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Desítka „ARNIK“ 
V prosinci 1978 vyšlo desáté číslo Arniky. ARNIKA je informační a metodický list, vydávaný Krajským 

střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni a správou chráněné krajinné oblasti 

Slavkovský les (CHKO) se sídlem v Mariánských Lázních. Tiskovina je určena pro vnitřní potřebu aktivu 

spolupracovníků CHKOSL a vychází v nákladu 300 výtisků. 

Ačkoliv mezitím vyšlo již jedenácté číslo Arniky, vlastivědný kroužek KaSSu blahopřeje ARNICE 

k desítce a do dalších desítek přeje stále lepšící se zisk, stále kvalitnější informace a pracovníkům 

správy CHKO i dobrovolným spolupracovníkům stále tolik elánu, nadšení, pracovitosti jako dosud, 

nové naučné stezky, realizaci novým forem ochrany přírody i propagace CHKO. Příroda se dnes stává 

hlavní devizou, nejpřitažlivějším bodem pro turisty, pacienty, rekreanty. Neporušená příroda – to 

jsou léčivé prameny vyvěrající plyny, osvěžující lesy, výhledy z kopců, vodní pláně rybníků, klid břehů 

potoků, poměrně čistá atmosféra, zajímavosti botanické, mineralogické, hydrologické atd. 

Trvalá dlouhodobá plodná spolupráce našeho kroužku se správou CHKO charakterizuje celé období 

existence CHKO i kroužku. Vlastivědníci nalézají v Arnice cenné regionální zprávy především z oblasti 

přírodních věd a zde v takovém rozsahu, že se HAMELIKA z tohoto důvodu podvědomě zaměřuje 

stále více na užší vlastivědu – historii a památkovou péči. 

Desáté číslo ARNIKY přináší seznam článků a příspěvků za celou etapu desítky 1974-78 Zpravodajů (č. 

1 - 2) a Arnik (č. 3 - 10) v úsecích I. Úvodníky a zprávy, II. Ochrana přírody, III. Flora, IV. Fauna, V. 

Historie a památková péče, VI. Dobrovolný aktiv, VII. Přílohy ARNIKY. 

Soudíme, že s desátým číslem ARNIKY končí i jedna etapa CHKOSL – etapa vzniku a rozběhu 

„nováčka“ mezi CHKO V ČSSR, jakási jeho první „ pětiletka“. Druhá etapa bude náročnější v tom, že na 

CHKO se začínají lidé dívat jinýma očima – její existenci vzali na vědomí, počítají s ní, respektují ji. 

Do této druhé etapy hodně štěstí a pracovních úspěchů. 

Jak došlo k odtržení čtvrti „Šenov“ od Úšovic a k přičlenění 

k Mariánských Lázním 
V minulosti se nacházelo na území Mariánských Lázní několik výrazněji uzavřených čtvrtí, územně 

vzdálených od jiných. Ale jen do doby, kdy rychlá výstavba zaplnila volná místa, většinou louky, pole, 

9. 



méně často lesíky, novostavbami a vytvořila jediný sídelní komplex. Samostatnou čtvrtí Úšovic bývala 

část „Schönau“ – Šenov (dnes Šumava). Je to území kolem dnešní Chebské křižovatky v prostoru od 

Slovanského domu po hotelovou školu (jdeme-li po hlavní třídě). 

Jinou samostatnou čtvrtí byla vilová část zvaná „Luft“ (nebo také „Na Luftu“). Název dnes již zaniklý. 

Ležela v okolí Švandy dudáka, kde dodnes zůstal charakter vilové zástavby (mezi parkovištěm a 

plochou dráhou, ale i kolem býv. hostince Sport). Také Luft patřil pod Úšovice. 

Nádražní čtvrť (nebo „U nádraží“) se říkalo vznikající výstavbě proti nádraží. Spojení Mar. Lázní se 

světem železnicí po roce 1872 dalo vznik nejen této čtvrti, ale i rychlému stavebnímu vývoji Šenova a 

Luftu. 

Dnes vzpomeneme pohnutých chvil bojů Šenovských o odtržení od obce Úšovic. 

1. Původní katastrální rozčlenění 
Místo, kde leží Mariánské Lázně, patřilo původně pod katastrální území Úšovice. Kromě toho sem 

zasahovalo územní panství Metternichů z Kynžvartu, hranice běžela přibližně od Leningradu ke 

hřbitovu a odtud jen pár metrů nad Lesní pramen. Celá část Třebízského včetně zotavovny ROH 

Donbas patřila až do konce 19. stol. do katastru obce Šance (Valy), která původně byla Metternichů. 

Katastr Závišína a Zádubu sem zasahoval z druhé, východní strany. Např. Kamzík leží na býv.katastru 

závišínském, stejně jako golfové hřiště, Polom, Beskyd. 

Přičlenění tohoto místa k obci Úšovice má prastarý základ. Táhne se do dob, kdy tato oblast byla 

pohraničním hvozdem (před rok 1322). Později se tu odehrál pokus o založení vesnice Kapelc (1341), 

ale byl hned v začátcích zastaven. Protože osídlení trvalo velmi krátce, sotva se nám i v budoucnu 

podaří nalézt po něm nějaké stopy. Soudíme, že ves Kapelc (Kaplice?) ležela kdesi v místech hostince 

Eldorado nebo ještě blíže k lázním. Soudíme tak podle toho, že pozemky zrušené vsi byly přičleněny 

k Úšovicím a Úšovice tehdy tvořily jen jakési podhradí v místech pod dnešním kostelem sv.Antonína 

(je z r.1790). Zrušená ves mohla ležet 1 – 2 km odtud, zřejmě nedaleko zemské stezky, která tudy 

běžela od Kynžvartského průsmyku (tj.Valů). V poznámce své knihy „Alt-Marienbad“ dr.Urban (str. 

27) trefně poznamenává, že tím, že tehdejší tepelský opat dosáhl svolení krále Jana Lucemburského 

ve věci zrušení vesnice Kapelc, aby se katastr Úšovic mohl posunout dále směrem ke hraničnímu 

hvozdu, vyvstaly kláštěru potom po staletích těžkosti a velké překážky, když chtěl založit lázně a 

využít zdejších pramenů, neboť narazil na úšovické grunty.  

A tak necháme plynout staletí až do doby založení lázní.  

2. Katastrální řešení nově vzniklého sídla Mariánské Lázně  
Rozhodující událostí, která změnila směr dalšího poklidného pozvolného vývoje na tomto území, bylo 

prosazení zrušení lesní a důlní rezervace dne 9. prosince 1786. Do té doby panoval bezpodmínečný 

zákaz mýtit a stavět v těchto lesích a o jeho dodržování se staral slavkovský hofmistr – byť trochu 

archaicky, protože důvod rezervace: těžba slavkovských dolů – pomalu zanikal. Zásluhu o zrušení 

rezervace má opat Trautmannsdorf a jeho příbuzný na císařském dvoře František hrabě z Kolovrat. 

Klášter vykoupil rezervaci za 11 000 zlatých a za postoupení širokého pásu lesů mezi Kladskou a 

Volfštejnem (Vlček). 



Po několika letech váhání se začalo místo osídlovat tak, že STAAB (1871), když psal historii Mar. Lázní, 

hodnotí vývoj slovy „V prvém desetiletí 19. stol. učinily Mariánské Lázně větší rozvoj než za celé 

předcházející století.“ 

Lázně zprvu ležely stále na katastru Úšovic stejně jako nedlouho předtím vzniklé Hamrníky. Do roku 

1812 patřily k Hamrníkům a byly spravovány hamrnickým podrychtářem. Hlavní rychtář byl v 

Úšovicích. V roce 1812 byly vyhlášeny Mar. Lázně samostatnou obcí s vlastním rychtářem a 6. 

listopadu 1818 se staly veřejnými lázněmi Rakouska. Pravděpodobně až k druhému datu došlo k 

vymezení katastru pro tuto obec – věc dosti nezvyklá, když vzpomenu, že dodnes ještě je mnohde 

používán tereziánský katastr a respektovány jeho hranice obcí (!). Mariánské Lázně byly katastrálně 

vymezeny vyčleněním severní části úšovického katastru tak, že hranice na jihu běžela čarou 

Leningrad – Cristal a pod Hamelikou ke katastru závišínskému (např. Panorama leží na katastru 

Úšovic). S jinými katastry nebylo hýbáno, pouze s úšovickým. 

Zdálo se,že toto území bude bohatě postačovat pro budoucí lázně a také desítky let bylo vše 

v pořádku. Avšak vpád železnice, jak již řečeno, způsobil rychlý rozvoj v lázních samých (po roce 

1872), ale i v Úšovicích, především v místech, přiléhajících k Mar. Lázním- Nádražní čtvrť, Šenov, Luft, 

letoviska Bellevue a další. Klement v r. 1878 vypočítává úšovický katastr 18 km2, na němž leží kromě 

Úšovic (v místě Starých Úšovic pod kostelem) Hammerhäuseln (Hamrníky), Schönau (Šumava), Luft, 

Nádražní čtvrť a letoviska Bellevue (dnes di Vittorio), Panorama, kolonáda Ferdinandova pramene 

(odtud název úšovické prameny pro Ferdinandův, Rudolfův, prameny Prelátův a další z tohoto 

území), Eremitage (1880 zde bydlel F.Nietsche, později vyhořely), Švýcarský dvůr (oplatkárna za 

Taorminou), Lesní dvůr, Stich a katastrálně pod Úšovice patřila i obec Stanoviště s osadami Vysoká 

Pec, Selské mlýny. 

Tehdy (1878) měla Nádražní čtvrť jen 13 domů, Schönau 24 domů a Luft jen 8 domů, Úšovice, včetně 

letovisek avšak bez Stanovic a Hamrníků měly 89 domů. Číslování celého území bylo pochopitelně 

úšovické. Počet obyvatel bez Stanovic a Hamrníků na katastru Úšovice činil tehdy 1 544 osob. 

3. První pokus o vznik města Schönau (Šumava) z roku 1886 

 
19. června 1886 odevzdali Karel Hausmann, Jan Schicker, Adolf Techter a další na okresním výboru v 

Teplé (kam tehdy celá tato oblast příslušela včetně Mar. Lázní) žádost, aby z obce Úšovice byly 

vyčleněny čtvrti Schönau, Luft, Hamrníky a Nádražní čtvrť, a z nich, aby vzniklo městečko – 

samostatná obec Schönau – Šenov. Na podporu své žádosti uváděli, že jsou to právě oni, kteří musí 

nejvíce platit daně do Úšovic, aniž by se z Úšovic něco udělalo pro veřejné blaho po stránce 

zdravotnické a veřejné – policejní. Věc vyznívala, že Úšovice shrabují obecní peníze pro své úšovické 

akce. 

To pochopitelně rozlítilo úšovické obecní zastupitelstvo, které se 9. října 1886 na své schůzi vyjádřilo 

k návrhu takto: 

„Předloženou žádost podepsali jen někteří z obyvatelů a vlastníků domů čtvrtí Šenov, Luft, Nádražní a 

Hamrníků. Požadované odtržení a zřízení jedné samostatné obce je nesmyslné a nemá žádný závažný 

podklad. Kromě obecného úřadu, který jsme si postavili v roce 1879 se svolením okresního výboru 

v Teplé, nebyla v Úšovicích postavena žádná jiná veřejná stavba! 



A úšovické cesty by potřebovaly ještě mnoho. Osvětlení Úšovic třemi laternami nemůže být 

považováno za hýření. A položení jednoduchého vodovodního potrubí bylo přece povinností obce. 

 Obec vybírala na stavbu silnice každý druhý rok 10% obecního příspěvku. Ale z toho dostaly 

Hamrníky ještě ročně 100 zlatých na vybudování spojovací cesty s hamrnickým dvorem, kromě 

příspěvků zaplacených jejich obyvateli a plátci daní, zatímco zbylého příspěvku bylo použito 

k vybudování spojovací cesty mezi Šenovem a Úšovicemi. 

Pivní krejcar musel být použit k zaplacení dluhu, který vznikl v důsledku stavby školní budovy 

(v Úšovicích). Člověk musí žasnout, když někdo tvrdí, že se po stránce zdravotnické a policejní nic 

neudělalo. Obecní výbor se odvolává na provedenou kontrolu letošního jara, provedenou dr. 

Nedělitskou z Chebu podle nařízení c. k. okresního hejtmanství v Teplé. V doprovodu zástupců obcí 

Mar. Lázní a Úšovice bylo konstatováno, že skoro v každém domě s málo výjimkami právě majitelé 

domů na Šenově mají ve svých domech velikou nečistotu a neplní své povinnosti po stránce 

stavebně-policejní a zdravotnické. Nic tu nepomáhají hrozby pokut. Skoro běžně musely být dány 

pokuty od 10 do 15 zlatých. A to bylo zjištěno právě u těch majitelů domů z Mar. Lázní, kteří mají ve 

čtvrti Šenov své tzv. hospodářské budovy, což jsou ve skutečnosti činžovní domy! Hnůj ze svých domů 

v Mar. Lázních vyvážení sem ke svým domům a na svá pole v Šenově a zřizují tu komposty. 

Není pravdivé, že by se ulice v Šenově nacházely v neutěšeném stavu, protože je tudy vedena hlavní 

státní silnice z Mar. Lázní do Chebu a z Šenova do Chodové Plané vede okresní silnice. Tyto silnice se 

nacházejí v obzvláště dobrém pořádku. Mimoto tu jsou promenádní cesty, které byly vybudovány 

z lázeňského fondu. Bylo by si jen přát, aby každé místo mělo také silnice, jako má Šenov! 

Žadatelé dále požadují zřízení samostatné školy na Šenově. Obecní výbor Úšovic se ptá: Kdo brání 

zřídit Šenovským takovou školu a kdo jim zakazuje školu postavit? Uvádí se také, že Šenov má již 

soukromou školu, ale k jejímu zřízení nikdo Šenovské nenutil! 

Policejní službu v létě konali dva muži a dosud si ještě nikdo nestěžoval, že policejní služba není řádně 

plněna. Obecní zastupitelstvo znalo dobře své povinnosti a staralo se v přímém i přeneseném řízení o 

jejich plnění tak, že se mu nevyrovnalo ani jedno město ani jedna vesnice v okrese. Kdyby každý 

obyvatel, a zvláště pak obyvatelé ze Šenova, plnili příslušné povinnosti a příkazy, nevznikaly by žádné 

závady ani po stránce sanitární ani po stránce stavebně-policejní. 

A když konečně velevážený premonstrátský klášter v Teplé, jako jediný zámožný velkovlastník v nové 

obci, navrhované ke zřízení, oznamuje, že by nic nenamítal proti vytvoření nové obce Šenov, 

domáhající se samostatnosti, tak je toto stanovisko obecnímu výboru v Úšovicích nepochopitelné 

potud, že obec Úšovice, reps. její obyvatelé, odjakživa až do nejnovější doby pro bývalou vrchnost za 

těžkých časových poměřů přinášeli ty největší oběti pro obec, okres, zemi a stát – hmotné i lidské 

(„an Gut und Blut“), aniž by je musel tento bohatě prosperující velkovlastník k většímu výkonu nutit. 

Ano, ani jednou nepřispěl tento velkovlastník ke stavbě nové školy, ani v tom nejmenším – a proto 

žádný div, že tentýž dává svůj souhlas k nesmyslnému dělení. 

Vedeni zásadou, že svobodná obec je základem svobodného státu, uchovává obecní výbor v 

Úšovicích stále na paměti blaho obce a chce vždy jednat podle práva a zákona, aniž by přihlížel k 

tomu, zda sklízí hanu nebo chválu některých obyvatel. Z toho důvodu se tato žádost odmítá“. 

Tak reagovali Úšovice na žádost Šenovských. 



Okresní výbor v Teplé na schůzi 19. února 1887 se usnesl sestavit komisi, která by ověřila skutečnost 

přímo na místě. Komise byla sestavena 6. dubna 1887, provedla šetření a zjistila, že většina majitelů 

domů a pozemků z uvedených částí obce se zamýšleným odtržením a s vytvořením samostatné obce 

Šenov nesouhlasí. 

4. Druhý Arnoldův pokus o odtržení Schönau (Šumavy) z r.1887 
Historie vzniku Šenova začíná v dubnu 1838, kdy Anton Wenzl Bauer z Úšovic v těchto místech v lese 

na křiřovatce silnic do Chebu, k Ferdinandovu prameni, do Plané, do lázní, postavil hostinec - dnešní 

budovu Šumava. Dům hned v roce 1839 prodal sládkovi z Kynžvartu, jménem Josef Fada za 33 000 fl. 

W. W. Samota bývala řadu let výletním místem pro hosty a ve 40. letech se tu hrávalo divadlo za 

ohradou, jejíž kamenné provedené dnes můžeme vidět za domem Šumava. To bylo ono slavné letní 

divadlo, kam se za pěkného počasí vypravovala lázeňská společnost. 

Léta plynula a jen pozvolna mizely lesy, vzniklo pole a také další sousedé – domy. V roce 1870 je tu 

kromě Šumavy také Lenisin dvůr (dnes dílny PBH) a domy s úšovickými čísly 71 a 80, což byl dům 

„Vulcan“ (dnes čp. 245, dům proti Magnetu v Nerudově ulici). Majitel Josef Arnold tu měl strojní 

zámečnictví a zbytek jeho dílen využívá dnes provoz zámečnictví Městského stavebního podniku 

(Nerudova č. 7). Vulcan, zdobený dvěma sochami, uměleckými kovářskými mřížemi atd. býval živým 

centrem této čtvrti i v pozdější době (1898 uvádí se tu Strojní zámečnictví Josefa Arnolda). Dnes stojí 

ve stínu Magnetu, ale připomeňme, že býval mnohem slavnější než Magnet i než Šumava. Kde stával 

dům čp. 71, se nám dosud nepodařilo zjistit, ale soudíme, že to mohl být velice zajímavý dům Ebert 

(dnes bez čp.). Je to dnešní stará budova ve dvoře čp. 251 (kominický provoz), která tu stále při 

Chebské silnici a dnes je obestavěna ze všech čtyřech stran. Pohled do dvora stojí za to, abychom 

viděli, jak jednoduché byly první stavení v místě. 

Mistr zámečnický, Josef Arnold, když viděl, že se nepodařilo realizovat žádost o založení městečka 

Šenov – Schönau, neotálel a měsíc po zamítnutí žádosti komisí okresního výboru v Teplé, podal spolu 

s dalšími sousedy novou žádost. 

5. května 1887 předal Josef Arnold okresnímu výboru v Teplé žádost o pozměnění hranic nově se 

tvořící obce Šenova. Tentokrát okresní výbor v Teplé s vyřízením žádosti více nepospíchal. Hned 11. 

května 1887 pod č. 377 vyzval obecní úřad v Úšovicích, aby tento projednal navržený projekt na 

výborové schůzi a oznámil stanoviska nejdéle do 18. května 1887. Obci Úšovice se zdála lhůta k 

zaujetí vlastního stanoviska příliš krátká, a proto proti příkazu protestovala. Odepsala do Teplé, že 

neuznává Josefa Arnolda jako zástupce obyvatel čtvrti Schönau. 

Okresní výbor v Teplé se však nehodlal s úšovickými administrativně dlouho potýkat. Dne 20. května 

1887 předal obecnímu úřadu tento přípis: 

„Posla tohoto přípisu, který byl vydán 12.5.1887 pod č. 377 s tím, že se vyjádříte do 18.5.1887 

k zaslaným aktům, týkajících se odloučení čtvrti Schönau, které tvoří situační plán, daňová přiznání, 

žádost Schönavských, pověříte tím, že mu neodkladně předáte všechny uvedené dokumenty, neboť 

budou nezbytné pro zítřejší schůzi. Protože představitel obce Úšovice v každém případě musel 

uvedená akta prohlédnout a snad také obecní výbor, připojíte k aktům své stanovisko.“ 



Šlo do tuhého a okresní výbor už nehodlal zřizovat na žádost Úšovic další komise a protahovat 

jednání do nekonečna. Akta byla odeslána a okresní výbor (snad 21.5.1887) rozhodl o zřízení 

samostatné obce Šenov-Schönau. 

Přípisem z 23. června 1887 č. 24240 zemský výbor v Praze požádal obec Úšovice o opis usnesení 

schůze obce Úšovic z 9. října 1886, o předložení ročních účtů 1885, 1886 a plánu na rok 1887, o 

soupis domů podle domovních čísel celé obce Úšovice a konečně pro případ odloučení Šenova – o 

výpis společných nákladů. 

Proti tomu obec Úšovice prohlásila, že Šenov nemá legální zastoupení a že většina majitelů domů a 

pozemků neví nic o návrhu Josefa Arnolda, a protestovala. Neboť návrh Arnoldův byl prý obci předán 

13. května 1887 okresním výborem v Teplé a 20. května 1887 musel být tomuto znovu vrácen a 

obecní zastupitelstvo nemělo pro krátkost času příležitost zaujmout nějaké stanovisko. Také se proti 

postupu okresního výboru v Teplé ohradilo. 

Zdá se, že se znovu vývoj v řešení žádost trochu pozastavil, protože c.k. hejtmanství v Teplé 

usnesením z 31. ledna 1888 čís. 969 požadovalo od obce Ušovice stejné informace jako zemský výbor 

přípisem z 23.6.1887. Tento přípis vyřídil obecní úřad Úšovic ve stejném znění, jako vyřídil přípis 

zemského výboru (7. února 1888). 

5."Arnold kontra Ušovice" na pokračování 
Věc znovu utichla. Josef Arnold a šenovští však nelenili a znovu pokoušeli Úšovice. Odevzdali stížnost 

na zemský výbor, že nedostávají žádnou odpověď a jejich žádost není vyřizována. Jaké „bitky“ se 

tehdy odehrály, nenacházíme zaznamenáno. Ale z tónu posledního schůzování ve věci zřízení 

samostatné obce Šenova, na obecním zastupitelstvu Úšovic dne 22. dubna 1890 je patrno, že to byl 

souboj nevybíravý: 

„Usnesení: 

1. Josef Arnold a jeho druzi se zamítají, aby ve jménu majitelů domů a pozemků v Šenově, 

v Nádražní čtvrti a v Úšovicích žádali o změnu hranic obce, protože k ničemu takovému nebyli 

zplnomocněni. 

2. Velkovlastníci s výjimkou kláštera v Teplé se co nejrozhodněji ohrazují proti tomu, aby jejich 

pozemky byly vyčleněny z katastru Úšovice a přičleněny k projektované obci Šenov. 

3. Obecní výbor Úšovic protestuje co nejrozhodněji proti zřízení samostatné obce Šenov, 

protože se tím dotýká základů existence obce Úšovice, neboť by tím chyběly prostředky 

nutné k plnění povinností vlastního i přeneseného okruhu působení. Předložená petice je jen 

svévolným obtěžováním vysokého zemského sněmu a úřadu, protože jsou v ní uvedeny 

většinou jen nesprávnosti a nepravdivosti. Je nepravdou, že – jak se v žádosti uvádí – dvakrát 

tak velký díl patří projektovanému Šenovu, že patří majiteli hamrnického mlýna, vlastníku 

pozemku Františku Hufnáglovi. Tato nesprávnost vyplývá sama z přílohy, kde je celý pozemek 

Františka Hufnágla uveden pod jménem Ferdinand Treml a má jen 8 jochů 298 sáhů. Celý 

větší díl parcely z větší části nepatří projektovanému Šenovu. Dále není pravdou, že od 

předání protestu proti odtržení čtvrti Šenova se poměry změnily a že připomínaný protest je 

třeba považovat za bezpředmětný. Ani jeden z protestujících majitelů domů či pozemků svůj 

protest neodvolal ani nevzal zpět. 



4. Je přímo drzé předstírat úřadům, že v této obci panuje stav, působící zruinování daňové. O 

tom by muselo být něco známo c. k. okresnímu hejtmanství. Po této kritice je nutno žádost 

zamítnout.“ 

6. Nový faktor do sporu – Mariánské Lázně 
Stav věcí se změnil, že do sporu zasáhla strana třetí a Šenovští, když viděli, že stále nemohou prorazit 

– třebaže s podporou okresu i kláštera – vyslovili přání připojení této úšovické čtvrti k Mariánským 

Lázním. 

Obecní představitelstvo Mar. Lázní vyjádřilo svůj souhlas a obecní zastupitelstvo Úšovice naproti 

tomu vyjádřilo odmítavé stanovisko. 

Věc však již šla mimo úšovické. Dnes 10. prosince 1891 konalo se v hostinci Šumava (Schönau) 

komisionální jednání za účasti zástupců Úšovic, Mariánských Lázní, Šenova s cílem určit, které 

pozemky a stavební parcely přejdou z rukou obce Úšovice do Mariánských Lázní, a dále, jakým 

způsobem budou řešeny dosud společné majetkové poměry Šenova a Úšovic. Zástupci Mariánských 

Lázní požádali, aby od Úšovic byla odtržena čtvrť Šenov, Nádražní čtvrť a čtvrť Luft se všemi pozemky 

až k Ferdinandovu mlýnu (čp.51). (P. R. – Ferdinandův mlýn je budova mezi stanicí trolejbusu v dolní 

Palackého tř. a mezi Stavebninami proti Eldoradu.) 

Majetkové poměry měly být uspořádány podílem podle odlučujících se částí. Úšovičtí znovu odložili 

rozhodnutí. 

Dne 16. prosince 1893 na schůzi úšovického obecního zastupitelstva byl vysloven protest proti 

odtržení čtvrti Luft. Na základě usnesení schůze z 20. února 1892 požadovaly Úšovice za odtržené 

čtvrti Šenov a Nádražní odškodnění ve výši 30 000 zlatých. 

Výnosem z 17. října 1893 pod čís. 46727 zemského výboru v Praze odlučují se čtvrť Šenov-Schönau a 

Nádražní od obce Úšovice a stávají se čtvrtí Mariánských Lázní. 

Mariánské Lázně takto získaly 82 hektarů 33 arů pozemků, 7 hektarů a 30 arů stavebních parcel. 

Daňová dávka obce Úšovice činila tehdy 7 935 zlatých ročně, z toho přešlo na Mariánské Lázně 4 005 

zlatých a 76 krejcarů, na obec Úšovice 3 929 zlatých 24 krejcarů. Usnesením obecní schůze Ušovic z 

19. srpna 1894 vyjádřila obec souhlas s odškodněním za odtržené území ve výši 8 000 zlatých. Dne 1. 

dubna 1895 byla konečně převzata správa dvou odloučených čtvrtí Mariánskými Lázněmi. 

Margaretin ostrůvek prozkoumán 
Druhý z hleďsebských rybníků, dnes zvaný Ostrovní, poutal již v minulosti pozornost českých 

regionalistů. V roce 1932 jej J. Miškovský našel vypuštěný a vzhlížel k ostrůvku, kterému se říkalo 

Margaretin nebo Ostrůvek lásky. Později F. X. Kundrát i V. Neustupný upozorňovali na zajímavou 

historii tohoto ostrůvku, kde stála již před 1. světovou válkou budova. V květnu jsem se vydali k 

ostrůvku a přes obtížný přístup se dostali i k základům někdejšího domku, nalezli nedaleko odtud 

mrtvou srnku (jak se sem dostala? snad po ledě v zimě?) a řada lesních mohykánů, vysazených v době 

založení (jedle). Škoda, že Ostrovní rybník tone v záplavě bahna a nejen cesta na ostrůvek je velmi 

obtížná, ale i koupání tu bude za čas nemožné. 



K záhadě ringvalů 
(Odborné slovo o tom, co to vlastně byly ringvaly).  

V letech 1961-1962 bylo v NDR prozkoumáno dolnolužické hradiště Tornowa. Výzkum prováděli 

pracovníci Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou. Německé akademie věd v Berlíně za vedení 

Joachima Herrmanna. 

Podnět k výzkumu hradiště dalo ohrožení místa hnědouhelnými povrchovými doly, neboť hradiště 

leželo přímo uprostřed oblasti plánové těžby. Později v letech 1965-1967 byla prozkoumána také 

okolí sídliště. 

Uváděné území patřilo ke kmenovému území Lužičanů. To bylo území na severu vymezené 

Sprévským lesem, na východě ohbím střední Sprévy u Chotěbuze, na jihu pahorky Lužického valu, na 

západě řekou Dahme. Tuto plochou vodnatou krajinu oddělovaly od jiných kmenů pásy lesů: na jihu 

od Milčanů, na severu od Sprévanů, na východě od Slubjanů, na západě od Nižanů. Podobně jako jiné 

původní slovanské kraje v této části NDR je krajina poseta malými hradišti okrouhleného půdorysu o 

průměru často jen 30 až 40 m, vzdálenými od sebe 3 – 4 km. Jsou vesměs z doby, kdy tento kmen žil 

ještě nezávislým životem, tj. než se stal od 10. stol. střídavě součástí německého nebo polského 

státu. 

Písemných památek je minimum. Lužičané (Lusizi) jsou jmenováni poprvé v polovině 9. stol. tzv. 

Bavorským geografem, jenž uvádí 20 hradských obcí na jejich území. To kupodivu souhlasí (na rozdíl 

od jiných jeho údajů) se stavem, zjištěným archeology. Kronikář Thietmar Merseburský se zmiňuje o 

hradním centru jménem Liubusua, které dobyl r. 932 Jindřich I. Ostatní neznáme jmény, ale Tornow 

byl bezpochyby jedním z nich. 

Jak původně vypadalo hradiště Tornow? 
Hradiště bylo založeno na písčité vyvýšenině v inundaci řeky Schrake. Původní křovinatý terén byl 

zbaven porostu vypálením. Hradiště se zachovalo v dobrém stavu, ještě dnes přečnívají valy o 5 m 

okolní plošinu. Stavebně mělo dvě fáze. 

Starší stavba byla vybudována z hrubě otesaných dubových kmenů, naskládaných na sebe roštovitě 

do výše 5 – 6 m a mezery mezi kmeny byly vyplňovány hlínou. Vnější strana hradby byla pomazána 

hlínou, která chránila před povětrnostními vlivy a chránila proti nepřátelskému výstupu na hradbu 

nebo založení požáru. 

Kolem hradby byl vyhlouben až do spodní vody hluboký příkop, opatřený navíc palisádou. Z jihu byla 

proražena do hradby tunelovitá brána, ke které se přicházelo přes příkop po dřevěném mostě. Vně 

byla uzavřena vraty a snad i zevnitř. 

Spodní část hradby se směrem dovnitř rozšiřovala a dávala 30 – 35 dutých prostor. Byly to jakési 

kasematy, dočasné příbytky pro všechny, kteří ve chvíli nebezpečí se seběhli do hradiště, které 

sloužilo jako útočiště. Proto se tu také nenalézají žádné stopy po trvalejším pobytu. 

Starší fáze hradiště Tornow sloužilo jako útočiště, v němž bydlel pouze strážce. V hradbě na obvodu 

byla studna, mlýnice, kasematy. Most přes vodní příkop byl jediným přístupem. 



Uprostřed hradiště byla studna a vedle ní, malá prohlubeň plnila zřejmě úlohu sýpky. Severozápadně 

uvnitř hradiště byla kdysi dřevěná budova obdélníkového půdorysu – mlýnice, neboť v menší jámě tu 

byl nalezen žernov na mletí obilí, z kamene. U vstupní brány byly nalezeny rovněž stopy dřevěné 

stavby, ale se stopami stálého užívání. Zde bydlel náčelník nebo správce hradiště s rodinou, zatímco 

ostatní lidé žili v okolí a sem se schylovali v případě potřeby do hradebních kasemat. 

Staré hradiště zaniklo požárem, a to asi velmi náhlým, protože obyvatelé nestačili odnést ani zásoby, 

jež shořely. Mohlo dojít k nečekanému přepadu, ale není vyloučena ani nešťastná náhoda. Na 

troskách předešlého byl vybudován nový hrad. 

Nová stavba se značně lišila od předchozí a především se zúžil prostor uvnitř hradiště z 25 m na 

pouhých 15 m v průměru. Zdá se, že zatímco staré hradiště sloužilo jako útočiště většímu množství 

osob i s majetkem, v druhé fázi nezbývá pro tolik osob místo. Je to již sídlo hradního pána s malou 

družinou, ne více než 20 osob, ubytovaných ve třech místnostech na obvodu hradby. Původní 

zemědělský lid, sociálně nediferencovaný, se již začal rozvrstvovat a okolní ovládané obyvatelstvo 

platilo různé dávky – potraviny, kožešiny, textil, dobytek, len, keramika. 

Joachim Herrmann po rozboru nálezů, kontrolně doplněném analýzou radioaktivního uhlíku datoval 

starší fázi hradiště v Tornowě do 7. – 8. století, mladší fází do 1. pol. 9 století. 

Odhalením hradiště lužických Slovanů z 7. – 9. st. práce archeologů v této oblasti neskončily. Při práci 

se naráželo na stopy osídlení v bezprostřední blízkosti hradiště. Z nich poloha Borchelt, těsně před 

branami hradiště, byla osídlena v době římské, tj. ve 3. - 4. stol. n. l. germánským obyvatelstvem. Ve 

složité stratifikační situaci se podařilo archeologům rozlišit dvě fáze staršího osídlení a čtyři fáze 

pozdější slovanské osady. Tyto prvé dvě starší fáze jsou totožné s našimi dvěma fázemi hradu. 

Ve starší fázi osídlení bylo v okolí 12 chat kůlové konstrukce se stěnami z břeven, zčásti z proutí. 

Obydlí se skupovala do 8 větších hospodářství, jejímiž vlastníky byly velkorodiny. J. Herrmann 

odhaduje počet obyvatel na 300 osob. 

Při požáru staršího hradu vyhořela zároveň i osada. Mladší fáze se odlišuje v celkovém uspořádání 

obce. Měla jen 170 lidí, nivalizovaných sociálně ve shodné závislosti na hradním pánu. 

Když v pol. 9. st. vyhořela i mladší osada, osídlení ve třetí fázi bylo ještě menšího rozsahu, až na 

dvorec, kam asi přesídlil hradní pán. Začal přesun k chovu dobytka, což trvalo do 12 – 13. stol. 

Výzkum Tornowa a blízkého Vorbergu přinesl další poznatky a především vymezení tzv. keramiky 

tornowského typu. Jsou to dvojkonické nádoby, formované pečlivě na hrnčířském kruhu, nejčastěji s 

plastickým pásováním. Vyskytují se v Lužici a ve středním Poodří, tj. v krajích, jež se tehdy kryly s 

kmenovým územím Lužičanů, Slubjanů, Dědošanů a snad i Milčanů. Datování do 7. – 8. stol. umožňují 

průvodní nálezy jako ostruhy s háčky a jiné kovové předměty ze slovansko-avarského období. Tato 

keramika doznívá v 9. – 10. století. 

Tato zpráva je značně serioznější než hypotézy Karla Albertiho. Mezi Herrmannem a Albertim ovšem 

leží 60 let, v nichž historické vědy urazily velký krok v metodách poznávání. 
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Mariánské Lázně před 150 lety, co psal Felbinger 
Nejstarší kronikář Mar. Lázní J. N. Felbinger o roce 1829 zaznamenává, že 8. 4. 1829 přijel do lázní 

krajský hejtman z Plzně von Bumel a byl uvítán dělovými salvami (!). 22. 4. 1829 začal stavět dr. 

Danzer dům čp. 4 (dnes Sevastopol). V září 1829 byla otevřena silnice typu „chaussee“ do Karlových 

Varů, v týž čas se začaly provádět Skalníkem u Ferdinandova pramene v Úšovicích parkové úpravy. 

Jeho Jasnost kníže Thurn a Taxis byl tu po desáté na léčení, z toho 8 let pobýval vždy u Felbingera v 

jeho „Císaři Rakouském“ (čp. 3 – Tatra). Boudy na kolonádě pronajaty na tři roky kupcům a často tu 

pobýval Metternich z Kynžvartu. 

Slavný malíř našeho kraje v 18. století  

Eliáš Dollhopf 
Eliáš Dollhopf, západočeský malíř fresek, se narodil 13. ledna 1703 v Tachově a zemřel 12. prosince 

1773 v Horním Slavkově. Ve svém rodném kraji zanechal úctyhodné dílo, setkáváme se s ním v celé 

oblasti Slavkovského lesa. 

Ucelený odkaz Dollhopfův najdeme především v Teplé. V klášterním kostele Zvěstování P. Marie je 

románsko-gotická klenba bohatě vyzdobena freskami Eliáše Dollhopfa. Fresky jednak ilustrují 

loretánské litanie, ve druhé části ukazují výjevy ze života bl. Hroznaty – zakladatele tepelského 

kláštera. 

Některé tyto výjevy, např. Hroznatův vstup do premonstrátského řádu v roce 1201, jsou historicky 

doloženy, jiné například zázračné zachránění tonoucího chlapce Hroznaty Pannou Marií, jsou 

popisovány v legendě o Hroznatovi, která byla napsaná v 13. století a je uchována v klášterní 

knihovně. Fresky pocházejí z roku 1756. 

Na severní straně klášterního kostela je v románské apsidě umístěna Hroznatova kaple, kde je velká 

olejomalba, jejímž autorem je také Dollhopf. Olejomalba představuje Hroznatu – zakladatele klášterů 

v Teplé a v Chotěšově. V tepelském klášteře jsou uchovány i dva portréty od Eliáše Dollhopfa. Je to 

portrét císařovny Marie Terezie a jejího manžela Františka Lottrinského. Oba obrazy jsou umístěny v 

předsálí klášterní knihovny. 

V Teplé, v děkanském kostele sv.Jiljí, jsou také Dollhopfovy fresky, představující život sv. Jiljí. Fresky 

byly restaurovány na konci 19. stol. po požáru kostela. 

Ve Slavkově žil Dollhopf dlouhou dobu, byl tak váženým občanem a starostou města. Fresky maloval 

ve špitálním kostele sv. Anny a sv. Josefa. Pro kostel sv. Anny dělal také obraz sv. Eliáše. Ve 

slavkovském muzeu byl Dollhopfův obraz sv. Cecillie, sv. Trojice a portréty některých významných 

občanů. 

Karlovarský kostel sv. Máří Magdaleny byl postaven na popud císaře Karla VI. v roce 1732. Císař při 

návštěvě Karlových Varů shledal kostel příliš malý a nedostatečný pro tak významné lázně a věnoval 



na jeho stavbu 1000 dukátů. Kostel stavěl slavný architekt Kilián Ignác Dienzenhofer a freskami ho 

vyzdobil Eliáš Dollhopf. Kostel byl otevřen v roce 1736. 

Ve Stříbře v kostele Všech svatých pracoval Dollhopf v roce 1766. Zhotovil tam obraz na hlavním 

oltáři a fresky na klenbě v presbyteriu. V kostele na Pístově zobrazil Eliáš Dollhopf na freskách život 

sv. Bartoloměje. V Chlumu nad Ohří vyzdobil slavný poutní kostel Nanebevstoupení P. Marie, který 

patřil křižákům s červenou hvězdou. 

V roce 1767 byl Dollhopf pozván, aby maloval fresky v klášteře Waldsassen v Německu (klášter leží asi 

7 km od Rozvadova). 

Některá díla Dollhopfova se nedochovala. Tak například v Jáchymově shořela v kostele sv. Jáchyma 

Dollhopfova křížová cesta při požáru 1873. V Tachově vyzdobil Dollhopf freskami kostel sv. Jana 

Křtitele, ale tento kostel byl již po prvé světové válce v ruinách. V r. 1973 vyhořel Nový dvůr u Dobré 

Vody a zničeny Dollhopfovy fresky z roku 1761. Dollhopf působil i v Bavorsku, ale ani tam se většinou 

jeho dílo nedochovalo. 

Neměli bychom dopustit, aby se památky po Eliáši Dollhopfovi dnes devastovaly a nutno zachovat 

všechno co zbylo. Nezáleží to jen na ústředních orgánech památkové péče, ale na každém národním 

výboru a na každém jednotlivci. Je naší povinností předat dědictví po starých umělcích i budoucím 

generacím. 

Eva Klausnerová 

Národnostní složení mariánskolázeňských hostů za 1. republiky 
Odkud přicházelo nejvíce hostů do Mariánských Lázní za 1. republiky? Vyjdeme-li z dnešního stavu, 

asi nás překvapí, že 90% hostů přicházelo ze zahraničí. Vybrali jsme rok 1929 – tehdy kulminovala 

sezónní frekvence v místě na 41 226 hostů. Avšak i jiné roky ukazují obdobné národnostní složení 

hostů. 

Stát: Hostů: v % 

ČSR 
Cizina 

5 250 
35 976 

12,7% 
87,3% 

z toho: 
Zámoří 
USA 
ost. Amerika 
Afrika 
Asie 
Austrálie 

 
1 303 
981 
123 
120 
74 
5 

 
3,2% 

Evropa 
v tom: 
Německo 
Rakousko 
Polsko 
Maďarsko 
Rumunsko 
Velká Británie 
Francie 

34 673 
 
23 520 
2 457 
3 673 
1 430 
806 
488 
314 

84,1% 
 
57,0% 
6,0% 
8,9% 
3,4% 
2,0% 
1,2% 
0,8% 



ostatní Evropa 1 983 4,8% 

 
Německy mluvících hostů z ciziny bylo 65 %, z Československa není známo (domácí Němci). 

Ochrana přírody 
Vede Vladimír Šindelář  

Neznámé prameny mezi Kynžvartem a Mar. Lázněmi 
Odbočíme-li ze silnice z Valů do Kynžvartu v horní zatáčce za železničním mostem na lesní cestu, 

dostaneme se asi po 400 m k pojízdným úlům a pod nimi vpravo leží údolí malého potoka. 

Zde – asi 100 m níže – leží neznámý minerální pramen. Neznámý – to platí jen pro nás, protože 

někdejší obyvatelé z okolí kyselku dobře znali a upravili její jímání ve dvou jímkách. Kyselka leží v 

těsné blízkosti potoka, dokonce níže než samotný potok. Proto je pravděpodobné, že je zčásti sycena 

i touto potoční vodou. Kyselka vyvěrá 250 m od hlavního řečiště potoka a asi 100 m pod jeho 

hladinou. Jímky mají rozměry: přední strana k potoku – 40 x 55 cm, zadní ve stráni 45 x 60 cm. Jsou 

šalovány prkny a na jaře, když bylo v potoce hodně vody, docházelo na přední jímce k zajímavému 

úkazu intermitování minerálky z malé dutinky v šalování. Později úkaz zmizel. 

Druhý z minerálních pramenů leží vlevo od silnice za železničním mostem za polem asi 100 m od 

silnice nedaleko osamělého smrku. Tento pramen popisuje ve svém soupise minerálních vod 

Mariánskolázeňska M. Dovolil (1953) pod č. 73. Kyselka je jímána v dutém pařezu průměru 57 cm, 

výška nad zemí jen 10 cm (Dovolil uváděl 100 cm) a stále obrůstá mechem ze všech stran. Pramen leží 

asi 20 m od smrku a je v louce málo nápadný, pouze rezavé skvrny v okolí ho prozradí. 

„Zvířecí hřbitov“ u Sítin? 
Asi 2 km od Sítin na cestě ve směru k Nimrodskému kruhovému valu leží zajímavý útvar 

obdélníkového tvaru. Jdeme-li od Sítin jihozápadním směrem je na pravé straně cesty. Hledali jsme tu 

starou zemskou stezku a objevili mnoho rozrytých úvozů a také tento tvz. „zvířecí hřbitov“, jak místu 

říkají někteří lesáci. Je obdélníkového tvaru 13 x 40 m, kolem dokola hustě osázen jehličnany 

(připomíná zaniklý živý plot) a uvnitř obdélníka leží 8 až 10 asi metr vysokých kopečků („hrobů“), 

dlouhých cca 8m.Právě pro tyto pahrbky došlo asi k volbě názvu místa „hřbitov“ a „zvířecí“. V čele 

dnes už stromy zarostlého místa stojí tři menší modříny. Stromy na pahrbcích mají už několik desítek 

let. 

Podle „živého plotu“ okolo se dá soudit, že nejde o nějaké prastaré místo, ale „cosi“ co bylo ještě 

před 2. světovou válkou asi upraveno a pečováno o to. Že by šlo o nějaký vojenský hřbitov či morový 

z nějaké epidemie? např. španělské chřipky po 1. sv. válce? Vysvětlení jsme dosud nenalezli. 

HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku Kulturního a 

společenského střediska v Mariánských Lázních. Do čísla přispěli: Eva Klausnerová, Vladimír Šindelář a 

Ing. Richard Švandrlík, který toto číslo také připravil. Pouze pro členy kroužku. Vychází jako občasník. 

Deváté číslo ze dne 25. června 1979. 


