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Rozpaky nad heslem „Mariánské Lázně“ 
V současné době vyšel druhý svazek díla „Umělecké památky Čech K-O“, sepsaný kolektivem 
vědeckých a odborných pracovníků ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze za vedení Dr. Emanuela 
Pocheho, DrSc., Akademie Praha 1978.  

S jistými rozpaky stojíme u hesla „Mariánské Lázně“. Dovídáme se tu v úvodní pasáži, že 

1. prvé počátky osídlovaní Mariánských Lázní jsou asi od roku 1797 (?)  

2. zřizování lázní tu nastalo v letech 1801 – 1812 (?)  

3. výstavba prvých velkých měšťanských domů je od r. 1805 

Vedle těchto obsahových nepřesností jsou tu i šotkové chyby – na str. 353 je uveden pomník „opata 
Reitnbergera z r. 1829“ – místo „Reitenbergera“ a místo roku „1879“.  

Ze dvou a půl stran vymezených našemu městu tvoří více než polovinu strany vyobrazení desky 
s donátory a donátorkami z r. 1599, asi od F. Franckena – deska jistě velice cenná, ale s Mariánskými 
Lázněmi má společně jen to, že je uložena v městském muzeu. K historii Mariánských Lázní se nijak 
nevztahuje a nelze říci, že je nejcharakterističtějším pohledem na naše lázně i z hlediska uměleckých 
památek.  

Co k tomu všemu říci? V roce 1932 vyšla v Augsburgu Antona Gnirse „Topografie uměleckých a 
uměleckohistorických památek v okresích Teplá a Mariánské Lázně“. Na straně 163 – 190 tento 
vynikající regionální historik popsal umělecké památky Mariánských Lázní s více než desítkou 
fotografií, aniž uvedl desku z r. 1599, ale zato má v práci původní plány Křížového pramene, jeho 
sloupové haly, zdejších pavilonů, kostelů atd.  

Porovnáme-li vydané dílo se soupisem památek, provedených Antonínem Gnirsem, můžeme pouze 
konstatovat:  

Gnirs nebyl překonán.  

Popis z druhého svazku „Uměleckých památek“ je jen slabým odvarem Gnirsova soupisu z r. 1932. 
Přitom autoři vycházeli z jeho topografie památek, kterou aktualizovali a některé (nikoliv všechny) 
nové památky. To je zřejmé i v prvém svazku díla, kde se na str. 19 v „Úvodě“ píše, že díky některým 
autorům, mezi nimi i díky německému historikovi Antonínu Gnirsovi se podařilo udržet světovou 
úroveň při pořádání soupisu uměleckých památek ČSR, které se uskutečnilo za prvé republiky.  

7. 



Je pochopitelné, že po padesáti letech mění se nejen mnohé z památek (mizí, ale objeví se i nově jiné, 
a vzniknou nové), ale i historické znalosti o nich. Zde však nejde v zásadě o omyly Gnirsovy – vždyť 
toto území bylo jen jeho okrajovým zájmovým územím – ale o nepřesný překlad či chápání:  

1. rok 1797 a počátky osídlování: Gnirs pouze konstatuje, že tu r. 1797 prý klášter postavil letní 
domek (Sommerhaus) se třemi místnostmi - nikdo z jiných autorů o této stavbě nepíše, ale jednalo se 
zřejmě nějakou zcela bezvýznamnou věc pro vývoj místa. Počátkem osidlování je rok 1786.  

2. Gnirs píše, že vlastní založení lázní spadá do doby opatování Chryocstoma Pfrognera (1801-1812). 
Údaj v závorce je údaj opatování a nikoliv údaj doby výstavby lázní. Vždyť teprve roku 1807 dokončil 
dr. Nehr prvý zdejší kamenný dům! 

3. o roce 1805 Gnirs pouze konstatuje, že tu Nehr postavil „Zlatou kouli“ (fakticky dokončil až 1807), 
ale nic o tom, že rok 1805 je rokem výstavby velkých měšťanských domů. 

Gnirs tedy nechybil a zůstává pro zdejší regionalisty i pro památkáře velmi významným pramenem. 
Neubírá mu na osobnosti, že zapomněl např. na Nimrodský ringval, na kapli ve Vysoké Peci, na 
některé kamenokříže, např. v Dolním Kramolíně, v Milhostově a jiné drobnosti, ale to, co zaznamenal 
v tak krátké době, je dílo velice pečlivé, nestranné, a se snahou o úplnost. Jeho topografie vyšla roku 
1932 a v lednu 1933 Gnirs umírá. 

Novější bádání ukázala, že již před rokem 1788 stál u Mariina pramene domek, který nesl jméno 
Mariánské Lázně (Miessner, Felbinger, Schaller). Ale to bylo zveřejněno až po roce 1933. 

Gnirsovy Topografie využili tedy autoři „Uměleckých památek“, bohužel mnohde jde o nepodařenou 
kopii – tam, kde např. popisované památky neexistují 20-30 let (heslo Holubín ap.)! 

V této souvislosti je nutno se vrátit k starší snůšce omylů docentky Dr. Marie Benešové, CSc. Týká se 
jejích dvou článků „Několik poznámek k stavebnímu vývoji Mariánských Lázní“ ve sborníku A. Vrbové 
„150 let Mariánských Lázní“ z roku 1958, a článku „Stavební vývoj Mariánských Lázní“ ve sborníku 
arch. L. Štěpánka „Mariánské Lázně“ z roku 1970. 

Zdá se totiž, že popsané omyly v II. svazku „Uměleckých památek“ zčásti s nimi souvisejí. 

Je známo, že Hamelika se kriticky nedotýká různých omylů v poválečných pracech českých autorů, 
nejen proto, že se také nechtěně a nevědomky zmýlíme, ale hlavně ze dvou důvodů. Za prvé v každé 
určité době existuje omezená znalost dokladového materiálu, která se s lety jen zpřesňuje (viz pátrání 
o Pístovském pochodu smrti, přínos soupisem Pomístních názvů atd.). Za druhé vycházíme z toho, že 
po roce 1945 byl větší přínos pro zdejší českou regionalistiku v tom, že autoři seznamovali českou 
veřejnost s minulostí místa, než že udělali nějakou chybu v datu či názvu.  

U obou článků autorky však omyly zřejmě způsobily více škody místu, už proto, že se vycházelo z její 
vysoké odbornosti. Souvislost chyb jejích a chyb ve vydaném II. svazku „Uměleckých památek“ je 
zřetelná. 

Nejsme architekty a proto nehodnotíme ryze odborné údaje, ale pouze věcné omyly v článcích: 

1. podle autorky „formování stavebního celku Mar. Lázní začalo roku 1797“. Opět onen ošidný rok a 
nelze napsat – „zavinil to Gnirs“, neboť se zmiňuje v tomto roce, že byl postaven klášterem letní 
domek. Kdo tento údaj zjistil – není známo, nemělo to však žádný vliv na osídlení (1786 – dva 
dřevorubci staví chalupy, 1790 staví se Kohnhäuserův mlýn, pak solivárna, kaplička, 1807 Nehrův 
dům). 

2. podle autorky zrušení důlní rezervace nastalo 1797 (!). Ve stejném odstavci totiž Gnirs píše, že rok 
1786 byla zrušena důlní rezervace. Jde o „přeskočení řádků“. Rezervace byla zrušena 9. 12. 1786. 



3. Záměrná stavební činnost v místě začala podle autorky od r. 1801. Ale to je rok, kdy se v Teplé 
stává opatem Ch. Pfrogner a nikoliv rok nějaké výstavby. R. 1801–1804 se tu stavebně vůbec nic 
neděje, r. 1805–1807 staví dr. Nehr prvý kamenný dům mezi dvěma chaloupkami dřevorubců. Druhé 
stavební období lze tedy datovat na l. 1808-1812, ne však od roku 1801! Autorka však píše, že „po 
roce 1801 začíná záměrná, naprosto uvědomělá a architektonicky hodnotitelná činnost“. K tomu jen 
dodávám, že když 1816-18 stavěl Felbinger svého „Císaře Rakouského“, dnes dům Tatra (čp. 3), dělal 
plány pro plzeňský schvalovací úřad, až když tento dům stál, tedy dodatečně. Sotva tu hovořit o 
nějaké hlubší „záměrnosti“ výstavby před rokem 1818. 

4. autorka v textu popisuje „Tepelský dům“ jako dům založený 1807, rozšířený 1810 a 1819. Chudák 
Tepelský dům už nestojí, ale skutečně stavěn byl až 1834-36 a rozšířen 1871 (Staab). Odbornost 
článků autorky svedla kdysi i V. Neustupného k popisu chybných údajů založení Tepelského domu v r. 
1807 atd. v zdejších kulturních přehledech. Odkud vznikl omyl? Došlo pravděpodobně k omylu 
z německých textů. Autorka si popletla Tradteurhaus s Teplerhausem. Hostinec (Tradteurhaus) stával 
vedle Starých (Ústředních) lázní. 

5. ač Gnirs píše o zdejším staviteli Friedrichu Zicklerovi, celým textem článků autorka uvádí 
Ferdinanda Zicklere. 

Je škoda, že její články nebyly konzultovány s autorskými vedoucími A. Vrbovou a L. Štěpánkem – 
vždyť např. Štěpánek uvádí ve svém článku správný rok zrušení důlní rezervace 1786. 

A nakonec přece jen k té architektuře města. Je velmi odborně v obou článcích popsána a popis byl 
velkým přínosem pro místo. Přesto některá hodnocení čteme rozpačitě. Nám – ani statisícům hostů, 
obdivujících nezvyklou pestrost vnějších fasád léčeben a zotavoven, jakou se nemohou chlubit jiná 
místa, žasnoucích nad elegancí a sladění staveb s okolní přírodou, nechce se věřit, že „dobový 
eklektismus, ovládl svou formovou nadbytečností a zvůlí nejokázaleji lázeňské budovy“ … „všechny ty 
budovy přeplněných průčelí s formově zbytněnými báněmi“ (sborník 1958). 

Architektonická umělecká mluva dává více možností jejího chápání. Nedivíme se potom, že odraz 
tohoto hodnocení v Kulturním přehledu I./1961 zní např. u popisu domu Kavkaz jako stavba, 
postavená „ s nevkusně nadsazenými báněmi … pod neblahým vlivem Vídně“ atd. K tomu nelze už nic 
dodat.  

-rš- 

Ke stavebnímu vývoji Mariánských Lázní 
V souvislosti s předchozím článkem dnešní Hameliky uveřejňujeme málo známý článek ing. Arnošta 
Březiny ze sborníku „Marienbad“ z roku 1932. Týká se stavebního vývoje Mar. Lázní a jeho volný 
překlad důležitějších myšlenek doplňujeme v závorkách vysvětlivkami.  

„Když čteme Nehrův popis zdejší divoké a liduprázdné pustiny v roce 1779, stojíme v úžasu nad 
rychlostí a silou, s jakou běžel vývoj těchto lázní. Mohutné rozměry tohoto vývoje měly základ ve 
vzájemném působení několika komponent: 

1. nádherná přírodní scenerie 

2. osobní úsilí, rozhled a nezměrná píle zakladatelů 

3. medicínské potvrzení léčivých účinků zdejších vod. 



Léčivé účinky minerálních pramenů se staly prapříčinou zdejšího stavebního rozvoje. To byl důvod 
vzniku osídlení (a mohlo vzniknout stejně tak v Úšovicích, Hamrníkách při realizaci myšlenky vedení 
minerálních vod do těchto míst). 

V r. 1786 byla zrušena důlní rezervace v místě a vzniklo tu prvé osídlení – dvě prosté dřevěné chalupy 
Antona Fischera a Václava Hammera. Už roku 1788 stojí tu lázeňský srubový domek se 4 kabinami u 
Mariina pramene (a snad ještě před r. 1788) a r. 1812 postavený druhý lázeňský dům s 8 kabinami 
s vanami a v patře 5 pokojů. Ten byl brzy rozšířen na 16 kabin a 10 pokojů s kuchyní. Zároveň Mariin 
pramen dostal nové jímání. 

Prostor mezi Křížovým a Mariiným pramenem, rozrytý hlubokými zářezy, příkopy a bažinami, byl 
zplanýrován, vysušen a učiněn schůdným. Při těchto pracech (řízených Skalníkem) byl objeven Nový 
pramen, dnešní Karolinin. 

R. 1808 se stalo místo osadou s názvem Mariánské Lázně, řízené podrychtářem z Hamrníků, r. 1812 
samostatnou obcí, 1818 veřejným lázeňským místem Rakouska. R. 1818 vznikla sloupová hala nad 
Křížovým pramenem se 72 ionskými sloupy, zřízená lékárna atd. Opat Reitenberger se plně soustředil 
na Mariánské Lázně, na jejich stavební rozvoj a plnění lázeňské funkce. 

Stavební komise vypracovala situační plán místa. Vzácně se tu projevila jasnost a samozřejmost 
plánovitosti a úkol – stvořit obraz krásného města – nemohl být lépe řešen. Dodnes se vracíme 
k vzácnému a podařenému příkladu uspořádání sídla, jeho ulic, parků a zákoutí s mistrovským 
řešením přihlédnutí ke krajině. Eminentní význam zdravého stavebního vývoje v mezích daných 
jednak přírodou jednak hospodářskými principy pro lázeňské místo, jak jej dnes bude požadovat 
každý uznávaný odborník, poznal již tehdy Reitenberger, když vyslovil úmysl nepřekročit počet domů 
v údolí číslem 40. Také dr. Nehr žádal v té době Reitenbergera, aby už nezadával další parcely (viděl 
především omezenou kapacitu zdejších pěti pramenů – Křížového, Ambrožova, Mariina, Karolínina a 
perspektivního Lesního tehdy ještě nevyužívaného). (Čas jim dal v budoucnu za pravdu a každé další 
rozšiřování lůžkové kapacity lázní provázeli zprvu fronty u Křížového pramene, pak dovážení 
úšovických pramenů na kolonádu a nakonec vyvedení dalších pramenů do lázeňského údolí 
v několika etapách: Ferdinandova a Rudolfova, pramenů Pottova údolí, pramene Balbínova; další 
etapou byly vrty Winterovy za 1. republiky a velkorysý plán dovedení minerálních vod z Číhané do 
Mar. Lázní. Ale to byly všechno důsledky nerespektování místní kapacity minerálních vod – jejich 
vydatnosti.) 

Zlepšení jímání pramenů poněkud zlepšilo pohled na optimum staveb a tak v r. 1827, v době 
Reitenbergerovy rezignace měly Mar. Lázně již 46 domů (což bylo číslo, které by dr. Nehra hluboce 
znepokojilo). 

Se zřizováním staveb soukromých držela krok veřejná stavební činnost. V r. 1826 byla postavena 
kolonáda u Ferdinandova pramene v Úšovicích, ve stejném roce novogotický pavilonek nad 
Ambrožovým pramenem. V r. 1827 byly postaveny Nové lázně, promenádní sál na kolonádě a řada 
krámků; kostelík nahradil Nehrovu kapli u Křížového pramene. V r. 1820 byla založena škola, avšak 
bez vlastní trvalé budovy. V r. 1825-27 byl postaven všeobecný lázeňský špitál pro chudé, rozesílací 
dům, prozatímní divadlo a čítárna v lázeňském domě. 

Reitenberger dal základ výstavby města (a jeho následovníci tepelští opaté a nepřátelé nemohli než 
pokračovat v díle, které bylo započato), opaté Koppmann, Mahr, Heinl a Liebsch řídili dále stavebně-
uměleckou periodu rozvoje místa až k jeho povýšení na město v roce 1866 a ke spojení železnicí se 
světem v roce 1872. Od Reitenbergera až po Liebsche prožily lázně čas lesku a slávy 
z uměleckostavebního pohledu. Poklidné a přívětivé obrázky místa z oné doby na stovkách rytin 
překvapují vnitřním souladem, bezvadným porozuměním, s nímž byla tato krajina zhodnocena a 
upravena formou městské výstavby. Architektura se opírá v té době o klasické formy, vyznačuje se 



pozoruhodným poklidem, jasností a dává skvělé vysvědčení o tom, že zde pevně zapustil kořeny 
zdařilý stavební cit a jeho umělecko-řemeslná realizace, ztvárnění. 

Osobní úsilí stavitele bylo vyžadováno přízní tehdejších poměrů, které vyžadovali od stavebního 
tvůrce – v protikladu k pozdějším letům se stále se měnícími požadavky – stejnorodé typy domů, na 
nichž mohla být dosahována stále novým opakováním ona pěkná náklonnost linií a umělecké 
zajištění. 

Z význačných veřejných staveb přineslo ono období pavilon Lesního pramene od místního architekta 
Friedricha Zicklera a katolický kostel podle plánu mnichovského architekta Gutensohna. Tato stavba 
v byzantském slohu trůní na svažitém náměstí a udivuje důvtipem, s nímž dovedl tehdejší čas zvolit 
správné místo tomuto monumentu. V roce 1857 následovalo vysvěcení evangelického kostela na 
dnešním Mírovém náměstí. V roce 1866 bylo přikročeno ke stavbě budovy divadla, jehož návrh 
vypracoval opět Fridrich Zickler (také sousední dům čp. 107 „Lesní zámeček“, dnes Koševoj je dílo 
Zicklerovo, stejně jako řada dalších staveb). 

V r. 1871 tu bylo již 114 domů. Jen několik jich však do dnešní doby (1932) udrželo původní vzhled. 
Většinu z nich změnila přístavba, nástavba, přestavba a především honosný exteriér. O původní 
podobě domů máme představu jen z několika málo příkladů: muzeum (1818 Goldene Traube), 
Wagnerův dům (Kleeblatt), Tatra (Felbingerův dům), Zelený kříž, dnešní Split. 

Původní stavební styl ukazuje uzavřené stěny náměstí, popřípadě úzké vybíhající uličky s řadou domů. 
Typické je, že zadní strana domů míří proti lesu. Prostory mezi domy dávají pocit volného přístupu 
lesního vzduchu do údolí. Jižním směrem končilo místo u dnešní zotavovny Zápotocký. 

S otevřením železnice v r. 1872 následovala mocná vlna horečné stavební činnosti, která kulminovala 
v dalším období pod vlivem změn technických a hospodářských. Z hlediska stavebně-městského 
odrážejí se nové poměry v místě v tom, že převládl bouřlivý stavební ruch podle vytvořených 
stavebních plánů v prostoru mezi lázněmi a nádražím. S elementární silou se rychle zastavovaly volné 
parcely. 

Rasance a mohutné rozměry stavebního růstu jsou pro toto období typické všeobecně i pro jiná 
města. Vznikl zde problém zásadní, ale nepřehledný, před nímž se bezradně stálo – mezitím se 
živelně stavělo. Mnohá města propadla tomuto nezadržitelnému stavebnímu proudu, který sevřel 
životně důležitá centra sídel a dodnes trpí důsledky tohoto období, především problémy vzdáleností a 
jejich překonávání. 

Mariánské Lázně zůstaly uchráněny tohoto životního vývoje. Mnoho předkládaných stavebních plánů, 
které by odsoudily lázně k pozvolné smrti, zůstalo nerealizováno díky zdravému rozhledu mužů, kteří 
stáli v čele lázní (a díky jejich tvrdému boji s bezohlednými podnikateli, kteří se tlačili do lázní). Tak 
např. se nepodařilo podnikatelům prosadit své plány výstavby stavebního komplexu v parku mezi 
Lilem a městskou knihovnou (tehdy mezi Villa König (čp. 331, 332) a Villa Turba); ztroskotaly záměry 
stavitelů na postavení celého sídliště na vrchu Darnu (mezi Leningradem a hřbitovem) a též byly 
připraveny plány výstavby v parku mezi nemocnicí a hotelovou školou po obou stranách hlavní 
silnice. Místo nich Herzig prosadil zelený pás s parky, který dodnes používáme. 

Tak se podařilo podvázat špatné stavební výstřelky eklektické periody a nezasáhnout jádro města.  

Dalekosáhlý stavební význam mělo rozhodnutí městského vedení o dodržování nezastavěných 
meziprostorů mezi jednotlivými domy, a dále omezení stavební výšky domů. I když z hlediska 
stavebního nebylo všechno úplně nejlepší, přece jen se tehdy podařilo udržet charakteristický 
stavební obraz města a předešlo se nejhoršímu. Od doby spojení železnicí se světem do roku 1914 
stoupl počet domů na 443. 



V rychlém sledu vznikaly i veřejné stavby: v r. 1878 radnice, 1879 anglikánský kostelík, 1881 vojenský 
lázeňský dům (dnešní Mars), 1881 – rašelinné lázně, jedny z největších na světě (avšak mimo ložisko 
rašeliny), 1884 židovská synagoga, 1889 městská elektrárna, 1889 – nová kolonáda podle plánů 
vídeňských architektů Mikše a Niedzielského, 1893 – začal stavět Josef Schaffer Nové lázně, 1892 – 
rozšíření Starých lázní, 1894 až 1896 výstavba přehrady a městské nemocnice, 1896 – připojení 
úšovické čtvrti Schönau (Šumava), Nádražní čtvrti a čtvrti u Lesního pramene k Mar. Lázním (území u 
Lesního pramene do té doby patřilo Metternichům), 1896 postavena tržnice, 1898 železnice do 
Karlových Varů, 1899 otevřen kursál (dnešní Casino), 1901–1902 stavba pitné haly Rudolfova 
pramene a parkové úpravy Sven Svenssona, 1902 – otevření městské pouliční dráhy tramvajové, 
přestavba divadla, stavba nové nádražní budovy, rozšíření přehrady, zřízení městské čističky a další a 
další změny. 

Po světové válce 1914-18 stavební činnost utichla, ale postupně ve 20. letech se rozbíhá a počet 
domů stoupl na 520 (1932). Především se stavební ruch zaměřuje na přístavbu, přestavby a na 
Husově třídě vznikla nová vilová čtvrť stejně jako v okolí nádraží (1932). Velice významná 
městskostavební zástavba vznikla ve školní budově hotelové školy a školy Jih, ležící ve velmi příhodné 
poloze a dnes vévodí této části města. Horečná stavební činnost se rozvíjí v sousední Velké Hleďsebi, 
v Úšovicích a tyto jsou přes vilovou čtvrť Luft (okolí Švandy dudáka) stavebně dnes již spojeny 
s lázněmi. 

V důsledku neexistence perspektivních plánů výstavby města a širokého okolí vznikly pro obraz místa 
jisté škody, avšak tyto naštěstí nepostihly jádro lázeňského místa. 

Nezadržitelný technický pokrok, nesmírný růst dopravy i zásadní změny hospodářské zostřují problém 
stavebního vývoje, který nebyl ani v období před 1. světovou válkou řešen beze zbytku. Při tom se 
pro toto město v jeho perspektivním řešení nenalézá žádná paralela a požadavky na moderní 
stavební prvky vznikají tu nově ze specifických potřeb. Městská správa přistoupila k plánům výstavby 
(1932) s citlivým přístupem další existence města. 

Ing. Arnošt Březina“ 

Majestátný ringval v Bezvěrově 
Tentokrát se otočíme směrem do vnitrozemí – na východ. Poslední květnová výprava mířila 
k ringvalu, o jehož existenci nás informoval přes vzdálenost téměř padesáti let Antonín Gnirs ve své 
„Topografii uměleckých a historických památek“ bývalých okresů Mariánské Lázně a Teplá. 

Dnes musíme říci „svědomitý“ Gnirs, protože ringval v Bezvěrově (na okrese Plzeň-Sever, pozor – 
nikoliv Bezvěrov u Svatého Vojtěcha!) ležel už za hranicí okresů, jejichž památky popisoval. Zmínil se 
o něm sice jen okrajově, ale zakreslil jeho okrouhlou podobu s průměrem ostrova 24 m. Údaj, že 
ringval leží asi kilometr východně od Bezvěrova, byl však příliš obecný. 

Bylo nutné ptát se domorodců této hezké obce na silnici Bečov-Plzeň a ani tentokrát nás zdejší lesník, 
dokonce vedoucí nimrodů, nedovedl informovat. Nic takového, co hledáme, prý v okolí nemůžeme 
nalézt, protože celou oblast velmi dobře zná. A tak další a další dotazy a nakonec jsme byli 
nasměrováni do sklárny Hrádku. Poslední ověřující dotaz na konci vesnice u starého muže. A vida – 
ten věděl ihned, po čem pátráme, a tak nás poslal zcela opačným směrem – na východ ode vsi.  

Přesto hledání nebylo jednoduché. Asi kilometr ode vsi je svažující se luční údolí při potoce a po obou 
stranách vrchy. Byl to znovu F. Vejpustek, kterému se podařilo objevit další hradisko jako z oka 
vypadlé předešlým.  



Jakoby předlohou byl jediný model a pouze rozdílnosti v reliéfu krajiny a geologickém podloží 
formovaly podrobnosti. 

A bezvěrovský ringval je majestátný! Skryt v lese, málo přístupný, neztratil za tisíciletí své kouzlo a 
důstojnost, kterou chtěli jeho tvůrci ohromit – koho vlastně? Cestující karavany na zemské stezce? 
Nepřátelské válečníky? Sousední kmeny? Je vybudován na skále a neodvažujeme se domýšlet, že by 
mohl být příkop vytesán do skály, která vyčnívá na jihu ringvalu. 

Lezeme na dno příkopu a ohmatáváme boční skalní stěny kužele ostrova, na nichž ani dnes po 
staletích se žádné rostlinstvo neuchytí. Čím a jak dlouho toto dílo vznikalo? 

Měříme: průměr ostrova má 23, 5 na ose západ – východ a 26 m na ose sever – jih. Nejvyšší výška 
vnějšího valu na severu je 4, 2 m, výška ostrůvku 2, 8 m (ode dna příkopu). Na jihu pravděpodobně 
došlo ke zborcení kruhového vnějšího valu, asi 2, 5 m širokého, neboť je tu necelý metr vysoký, 
zatímco na severu je šířka příkopu 9, 3 m (měřeno od kraje vnějšího valu ke kraji ostrova). Zborcení 
mohlo nastat směrem do údolí, protože na jihu spadá vnější val asi 20-30 m dolů do údolí.  

Na jihovýchodě byl do ostrova proveden hluboký výkop novějšího původu. Otázka naplnění příkopu 
vodou se tu zdá problematická, ale nelze vyloučit neznámý pramen na severní straně, kde také vede 
starý úvoz. Úvoz, snad zbytek staré stezky, vede v místech asi 30 m na východ kolem podivného 
kruhového vršku cca 10 m v průměru, značně rozpadlého, přesto však znatelně dosud převyšujícího 
okolí. Uprostřed je skalisko. Souvisel nějak s hradiskem? 

MÍRY RINGVALU v m Západ Sever 
Severo- 
východ 

Východ 
Jiho- 

východ 
Jih 

Šířka příkopu nahoře 
Šířka dna příkopu  

9, 5 
1, 2 

9, 3 
1,– 

9, 2 
0, 9 

9,– 
0, 7 

X 
2,– 

X 
2,– 

Ode dna příkopu výška ostrova 
Ode dna příkopu výška vnějšího valu 

4, 8 
3, 8 

2, 8 
4, 2 

2, 8 
4, 3 

• 
• 

5, 1 
0, 5 

5, 1 
1,– 

Boční stěna příkopu:  
a) vnější  
b) vnitřní 

Šířka vnějšího valu na vrchu valu 

 
5, 8 
6,– 
2,– 

 
7, 7 
3, 4 
2,– 

 
7,–- 
3, 2 
2, 5 

 
5, 9 
6, 3 

• 

 
0, 5 
9, 2 
3,– 

 
1, 5 
7, 7 
2, 5 

Opouštíme majestátný ringval v Bezvěrově – i když jsme nenalezli ani střep ve vývratech stromů na 
něm, ani stopu po požáru, ani vysvětlení, k čemu asi sloužil, proč byl tak pracně budován, v jaké době 
a jakými lidmi byl osídlen. 

Leží v zajímavé řadě ringvalů východozápadního směru, když na mapě značíme: Hradiště u Chebu – 
Těšov – Nimrodský ringval – Bezvěrov. Téměř dvojnásobná vzdálenost posledních dvou ringvalů mezi 
sebou nás vede k myšlence: Neleží mezi nimi ještě jeden „pohanský kruh“? 

-rš- 

O stáčení minerálních vod v Mar. Lázních 
Mariánskolázeňská Křížovka se poměrně záhy stáčela do hliněných džbánků a exportovala často na 
velké vzdálenosti. Stáčení i nádoby byly značně primitivní a třebaže byl k vyvážené vodě velký 
respekt, nechyběly zdaleka reklamace na zkažený obsah. 

Tak v časopise Hesperus z roku 1818 nacházíme anonymní kritický článek. Je prý třeba si postěžovat 
na to, s jakou nedbalostí si v Mar. Lázních počínají při čerpání a plnění lahví. Jen málo z nich jsem 
nalezl dobře zazátkované. Zátky se daly většinou bez námahy vytáhnout. Také lahve obsahovaly 
mnoho špíny, takže se musily opatrně vylévat, a přitom poslední sklenice nebývá pitná. Můj 



dobrosrdečný soused se domnívá, že tyto sraženiny patří k minerálním a léčivým složkám, a proto 
před napitím třepe lahví a pije s přátelským výrazem změť všech čtyř elementů. Pán mu žehnej! Chuť 
Křížovky je však výtečná a přimísena k vínu předstihuje v tomto směru všechny ostatní známé 
minerální vody. 

Také J. W. Goethe ve svém dopise mariánskolázeňskému lékaři K. J. Heidlerovi z 9.7.1820 píše, že 
z deseti malých džbánků Křížovky, které mu byly doručeny do Výmaru, byly dva s velmi zkaleným 
obsahem s velkou usazeninou. „Asi to spočívá v zátce, kterou uniká léčivý plyn. Činím tuto poznámku 
s prosbou, abych vyvolal pozornost, protože tak vyzkoušený léčivý prostředek by tak malou okolností 
mohl ztratit na své pověsti, “ psal tehdy Goethe. 

O řadu let později (1837) popisuje Dr. J. A. Frankl, že se stáčení minerálních vod věnovala již velká 
péče: 

Hliněné džbánky se vyráběly v dnešních Sklářích. Po vypálení se balily do plátna, aby se při převozu 
do plnírny do nich nedostala sláma nebo seno, které by pak kazily vodu. Džbánky se pečlivě zkoušely 
a zátka se dále tmelila smolou, přetáhla ovčí koží a ta se opět namočila do smoly, opatřené tepelskou 
pečetí. Jen pomalu vytěsňovaly skleněné lahve kameninové džbánky a dlouhou dobu byly téměř 
dvakrát dražší. V roce 1837 stál velký džbánek minerální vody 8 krejcarů a jedna láhev 15 krejcarů.  

Dr. Vladimír Křížek 

Menhir ve Slavkovském lese? 
Nevysvětlitelný zůstává nález, který učinil V. Šindelář v lese na západ od mariánskolázeňské přehrady 
při pátrání po starých milířích, o nichž připravuje zprávu pro některou z příštích Hamelik. Ve vysokém 
lese západně od přehrady je jakýsi obdélník, na jehož okraji jsou navrstveny veliké kameny. Stáří lesa 
vylučuje původ z konce 2. světové války. Uprostřed tohoto ohrazení leží kameny, do sebe zapadající – 
nepochybný důkaz, že se jedná o rozpadlý balvan, který tu stával kdysi vztyčen uprostřed tohoto 
místa. 

-rš- 

Ze starých archivů 
Vede Vladimír Kajlík  

Prostějovská listina z roku 1213 
Uvádí ji ERBEN v Regesta Boh. et Mor. I. díl, čís. 548, str. 255. Uvádí ji Schilling – její opis – v kopiáři 
Annales Teplenses, Tom I., listina čís. 8. K. V. ZAP píše o této listině, že je „nejskvělejší důkaz 
Hroznatovy činnosti, kterou nadal klášter na ten čas velmi vzácnými výsadami a svobodami.“  

Bohužel, Friedrich Gustav v Codex dipl. Boh. II/401 pod č. 368 uvádí listinu jako falsum ze 14. stol. 
Přesto hodnota obsahu listiny je veliká i jako falsa.  

V listině král český Přemysl Otakar I. potvrzuje založení, majetnosti a nadání obou klášterů Teplá a 
Chotěšov, údajně r. 1213.  

„… Na žádost milého našeho Hroznaty, zakladatele kláštera Tepelského, svobody, milosti a dání, které 
jsme tomuto klášteru a také chotěšovskému v různých dobách udělili, v této naší potvrzovací a 
udělovací listině v krátkosti opakujeme a dali jsme zaznamenat: 



… předně totiž s povolením a k žádosti bratra našeho Vladislava, k žádosti synů, se souhlasem a 
schválením pánů (primatibus) českých i moravských, výše uvedeným klášterům na statcích, které nyní 
vlastní a v budoucnosti vlastnit mohou, udělili jsme všechny k nim patřící požitky z rozepří, z vin a 
z náhrad. Nadto ještě svou knížecí mocí ustanovujeme, aby lidé výše uvedených klášterů, ať se zdržují 
v kterékoliv části země, od nás a od našich nástupců moci a panství oddělení a úplně osvobozeni byli, 
aby žádnou všeobecnou berní, která se v Čechách vybírává, ani nebyli obtěžováni jakýmkoliv jiným 
pohledováním toho druhu, nýbrž aby ode všeho nastupování a obtěžování mocných osvobozeni 
zůstali. 

Nikdo je nesmí pohánět k obnovování hradů, které jsou v jejich zemi. Nikdo se nesmí odvážit pro 
nějaký nastávající tah vojenský je znepokojovat. Nikdo nechtěj ukládat jim, aby uvnitř země cesty 
opravovali nebo lesy poráželi: zvlášť lidi Tepelské a ty, kteří v celém okrese kolem lesa bydlí, kteří na 
tom dosti mají, aby bránili a hlídali bránu země, kterou dostali v držení od svého zakladatele.  

Nikdo je nepoháněj k soudu, ať komorník nebo správce nějakého místa nebo hradu. Poněvadž od 
zakladatele jejich soud nad nimi je svěřen nám a našim nástupcům, chceme, aby na časy budoucí ve 
všem, cokoli se přihodí, souzeni byli za přítomnosti naší a našich zástupců. Také chceme, aby se 
zachovávalo ustanovení téhož zakladatele o vojácích (militibus) obou těchto klášterů, že mohou být 
podrženi a propuštěni po smrti zakladatele, jak je v jeho listu obsaženo. 

Mimoto máme za hodno, milost a nadání moci stolice apoštolské řádu jejich udělené, že jim je totiž 
dovoleno, aby ve svých rozepřích svých bratří, kteří jsou k tomuto způsobeni, přiváděti k vydávání 
svědectví, a na jejich svědectví, jež bude podle práva, křivdy od sebe odvracet i spravedlnosti se 
domáhat, jelikož jsme předtím u sebe takový obyčej neměli, aby takovéto nadání, jakožto 
neobyčejné, pro nevědomost v našem panství nebylo vyvráceno, v této listině poznamenáváme a 
potvrzujeme, pokud na královské hodnosti záleží.  

Ostatně místo, které v župě Sedlecké leží a Lichtenstat se jmenuje, se vším tržním a městským 
právem a s přilehlým lesem, a které výše uvedenému Hroznatovi, věrnému našemu, pokud ještě 
světským rytířem byl, odevzdali jsme k držení právem dědičným, jmenovitě potvrzujeme klášteru 
Tepelskému a bratřím, tam se nacházejícím, připomínajíce sobě, že jsme výše řečené místo na žádost 
často jmenovaného Hroznaty, když do Říma putovat zamýšlel, před Čechy na obecném sněmu 
v Praze výše uvedenému klášteru v ruce J., opata tohoto místa, dědičným právem k držení jsme 
zvláště ustanovili. Také městečko Žandov, které se uvnitř Českých hranic nachází, a zemi až k lesu 
výše uvedenému místu propouštíme k držení právem dědičným. 

Konečně zde k našemu nadání chceme přidat jako svědectví, že ctihodný Daniel, z Boží milosti 
Pražského kostela biskup sedmnáctý, všechen desátek, který mu právem náležel, daroval klášteru 
Tepelskému s přivolením a schválením svých kanovníků, kteří na to dali výše uvedenému klášteru 
výsadu, pečetí řečeného biskupa a Pražské kapitoly co nejmocněji potvrzenou. Tuto naši nadací 
listinu jsme dali potvrdit přitisknutím naší pečetě, našeho bratra Vladislava, markraběte Moravského, 
a ctihodného R., biskupa Olomouckého, k jichž žádosti jsme toto udělili.  

Dáno v zemi Olomoucké v městě Prostějov řečeném se souhlasem a schválením Čechů i Moravanů. 
Léta Páně 1213.“ 

Poznámky:  
J. = Jan, první opat Tepelský, R. = Robert 
ZAP ve svém překladě před více než sto lety činí poznámku, že Lichtenstat, nazývaný tehdy Hroznětín, 
není tu uveden českým jménem. Zda jméno souvisí se slovem Hroznata, nemůže prý rozhodnout při 
nedostatku zpráv. 



Stará šibenice v Ovesných Kladrubech 
Víte, že Ovesné Kladruby mívaly vlastní šibenici a tedy právo vlastního soudnictví? Zpravuje nás o tom 
Gnirs, když píše, že ještě v r. 1741 stávala na popravišti stavba vyzděná z kamenů a na té jeden sloup. 
Kde vůbec šibenice stávala? Marně po tom pátráme, protože Gnirs, popisující cestu „ke staré 
šibenici“ (1932) píše, že se jde kolem historicky velmi cenných božích muk z doby před r. 1600, které 
měly podobu vysokého pilíře 2,9 m vysokého. Ten však je dnes ztracen stejně jako druhý marter 
vysoký 3,58 m, stojící prý poblíž pahorku „U šibenice“. A tak zůstává jen možnost vypátrat, kde se 
před válkou říkalo „U šibenice“. -rš- 

Z historických památek ve volné přírodě:  

Milhostovský kamenokříž „velbloudí hlava“ 
Mezi Milhostovem a Ovesnými Kladruby v místech na domnělé staré zemské stezce stojí boží muka a 
vedle nich ulomený kamenokříž, který unikl registraci památkářů. Má ulomeno levé rameno a horní 
část, takže zbylá část připomíná jakousi „velbloudí hlavu“, tím spíše, že má ve svém centru proražen 
otvor.  

Kamenokříž leží hluboko v zemi, nad zem vyčnívá 40 cm, šířka 46 cm, miskovitý otvor má 8 cm 
v průměru a zužuje se na 2-3 cm. Hloubka kříže je 12 cm, šířka základny 18 cm. V okolí nikde neleží 
ulomené části. Vlevo od kříže mezi dvěma javory-kleny stojí staré boží muka.  

Památka je z jediného kamene, postament má rozměry 41x18x25 (Šíř-Výš-Hl), hlavní korpus 38 
(dole), 34 (nahoře) a 40x22 (dole), 20, 5 (nahoře). Deska nad korpusem je 42x cca 4x25. Oblouk je 34 
cm dlouhý, 21,5 cm hluboký a cca 14 cm vysoký.  

Vyrámované místo pro nápis je prázdné, bylo asi původně jen vepsáno, ne vytesáno. Celková výška 
77 cm.  

Místo leží asi 1 km od Milhostova ve svahu kopce při polní cestě do Ovesných Kladrub, na pravé 
straně cesty.  

Milhostovský kamenokříž přidává k záhadě stáří kamenokřížů a jejich smyslu ještě záhadu významu 
centrálního otvoru. -rš- 

Vlastivědná bibliografie Mar. Lázní po roce 1945.  
V kroužku se usilovně pracuje na poválečné vlastivědné bibliografii našeho města, kterou chceme 
vydat jako monotematické číslo Hameliky. Sama literatura o Mar. Lázních po r. 1945 sice tak obsažná 
není, chtěli bychom však do seznamu zahrnout i články z „Kulturních přehledů“ (1958-79), což je 
práce přece jen značně „nimravá“. 

HAMELIKA – pracovní materiály, vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku Kulturního a 
společenského střediska v Mariánských Lázních. Do čísla přispěli: Vladimír Kajlík, MUDr. Vladimír 
Křížek, CSc, Vladimír Šindelář a ing. Richard Švandrlík, který také číslo připravil. Pouze pro členy 
kroužku. Vychází jako občasník. Vyšlo 8. června 1979. 


