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Historická knihovna v klášteře Teplá znovu otevřena!! 
Uzavřením před časem dvou nejatraktivnějších míst v našem okolí – zámku Kynžvart a historické 

knihovny v Teplé – nabídka výletů pro naše hosty značně utrpěla. Po více než 150 let byly oba 

uvedené objekty středem zájmu mariánskolázeňských hostů. Nejprve je navštěvovali jen nejvyšší 

prominenti – císař, korunované hlavy a šlechta; po válce byly zpřístupněny veřejnosti jako muzea. 

Zámek Kynžvart bylo nutno uzavřít, protože byl napaden dřevomorkou, a v tepelské knihovně 

probíhaly rekonstrukce a úpravy. 

Nyní přichází radostná zpráva, že od 1. května 1979 – denně mimo pondělí – je historická knihovna 

v bývalém klášteře Teplá opět přístupna! Nejde tu jen o rozsáhlou knihovnu, která má na 90 000 

svazků, nejde jen o výstavu vzácných obrazů, soch a další historické architektonické a kultovní 

památky (románsko-gotický kostel z 12. století) ale jde tu o víc. Teplá pro nás znamená symbol 

češství: samotný původ slova, založení kláštera českým vladykou Hroznatou staré české listiny atd. 

atd. až po české premonstráty – obrozence J. V. Sedláčka, F. J. Smetanu, a strýce Bedřicha Smetany, a 

řadu dalších skromných mužů, kteří působili na gymnáziu v Plzni anebo zde na Tepelsku. 

Teplá jako dávné staročeské založení osídlení, které zůstalo kontinuální až po dnešní časy, dává pocit 

oprávněné národní hrdosti. Avšak předpoklady všestranného rozvinutí kulturního a společenského 

národního života jsou dány teprve ve společnosti, která se dokázala zbavit sociálních rozporů. 

Bechtěrev a Mariánské Lázně 
(Podle článku: Otto Pavelka „Zapomenuté portréty z alba slavných návštěvníků“, Kulturní přehled ML 

z dubna 1972.) 

V roce1921 přijel na léčení do Mariánských Lázní významný ruský a sovětský vědec, psycholog a 

psychiatr, zakladatel Psychoneurologického ústavu v tehdejším Petrohradu (dnes Leningrad) a 

profesor na tamější Vojenské lékařské akademii – akademik Vladimír Michajlovič Bechtěrev (1857 – 

1927). 

Ubytoval se v domě Gutenberg (dnes Evropa), patřící tehdy paní Lucii Osehibayové, naproti divadlu a 

v seznamu lázeňských hostů je uveden pod č. 16 998/1927. 

5. 



Bechtěrev pocházel z rodiny nižšího úředníka. Narodil se ve vsi Sorali (dnes Bechtěrevo) ve Vjatské 

gubernii. O jeho výchovu se starala matka, která záhy ovdověla a přes hmotný nedostatek zajistila 

dětem vysokoškolské vzdělání. Těžké životní podmínky a cítění chudých vedly Bechtěreva 

k náklonnosti k dělnické třídě a k účasti v boji proti vykořisťovatelům. Tomuto boji věnoval i své 

neohrožené články v „Poslu Evropy“. 

16tiletý vstoupil na lékařsko-chirurgickou akademii, účastnil se činnosti pokrokových studentských 

kroužků i demonstrací. Jako obor si vybral nemoce nervového systému. 

Roku 1877 se účastnil jako student války s Turky, onemocněl malárií a byl převezen do Petrohradu. R. 

1878 dokončil studia na akademii s vyznamenáním a stal se asistentem na katedře psychiatrie u 

profesora J. P. Meržejovského. R. 1881 obhájil disertační práci o duševních nemocech a stal se 

docentem. V r. 1884 získal stipendium na studijní cestu za hranice. Odjíždí již jako schopný vědec, 

který má za sebou desítky odborných článků. Pro své úspěchy byl postaven v čelo katedry psychiatrie 

na univerzitě v Kazani. To bylo místo revolučního myšlení a dění, vždyť na kazaňské univerzitě byl 

jeden z prvých marxistických kroužků, který navštěvoval i V. I. Lenin. 

Bechtěrevovy přednášky byly velmi přitažlivé a Maxim Gorkij vzpomíná, že je také rád navštěvoval. V. 

M. Bechtěrev se stává jedním z předních ruských vědců – v roce 1893 je jmenován vedoucím katedry 

psychiatrie a neuropatologie na Vojenské lékařské akademii v Petrohradě. Vědecky pracuje a přitom 

nezůstává stranou politického dění. V roce 1905 podepisuje s dalšími vědci protest proti carské vládě 

policejního režimu. V r. 1907 zakládá Psychoneurologický ústav v Petrohradě, v r. 1909 Ústav pro 

výzkum vývoji dítěte, v roce 1911 Ústav pro výzkum alkoholismu a konečně nervovou kliniku.  

Po říjnové revoluci byl jedním z prvních vědců, kteří přihlásili své síly pro novou vládu. Organizoval 

zdravotnické kursy a zřídil Psychiatrický ústav, který dnes nese jeho jméno. V letech 1923-24 

konsultoval jako jeden z lékařů zdravotní stav V. I. Lenina. Zveřejnil o tom později stať nazvanou 

„Člověk železné vůle“. 

Po návštěvě Mariánských Lázní, ještě 5. 12. 1927 navrhl prohlášení s výzvou vědcům z celého světa k 

všeobecnému odzbrojení. Toto prohlášení předložila sovětská delegace na ženevské konferenci. 

Zemřel náhle 24. 12. 1927. Do posledních dnů života byl velice schopný a výkonný vědec a tvůrce. 

Bechtěrev je zakladatelem ruské experimentální psychologie a směru zvaného reflexologie. Věnoval 

se obšírně studiu příčin a léčení chorob pohybové soustavy, z nichž kostnatění páteře dostala po něm 

i jméno: Bechtěrevova nemoc. 

Těšovský ringval objeven! 
Ještě nikdy jsme neviděli opravdový ringval! Je Nimrodský objev skutečně typickým ringvalem? 

Nejbližší takové dílo má se nalézat u Těšova. 

Těšov leží za Milíkovem pod svahy Slavkovského lesa. Tato stará, původně slovanská obec (německy 

Teschau) měla kol 1900 67 domů a 300 obyvatel. Leží 450 m n. m. a na východ běží vzhůru svahy 

Slavkovského lesa. Prvý vrchol je Těšovský vrch (623 m n. m.) a na něm stojí několik domů – Těšovská 

myslivna.  



Anton Gnirs (1932) popsal místo tak, že původně tu bylo terasovité osídlení, malá lenní ves, patřící ve 

14. stol. Heinrichovi z Kynšperka. Později se pozměnila v podélnou silniční vesnici v údolí u potoka. 

Gnirs uvádí, že na východním svahu Těšovského vrchu leží nalevo od cesty z Těšovské myslivny do 

Smrkovce jakýsi středověký „Hausberg“ s kruhovým valem. Vnitřní zemní dílo má podobu komolého 

kuželu asi 2 m vysokého a horní průměr činí 15 m. Šířka příkopu na hřebenech je 7 m. Příkop běží 

kolem dokola „Hausbergu“. 

K našemu překvapení je Gnirsova zpráva dosti odbyta. Je pouhým přepisem zprávy z článku Karla 

Albertiho „Ringwallinseln im Egerlande“ v časopise „Unser Egerland“ č. 5-6/1910. Alberti uvádí, že 

vrchní učitel Anton Heinz z Těšova nalezl na východním svahu Těšovského vrchu na levé straně cesty 

z Těšovské myslivny do Smrkovce (Schönficht) kruhový val, vysoký 1,8 m, spodní průměr ostrůvku 17 

m, horní 15 m. Kolem dokola běžící val a příkopy mají šířku na hřebenech 7 m. Kdysi prý stával na 

tomto místě jakýsi dům. Za dávných časů prý tudy vedla stezka od Dyleně a lidé si zde v hostinci 

poručili víno, které se tu nalévalo. Heinz tu nalezl kousky cihel a dokonce prý celé cihly vyhrabal. Fořt 

Bär, jak udává zpráva, hodlá v blízké době prokopat kužel skrz naskrz. Místo prý souvisí snad se 

zaniklou obcí Schwarzenbach, která ležela ¼ hod. na jih odtud. Kruhový val leží v lese Brückteich. 

Kdysi měl Niklas z Těšova v zaniklých vesnicích Schwarzenbach a Wolfhardsgrün dvory. Dnes po nich 

není památky. Jen dřevorubci tu a tam narazí na cihly a střepy. Potud zpráva. 

Naše výprava dorazila 30. 4. na Těšovskou myslivnu. Lesní Chadim marně vzpomínal na podobné 

zemní dílo, jaké jsme mu popisovali. 

Ne, nic podobného prý v okolí nezná. 

Že by dílo již zaniklo?  

A tak se pouštíme do terénu. Cesta do Smrkovce se za Těšovským vrchem svažuje a jsme na 

východním svahu – tedy hledaném místě. Na levé straně nadějný nález – až 3 m hluboký sráz staré 

stezky vedoucí odnikud nikam v hlubokém lese. Dole při potoce narážíme na 4-5 m vysokou 

vyvýšeninu – dílo lidských rukou. Zevrubná prohlídka odhaluje, že jde o hráz rybníka po obou 

stranách potoka, která byla kdysi proražena. Jsme v polesí Bruckteich – rybník s mostem – a to je 

příhodný název pro tuto hráz, po které snad vedla kdysi cesta. Anebo až nad rybníkem? 

Ale ringval nikde. Přecházíme potok a vzhůru lesem k dalšímu vrchu: F Vejpustek se náhle rychle 

vrací. Něco se prý rýsuje ve svahu Těšovského vrchu nad cestou. 

A skutečně! Objev patří jemu – Těšovský ringval nalezen! Val leží vpravo cesty, nikoliv vlevo, jak 

chybně opsal (Gnirs od Albertiho. Gnirs zřejmě v těchto místech vůbec nebyl. Ale nehněvejme se za 

to na něho – zbývalo mu už jen pár měsíců života – zemřel v lednu 1933 a soupis psal v roce 1932. 

A tak nyní honem k ringvalu, který nás nadchl nesmírnou zachovalostí! Na svahu v lese jako 

vysoustruhovaný kruhový ostrůvek, obklopený příkopem a kolem dokola méně již výrazný kruh valu, 

to vše ve svahu několika %. 

Hrubé měření východ – západ a sever – jih potvrzuje stejný průměr ostrůvku – 16,5 m. Okraj ostrůvku 

a hřeben vnějšího valu jsou od sebe 7,0 m, tj šířka příkopu. Výška příkopu ode dna po myšlenou 

spojnici hřebenů – 1,7 m. A to tisíciletí zabrousilo výšky i hloubku! 



Na třech místech jsou patrné sondy: 1. západně na vnějším valu do svahu kopce, 2. jihovýchodně 

z příkopu do ostrůvku a 3. severovýchodně taktéž. Snad fořt Bär. Ale zklamán průkop nedokončil – 

zlato nebylo nalezeno. 

Potůčky v okolí ze svahu potvrzují, že naplnit příkop vodou, nebylo nic nemožného. 

Asi 200 m jižně leží nad potokem dvě terasy, zcela rovné, uzavřené, nad sebou asi 1,2 m. Nad nimi 

znovu protržená hráz na potoce, měříme a její výška 5,3 m, délka kdysi 30 – 40 m. Třebaže všechny 

ostatní okolní nálezy mohou být mladší než ringval, nutno říci, že tyto byly kdysi oživeny trvaleji lidmi. 

Výprava byla úspěšná - druhý ringval objeven. Má poněkud větší rozměry, ale forma naprosto stejná 

jako u Nimrodského. -rš- 

Topografie Mariánských Lázní  

Klimaticky 

Obecně 

Podnebí Mar. Lázní je v důsledku nadmořské výšky přes 600 m charakteru středohorského; severní 

část území ve Slavkovském lese v 800 – 900 m n. m. má klima subalpínského charakteru. 

Podnebí v podstatě určují dva faktory: ráz počasí a místní topografická situace. Vliv 

mariánskolázeňského podnebí na pobývající pacienty není stále ještě objektivně posouzen. 

Předpokládá se nějaký účinek na chorý organismus, avšak velmi záleží na tom, jaké bylo právě počasí 

v době poměrně krátkého pobytu pacienta (3 – 4 týdny). 

Ochranné pásmo okolních vrchů – od Suchého přes Špičák až po Hameliku – chrání lázeňskou rostlinu 

před větry ze severu, západu a východu. Relativně vyšší vlhkost vzduchu ve vyšších polohách 

způsobuje, že se tu ráno a večer vzduch více ochlazuje a proto se hostům vždy doporučuje teplé 

oblečení. To nevylučuje periody velmi teplých květnových dnů anebo sluneční pohodu a stálé počasí, 

trvající někdy do konce října. 

Vliv Atlantického oceánu a blízkosti Alp 

Poloha Mar. Lázní určuje, že vliv Atlantického oceánu se tu uplatňuje nejdříve a nejvíce z celého 

státu. Oceán je v létě chladnější, v zimě teplejší než pevnina. Chladnější vzduch v letních vedrech 

odtamtud bývá vítaný; někdy však přinese nepříznivé počasí. V zimě naopak mírní oceánský vzduch 

mrazy a někdy přináší oblevu. Poměrně značná proměnlivost zdejšího počasí je způsobována tvz. 

atlantickými depresemi, projevujícími se v chladném období častějšími srážkami a v zimě 

zmírňováním mrazů. V teplejších obdobích roku způsobují ochlazování a vydatnější srážky. 

Vyskytují se tu téměř všechny druhy počasí, od teplého až po mrazivé, avšak extrémní situace jsou 

zde, díky blízkosti Alp, méně obvyklé a za 75 let pozorování zaznamenány pouze ojediněle. 

Pozorování počasí v Mar. Lázních 

Prvé pozorování počasí začalo 1868, ale již roku 1870 zaniklo. Souvislé záznamy existují od roku 1884, 

ale nemají stejnou hodnotu. Stanice se stěhovala sem tam podle toho, kde bydlel pozorovatel, tj. od 

580 do 690 m n. m. Některá období se sledovala jen teplota a srážky. Proto minulé údaje je nutno 

kriticky zvažovat. Materiál meteorologických pozorování zpracoval tu r. 1952 dr. Václav Hlaváč a pro 



období 1901 – 1950 Hydrometeorologický ústav. Po roce 1960 byla meteorologická stanice Čs. st. 

lázní zrušena vůbec. 

Tlak vzduchu 

Podle pozorování G. Starka v letech 1922 – 1932 činil průměrný roční tlak vzduchu 710,13 mm 

redukovaného rtuťového sloupce. Průměrné hodnoty jednotlivých měsíců: 

Leden  ................................................. 710,89 mm 
únor  ................................................... 710,09 mm 
březen  ................................................ 708,63 mm 
duben  ................................................. 706,83 mm 
květen  ................................................ 709,36 mm 
červen  ................................................ 710,52 mm 

červenec  ............................................. 710,62 mm 
srpen  .................................................. 710,91 mm 
září  ...................................................... 711,50 mm 
říjen  .................................................... 710,65 mm 
listopad  ............................................... 710,71 mm 
prosinec  .............................................. 710,84 mm 

 

Teplota vzduchu 

Je faktorem počasí, který je pociťován nejvíce. Lázeňská kotlina má nižší teploty ranní a večerní, 

relativně vyšší popolední vlivem ochranného pásma vrchů. 

Měsíc 
Průměrná teplota Vyskytující se dny: (období 1926 – 1950 – průměr) 

1901-
1950 

1922-
1932 

arktické ledové mrazivé letní tropické 

Leden 
Únor 
Březen 
Duben 
Květen 
Červen 
Červenec 
Srpen 
Září 
Říjen 
Listopad 
Prosinec 

−3,1 
−2,1 
+1,6 
+5,9 
11,4 
14,3 
16,0 
15,1 
11,8 
+6,8 
+1,4 
−2,0 

−2,5 
−2,3 
+1,3 
+5,4 
11,7 
13,4 
16,2 
14,7 
11,6 
+6,6 
+2,3 
−2,0 

1,3 
0,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,5 

13,7 
8,3 
2,8 
0,1 

- 
- 
- 
- 
- 

0,1 
2,3 

12,6 

26,2 
23,7 
21,4 
9,7 
2,0 

- 
- 
- 

0,9 
5,3 

15,2 
24,8 

- 
- 
- 

0,1 
2,6 
6,2 
9,3 
7,8 
3,8 
0,1 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

0,2 
0,6 
1,5 
1,5 
0,2 

- 
- 
- 

Rok 
Sezóna 

(1.4.-30.9.) 

+6,4 
 

+12,4 

+6,4 
 
- 

2,2 
 
- 

33,9 
 

0,1 

130,2 
 

12,6 

29,9 
 

29,8 

4,0 
 

4,0 

 
Arktický den: maximální teplota je nižší než −10°C 
Ledový den: maximální teplota je nižší než 0°C 
Mrazivý den: minimální teplota je nižší než 0°C 
Letní den: maximální teplota překročí +25°C 
Tropický den: maximální teplota překročí +30°C 

Tabulka ukazuje, jak vysoká vlhkost z okolních lesů způsobuje, že počet velmi teplých letních dnů je 

poměrně malý. Tropické dny (nad 30°C) jsou výjimkou, přitom jev vysokých letních teplot je častý ve 

velkoměstech. Zde však leží kolem dokola smrkové lesy s čistým ovzduším, bezprašným, bohatým na 

pryskyřičné silice. Tyto lesy v letních vedrech lákají svým chládkem k procházkám. 

E. Veselý (1958) upozorňuje, že měsíční průměry teploty i srážek jsou málo cenné a neříkají nic o 

rozložení v měsíci. Za 75 let pozorování jen 28 let mělo teploty, které se příliš nelišily od normálu. 



Píše, že nejchladnějším měsícem je tu leden, nejteplejším červenec. Ale ve skutečnosti byl 19x 

nejchladnější prosinec a 19x únor – tedy pro polovinu pozorovaného období toto průměrné číslo 

neplatilo. Nejteplejším měsícem byl 11x červen a 17x srpen a zbylých 60 % červenec. Pro praxi je 

cena průměrů velmi malá. 

Měsíční průměry v červenci a srpnu málo kolísaly kolem normálu, v prosinci, lednu a únoru značně 

kolísaly. Nejvyšší měsíční průměr byl roku 1887 v červenci (+18,3°C) a nejnižší v r. 1956 v únoru 

(−10,9°C), tedy rozdíl 29°C. Avšak rozpětí mezi maximální dosaženou teplotou +34,5°C a nejnižší - 

−32,3°C činilo 67°C! 

V údolí Mar. Lázní trvá zima v průměru od 29. listopadu do 4. března. Celkem 92 dnů. Ve vyšších 

polohách o 1 až 3 týdny déle. Ale kolísání jsou značná. Nad 5°C vystupuje průměr teploty 10. dubna a 

pod klesá 25. října. To je období od probuzení vegetace až do vegetačního klidu. Doba průměrných 

teplot nad 10°C, tj. plné vegetace, trvá od 10. května do 26. září, tj. 140 dnů. Plné léto s teplotami 

nad 15°C je o 29. června do 16. srpna, sotva 50 dnů. 

Ve skutečnosti měsíční průměr nad 15°C se ojediněle vyskytne již v květnu (1889) a trvá ještě v září 

(1947). Může se objevit i příznivý slunečný den s maximem nad 15°C již v únoru anebo až ještě 

v listopadu. Mráz může být ještě v květnu, ale také už v září. 

Teplotní kolísání za dne i během měsíce 

Výkyvy teplot během dne ovlivní pociťování počasí jako příjemného nebo naopak. Při náhlých bouřích 

za letních nocí klesají prudce vyšší teploty. Maximální kolísání však vykazují měsíce jarní: 

Měsíc 
Kolísání teploty během dne během měsíce 

průměrné průměrné maximální 

Leden 
Únor 
Březen 
Duben 
Květen 
Červen 
Červenec 
Srpen 
Září 
Říjen 
Listopad 
Prosinec 
 
Rok 

2,1 
4,6 
5,3 
5,7 
5,6 
4,9 
5,4 
5,4 
5,8 
4,8 
2,4 
1,9 

 
 

16,3 
18,8 
21,3 
22,3 
23,1 
18,5 
19,3 
18,0 
20,4 
19,0 
17,9 
18,9 

 
 

34,2 
47,6 
36,6 
35,4 
34,2 
30,5 
29,3 
31,4 
32,9 
34,4 
31,0 
36,9 

 
66,8 

 

Nejvyšší kolísání teplot vůbec bylo v srpnu 1943 a nejnižší v únoru 1956. 

Oblačnost a sluneční svit 

Oblačnost se měří stupnicí od 0 do 10 stupňů, při čemž stupeň 0 = zcela jasná obloha beze mráčku, 

stupeň 10 = zcela zatažená obloha. Za jasné dny považujeme denní oblačnost 0 až 1,9; za zamračené 

dny oblačnost 8,1 až 10 stupňů. Zbytek tvoří dny oblačné, tj. od 2,0 do 8,0 stupňů. Následující tabulka 

uvádí tyto typy dnů a průměrnou oblačnost v měsíci za periodu 1926-1950. 



Průměrná denní délka trvání slunečního svitu je udána v dalším sloupci za období 1922-1932 

(pozorování dr. Starka) a dále udáváme průměrný svit slunce v hodinách za jednotlivé měsíce 

z krátkého období 1960 – 1966: 

Měsíc Průměrná 
oblačnost 

Dny 
jasné 

Dny 
oblačné 

Dny 
Zamrač. 

sluneční svit 

prům. denně měsíc 

Leden 7,8 2,0 10,1 18,9 2:59 hod.  41 
Únor 7,0 3,6 10,9 14,5 4:28 hod.  73 
Březen 5,9 5,9 13,6 11,5 5:40 hod.  143 
Duben 6,2 3,7 16,9 9,4 6:13 hod.  173 
Květen 5,9 3,9 18,1 9,0 8:00 hod.  220 
Červen 5,8 4,2 17,1 8,7 8:32 hod.  230 
Červenec 5,7 4,4 19,2 7,4 7:50 hod.  228 
Srpen 5,5 5,4 17,3 8,3 7:14 hod.  221 
Září 5,4 6,4 15,3 8,3 6:35 hod.  169 
Říjen 6,9 2,8 12,7 14,5 4:13 hod.  98 
Listopad 8,2 1,3 9,4 20,3 2:25 hod.  41 
Prosinec 8,1 2,0 7,3 21,1 2:26 hod.  31 

Rok 6,5 45,6 168,5 151,9 - 1668 
Sezóna  
1. 4. -30. 9.  

5,8 28 103,9 51,1 - - 

 

Nejnižší oblačnost ukazují měsíce srpen a září. V září je i průměrně maximum jasných dnů – znalci 

místa proto volí svůj pobyt v září, na počátku babího léta. Zde opět platí „varování Veselého“ o 

nespolehlivosti průměrných údajů: například, perioda měření let 1922-1932 ukázala tyto počty 

zamračených dnů (od ledna do prosince) : 13,7 – 8,2 – 8,7- 7,1 – 5,3 – 5,6 – VII : 6,2 – 7,3 – 6,3- 11,1 – 

17,2 – 15,8. Odklon v únoru činil 6,3 dne!!! V prosinci 1934 byl měsíční průměr oblačnosti 9,5 – 

obloha byla tedy trvale zatažena mraky! 

Také údaje o slunečním svitu dvou období 1922-32 a 1960-66 se budou lišit, jak můžeme zjistit 

prodělením měsíčního údaje počtem dnů v daném měsíci, např. v prosinci vychází čistá 1:00 hod. za 

periodu 1960-66! 

Vlhkost vzduchu 

Tento rovněž důležitý klimatický faktor závisí na dešťových srážkách a ovlivňuje významně celkovou 

tepelnou ekonomii organismu. 

Následuje tabulka relativní vlhkosti v %, absolutní vlhkosti v gramech vodní páry v ccm vzduchu 

v období 1925-1950 a rovněž pro srovnání v období 1922-1932, kde je uveden ještě vlhkostní deficit, 

tj. kolik gramů vodní páry v ccm vzduchu chybí k tomu, aby vzduch dosáhl 100 % nasycení vodními 

parami. 

  



Měsíc: 

Relativní 
vlhkost (%) 

Absolutní 
vlhkost (g) 

Relativní 
vlhkost 

Absolutní 
vlhkost 

Deficit 
v gramech 

1925-1950 1922-1932 

Leden 88,0 3,4 91,8 3,8 0,34 
Únor 84,0 3,6 89,2 3,4 0,42 
Březen 80,0 4,3 84,9 4,5 0,80 
Duben 75,0 5,4 78,9 5,5 1,48 
Květen 72,0 7,7 73,4 7,6 2,77 
Červen 72,0 9,0 76,9 8,9 2,67 
Červenec 74,0 10,2 77,5 10,7 3,10 
Srpen 76,0 10,0 80,7 10,1 2,42 
Září 79,0 8,5 81,4 8,4 1,93 
Říjen 84,0 6,4 86,3 6,5 1,03 
Listopad 90,0 5,0 89,9 5,1 0,58 
Prosinec 90,0 3,7 91,4 3,9 0,37 

ROK 80,0 6,4 83,5 6,2 1,23 

 

Nejvlhčí je vzduch v zimě, nejsušší v létě, podle normálu v květnu a červnu. 

Srážky 

Jsou zde faktorem méně příznivým, protože nejvyšší srážky zaznamenávají se právě v letních 

měsících, zatímco podzim a zima jsou srážkově mírnější. Jestliže se mluví o vlhké krajině 

Mariánskolázeňska, týká se to lesnatosti, ne však zcela správné je označení „vlhké klima“. Srážky jsou 

značně proměnlivé v létě, poněkud méně v zimě. Roční průběhy se nikdy nepodobají fiktivnímu 

normálu. v období 1901 – 1950 byly tyto průměry: 

Měsíc: 
Srážky 
v mm 

Minim.  
průměr 

Maxim. 
Max. sněhu 

v cm 
Počty dnů 

1 mm 10 mm sněžení 

Leden 53 17 (1940) 35, 2 58 11, 2 1, 1 12, 7 
Únor 46 6 (1930) 35, 4 55 9, 9 1, 0 10, 3 
Březen 44 7 (1921) 30, 8 47 9, 1 0, 9 7, 0 
Duben 54 3 (1946) 34, 7 22 10, 3 1, 4 3, 7 
Květen 63 15 (1918) 73, 1 - 10, 3 1, 5 0, 5 
Červen 73 11 (1920) 56, 7 - 10, 8 2, 4 - 
Červenec 82 15 (1904) 64, 2 - 11, 4 2, 1 - 
Srpen 78 4 (1947) 64, 2 - 10, 9 2, 2 - 
Září 54 13 (1921) 35, 5 - 9, 1 1, 3 - 
Říjen 51 - (1908) 38, 5   9 9, 2 1, 2 1, 6 
Listopad 51 4 (1920) 36, 3 19 1, 9 1, 1 4, 8 
Prosinec 53 6 (1903) 30, 0 45 11, 3 0, 9 11, 3 

Rok 702 500 (1911) - - 123 17, 1 51, 9 
Sezona  404 248 (1911) - - 52, 8 10, 9 4, 2 

K tabulce toto vysvětlení: „Srážky v mm“ jsou srážky za celý měsíc v průměru let 1901-1950. 

„Minimální průměr“ je nejnižší průměr měsíčních srážek dosažený v tomto období v roce, který je 

uveden v závorce (např. v říjnu 1908 nezapršelo ani nezasněžilo). „Maximální srážky“ udávají nejvyšší 

dosažené srážky v mm v jednom dnu měsíce „Max. sněhu v cm“ udává maximální dosaženou výšku 

sněhové pokrývky v cm v jednotlivých měsících (na měřícím stanovišti) v období 1920-1950. „Počty 

dnů 1mm – 10mm-sněž.“ udávají průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více, další sloupec 10 mm 



a více (1901-1950-průměr), a počty dnů, kdy sněžilo (v průměru periody 1920-1950). Jednotlivé 

charakteristiky nejsou tedy ze stejných period. Proto nastává nesrovnalost, že počet dnů se sněžením 

paradoxně převyšuje v lednu a únoru počet srážkových dnů! 

Ze srážkových dnů je 24,2 dnů v roce s bouřkou, v periodě 1926-1950 jsou tyto průměry: IV. 1,1; V. – 

4,6; VI. – 5,5; VII. – 6,3: VIII. - 4,7; IX. - 1,7; X. 0,1, III. -0, 2. Dále je v průměru 2,1 dnů s krupobitím. 

Tyto i bouřkové dny mají rychle přecházející charakter trvání nepříznivého počasí, přitom však 

přinášení neobyčejné vydatné srážky a tím nepříznivě ovlivňují statistický průměr srážek letních 

měsíců. 

Podle průměru jsou nejnižší srážky v únoru a březnu, nejvyšší v červenci. Podružné minimum 

srážkové je říjen-listopad, zatímco maximum je jednoznačně letní. Množství srážek za měsíc neříká 

stále ještě nic o rozložení srážek, tj. zda silný liják neovlivnil tento průměr nebo byl celý měsíc 

nadnormálově vlhký. Období 1884-1950 ukazuje, že ve 108 případech přesáhl měsíční úhrn srážek 

100 mm, v 18 případech 150 mm a ve dvou případech 200 mm! Celek tvoří 888 případů, což 

představuje 12%, 2% a 0,2% případů. 

Vítr 

Větrné poměry jsou pro lázeňskou kotlinu příznivé v důsledku chráněné polohy a otevření k jihu. 

Jedině teplé jižní větry jsou vítané a těm je údolí otevřeno. Před ostatními větry je místo chráněno. 

Směr větrů 1922-1932 v % udává tabulka:  

Měsíc S SV, V JV, J, J Z, SZ bezv. Počet mlhavých dnů 

Leden 4 19 28 47 2 4,6 
Únor 3 30 27 38 2 3,8 
Březen 5 30 27 38 2 2,2 
Duben 6 25 25 43 1 3,8 
Květen 5 24 27 43 1 0,3 
Červen 7 17 21 54 1 1,3 
Červenec 6 18 22 54 - 2,0 
Srpen 6 16 26 51 1 3,3 
Září 6 20 27 46 1 4,6 
Říjen 4 26 25 43 2 6,0 
Listopad 3 23 29 43 2 7,5 
Prosinec 7 21 20 50 2 8,2 

Rok 5 12+10 7+5+14 25+21 1 45,3 

Údaje o mlhavých dnech jsou z let 1926-1950.  

V místě převládal vždy vítr západních směrů. Méně často vanul vítr východních směrů, častěji však 

v zimě než v létě. Nejméně vanou větry od jihu.  

Průměrná rychlost větru tu činí 2 st. podle Beaufortovy stupnice, tj. 1,8 m až 3,3 m/sek. (0-klid. 12-

orkán). Jde tedy o lehký vítr. 

Poslední tabulkou je relativní četnost směru větrů a jejich síly z období 1946-1953.  

  



Směr: 1°B-vánek 2-4°B-slabý 5°B- silný Četnost 1922-32 

severní  2,0 4,5 0,5   5 
severozápadní  3,2 3,2 1,0 21 
západní  2,0 2,0 2,0 25 
jihozápadní  2,5 7,0 1,5 14 
jižní  2,0 3,2 -   3 
jihovýchodní  2,0 5,0 0,5   7 
východní  1,0 6,0 1,0 10 
severovýchodní  1,5 5,3 1,0 12 
klid      1 

Roční období 

Léto 

Bývá zpravidla krátké a poměrně chladné. Projevují se jen několika nedlouhými sériemi teplých a 

slunečních dní. Pod vlivem smíšené cirkulace převládá typický střídavý ráz počasí s velkou oblačností, 

s vydatnými srážkami a bouřkami většinou monzunového charakteru. Ty bývají nejčastěji v červenci, 

kdy je nejtepleji. 

Podzim 

Se promítá časově od srpna až do prvé dekády října, je nejstálejším obdobím roku. Charakteristické je 

jasné nebo málo oblačné počasí, chudé na srážky a se zvyšujícím se rozdílem teplot mezi dnem a 

nocí. 

Zima 

Je ve srovnání s létem neúměrně dlouhá a stálejší. Převládá oblačné počasí s mírně nebo silně 

mrazivými dny, přerušované pronikáním atlantských depresí, které přinášejí oteplení nebo oblevu. 

Silné mrazy panují jen v krátkých sériích při jasné obloze a souvislé sněhové přikrývce. Tato je 

průměrně 74 dnů a vydatně přispívá k nočnímu vyzařování a k poklesu teplot. Leden je nejstudenější 

s průměrem teplot -3,1°C. 

Předjaří 

Je mezi koncem února a prvou polovinou března. Je krátké, chladné s málo oblačným počasím, 

nočními mrazy a sílícím slunečním svitem. Značný je tepelný rozdíl mezi dnem a nocí. 

Jaro 

Má tu typický horský ráz. Na počátku je chladné a vzestup teplot jen velmi povolný. Je bohaté na 

srážky, často ještě sněhové. 

Nejvíce jasných dnů nebo málo oblačných má předjaří a pozdní léto. 

Podnebný vliv krajiny 

Podnebí ovlivňuje také krajina – její členitost a vegetační poměry. Existuje tu mnoho 

mikroklimatických rozdílů. 

Údolní poloha chrání místo před větry a umožňuje rychlejší výměnu vzduchu a větrání údolí 

prouděním vzduchových mas rozdílných teplot. Vliv má také rozdílná nadmořská výška jednotlivých 

lokalit. Místa nad 600 mnm. jsou v oblasti tepelné inverse, projevující se zvláštně v podzimním a 

zimním období. Na jaře nahoře svítí slunce a dolní část místa je v mlze. To určuje i značné teplotní 

rozdíly v tomto období mezi výše a níže položenými místy. 



Vliv zdejší vegetace, především jehličnatých porostů je rovněž významný. Zeleň lázeňských parků a 

okolních lesů vytváří nesmírně účinný biologický filtr o značné kapacitě. Vzduch je takto čištěn, 

obohacován kyslíkem, regulována jeho vlhkost a zmírňují se teplotní rozdíly. K ozonizaci vzduchu 

napomáhají terpentýnové silice zdejších lesů. 

Závěr 

Průměrná roční teplota je tu +6,4°C, nejtepleji v červenci (+16,0°C), nejstudeněji v lednu (-3,1°C). 

Průměrné teploty má jaro +6,3°C, léto +15,1°C, podzim +6,6°C, zima -2,4°C. 

Srážek je tu ročně 702 mm, nejvíce v květnu až srpnu. Prší tu 123 dnů v roce. Nejčastější vítr je 

západní a severozápadní síly lehkého větru. 

Území tedy patří do chladné oblasti s podhorským až horským rázem klimatu. Průměrná teplota je 

nízká, sluneční záření redukované, hojně srážek a nadprůměrná relativní vlhkost. 

Literatura: 
P. POLIS „Das Klima von Marienbad“ O. Müller, Aachen 1895 
G. STARK „ Meteorologische Beobachtungen in Marienbad 1922-1932“ Veröff. Der Zentr. für Baln. 

Nr. 31/1932 
R. MIESSNER „Führer von Marienbad“ M. Lázně 1937 
F. RAJDA „Bioklimatologický příspěvek k léčbě hypertensí v Mariánských Lázních“ Čas. lék. čes. 

87/1948 a Lék. Listy 4/1949 
E. VESELÝ „Stručný nástin podnebí Mar. Lázní“ in Mar. Lázně, přírodní zdroje a jejich léčebný význam, 

M. Lázně 1958 
J. JANOVSKÝ – V. JÁCHYMOVSKÝ „Územní a hospodářské zásady k územnímu plánu Mar. Lázní“ 

Urbanistické stř. Karlovy Vary 1977. 
-rš- 

Dosavadní průběh 
počasí letošního roku v Mariánských Lázních potvrdil jasné a slunečné dny v předjaří a v současné 

době trvá ona velice příznivá perioda slunných teplých květnových dnů (viz. str. 80), která přicházívá 

sem jen v některých letech a vyhání rtuť teploměrů na nejvyšší teploty roku. 

Ochrana přírody 
Vede: Vladimír Šindelář 

Rarita v naší avifauně 
Není snad člověka, který by neznal toho nejněžnějšího ptačího obyvatele našich měst – kosa černého. 

I v našich lázních se s ním lze potkat v každém parčíku. Ač je pro nás všedním zjevem, málokdo ví, že 

se rozlišují dvě populace: kosů lesních, která své životní podmínky nezměnila a populace kosů 

městských, která se dokázala přizpůsobit změněným podmínkám života ve městě. 

A právě u těchto městských kosů – z příčin, které dosud nejsou zcela objasněny, dochází někdy 

k úbytku pigmentu a některé části těla (krk, křídla) jsou bílé nebo bílé stříkané. Tento jev nazýváme 

albinismem. Výskyt albinismu je podporován vzájemným příbuzenským křížením. 



Tito kosi-albíni jsou nápadní svým zbarvením a tak jsem zjistil jejich přítomnost i v našem městě. Prvé 

mé setkáni s takovým exemplářem bylo 29. října 1978 poblíž teplárny u pily. Měl jsem za to, že se 

jedná pouze o kus, který je tu na přeletu a tak jsem dál po jeho přítomnosti nepátral. Jako však bylo 

mé překvapení, když jsem se s ním opět setkal 2. května 1979 u garáží na Panských polích! 

Tento výskyt je již závažnější, neboť spadá do období hnízdění a z toho by se dalo soudit, že je tu 

trvale usazen a že ovlivní další populaci. Domnívám se, že by jeho sledováním v další době bylo 

možno zjistit, zda tu nezanechá potomky, rovněž albíny. 

Letošní hnízdění výrů 
Přes veškerou ochranu tohoto největšího našeho nočního dravce dochází stále k snižování jeho stavů. 

V hnízdištích v našem širokém okolí, sledovaných od roku 1973 byla z celkem pěti dlouhodobě 

evidovaných letos obsazena pouze dvě a to ještě obě dvě musela opustit své původní hnízdo i s šesti 

vejci a zahnízdit podruhé. Bohužel, nemůžeme se tu opírat o výsledky analýzy opuštěných vajec a 

určit co je příčinou opuštění původních hnízd (chemikálie-DDT, nemoc, člověk jako rušivý faktor ap.). 

Tři hnízda byla zcela opuštěna a příčina byla zjevná: na prvé lokalitě stála letos nová chata: na druhé 

bylo provedeno oplocení lesních kultur, což rušivě zasáhlo do tohoto prostředí: na třetí byla v okolí 

zastavena řada nových chat. Takže příliv chatařů bude zřejmě hlavní příčinou úbytku až vymizení 

tohoto vzácného dravce. -vš- 

Historické a umělecké památky ve volné přírodě  

Dolnokramolínský kamenokříž 
U pramene Ilsano v Dolním Kramolíně, asi 10 m od výtokové skruže minerálního pramene Ilsanoi leží 

mezi dvěma stromy povalený a vyvrácený kamenokříž (směrem ke vsi) nad strouhou vpravo od 

silnice. Tento kamenokříž má nápis 1716 a klikatou čáru, pod níž je půloblouk. 

Rozměry: výška 80 cm, šířka 52 cm (9 + 22 + 21) hloubka 17 cm; výška horní části kříže 19 cm; ramena 

22 cm; šířka podstavce 50 cm; šířka krčku pod rameny 20 cm a šířka kresby oblouku 10 cm průměr. 

Není uveden v seznamu evropských kamenokřížů, snad pro mladší letopočet, který však může být 

dodatečně vyryt. Neuvádí ho ani Gnirs v seznamu památek Dolního Kramolína, ani kronika obce. 

Nemá pověst a před 3 lety ještě stál v zemi. Kdosi byl zvědavý. Jinak je to zkrátka zapomenutý 

kamenokříž. 

Cenná práce z Teplé 
Mimořádné cenné informace o knihovním fondu tepelské knihovny i o tom, jak fond narůstal a jaký 

byl přínos význačných knihovníků Klimeše a Vacka, jsou zachyceny v disertační práci Jany 

Chaloupkové „Čeští premonstráti v Teplé a jejich účast při budování klášterní knihovny“ (1970). -vk- 

Příloha Hameliky č.5 
je obsah pěti čísel Hamelik, vydaných 1977 a 1978 ve formátu A-5. Aby bylo možno složit ev. svázat 

tyto malé Hameliky, museli jsme volit toto řešení: do svazku ročníků 1977 a 1978 nezařadit 

velkoformátovou Hameliku č.1/1977. která byla prvou svolávací Hamelikou nového vlastivědného 

kroužku KaSS. Začínáme tedy rokem1978 číslem 1 a pokračujeme rokem 1977čísly 2, 3, 4, a 5. Prvou 



Hameliku 1977 možno přiřadit k letošnímu ročníku a tak bude také uvedena v jeho obsahu. Vzniklý 

zmatek zčásti způsobil tisk v Propagaci a jeho neustále se měnící ceny tisku. 

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

společenského střediska v Mariánských Lázních. Připravili: Ing. Richard Švandrlík (text), Vladimír 

Šindelář (kresby). Do tohoto čísla příspěli: MUDr. Vladimír Křížek, CSc., Otto Pavelka (dle KP), Vladimír 

Šindelář a Ing. Richard Švandrlík. Pouze pro členy kroužku. Vychází jako občasník. Vyšlo dne 16. 

května 1979. 


