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Památce preláta Karla Reitenbergera (J. F. Smetana) 
Báseň s tímto názvem napsal Josef František Smetana, jeden z největších Čechů ve své době, profesor 

plzeňského gymnasia, premonstrát, ryzí svobodomyslný vlastenec přítel Tylův a bratranec Bedřicha 

Smetany. J. F. Smetana mnohokrát navštívil Mariánské Lázně, jako spisovatel tu také psal a vyvíjel 

vlasteneckou činnost. Proto se k jeho postavě v budoucnu ještě vrátíme. 

Dnes uveřejňujeme báseň z roku 1857 o Karlu Reitenbergerovi u příležitosti 200 let Reitenbergerova 

narození. Za báseň z roku 1857 zasunul J. F. Smetana delší poznámku, která zcela osvětluje vztah 

českých obrozenců k Reitenbergerovi a je psána v době po jeho smrti (1860) dodatečně k sepsané 

básni. Rovněž i poznámku uveřejňujeme. 

(1857) 
Nad Alpami Tyrolskými 

září hněvu ruměnec 

že nevinný mezi nimi 

zatknut vypovězenec.  

Již třináctý rok tam tráví 

zbožnou sílen důvěrou 

s trpělivou myslí snáší 

křivdu sobě činěnou. 

Za to že čilostí ducha 

ústav svůj byl zvelebil 

a neznámé nevšímavé 

jméno jeho oslavil. 

Že zbavil jej nezdolnosti, 

ušpiněné stařeny 

Že mu odkryl nejtajnější 

blahobytu prameny

Že otevřel světlu zdroje 

divotvorně léčící, 

k nimž putuje každoročně 

člověčenstvo trpící.  

Z bažinaté lesní pouště 

že vykouzlil zahradu, 

na ní založil kvetoucí 

světoznámou osadu. 

Kamž chorobných tisícové 

ze všech končin spěchají 

u Najadek divotvorných 

uzdravení hledají. 

Odkud símě vzdělanosti 

po bývalých pustinách 

šíří se i zámožnosti 

po okolních krajinách.

15. 



To že proti hlupstva vzdoru 

dovedl činnosti svou 

za to jemu doživotní 

vyhnanství jest odměnou. 

Množitele díla jeho 

prsa zdobí čestný řád, 

tvůrce ale díla toho 

jímá alpský Křivoklát.  

Na ovoci štěpů jeho 

bratři sobě chutnají 

křivdu však mu učiněnou 

napravit se zdráhají. 

Všechny jeho protivníky 

Bůh již k soudu povolal, 

oběť jejich nenávisti 

posud v zdraví zachoval.  

Zachoval jej, bychom skvrnu 

nevděčnosti smazali 

a o jeho navrácení 

jednosvorně žádali.  

Aby spatřil zralé plody 

krásně vzrostlých sadů svých 

večer dnů pokojně strávil 

v kruhu bratří smířených.

Josef František Smetana „Památce preláta Karla Reitenbergera“ 1857 

Poznámka J. F. Smetany 1860 po smrti Reitenbergera: 
„Když jsem toto psal – z počátku roku 1857 jsa ještě ve slepotě – byla naděje, že se ještě navrátí, aby 

poslední léta ve vlasti strávil a kosti své mezi bratry složiti mohl. Zášť ale klášterská posud 

nepominula, a když se o tom jednalo, protivili se někteří bratři, a sice právě z mladých, kteří jej ani 

neznali, návratu jeho. Tak tedy zůstal v exilu svém, praemonstrátském klášteře Vilten u Innsbrucku 

po třiatřicet let, až ho všemohoucí Pán z něho vysvobodil, povolav jej do vlasti věčné – 21. března 

1860 v osmdesátém prvním roce věku! 

Karel Kašpar Reitenberger, narozen 29. prosince 1779 v městečku Úterým (Neumarkt), panství 

Teplského, vstoupil do řádu praemonstrátského v Teplé (1801), složil sliby řeholní (1803), na kněžství 

ordinován 1804, stal se sekretářem opata Pfrognera a po smrti jeho za opata vyvolen 28. dubna 

1813, tedy v třiatřicátém roce věku svého. Hlavní snaha jeho byla rozšíření a zvelebení Mariánských 

Lázní, jejichž zakladatelem on vlastně jest, on počátky za opata Pfrognera tam učiněné, jako vystavění 

prvních lázní 1808 toliko jeho usilováním a zápasením s nechutí opatovou staly se. 

Tak veliké podniknutí vyžadovalo také velikých výloh, pro klášter ovšem velmi těžkých, jehož důchody 

pouze na nevýnosnou cekonomii (naše pozn. zemědělství) a lesy obmezeny byly, pročež když také 

příspěvky zámožnějších farářů požadoval, popudil proti sobě staré protivníky své, z nichž hlavní byli P. 

Maxmilián Max, tehdejší farář v Číhané, a P. Evermons Artelt, děkan v Teplé. 

Ti naň žalovali, že zboží klášterní promrhává, staví prý lázeňské místo pro své vyražení, kdežto se 

nepočestně baví, s nebezpečnými cizinci obcuje aj., hledíce všemožně nechuť bratří proti němu 

vzbuditi, kteráž, se také u některých starších konventuálů jevila, nevrlých na to, že mladý opat lesku 

vnějšího a novověké uhlazenosti milovný rozličné novoty zaváděl, obvyklou špínu a škváry vymítal, 

společný stůl s konventem držel, odstraniv bývalé porce, poháry a nádoby cínové, uspořádav vše 

čistotněji a vkusněji. Strana odporníklů opatových vzrůstala vždy více, držána mnohá vyšetřování jak 

od arcibiskupa – první od Chlumčanského 1824 – tak od guberny, a jakkoliv se v nich ničehož proti 

opatu nedokázalo, ustanovena přece konsulta (1826) z náčelníků strany protivné, bez níž opat 

ničehož činiti nesměl.  



Když se opat proti tomu vzpouzel, nechtě se podrobiti protivníkům svým, umínili jej docela svrhnouti, 

a nemohouce ničehož podstatného proti němu dokázati, udali ho, že proti císařovně Karolině 

Augustě nepočestně se vyjádřil. Byla to zajisté snad jediná vada opatova, že jsa velmi hovorný při 

stole, často nepatřičně a nepředloženě mluvil, nemysle na nic urážlivého a mezi svými býti se 

domnívaje. Tak jedenkráte, když po delší nemoci císaře Františka císařovna Karolina s císařem 

rozličné výlety konala, vyjádřil se opat při stole o tom přihrublým vtipem. Nenadál se, že vedle něho 

sedí Jídáš, který po každém neprozřetelném slovu jeho slídil a vše si pro budoucí potřebu 

zaznamenal, totiž převor sám, od něho ustanovený, který se před ním nejvíce plazil - P. Klemens Eckl. 

Ten se s tím nyní, po letech vytasil pomocí P. Adolfa Koppmanna, tenkrát profesora bohosloví ve 

Vídni – potomního nástupce Reitenbergerova – jenž měl známost s P. Jobem, zpovědníkem císařovny 

Karoliny, doneslo se to k ní a pád opatův byl rozhodnut. 

Pokynuto mu, aby rezignoval a vykázán mu klášter Vilten u Innsbrucku za budoucí bydliště, kamž se 

23. října 1827 odebral. 

Prelát Karel byl muž sličný, vzrůstu vysokého, outlého, tváře příjemné, hovorný, vlídný a přívětivý, 

takže každého při prvním seznámení pro sebe zaujímal. Tak i mne zaujal velice, když jsem roku 1823 

co kandidát do Teplé přišel. Od něho jsem byl do řádu přijat a v jeho ruce jsem také profess složil (23. 

října 1825). R. 1837 jsem jej s neb. kollegou Alfrédem Zuchtem ve Viltenu navštívil, což mu velikou 

radost způsobilo.“ 

Tato poznámka Josefa Františka Smetany nám zcela jednoznačně vysvětluje – a dokonce v českém 

jazyce – příčinu osudu Reitenbergerova. Přitom je to poznámka velmi zasvěceného tepelského 

premonstráta, navíc nebojácného v boji o českou otázku, proti církevním nešvarům i proti panujícímu 

rodu Habsburků. Poznámku připsal k básni Smetana těsně před svou smrtí v březnu 1861. 

Není vyloučeno, že v pozůstalosti budou i české básně o Mariánských Lázních z poloviny 19. stol.  

Literatura: Josef František Smetana „Básně“ – vydal Spolek přátel literatury a umění v Plzni, 

nakladatelství F. Šimáčka Praha 1903 

Bibliografie „Kulturního přehledu Mar. Lázně“ v 2. Pololetí1979 

(měsíce VII. – XII.) 
„Galsův pohár 16. - 19. 7. 1979“ VII. /s. 4-7 

„XIX. mistrovství Evropy juniorů v golfu“ VII. /s. 9-10 

Havlíček Václav „Výtvarný klub amatérů“ VII. /s. 20 

Chaloupková Jana „Z minulosti tepelského kláštera a jeho knihovny“ VII. /s. 31-32, VIII. /s. 31-32, 

IX./s. 30-31, X. /s. 31-32 

Havránek Jan „Orchidaceae“ CHKO, VII. /33-34, 

Holzknecht Václav Dr. „Mariánské Lázně“ VIII. /s. 4-5 

„XX. Chopinův festival“ VIII. /s. 6-11 

Havránek Jan „Obdivuhodný akrobat naší oblohy – rorýs obecný“ VIII. /s. 33-34 

Havránek Jan „Pětileté výročí“ IX. /s. 26-27 (CHKO) 

„XI. ročník soutěže Minutafilm“ IX. /s. 41 

Kováč Alexandr „Mládež v Mariánských Lázních“ X. /s. 4 



Pačes Václav Dr. „Pacient v Mar. Lázních“ VII. /s. 29-30, VIII. /s. 29-30, IX. /s. 28-29, X. /s. 29-30, XI. /s. 

30-31, XII./s. 30-31 

Havránek Jan „Přišlo indiánské léto“ X. /s. 33-34 

„Nácvik na spartakiádu 1980“ X. /s. 38 

Klikorka Ladislav „Důstojně oslavíme Měsíc ČSP a 62. výročí VŘSR“ XI. /s. 2-4 

„Hovory s občany listopad 1979“ XI. /s. 16 

„Hifiklub Svazarmu Mar. Lázně“ XI. /s. 17 

Havránek Jan „Podzimní hojnost i strádání“ XI. /s. 32-33) 

Batelka Ivo „Pionýři v Mar. Lázních“ XII. /s. 6-8 

Švandrlík Richard „200 let fundator urbis Karel K. Reitenberger“ XII. /s. 28-29 

Havránek Jan „Zimní přírodou Slavkovského lesa“ XII. /s. 32-33 

Výskyt vzácné květeny v okolí Lázní Kynžvartu 
Slavkovský les, býv. Císařský les, vyznačuje se obzvláštním bohatstvím květeny. Mimo běžné druhy, 

vyskytující se ve všech krajích Čech dlužno si obzvlášť všimnout některých vzácných rostlin, mezi 

nimiž jsou i druhy patřící do alpské květeny. 

Poznámky k orientačnímu plánku: 

1. Brusnice neboli borůvka baření nebo tečkovaná (Vaccinium uliginosum) vyskytuje se na planině 

Laubere u Vysoké (Maiersgrün) 

2. Otáčivá rostlina Spiranthes se vyskytuje na planině Gesser u Háje (Grafengrün) 

3. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) je na planině „Münlen“ u Háje (Grafengrün), dále 

na louce u kyselky „Judensäuerling“ mezi Malou Hleďsebí a Drmoulem, dále na louce mezi 

Úbočnou cestou a Černým rybníkem u Manského dvora (Lehenhof), a na louce „U minerálky“ při 

levé straně cesty z Kynžvartu do Úbočí (Amonsgrün) 

4. Rozchodník (Pinquicula) nalézá se na louce za koupalištěm Riviéra ve Velké Hleďsebi a na 

Kladské 

5. Upolín evropský (Trolius europeus) vyskytuje se na louce u Brtné (Zeidelweid) a u Pramenů 

(Sangerberg) a na lesních plochách na Kladské 

6. Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) je na úbočském Špičáku, na svazích kolem Lázní Kynžvartu 

7. Rojovník bahenní (Ledum palustre) je na planině Kladská 

8. Náprstník červený (Digitalis purpurea) je kolem tzv. Kňafáku (Kneipelbach) v Podlesí (Markartov), 

na Kladské při cestě Richardka nad Jelením vrchem (Hirschfleck) a za starým seníkem pod 

kavárnou Polom, dnes domov důchodců. 

9. Oměj-šalamounek pravý a modrý ((Apenitum napenus) je na Těšovském vrchu u Těšova 

10. Kapradě serpentinové (Asplenium caneifolium a Asplenium aduterinium) a Erica carnea jsou na 

serpentinových vřesovištích Vlček (Volfstein) 

11. Hvozdík pyšný (Dianthus superbus) je tamtéž 

12. Zimozeleň (Chimophila umbellata) je pod Kynžvartem 

13. Větrobýl (Orchis) – všechny druhy jsou pod Kynžvartem 

14. Vstavačovité (Gymnadenia), všechny druhy i druhy Ophrys jsou v okolí Kynžvartu 

15.  Jazýček (Himantoglosum hiveinum) je pod Kynžvartem 

16. Hořce (Gentiana) – téměř všechny druhy 

17. Konvalinka (Convalaria maialis) 



18. Ďáblík bahenní (Calla palustris) vyskytuje se v rybnících a potocích u Úšovic 

19. Kosatce (Iris), téměř všechny druhy, zvláště sibiřský (Iris sibirica), lidově se jim říká „Netopýr“ 

20. Mléčivec alpský (Mulgenium alpinum) 

21. Vřes jarní, vřesovce (Erica carnea) na plochách u Smrkovce (Schönficht) na Vlčku (Woflstein) 

22. Lýkovec (Daphne mezereum) při cestě z Horních Lazů na Smrkovec 

23. Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) 

24. Plavuň (Lycopodium), všechny druhy 

25. Náprstník žlutý a bleděžlutý (Digitalis) 

26. Vemeník dvoulistý (Platantia bifolia) 

27. Jaterníky (Hepatica) 

28. Leknín bílý (Nimphea alba) 

29. Prha chlumní (Arnica montana) ve značném množství v okolí Kynžvartu a Staré Vody 

30. Svítící mech na Bludném kameni (Irrstein) a na Dyleni 

31. Šicha černá (Empetrum nigrum) v bažinaté a slatinné oblasti severně silnice mezi Starou Vodou a 

Lískovcem (Haselhof) 

U přehrady Mar. Lázní se vyskytují vzácné vodní rostliny, a v okolí na Kladské jsou aklimatizovány 

rododendrony, mezi nimiž jsou různé druhy cizokrajných jehličin. R. 1875 postavil na Kladské kníže 

Schönburg-Waldenburg lovecký zámeček ve švýcarském slohu a r. 1878 byla postavena kavárna U 

tokajícího tetřeva. Okolí bylo přitom parkově upraveno. 

Uváděné výskyty jsou z roku 1948. 

Bohumil Česal 

V době oprav Kynžvartského zámku, 
který byl napaden dřevomorkou a je uzavřen na neurčito, zaslouží si pozornosti zámecký park, téměř 

stohektarový, se vzácnými dřevinami, stoletou javorovou alejí. V něm je i bývalý pivovar, kaple sv. 

Kříže na Májovém vrchu, 300letá lípa pod hrází Zámeckého rybníka a bývalé sklepy, čajovna, 

Tatiščevova skála, pomník hraběnky Pascaliny a pomník dvou císařů, Františka a Ferdinanda z roku 

1815 a řada dalších zajímavostí. 

Topografie Mariánských Lázní geologicky 
Geologický pohled na mariánskolázeňské území nám vysvětluje nejen uložení hornin ale i původ 

minerálních pramenů této oblasti. Po stránce geologické je tato krajina velmi zajímavá. Přitahovala už 

v minulosti zájem mineralogů a různých odborníků jako byl Kašpar Šternberk, J. W. Goethe, J. J. 

Berzolius atd. Zde probíhal spor o původu hornin mezi platonisty a vulkanisty (plutonisté hájili původ 

z vody, vulkanisté z ohně), spor o původu kyselek (zda přicházejí z nitra země či jsou syceny 

srážkovou vodou). 

Hlavní horniny jsou tu žula a krystalické břidlice. Tyto břidlice jsou starší než žula a žulové magma jimi 

proniklo z nitra země až v pozdějších dobách. Tento kraj byl již v prvohorách součástí Hercynského 

pohoří spolu s ještě starší Šumavou. Tato horská pásma vyčnívala nad hladinu tehdejšího evropského 

moře, takže zůstala ušetřena mořských nánosů (např. v severních Čechách to byl pískovec). 



Koncem druhohor a v třetihorách došlo k vyvrásnění Alp a Karpat a přitom rozpukal starý český masiv 

působením tektonických tlaků z jihu. Avšak obdobím hlavních přeměn, které určily dnešní tvářnost 

západních Čech, jsou třetihory. Tehdy došlo k mohutným změnám, které dokončily vyvrásnění Alp a 

Karpat. V českém masivu tlak na jednotlivé kry způsobil, že byly buď vyzdviženy nebo poklesly. Tak 

vznikla Šumava, Krušnohoří, Krkonoše. Tam, kde horotvorný tlak působil na nějakou nepoddajnou 

překážku, vznikly mohutné zlomy – jako v oblasti Krušných hor a v okolí Mariánských Lázní. 

Prvá zlomová linie, tzv. krušnohorská, sleduje směr od Chebu ke Karlovým Varům na Mostecko a až k 

Ústí nad Labem. 

Druhá zlomová linie je tzv. mariánskolázeňská a má směr „hercynský“. Běží od severozápadu na 

jihovýchod, což je směr starého pohoří. V třetihorách vznikla zlomová linie mezi Slavkovským lesem 

na jedné a Českým Lesem na druhé straně. Táhne se od osady Leimbruck přes Žandov, Mariánské 

Lázně k Plané a ke Stříbru. Tato zlomová linie byla důležitá pro vznik mariánskolázeňských pramenů.  

Ve třetihorách zasáhl do těchto dějů ještě vulkanismus, kdy ze žhavého nitra země vystupovalo na 

povrch čedičové a znělcové magma a vytvořilo místy celé hory. Tak vznikly např. Doupovské vrchy, 

České Středohoří, Trosky, Bezděz, Říp, Ralsko, Kunětická hora a v okolí Mariánských Lázní – Podhora, 

čedičový suk, u Chebu Komorní a Železná hůrka. 

Geologické složení okolí Mariánských Lázní 
Mariánské Lázně leží v údolí, které má směr severojižní a na jihu se otvírá do Plánské kotliny. Plánská 

kotlina je průměrně 500-600 m n. m. a jejím podkladem je na západní straně žula, ovšem silně 

rozpukaná, na východním okraji rula. V této rule proniká severojižním směrem křemenný val, který se 

pak u Mariánských Lázní ostře zahýbá na severozápad, sleduje linii kynžvartského poklesu a ztrácí se 

v Chebské pánvi. 

U Chodové Plané leží na starším žulovém a krystalickém podkladu sladkovodní terciér. 

Slavkovský les je náhorní planina převážně 700-800 m n. m. Jejími vrcholy jsou čedičové kupy Lesný 

983 m n. m. a Lysina 982 m n. m. Podkladem Slavkovského lesa jsou žula a krystalické břidlice. 

Z krystalických břidlic převládají hlavně amfibolity a rula. 

Tepelská vrchovina leží východně od lázní a je tvořena amfibolity a čedičovou kupou Podhorou (846 

m n. m.), nejvyšším bodem pohoří. U Černošína je Vlčí hora (701 m n. m.). Ve východní části Tepelské 

vrchoviny nalézáme další lávové příkrovy jako Vladař u Žlutic, Chlum u Manětína, Krasíkov, Hradištní 

vrch u Konstantinových Lázní aj. Zatímco amfibolity ve Slavkovském lese vytváří nesouvislé celky, 

obklopené rulou a žulou, Tepelská vrchovina je vlastně téměř jediný souvislý celek amfibolitů. 

Krystaly amfibolu sloupcového tvaru nacházíme na kontaktu s čedičem v lomu na Vlčí hoře 

(Gotthard). 

Žula spolu s krystalickými břidlicemi je základní horninou pramenského území Mariánských Lázní. Jde 

o hrubozrnnou žulu s řadou odrůd kde: na Karole je tzv. cínová žula s jemnou strukturou a 

chodbičkami a dutinami, na východním svahu je tzv. granitit – žula s hojnou příměsí slídy; v malém 

Švýcarsku u Esplanade je hrubozrnná porfyrická žula s příměsí bílého ortoklasu. 

Na žulovém podloží se shromažďují spodní vody, což má význam pro vznik zdejších minerálních vod.  



Dnešní obraz údolí Mariánských Lázní je výsledkem jednak tektonických poruch v třetihorách, jednak 

činnosti eroze. Avšak eroze není jediným faktorem, který vyhloubil údolí, protože materiál, usazený 

při ústí údolí není tak mocný, aby tuto domněnku opravňoval. Chybný je i názor, že údolí vzniklo 

činností čtvrtohorního ledovce – ten sahal pouze po Krkonoše. 

Amfibolit je horninou, která vytváří vrch Hameliku na východním údolí. Na svahu Hameliky se 

vyskytuje ve zvláštní odrůdě, tzv. granátického amfibolitu, kterému dal Klippstein jméno hamelicit. 

Sbíral jej tady už J. W. Goethe. 

Hranice mezi žulovým a amfibolitovým území běží přibližně od Leningradu přes údolí (zde je překryta 

sedimenty) k Ústředním lázním a dále do Malého Švýcarska u Esplanade. Na kontaktu žuly s jinými 

horninami se nalézají zajímavé mineralogické nálezy: jemnozrnné bílé až žluté žulové splity 

s hrubozrnnými pegmatity, které jsou často kaolizovány a mají různá zbarvení. Rozložené horniny 

protínají mladší žíly křemene i rohovce. Křemenné žíly jsou dobře rozpustné a proto po nich vybíhají 

výstupy kysličníku uhličitého ze země. 

Serpentin je pozoruhodností zdejšího okolí a serpentinový (hadcový) pruh je tu největší v Čechách. 

Serpentin je mladšího původu než amfibolit, jímž snad kdysi proniklo magma, jehož přeměnou vznikl 

serpentin. Hadcový pruh se táhne severně od lázní od Lunaparku k Vlčímu kameni, přes Planý vrch, 

Pluhův Bor až k Louce a Nové vsi. Podle Goethova dopisu hraběti Kašparu Šternberkovi z 26. 9. 1821 

objevil tento serpentinový pruh J. W. Goethe. Z hadce je zčásti i obruba Křížového pramene. 

Minerální vody, které vyvěrají v tomto serpentinovém pruhu, jsou značně bohaté na hořčík (Louka, 

Nová Ves, Farská kyselka). 

Na kontaktu serpentinu s žulou nacházíme někde magnetit a opál (Maxovo údolí, u Lunaparku). 

Serpentin se dříve těžil na Planém vrchu poblíž Mnichova a Sítin. 

Rula zasahuje do mariánskolázeňské kotliny z jihu a je přerušena náplavy (mezi Leningradem a 

Miramonte). 

Eklogit je další horninou okolí místa. Táhne se v přerušovaném pruhu přes Krakonoš, Polom, podél 

silnice k Rájovu, přes Číhanou a Mnichov k Louce. 

Kontaktní rohovec tvoří pruh od Karoly k Esplanade a je zajímavý vložkami jiných minerálů – 

křemene, barytu, chalcedonu a železa. Pásmo rohovce je přerušeno erozivní činností Třebízského 

potoka. Avšak jeho souvislost dokázala kdysi majitelka muzea („Zlatý hrozen“) Julia Schildbachová. 

V horské žule Maxova údolí u Lesního pramene je čočkovité těleso dioritu rozlohy 150 x 700 m směru 

JV – SZ. 

Vzácná rozmanitost minerálních vod v Mariánských Lázních má nepochybně základ v rozmanitosti 

geologického složení místa. 

Vznik minerálních vod 
Názor klasických geologů, např. F. A. Reusse a jiných, že vznik zdejších kyselek úzce souvisí 

s třetihorní činností – zde s čedičovým vrchem Podhorou – byl v pozdějších letech odmítnut.  



Vyvření čedičů spadá sice do přibližně stejného geologického období jako vznik kyselek, avšak pro 

tyto byl rozhodující vznik zlomových linií. Nejprve tedy vznikly tyto rozekliny a jimi vystoupilo na 

povrch čedičové magma, nikoliv naopak. 

Zlomové linie jsou tedy hlavní příčinou vzniku dnešních kyselek. Obě hlavní starší zlomové linie 

krušnohorská a mariánskolázeňská – jsou pak protnuty mladšími příčnými a otevřenějšími zlomy tzv. 

hornorýnského směru. Takto vznikla hustá síť trhlin, puklin, s minerálními vody vyvěrají právě na 

průsečících těchto zlomů: hlavního a příčných. Protože takové zlomy často probíhají nepravidelně, 

nelze přesně geometricky určit místo vývěru. Například na hornorýnském směru leží prameny obce 

Prameny Lázně Sangerberg za 1. rep.), dále Farská kyselka, Smraďoch a vývěry plynů atd. 

Hydrogeolog Hynie usuzuje, že starší pukliny mají stálý příron kysličníku uhličitého a teprve u 

povrchu, kde jsou hlavní zlomy zasaženy mladšími příčnými zlomy dochází k dotváření kyselek: 

k nasycení vadózní vody (tj. vody povrchového původu) kysličníkem uhličitým z hlubinných exhalací.  

Důkazem tohoto tvrzení je kolísající vydatnost kyselek v závislosti na atmosférických srážkách a dále 

nepatrný jen teplotní rozdíl kyselek a ovzduší. Teplota kyselek je jen o 2-3°C vyšší než průměrná roční 

teplota Mariánských Lázní (+6, 4°C). Za předpokladu normálního geotermického stupně lze podle 

toho vypočítat, že minerální vody vznikají jen v hloubce do 100 m. 

Kromě kysličníku uhličitého k juvenilním složkám vod patří i část rozpuštěných pevných látek. Kdyby 

byla totiž pravdivá domněnka, že pevné látky minerálních vod vznikají jen prostým vyluhováním 

hornin, pak by musely vznikat pod zemí ohromné dutiny. Jen Ferdinandův a Křížový pramen za 

hodinu dohromady vylučují 25 kg pevných látek, což je za 100 let 220 000 000 kg. Ing. Dr. Beno 

Winter z Mariánských Lázní prováděl zde pokusy s vyluhováním čediče za přítomnosti chloridů a 

síranů. Pokus ukázal, že se přitom rozpouští jen nepatrné kvantum solí. Zdá se tedy, že tak vysoké 

koncentrace pevných látek ve vodách tu nevznikají pouhým vyluhováním.  

Novější hypotéza o vzniku kyselek říká, že křemičitany tu působí jako iontoměniče a váží na sebe 

různé ionty, které za určitých podmínek předávají protékající vodě. 

Odkud berou minerální prameny vodu? Hladina podzemní vody v Plánské plošině je v průměru 530 m 

n. m. Infiltrační povodí pramenů musí tedy ležet jinde – v oblasti Slavkovského lesa. 

Velikost povodí stanovil Hynie podle minerálního odtoku puklinových vod a minimální vydatnosti 

zdejších minerálních pramenů na 5,5 km2. Je však pravděpodobné, že šikmo běžícími puklinami sem 

přitékají vody až ze značných dálek a teprve zde se proplyňují kysličníkem uhličitým. Infiltrační povodí 

bude tedy mnohem rozsáhlejší – i z toho důvodu, že značná část kyselek se rozptyluje do prosté 

podzemní vody. Tam, kde se tektonické pukliny protínají s pahorkatým terénem, objevují se často 

místo vývěrů, kdežto na planině Slavkovského lesa jsou jen málo. Lze se proto domnívat, že tu kyselky 

obíhají v podzemí. 

Srážková voda proniká vrstvami země až k nepropustnému podlaží a zde vytváří rezervoár prosté 

podzemní vody. V místech hlubinných puklin se tyto vadózní vody proplyňují juvenilním kysličníkem 

uhličitým, který je plynným produktem procesů v žhavém magnetickém jádru země. Kysličník uhličitý 

činí vodu chemicky agresivní a zároveň zvyšuje její rychlost při výstupu na povrch. Cestou získává 

voda na mineralizaci a obohacuje se různými ionty. Po mladších zlomech vystupuje na povrch.  



Teoreticky řečeno, hlubinná voda může pocházet nanejvýše z hloubek 10-12 000 m, kde však existuje 

jen jako pára. Není vyloučeno, že i část vody je juvenilního původu, ale pak vzniká za obrovských tlaků 

a teplot syntézou vodíku a kyslíku v hlubinách země. 

Celková vydatnost pramenů v Mariánských Lázních se dnes pohybuje kol. 300-450 l/min., z toho více 

než 60% tvoří úšovické prameny Ferdinandovy, Rudolfovy a Pottova údolí. Vliv vlhkých a suchých 

údobí se zvyšuje změnou vydatností jednotlivých pramenů se zpožděním dvou měsíců. Někdy se však 

intenzivní srážky projeví s pouhým několikahodinovým zpožděním. 

Celý složitý systém geneze kyselek, dosud ne jednoznačně vysvětlený a probádaný, je velmi citlivý a 

proto je nutno jej chránit. Kolem lázní existují ochranná lázeňská pásma a navíc v roce 1974 byla 

naším státem vyhlášena nová chráněná krajinná oblast Slavkovský les jako ochrana rozsáhlého území, 

kde se předpokládá vznikání léčivých vod v podzemí.  

-rš- 

Literatura: Křížek a kolektiv „Mariánské Lázně, přírodní zdroje a jejich léčebný význam“, Statní 

zdravotnické nakladatelství Praha 1958. 

V. Myslil – J. Václ „Západočeská lázeňská oblast – geologický průvodce“, Ústřední ústav geologický, 

Academia Praha 1966. 

Lokomotiva s názvem Mariánské Lázně 
Zaznamenali jsme na stránkách Hameliky zapomenutou skutečnost, že v minulém století brázdila vlny 

oceánů velká paroloď se jménem Mariánské Lázně (Marienbad), na svou dobu velmi dobře a 

komfortně zařízená. 

Při studiu publikace Jindřicha Beka „Atlas lokomotiv; historické lokomotivy“ (Nakladatelství dopravy a 

spojů, Praha 1978) jsem zjistil zajímavost, že po našich kolejnicích jezdila ve druhé polovině minulého 

století lokomotiva, nesoucí rovněž jméno Mariánských Lázní (Marienbad). 

Železniční správa Severní státní dráhy v Čechách zadala začátkem čtyřicátých let 19. stol. lokomotivce 

Maffei v Mnichově dodávku šesti lokomotiv. Výrobce tyto lokomotivy dodal roku 1846 zřejmě v rámci 

přípravy na provoz trati Praha – Podmokly. 

V té době bylo zvykem každou lokomotivu označovat viditelně na kotli jménem a číslem. Dodané 

lokomotivy nesly následující jména: Vyšehrad, Ústí nad Labem (Aussig), Josefov (Josefstadt), 

Františkovy Lázně (Franzensbad), Mimoň (Miemes) a Mariánské Lázně (Marienbad). 

Byly to nákladní lokomotivy, velmi vzhledné a osvědčovaly se v provozu v rovinatých krajinách. Na 

trať z Brna do České Třebové se nehodily a jezdily převážně v traťové službě mezi Prahou a Podmokly 

(dnes Děčín). 

Lokomotiva pod jménem Mariánské Lázně byla v provozu pouze do roku 1872. Společnost státní 

dráhy ji v roce 1862 rekonstruovala v dílnách Bubny a v roce 1872 ji pak úplně vyřadila. Nedožila se 

tedy ani otevření železniční tratě do Mariánských Lázní (1873). Ve zmíněné publikaci je vyobrazena 

na str. 83. 



Doc. Dr. Josef Sajner, CSc. 

Aktivisté Vlastivědného kroužku 1979 
Podle tradice prvních let kroužku vyhlašujeme na konci roku 1979 aktivisty kroužku, tj. ty, kteří se 

aktivně podíleli na práci vlastivědného kroužku ať už v terénu nebo příspěvky do Hameliky a jiným 

způsobem. Jsou to v abecedním pořádku: 1. Zdeněk Buchtele (archeologie), 2. Václav Černý 

(turistika), 3. Václav Kajlík (archivní pátrání, příspěvky), 4. František Koubek (terénní pátrání, 

fotomateriály), 5. MUDr. Vladimír Křížek, CSc. (historie Mar. Lázní, příspěvky), 6. PhDr. Vladimír 

Mašát (terénní pátrání, příspěvky, minerální vody), 7, Hana Plecháčová (organizace), 8. Vladimír 

Šindelář (příspěvky, terénní pátrání), 9. Ing. Richard Švandrlík (redakce Hameliky), 10. František 

Vejpustek (terénní pátrání). 

Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům aktivistům i ostatním, kteří se podíleli na aktivní 

činnosti kroužku a mezi nimiž a vyhlášenými aktivisty není vždy výraznějších rozdílů. Znovu se nám 

podařilo „rozběhnout“ činnost kroužku jako v prvých třech letech existence 1973-75, třebaže dosud 

stále chybí velké kolektivní akce typu ašského autobusového zájezdu atd.  

V kroužku se objevily nové tváře a z nich některé se podstatně zasadily o aktivitu v kroužku (Vl. Kajlík, 

F. Koubek, F. Vejpustek); vedle nich zůstává hrstka „skalních příznivců“ od počátku vlastivědné práce. 

Někteří členové kroužku se podíleli na spolupráci při zpracování expozice vlastivědného muzea, při 

publikacích v tisku a v pomoci na různých veřejných akcích.  

Nechť je i příští rok stejně úspěšný. -rš- 

Ze Zdravotnických novin 
V Zdravotnických novinách č. 49 z 6. 12. 1979 je článek MUDr. Vladimíra Křížka, CSc. „Jöns Jacob 

Berzelius a české lázně“ v němž autor vzpomíná 200. výročí Berzeliova narození a podrobně popisuje 

jeho vztah k západočeským lázním i k Mariánským Lázním. 

V týchž novinách č. 51-52/1979, posledních v roce, píše znovu Dr. Křížek v článku „Tři slavné močové 

kameny“ o třech raritách, z nichž jedna pochází z těla mariánskolázeňského návštěvníka Napoleona 

III. Močový kámen Napoleona III., vlastně jeho rozdrcené úlomky, uložené dnes v Londýně, jsou 

výsledkem zákroku Henry Thompsona, který tehdy rozdrtil kámen v močovém měchýři, avšak býv. 

císař po zákroku umírá 9. 1. 1873. -rš- 

Hamelika – pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Přispěli: Bohumil Česal z Kynžvartu, Doc. Dr. Josef Sajner, CSc. z Brna, Ing. 

Richard Švandrlík. Pouze pro členy kroužku. Vychází jako občasník. Patnácté číslo z 30. prosince 1979. 


