologický ústav začal svou činnosti nejprve v budově Reitenberger (dnešní hudební škola), která 

sloužila do roku 1902 jako městská škola. V letech 1900-1902 budoval stavitel Josef Schaffer školu 

Sever a v květnu 1902 se do ní přestěhovalo vyučování z domu Reitenberger a z budovy radnice, kde 

bylo nouzově také několik tříd. Uvolněný dům poskytl tedy prvé přístřeší novému institutu. V r. 1907 

se ústav přestěhoval do domu Plzeň, čp. 422, v Lidické ul. č. 18. 

Přednostou ústavu se stal dr. Karl Zörkendörfer (1864 – 1944), syn hoteliéra a vnuk slavného 

mariánskolázeňského lékárníka Karla Brema, který v počátcích lázní analyzoval jako jeden z prvých 

zdejší minerální vody a slatinu. Zörkendörfer se narodil v Mar. Lázních, absolvoval hygienickou praxi v 

Berlíně a později působil jako asistent v ústavu patologické anatomie u prof. Chiariho v Praze. Zvládl i 

mikrobiologickou techniku a r. 1885 se stal úředním lékařem a záhy se přiklonil cele k balneologii a 



balneotechnice. V r. 1911 se stal docentem balneologie a lázeňské hygieny. Od roku 1924 byl 

mimořádným profesorem balneologie na pražské německé univerzitě. 

Dr. Zörkendörfer budoval ústav značnou dobu z vlastních prostředků. Vlastnil dům Helvetii s 

množstvím pokojů pro lázeňské hosty a dnešní dům Plzeň byla původně zadním traktem tohoto 

domu na hlavní třídě (čp. 142). 

V ústavu byly laboratoře: chemická, biochemická a mikroskopická a bakteriologická vyšetření se tu 

prováděla již z počátku, dále laboratoř analytická a technická a 1907 byla instalována rentgenová 

aparatura. V laboratořích se ambulantně vyšetřovala moč, krev a stolice, což do té doby prováděli 

celkem nedokonale jen lékárníci. Ústav prováděl analýzy minerálních vod, při čemž sledoval týdenní 

kolísání chemického složení, vydatnosti (nepravidelnosti v důsledku poškození jímání mohly a bývaly 

tak ihned řešeny), určoval elektrickou vodivost, popř. snižování bodu mrazu kryoskopicky. 

Walter Zörkendörfer, syn přednosty Karla Z., popisoval v r 1932 ústav se zařízeními: lékařskou 

odbornou knihovnou, lékařskou čítárnou, třemi druhy laboratoří a dalšími prostorami; pracovní náplň 

ústavu dělil takto: 

1. hygienická oblast se zaměřením na zlepšování místních hygienických poměrů, sledování 

bakteriologického složení pitných a užitkových vod (ústav vyvinul úsilí ke zřízení jednotné 

vodovodní sítě – v lázních bylo dříve téměř 200 soukromých studní; dále zřízení kanalizace a 

biologické čističky odpadních vod – 1908, prováděl Zörkendörfer s Ruppertem; od roku 1912 

byl ústav spojen s městským fyzikátem; 

2. balneologická oblast přírodně-technická (již uváděné kontroly chemického složení a 

vydatnosti minerálních vod, studium geologických a hydrologických poměrů, které daly pak 

technikům základ pro technické zásady; zpracování metodiky vyšetření minerálních vod a 

slatin apod.) 

3. balneologická oblast medicínská (hlavní zájem se tu projevuje na experimentální balneologii; 

pomocné síly prováděly běžné rutinní práce, lékaři se soustřeďovali na odborná témata – 

resorpce a působení minerálních vod, vliv na látkovou výměnu, ledviny, zkoumání 

fyziologických účinků slatin apod.) 

Ústav byl tehdy centrem lázeňského lékařského života v místě. Lékařům tu bylo připraveno prostředí 

pro výzkumy, zde se konaly schůze, odborná sezení, přednášky domácích i zahraničních lékařů. 

Není divu, že z tohoto kruhu vycházela řada odborných hodnotných publikací, které byly i reklamou a 

propagací Mar. Lázní v lékařském světě. Mezi nejvýznamnější práce patřily např. studie o 

metabolismu síranů ve vodách a o způsobu jejich projímavého působení. Knihovna a čítárna 

lékařských časopisů se rozrostly díky dárcům – prof. Kischovi, dr. Heidlerovi, dr. Baruchovi, dr. 

Grimmovi a dalších. Lázeňští lékaři se tu vzdělávali, aby obstáli v neúprosném konkurenčním boji, 

který tehdy v lázních panoval. 

Ústav řešil i některé technické otázky, např. ohřívání uhličité vody pro koupele, její dopravu a 

akumulaci tak, aby únik CO2 byl co nejmenší. Lázeňská konjunktura před 1. svět. válkou a pak kolem 

roku 1928 nutila hledat i některé vzdálenější zdroje minerálních vod. Tak zakoupila obec pozemky, na 

nichž pramenily minerální vody u Číhané, Dolního Kramolína. U Číhané se plánovala stavba 

lázeňského sanatoria, které by poskytovalo převážně slatinné koupele a zábaly vzhledem k zásobám 



slatiny v údolí při vývěrech kyselek. Dále se počítalo s pitnou a koupelovou kúrou a zkoušela se 

doprava minerální vody do Mar. Lázní. 

V roce 1906 byl založen na svou dobu velkorysý systém značených terénních cest a jejich praktické 

využití se propagovalo vydávanými plánky a brožůrami. 

Za 42 let trvání institutu (1903 – 1945) vyšlo mnoho hodnotných publikací a řada neztratila ani po půl 

století na ceně. Jen v bibliografii o lékařských prací o Mariánských Lázních je to od roku 1908 téměř 

100 publikací, které uveřejnili Zörkendörferové – otec a dva synové, lékař a chemik. V letech 1933 – 

1938 vydával ústav řadu lékařských brožůr. Za krize – 1933 – zastavilo město z příkazu zemského 

výboru své dotace ústavu a teprve roku 1935 se situace trochu zlepšovala, aby mohl ústav obnovit 

normální činnost. 

Ústav zanikl v květnu 1945, přibližně rok po smrti Karla Zörkendörfera. K obnově kontinuity výzkumu 

v lázeňství dochází – za jiných , příznivějších podmínek, tentokráte již s lůžkovým oddělením pro 

pacienty, – v roce 1946 v budově býv. hotelu Casino na Ruské třídě čp. 123. 

Podle čl. V. Křížek „75 let od založení balneologického ústavu“ Kulturní přehled, leden 1978 

Wa. Zörkendörfer „St. hygienische u. balneologische Institut“ Sborník Marienbad 1932. 

Stará zoologická zahrada 
Za prvé republiky byla založena na svahu vrchu Výhled zoologická zahrada (mezi Zádubem a 

Úšovicemi). Říkalo se tu ZOO am Berg. Její majitel Polák Rittmeister Kreisel měl tu i koníčky, na nichž 

vozil děti. Jeho žena byla Němka, proto tu přežil i celou válku a po roce 1945 bylo místo znárodněno. 

Nový správce Jan Nekvapil, brněnský kavárník, který vlastnil také Savrin (Maxhof), kavárnu na 

golfovém hřišti, převzal nejen pár zvířat, ale i síň Old Shatterhanda, která byla též atrakcí. Proto se 

místu ještě dnes někdy říká „Old Shatterhand“. Kavárna ZOO am Berg vyhořela někdy v letech 1949 – 

50 a prý ji zapálil někdo z Úšovic. Ale to již tu nebyl Nekvapil. 

Dnes ještě v terénu je možno najít základy kavárny a vyrostla tu nová stavení. 

Podle J. Šperla -rš- 

Ze starých archiwů 
Vede: Vladimír Kajlík  

Hroznatova závěť 
(Codex dipl.Bohemiae 357 – Erben, Regesta I., 431.) 

Nejstarší známou regionální listinou je Hroznatova závěť z roku 1197, již daruje český vladyka 

Hroznata své majetky klášteru premonstrátů v Teplé, který touto listinou zakládá. 

Překlad latinské listiny zní: 



„Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice. Já Hroznata (Groznata), z boží milosti z velmi slavného rodu 

předních pánů český pocházející (dle primatum Bohemiae clariori stemnate descendens) všem 

věřícím křesťanům budoucího i nynějšího času. 

Poněvadž to, co je od rozvážných mužů ustanovováno z vnuknutí božího, trvaleji doporučuje se 

paměti, je-li svěřeno písemnému záznamu a poněvadž se takto řetěz skutků vyhlašuje s vyloučením 

klamu, proto já, který se z vnuknutí božího ubírám po stopách křížem svatým poznamenaných (1) a 

toužím shlédnout hrob spasitele Pána, na vědomí činím všem, jak budoucím tak přítomným že jsem 

k potřebám bratří, kteří hodlají v Teplé sloužit Bohu a blahoslavené Panně Marii, místo ono se vším 

příslušenstvím a věčné časy daroval, a to ať se vrátím či nikoli. 

Jestliže však na této cestě, kterou nastupuji, naplním počet svých dní, odkázal jsem tomuto klášteru 

na věky veškeré své statky a své držení se vším, co je v nich živého. Pakli se vrátím, tyto statky – 

s výjimkou Teplé a jejich přináležitostí – náležitým právem se vrátí do mého vlastnictví. 

Svým příbuzným, aby věrně pomáhali řečenému klášteru, dal jsem toto: Blahovi Blahov (2), 

Zdeslavovi a jeho dvěma bratřím újezd Stvolenec (2), Hrdiborovi Milovice (4), toto vše rozumím 

v případě, že se nevrátím. 

Svému kaplanu Holofernovi dal jsem Malešov (5), Martinovi Skalici (6), synu Petrovu Nezly (7); těm 

třem dal jsem, ať se vrátím či nikoliv. 

Aby moji rytíři (milites), kteří ode mne statky mé v držení mají, nepodnikali nic proti Bohu a klášteru, 

který jsem založil, nechť každému, kdo má popluží, zaplatí tepelský opat dvě hřivny; a popluží ať si 

vezme. Kdo však celou vesnici drží, nechť od opata dostane pět hřiven a nechť pak slouží komu chce. 

Avšak ze vsí, které drželi v lesích, ať klášter neplatí nic. 

Své služebníky mužské i ženské věnuji témuž klášteru. Panu opatovi tepelskému svěřuji pro přítomný 

čas veškeré své statky ke správě, Benešovi (8) svěřuji samotného opata a mé věrné do ochrany. Opět 

však nechť splácí z mých statků dluhy mým věřitelům. 

Moje sestra, která je v Polsku, kdyby přežila manžela a chtěla se vrátit do své rodné země, pokud by 

setrvala ve stavu vdovském, nechť drží Chotěšov (9) se vším příslušenstvím. Kdyby se však opět vdala 

nebo ve vdovském stavu zemřela, nechť tyto statky vezme klášter. Druhé sestře Jitce (10) nechť se až 

do konce jejího života slušně stará o zaopatření opat tepelský a to z těch statků, které jsem klášteru 

odkázal. 

Rozšíři-li však někdo klamnou zprávu o mé smrti, nechť se nevěří nikomu, pokud nebude prokázáno 

jisté znamení, jež jsem dal jen samému opatovi. Kdyby moji příbuzní chtěli upírat opatství ty majetky, 

které jsem věnoval Bohu – kromě nemilosti, kterou na sebe od všemohoucího přivolají – hle, zde 

před Čechy to veřejně prohlašuji ( ecce, coram Bohemis dico) – nechť se ony statky, které jsem jim 

věnoval, k užitku klášteru dostanou a to na věčné časy (11). 

Aby se toto pevným kořenem natrvalo uchytilo u potomků, uzdálo se mi vhodným svěřit čin 

písemnému záznamu, utvrdit jej pečetí kostel Pražského, samotného vévody i svou, a také připojit 

jména všech, kteří při tom byli. Jsou to jména svědků. 



Jindřich, vévoda a biskup Český (12), Vladislav, jeho bratr (13), Engelbert, biskup Moravský, Spytihněv 

(14), Vladimír (15), Florián, probošt a kancléř. Hrabiša, komorník. Slávek, bratr jeho. Jiřík z Milovic 

(16). Jan, sudí, a Šuda, bratr jeho. Jaroslav Budivoj a Ben, bratr jeho. Beneš, syn Heřmanův (17). 

Berthold a Sezima, jeho syn. Vítek, syn Vítkův. Předbor. Ctibor. Načepluk. Matouš. 

Ostatně, pováží-li se někdo svrchupsané statky uchvátit nebo rozchvátit, nechť si je vědom, že se 

zaplete do pouta kletby. Stalo se toto léta od vtělení Slova božího tisícího stého devadesátého 

sedmého, v indikci patnácté, v epaktě nulté, v konkurentu druhém.“ 

Vysvětlivky: 

(1) křížem poznamenaných = křížáků 
(2) ves Blahov na Litoměřicku, zatímco Blehov je ves u Milevska u Táboru 
(3) ves tohoto jména v Čechách není, pravděpodobně Stvolinky(též Drmy) na Litoměřicku (dnes 

Česká Lípa, u obcí Kravaře, Litice, Kozly) 
(4) Smilovice, není známo, kde leží 
(5) Malečov, okr. Ústí n. Labem, poblíž Brné n. Labem, později k císařskému statku Svádov patřící 
(6) Skalice u Litoměřic, kdysi ke statku Žitemnice patřící 
(7) Nezly, dnes Horní, Dolní(kdysi ještě Zadní), kdysi patřící ke statku Ploskovice, v těsném 

sousedství Soběnic, což prý bylo rodiště Hroznatovo 
(8) Kdo byl Beneš? Příbuzný Hroznatův a vladyka? Svědek, podepsaný na listině jako Hermanův 

syn, pán z Markvartic na Boleslavsku? Nevíme. 
(9) Chotěšov = Gotessoviz nebyl Chotěšov u Libochovic, ale u Plzně 
(10) Jítka = judita 
(11) „Hle před Čechy to prohlašuji“ – byla sice užívaná formulka u veřejných úmluv, ale doklad 

toho, že se poctivost národa pokládala za neporušitelnou a o ni se mohl pisatel opřít. 
(12) Český panovník Jindřich Břetislav 
(13) Tento Vladislav není bratr krále Přemysla Otakara I. 
(14) Spytihněv, kníže Brněnský 
(15) Vladimír, kníže Olomoucký 
(16) Jiřík z Milevska, zakladatel premonstrátského kláštera Milevsko 
(17) Otec Beneše Herman – jeho osoby použito v rukopise Královédvorském 

Topografie Mariánských Lázní 

Orograficky 
Mariánské Lázně leží 49°58'41" severní zem. šířky (na stejné šířce jako Kralovice – Beroun – Zbraslav – 

Chrudim – Šumperk – Opava – Bohumín) a na 12°41'32" východní zem. délky (jako např. Kodaň, Řím). 

Leží v západních Čechách asi 15 km od hranice s NSR. 

Mariánskolázeňské údolí (též „Lázeňské údolí“) je chráněno ze tří stran zalesněnými vrchy a pouze na 

jih je otevřeno. Od nádraží zvolna stoupáme (567 m) do vlastní lázeňské kotliny (628 m) a dále k 

výletní kavárně Lunapark (665 m), k přehradě (728 m) až ke kavárně Nimrod (778 m). 

Lázeňskou kotlinu obklopují: na severu výrazný vrch Špičák (Steinhau – 749 m), na východě Hamelika 

( Hamelikaberg – 718 m),na severovýchodě protáhlejší Mlýnský vrch (Muhlberg – 704 m) na západě 

Suchý vrch (Darnberg – 650 m). Ten je sice nejnižší, ale pro lázeňskou kotlinu nejvýznamnější, protože 

ji chrání před nejčastějšími západními větry. Příhodný název „Suchý“ je středověký, vrch je totiž větry 

vysoušen. Suchý neboli Darn je pouhým výběžkem mohutného hřbetu, vybíhajícího sem z hloubi 



Slavkovského lesa. Na vrch navazuje svah nad hřbitovem Karola (680 m) a pokračuje horský pás Na 

Hřebeni (Schneidrang – 757 m) kulminující zaniklou již hájenkou Stoh (Schober – 780 m), při čemž 

stoupání dále pokračuje. 

Od Karoly na severozápad, ke Kynžvartu, je Srnčí hřbet (Rehknock – 697 m) u myslivny. 

Mlýnský vrch – nejlépe vynikne z pohledu od Rudé Hvězdy – je také výběžkem hřbetu, který 

kulminuje za golfovým hřištěm bodem Polom (Glatze – 805 m). 

Hamelika (718 m) je zase výběžkem pohorského hřbetu, který nejprve vrcholí nad hotelem Krakonoš 

– Zádubská výšina (Hohendörfer Höhe – 778 m), ale stoupání odtud dále pokračuje až k vrchu 

Podhora (846 m). 

Orograficky se v lázeňském údolí stýkají dvě pohoří Slavkovský les (Kaiserwald) a Tepelská vrchovina 

(Tepler Hochland). Hranice mezi nimi běží Mariánskolázeňským údolím a údolím, které běží od Golfu 

do lázní a jmenuje se Lesní rokle (Waldschlucht). Hamelika patří do Tepelské vrchoviny, Mlýnský vrch 

a další k Slavkovskému lesu. 

Slavkovský les obklopuje kotlinu na severu a západu, přičemž nedaleko od Kynžvartu má toto pohoří 

nejvyšší vrch Lesný (Judenhau – 983 m). Vyjdeme-li z lázní severním směrem, stoupáme přes hájenku 

Královský kámen ke Kladské, nedaleko které leží Lysina (Glatzberg – 982 m), druhý nejvyšší vrch 

Slavkovského lesa. 

Také Tepelská vrchovina má v tomto koutě svůj nejvyšší bod Podhoru (846 m) s nádherným 

výhledem do nitra Čech. Přestože Podhora tak výrazně dominuje v krajině, není nejvyšším bodem ani 

na katastru Mar. Lázní. Převyšují ji Královský kámen (Königsstein – 851 m, Lovecký pahorek (Hill – 

855 m) i nejvyšší bod na cestě na Kladskou – 863 m nedaleko uváděné hájenky. Vrch západně odtud 

má dokonce 876 m a je nejvyšším bodem katastru. Leží všechny ve Slavkovském lese. 

Dunkanova výšina (Duncansitz – 810m) je vrch asi 1 km západně od přehrady. 

Okraj Tepelské vrchoviny, která tu běží od lázní jihovýchodně až k Pístovu, jmenuje se Tepelský rank a 

má řadu vrchů, mezi nimiž se táhnou mělká nebo srázná údolí. Nejprve je to Pottovo údolí s býv. 

Prelátovým pramenem a za ním vrchy v jediném hřebeni nad sebou: Cízlerák (650 m), výrazný Výhled 

(701 m) s býv. zoologickou zahradou, a nad ním Killinger (706 m), kulminující nevýrazně v poli. 

Silnice do Karl. Varů protíná tu krajinu a po pravé straně odkrývá vrch Buben (651 m) a nahoře nad 

viaduktem vpravo je Hřebínek (700 m) se zotavovnou Plzeňských tiskáren. Další vrch v řadě – nad 

Úšovicemi je Kostelní (Kirschberg 665 m), dále Hůrka (645 m) mezi Stanovištěm a Chotěnovem, 

Cikánský vrch (Zigeunerberg – 605 m) nad Chotěnovem, Rákosový vrch (543 m) u Holubíma, 

Holubínský pahorek nad Kosím potokem a za údolíčkem do Holubíma kralující Pastvina (592 m) vrch 

nad Regentem. Za tímto vrchem vpadá údolí Kosího potoka hluboko do Tepelské vrchoviny (Dolní 

Kramolín). 

Třetí topografický celek, který se tu stýká se Slavkovským lesem i Tepelskou vrchovinou je Plánská 

Plošina (Planer Ebene), vbíhající sem mezi pohoří Český les a obě uváděna pohoří jako severní 

výběžek Tachovské brázdy. 



Plánská plošina v těchto místech kol 550 m zahrnuje tu obě sídliště – Úšovice i Pánská pole, 

Hamrníky, nádraží, Skláře a krajinu na jihu, bohatou rybníky. Zatímco v severní části katastru jsou 

typické smrkové lesy s ojedinělými buky nebo břízou na jihu vedle polí a rybníků jsou borové lesy. 

Český les z pohledu od lázní má dvě zřetelné dominanty: v dáli Přimdu (698 m), jihozápadním 

směrem a bližší Dyleň (930 m) na západ odtud. 

V kraji kol Podhory na katastru lázní zaslouží pozornosti ještě údolí Jilmového potoka za Vlkovicemi a 

Milhostovem zvané obecně Buchtál a nad ním vrchy Jilmový a Stříbrný. 

Zaniklé kavárny v okolí 
V konkurenční nabídce se předháněly výletní kavárny v okolí Mariánských Lázní. Z těch, které zanikly, 

to byly mimojiné kavárna Rájovská myslivna, založená kol. 1895, pro zdatnější hosty (ale bylo možno 

přijet i v kočáře), kavárna Reinmühle v údolí Buchtálu pod Martinovem s voliérami a botanickou 

zahradou; kavárny Alm (Polom) a Sennhof (Beskyd), dnes sloužící jako domovy důchodců. Na 

Podhoře stála Hannakamova kavárna, jejíž obyvatelé byli v létě 1945 zavražděni a kavárna byla 

později rozebrána a odvezen materiál; Wolfstein, kavárna na vrchu Vlčku, 880 m n. m., kavárna 

Hvozd u Krakonoše, dnes zotavovna Spolany Neratovice. 

Hamelika – pracovní materiály, vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku Kulturního a 

společenského střediska v Mariánských Lázních. Připravil Ing. Richard Švandrlík. Do čísla přispěli: 

Vladimír Kajlík, MUDr. Vladimír Křížek, CSc., Ing. Richard Švandrlík. Vyšlo 10. dubna 1979. Vychází 

jako občasník. 


