
Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 

 
Ročník VIII. Mariánské Lázně 

(79.) 14. února 1980 

Čtvrt století našeho lázeňského města 
Dne 30. srpna 1955 odhlasovalo Národní shromáždění ČSR „Zákon o Československých lázních a 

vřídlech“, který byl potom ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem 43/1955.  

Nový zákon měl jeden hlavní účel – chránit přírodní léčivé zdroje a přírodní léčebné lázně tak, aby se 

jich mohlo využívat pro péči a zdraví lidu. Zákon to vyjádřil způsobem do té doby nepoužitým od 

přímého technického chránění pramenů až po složitá opatření administrativy, aby se život v okolí 

pramenů – a hlavně v lázeňských městech – rozvíjel bez nebezpečí pro léčivé zdroje a léčebné lázně.  

Myšlenka chránit léčivé zdroje nebyla nová. Již starý uherský zdravotní zákon č. XIV/1876 a vodní 

zákon č. XXII/1885 stejně jako rakouský horní zákon a vodní právo měly ustanovení, jimiž se 

přiznávala ochrana minerálním léčivým vodám. Také protektorátní vládní nařízení č. 223/1939 Sb. 

přineslo předpoklady o ochraně přírodních léčivých zdrojů. Navíc pak zákon č. 125/1948 Sb. o 

znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského 

majetku řešil některé organizační otázky tak, že byl právem označen za mezník pro budování 

socialistického československého lázeňství.  

Přesto řešení přineslo až lázeňský zákon z roku 1955. Navíc obsahoval nové pojetí, pokud jde o 

ochranu přírodních léčebných lázní. Je pravda, že již starší předpisy – hlavně bývalé zemské zákony – 

upravovaly zásady organizace soužití v lázeňských místech, kde se vytvářely lázeňské komise, 

vydávaly lázeňské řády, vybírala lázeňská taxa. Podstatnou část z těchto organizačních ustanovení 

lázeňský zákon obnovil a unifikoval.  

Nová byla sama definice přírodních léčebných lázní, jež tam byly označeny jako „zařízení preventivní 

a léčebné péče, které při provádění této péče využívají především přírodní léčivé zdroje anebo 

příznivé klimatické podmínky (lázeňská péče)“. Toto právní vymezení bylo novinkou a nové bylo i 

uznání klimatických míst za lázně. V tom navazovala ochrana lázní na ochranu léčivých zdrojů – 

v rozsahu klimatických lázní ji i převýšila, protože tam léčivý zdroj, klima, není prostorově 

vymezitelný, a proto musí být chráněno lázeňské místo samo. 

Lázeňský zákon proto přímo předvídal ochranu přírodních léčebných lázní jako ochranu lázeňských 

míst. Tam zavazovaly lázeňské národní výbory zaměřit práci na „všestranný rozkvět přírodních 

léčebných lázní péčí o neustálé zdokonalování všech zařízení, sloužících jejich návštěvníkům a 

vytvářením příznivých podmínek lázeňského prostředí ve svých obvodech.“ 

2. 



Lázeňský zákon z roku 1955 neměl dlouhého trvání. Již po jedenácti letech byl vystřídán 

zdravotnickým kodexem – zákonem o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. Všechna jeho ustanovení byla 

přejata do tohoto nového kodexu a mnoho z nich – například požadavek péče o lázeňské prostředí – 

se plně uplatňují teprve v nynější době.  

Je také zajímavé, že doba, kdy se tvořil a rozvíjel náš lázeňský zákon, byla předznamenána snahami o 

normování lázeňských otázek v sousedních zemích: k realizaci tam došlo postupně s jistým 

zpožděním – v Rakousku vydali spolkový zákon pro lázeňství v roce 1956, v Polsku byl nový zákon o 

lázních přijat v roce 1966 a v Německé demokratické republice upravilo lázeňskou právní materii 

důkladně vládní nařízení z roku 1967. Je to důkaz, že právní úpravy záležitosti lázeňství jsou potřebné 

a užitečné – je příjemné říci, že jsme v tomto ohledu byli na předním místě. -bvč- 

Městské instituce Mariánských Lázní za první republiky 
Za prvé republiky na radnici byl presidiální úřad starosty (starosta + 5 osob a s ved. úřadu dr. 

Fiedlerem), k němuž byly přičleněny: 1. městský lázeňský úřad (4 členové), 2. Městský rentovní úřad 

(9 osob + 2 pomocníci) včetně kontrolního úřadu, 3. Městský stavební úřad (9 osob), ved. Ing. Karl 

Ruppert. 

Městskými institucemi byly: 1. Městský balneologický institut, ved. Prof K. Zörkendörfer: staral se o 

veřejnou hygienu a lázeňské věci, 2. Městská zahrada, ved. Hans Wimmer, starala se o parky a lesní 

cesty, 3. Obecní hospodářský dvůr, ved. Josef Muschik, staral se o čištění ulic, odvoz popela atd., 4. 

Městská elektrárna u nádraží, ved. Ing. Fritz Decker, 5. Městská nemocnice, ved. Dr. Hans Zickler, 6. 

Městská letecká kancelář v domě Sansoucci, 7. Městské divadlo, ved. Max Linsbrunner, je 

pronajímáno na sezonu, 8. Městská vodárna, ved. Ing. Karl Ruppert (měla 9 pracovníků). -rš- 

Dle sborníku Marienbad 1932 

Poznáváme své město (2) 

Osamocené stavby v severním okolí Mariánských Lázní  
Seznamování s městem jsme začali v horní části Třebízského ulice nad Lesním pramenem. Dnes tuto 

část spíše jen doplníme o osamocené domy v okolí, když o některých z nich jsme už posledně se 

zmínili. 

Kavárna Nimrod je dnes rekreačním střediskem Dopravního podniku hl. města Prahy. Je nejsevernější 

stavbou mariánskolázeňského osídlení, když ještě severněji ležící kavárna Volfštejn po válce zanikla 

požárem. Nimrod leží na májovském katastru, a proto nemá čp. Mariánských Lázní. Kdy vznikla, 

přesně nevíme, snad kol. 1914. Hořejšího český průvodce popisuje Nimrod jako útulnou kavárnu 

s terasami. Dvojspřeží sem stálo ovšem 60 Kč, drožka jen 40 Kč. 1927 však doprava podražila a ceny 

jsou 70 Kč a 46 Kč. Předválečného majitele či nájemce neznáme, po roce 1945 tu správcoval p. 

Zavázal, který nám také před lety v Hamrníkách vyprávěl o poválečném Nimrodu a také neobyčejný 

příběh zběha Otty Dieta za války. Kol 1955 uvádí se tu dětská zotavovna Žukov, nedlouho však na to 

je to opět kavárna Nimrod. 



Hájenka Královský kámen, takto uváděná již 1924 v českém průvodci, podoby alpských horských chat, 

leží u silnice do Kladské. 1927 v průvodci Grisben je to Königssteiner Jagdschloss. Po válce měl prý 

nedaleko odtud chatu Ivan Olbracht a lidé zaměňovali hájenku s jeho chatou a říkali hájence 

„Olbrachtova chata“. Bydlel tu hajný Lučanský a od něho prý pochází pojmenování „Modrý kámen“, 

protože se tu scházeli myslivci a hojně se tu „modřilo“ (pilo), udělali z Královského kamene Modrý. 

Bohužel se dostal tento omyl i do map. Dnes se tu také říká „Žaloudkova chata“ podle majitele. 

Požárem po válce zaniká hájenka Schober (Stoh). Stávala u rozcestí lesních cest asi 200 m od 

kynžvartské silnice. Dnes je „Stoh“ i název vrchu a začíná tu turistická cesta do Kynžvartu. Hájenka 

vyhořela po válce za záhadných okolností. Na spáleništi totiž bylo nalezeno ohořelé tělo ženy, jakési 

Baleyové z Plzně. Bylo podezření, že chtěla přejít přes hranice a byla tu svými kumpány odstraněna – 

snad pro zlato. Z trosek sotva dnes určíme místo budovy, je tu pouze zbytek sklepení. 

Lunapark, kavárna a restaurace, byla postavena 1860 klášterem Teplá jako pila, kde se vyráběly 

bedny pro lahve minerálních vod. Brzy ji stihl stejný osud j jako okolní místa – stala se terčem výletů 

lázeňských hostů jako Café Maxthal. Název měla podle Maxova údolí, který upravil tehdejší opat Max 

Liebsch. Klášter pak pronajímal dům a 1906 uvádí se tu nájemce Franz Dierl a kavárník Julius Dierl, 

zřejmě bratří. Kdysi tu měla stát přehrada, ale plány ji pak posunuly na dnešní místo na Kamenném 

potoce. Po roce 1945 dostalo místo název Luna Park (čp. 94). Nedaleko domu bylo zřízeno letní 

divadlo v přírodě Víta Nejedlého, ale pro nepříznivé vlhké podmínky po letech zaniklo. 

Název Lunapark zdá se být trochu satiricky zabarvený a to většina domácích obyvatel ani nevím, že už 

léta mezi hosty je zcela užíván název „Kočkodrom“. Snad jej udržují pacienti, kteří sem pravidelně se 

vracejí na léčení. Dnes už dávno nestojí budova na úplné samotě a má v okolí řadu sousedů. 

Nová vodárna neboli Nová úpravna vody, postavena před nedávnem zajišťuje dodávku vody městu, 

kterou bere z údolní přehrady. Do přehrady přicházejí nejen vody z okolí, ale i z Podhorního rybníka a 

z Třebízského potoka z horní části. Vlastní čp. jsme nenalezli. 

Stará vodárna a tzv. Montážní domek leží při silnici na Prameny. Zatímco stará vodárna z let 1893-

1895 je zrušena a už neslouží, domek je obýván, ze stejné doby 1895 a jako „Monthaus“ uváděn pod 

čp. 307. Zde bydlel hlavní vodař. Podle ústní tradice se stavení říká také „Cirkus Kranc“ snad prý tu 

bydlel někdo z tohoto cirkusu, podle někoho prý dokonce majitel. Ale říká se domku i „Stará 

vodárna“. Roku 1899 uvádí se tu Friedrich Staab, městský montér, jako bydlící. 

Strážní domek u přehrady vyrostl asi před 6 lety na hrázi údolní přehrady s 270 000 m3 vody. Je to 

tedy zcela nový dům. 

Parkhotel v blízkosti Lunaparku nemá čp. Mar. Lázní, alespoň nebylo nalezeno. Před válkou se nazýval 

Walifrieden jako kavárna i hotel, se zahradními terasami. Byl postaven asi až po roce 1918 třebaže 

nelze vyloučit i předválečný původ. Dnes je hotelem stranou hlavního lázeňského ruchu.  

O hájence Diana (čp. 85) již bylo psáno, že je z roku 1852, patřila klášteru Teplá a 1906 uvádí se tu 

Anton David, fořt, jako bydlící. Zajímavé je, že v té době uvádí se i obyvatel střelnice (čp. 308) Carl 

Diegisser, městský hlídač. 



Novogotická stavbička nad Dianou, Kaplička Lásky je asi 1902 stavěná a nechal ji postavit zdejší 

ředitel divadla Julius Laska k poctě své zemřelé matky. Odtud i její název. Laska byl dlouhá léta 

ředitelem divadla, ale zemřel nakonec ve Vídni zcela zchudlý. Kaple čp. nemá. 

Kynžvartská myslivna byla už na začátku lázní, ale přesný rok založení nemáme. Stála na panství 

knížete Metternicha a nemá ani čp. Mar. Lázní (katastr Valy). Strážila vchod do Metternichovské 

obory a nad ní bývaly na různých místech vyhlídky, Louisina (1837), Richardova a Mariina (1857), 

Myslivecká a Paulina (1872), atd. 1901 byla obora zbavena oplocení, ale přístup do ní byl stále 

omezen i za 1. republiky. Myslivna, později kavárna s parkem s terasami se stala ubytovnou lesů po 

roce 1945. Kol 1965 uvádí se tu nájemníci s rodinami Josef Kozlík, Ing. Walter Müller, Bedřich 

Haskovec, Rolland Werner, Vojtěch Luhan, dále F. Mittelbach, Bednár, Rokosová. V hájovně Václav 

Harmáček s rodinou. 

MVDr. Jiří Novák  

Prehistorie a Historie okolí Mar. Lázní se zaměřením na Plánsko 
Můžeme zcela otevřeně říci, že historie a prehistorie okolí Mariánských Lázní je zcela v počátcích a 

čeká na své příští objevitele. Jsou sice dobře popsány dějiny tepelského kláštera, život Hroznaty, dění 

v klášteře po celou dobu jeho existence, známe okolností založení Mariánských Lázní, dobře je 

popsána historie i život v naší krajině od 17. století, ale vše ostatní zatím zůstává jaksi stranou hlubší 

pozornosti a nikde se o tom nedočteme. A proto bych se chtěl jako historický badatel a archeologický 

badatel na Plánsku a Tachovsku o tom trochu rozpovídat. 

Část I. Geografie našeho území, paleolit, mezolit, neolit, doba bronzová, 

halštat,první slovanská osídlení 
Geograficky členíme naší krajinu na oblasti Tepelské vrchoviny, Slavkovského lesa, Českého lesa a 

Tachovské paroviny. Na severozápadě je Chebská kotlina. To je celkové rozdělení, ale detailnější 

dělení by nám řeklo, že Slavkovský les a Tepelská vrchovina jsou od Českého lesa odděleny příčných i 

podélných údolí, táhnoucích se okolo Lázní Kynžvartu, Valů, Mariánských Lázní, Dolního Kramolína, 

Michalových Hor, Plané a sahají ještě k Brodu nad Tichou. Pod svahy Tepelské vrchoviny jsou pak 

rovinaté hlinité půdy kolem Úšovic, Stanoviště, Chodové Plané i Plané. Mezi Valy, Třemi Sekerami, 

Trstěnicemi, Drmoulem, Kyjovan, Dolní Jadruží a Planou leží široké ploché údolí, ve své horní části 

zarostlé lesem, ve spodní, pod kopečkem Sv. Anny, rybničnaté. Západně od tohoto údolí jsou výběžky 

Českého lesa, ale je tu i několik zlomovitých údolí. Tato údolí probíhají až k státní hranici. Český les se 

svým hvozdem byl od středověku hranicí mezi Čechy a Horní Falcí. Historické území Plánské plošiny, 

Kynžvart – Planá, ohraničovala na západě státní hranice, na severozápadě od Chebska je oddělovalo 

údolí býv. osady Leimbruck. Na severu ohraničovalo území Císařského lesa a Tepelska, na východě 

Bezdružicko. 

Petrograficky převládají v Tepelské vrchovině a ve Slavkovském lese metamorfované horniny 

s obnaženými výlevy hlubinných vyvřelin žuly. Kde je v podloží žula, poznáte na první pohled – místa 

jsou porostlá bukovými lesy. V třetihorách, kdy zde docházelo ke zlomům v zemské kůře, na některá 

místa povrchu se vulkanickou činností dostala láva. Lávového původu je Podhora, Ovčí vrch, Krasíkov 

i Okrouhlé Hradiště, u Černošína Vlčí hora. Ve čtvrtohorách během triasu doznívala v této krajině 

sopečná činnost. Tehdy poslední sopky v Českém masivu vyvrhovaly sopečné pumy, lapilly, popel a 

vylévaly čedičovou lávu, např. na Chebsku Komorní a Železná hůrka. Podélná osa hřbetu, vzniklého 

navátím popele vyvrženého Komorní hůrkou, směřuje od severozápadu k jihovýchodu, podobně jako 



naprostá většina větrem nanesených sprašových závějí. A tak se v naší krajině z oněch dob zachovaly 

návěje spraší z Podhory v okolí Chodové Plané a Plané. Říkáme, že reliéf naší krajiny byl utvářen 

v třetihorách, kdy krajina byla tektonicky živá. Podél puklin v zemské kůře vytékala láva, ale místa 

puklin vyplnily bohaté rudné žíly a minerální prameny. Ale máme zde i zbytky ledovcové činnosti. 

Široké údolí od koupaliště Lido k Sv. Anně vyhloubil mohutný ledovec. Svým splazem sahal až k Plané 

a k Nahému Újezdci. Vytvořil mohutnou ledovcovou hráz z žulových balvanů několik tun těžkých. 

Balvany byly roztroušeny podél silnice z Plané do Tachova. Vlastní hráz byla odkryta při budování 

obilního sila a rozšiřování nádraží v Plané. Uvádí se, že v triasové době ledové byly dva výrazné 

tepelné výkyvy. Pravděpodobně v oné době vznikl náš ledovec a písky pod a nad by odpovídaly oněm 

tepelným výkyvům. Dále se v literatuře uvádí, že v poslední době meziledové se vrátilo do oblasti 

Českého masivu mírné klima, mnohem mírnější než je dnes. V tomto příznivém klimatu, se vyvíjel i 

nositel materiální kultury – pravěký člověk, který mezitím vyspěl v neandrtálce. Dosud chybí 

průzkum, zda žil i v naší krajině. 

Za uváženou by stálo provést průzkum nánosů řeky Jesenice a horních teras Mže. Před několika lety 

jsem nalezl na břehu Jesenické přehrady řadu křemencovitých úštěpů, které se zdály být lidskými 

výrobky, ale na jejichž zařazení jsem tehdy neměl ani čas ani dostatečné vědomosti. Je 

pravděpodobné, že naše krajina byla osídlena i v teplém výkyvu poslední doby ledové. V cihle 

v Mariánských Lázních jsem nalezl přepálené pazourkové nástroje. Původ cihly není znám, snad 

z blízkého okolí. V úvahu přicházely cihelny v Chodové Plané nebo v Dolním Kramolíně. 

Okolí Mariánských Lázní odvodňuje Kosí potok. Ten u Dolního Kramolína vstupuje do zlomů Tepelské 

vrchoviny a u Záhoří se vlévá do Mže. Území Plané pak odvodňuje Plánský potok, vlévá se do říčky 

Tiché a ta dostává vody Zlatého potoka. Tachov a okolí odvodňuje řeka Mže, Chebsko Ohře. 

Zatím doložená prehistorie naší krajiny začíná mezolitem, tj. střední doba kamenná. Tehdy u nás 

vládlo vlhké podnebí. Z té doby máme popsáno několik výšinných sídlišť na Plánsku. Ale nálezy jsou i 

jinde. Jsou to křemičité úštěpy, uložené v jílovitých půdách těsně pod povrchem. Sám jsem takové 

předměty našel na poli u plánských jatek v místech dnešní benzinové pumpy. 

Mladší doba kamenná se svým bohatým osídlením zemědělského obyvatelstva bývala doložena 

mnoha nálezy v plánském muzeu. Tyto nálezy nebyly však německými badateli publikovány. Městské 

muzeum v Plané bylo zrušeno roku 1962 (poslední kustod Otakar Kalandra) a nálezy jsou nyní 

uloženy v depozitu krajského muzea v Plzni a veřejnosti jsou nepřístupné. 

V plánském muzeu bohatými nálezy byla doložena v okolí i doba bronzová. Ale známe i depot 

bronzových předmětů přímo z Mariánských Lázní a to z Křížového pramene. Zřejmě již v oné době byl 

pramen lidmi vyhledáván a jako obětina sem tyto předměty uloženy. 

V 11. až 9. stol. před naším letopočtem tam byla naše krajina hustě osídlena s několika hradišti na 

Stříbrsku. Mělo známé a pouze záchranným průzkumem prozkoumané je hradiště – oppidum – nad 

Konstantinovými lázněmi na Hradištním vrchu. Nazývám toto místo České Mykány – nalezl jsem tam 

sedm cisteren, zřetelné známky silného opevnění, pravděpodobně i staveb nebo mohyl. Hradiště 

popisuje Věra Saldová ve Sborníku tachovského muzea. Rozkládá se na plochém temeni 632 m n. m. 

Hrdištního vrchu, bylo obehnáno valem, mělo 5 hran a zabíralo plochu celkem 50 ha. Nálezy, hlavně 

keramiku, zařazuje autorka do pozdní doby bronzové do 9. stol. před. n. l. Blízký mohylník ve 

Strahově je poněkud starší, z 12. stol. před. n. l. Z nálezů z tohoto hradiště si můžeme učinit i 



přibližnou představu, jak tehdy lidé šili a čím se zabývali. Na způsob obživy se dá soudit jen nepřímo: 

z nálezů četných drtitel a říčných valounů křemene se dá vyvodit zpracování na mouku. Pro chov 

zvířectva jsou dokladem zbytky zvířecích kostí z koně a skotu. Z polohy osady v prostředí okolních 

lesnatých údolí můžeme předpokládat lov zvěře a sběr lesních plodin. Ostatní činnosti prozrazují další 

nálezy: na zpracování vláken na přízi ukazují hliněné přesleny – dokladem jsou nálezy zlomků 

hliněných závaží. 

Nejčastějším nálezem je keramika. Byly nalezeny četné zlomky nádob ve vrstvě nad objekty a ve 

výplni jednotlivých objektů. Keramika nebyla vyráběna na hradišti, ale jinde, v celém kraji. S výrobou 

keramiky souvisejí často nalézané malé hrudky červených a žlutých okrů a drobné roztírací kameny 

na přípravu barev z nich. Okrů bylo používáno k prachové úpravě některých nádob. Povrch nádob byl 

většinou tuhovaný nebo barvený na červeno. 

Hradiště zaniklo požárem. Roku 1977 jsem si přinesl odtud keramický srovnávací materiál a zjistil 

jsem, že stejná keramika se nalézá v Plané jako spodní kulturní vrstva v ulici Na Valech. Ve vrstvě byl i 

bronzový zvoneček. Již předtím jsem však měl nález bronzové sekyrky míst před devítiletkou v Plané 

(pod děkanským kostelem). I zde se jednalo o původní uložení. A tak pozdní doba bronzová čeká 

dosud zde ne důkladné prozkoumání a popsání. 

V té době se zřejmě v naší krajině i dolovalo. V úvahu připadá zlato z křemenných žil mezi 

Konstantinovými Lázněmi a Bezdružicemi a první exploatace rudných žil v Plané. Zda byly využívány 

rudy, ležící na povrchu v oblasti dnešních Mariánských Lázní, zůstává otevřenou otázkou. 

U Brodu nad Tichou se v lese nalézají terasy polí a kamenité pohorky, které mohou být pozůstatky 

některého období doby bronzové nebo raně železné. Zprvu byly sice uváděny jako slovanské, ale tuto 

domněnku vyvrátil Rudolf Turek. Na přelomu letopočtu zarostla naše krajina lesem a nebyla již 

osídlena. 

O slovanském osídlení v naší krajině vykazují dosavadní zprávy řadu anomálií. Mnoho jistě bylo 

zaviněno nedostatkem výzkumu, ale bylo zde i několik regionálních badatelů, kteří se touto otázkou 

zabývali. Němečtí badatelé v Plané na přelomu 19. a 20. století slovanská osídlení Plánska uznávali, 

vždyť tehdy měli v rukou velké množství archeologických nálezů. Na Stříbrsku pracoval ušlechtilý 

učitel Ludwig Bittner, který tam slovanské osídlení jasně prokázal. Na Chebsku bylo dokonce několik 

regionálních pracovníků, pečlivě registrujících poznatky ze slovanského období. 

Ale někteří němečtí šovinisté tvrdili, že krajina tu byla vždy německá. Od dob Balbína se v Plané 

tradovala pověst o Bohušovi jako o jednom ze 14 lechů, kteří 846 přijali v Řezně křesťanství. Němci se 

domnívali, že jeho hradiště bývalo na Bohušově hoře nad Planou. Ale tato domněnka se nepotvrzuje. 

Výkopy pro plynovod a kanalizaci na tomto vrchu odkryly jen zbytky starého dolování. Závažnější je 

údaj o tom, že ve Vatikáně mají být uloženy doklady o misijní činnosti sv. Vojtěcha při jeho cestě do 

Říma. 

Chebsko a další oblasti v povodí Ohře patřily k prastarému slovanskému území. V městském úseku na 

Stříbrsku jsou doložena dvě starobylá slovanská sídliště: bezemínské a bukovecké hradiště. Podle 

některých poznatků lze se domnívat, že by mohlo jít o slovanské hradiště také na západ od Ovčího 

vrchu – čihadlo. Též na Hradištním vrchu již dříve jmenovaném a osídleném v době bronzové, se 

našla i hradištní keramika. 



Na Stříbrsku jsou prokázána mohylová pohřebiště slovanská ze 7. – 8. století, a to Bezemín, jižně od 

bezemínského hradiska, a Černošín – Lhota. Zdá se, že v té době, 7. – 8. století, odtud na západ, 

jihozápad a jih byla ještě pustina, tj. oblast hraničního hvozdu. Poněkud jiná situace byla však 

v oblasti k 9. století. Zde na Mežsku můžeme hledat pátou luckou krajinu, Kosmasovu Regio silvana. 

Roku 1973 učinil zajímavý nález slovanské keramiky v Plané učitel Karel Prach. V západní části 

Smetanovy ulice v hloubce 90 cm mezi vrstvou zeminy a jílovitým podloží nalezl střepy jedné nebo 

dvou nádob tzv. zábrašanského typu. Jednalo se asi o uložení žárového hrobu. Nádoby byly zařazeny 

do období střední doby hradištní. A tak se dostáváme i k samotnému, archeologicky prokázanému 

slovanskému osídlení Plané. 

Sám název Planá je starobylý ve slovanských krajinách hojně užívaný. Je to obecné slovo a značí 

krajinu, která se nehodila k zemědělskému obdělávání. I název naší Plané byl název krajiny, která 

zahrnovala území Plané a Chodové Plané a podle některých historických údajů toto území patřilo 

Chodům. Sem zřejmě přicházela stezka od jihu k severu a tak přicházela do krajiny plané. 

V posledních letech byly v Plané prováděny rozsáhlé výkopové práce, byla zde budována kanalizace, 

prováděny výkopy pro vodovod, plynovod, pokládány kabely i prováděny výkopy základů nových 

budov. A tak jsme mohli doslova ze země číst dějiny tohoto místa. 

Veškerý získaný archeologický materiál byl předán okresnímu muzeu v Tachově a odtud přenesen do 

Západočeského muzea v Plzni. Jedná se o několik tisíc kusů střepových nálezů a tak bude asi dlouho 

trvat, než bude tento materiál zpracován. Zatím můžeme říci, že v prostoru historického jádra v Plané 

je na sterilním podloží již dříve jmenovaná vrstva pozdní doby bronzové, na které pak ležela vrstvička 

keramiky hradištní aglomerace. Východní část dnešního Rudého náměstí tvořilo opevněné hradiště 

oválného tvaru. Bylo opevněno systémem dvou nebo dokonce tří příkopů a patrně i valů. Pod úrovní 

náměstí a obvodních ulic byly tyto příkopy zřetelně rozpoznatelné, ovšem nadzemní část byla již 

dávno odstraněna. 

Zvláště dobře patrné bylo toto opevnění v Kostelní ulici a též přetínalo náměstí mezi Kostelní a 

Masnou ulicí. Méně již znatelné bylo ve východní části Tylovy ulice, též u pošty uvnitř náměstí před 

bývalou Dolní branou. A abychom doplnili ovál i na jižní straně, podél ulice Na Valech byl mělký 

příkop, ale ten již patřil spíše opevnění města v 13. století. 

Zatím se nám nepodařilo pro zlomkovitost výkopů a rozsáhlost střepového materiálu učinit 

představu, kdy toto hradiště plnilo svou funkci. V zásypech příkopů byl pak střepový materiál ze 13. 

století. Pravděpodobně to bylo ono slovanské hradiště, tak dlouho hledané německými regionálními 

badateli. 

Musím přiznat, že tehdy reliéf prostoru dnešního náměstí Rudé armády v Plané byl před tisíci lety 

zcela jiný. Zde byla ona plošina ve východní části, kdežto západní část dnešního náměstí byla o 2 

metry nižší a teprve později zaplněna hlušinou z dolů. Abychom doplnili poznatky o slovanském 

osídlení v našem kraji, je nutno se alespoň stručně zmínit o osídlení na Chebsku. 

Osídlení Chebské kotliny Slovany můžeme zařadit již do doby, kdy u nás slovanské obyvatelstvo 

zaujalo své sídliště – na přelomu 5. a 6. stol. Z této nejstarší fáze slovanského osídlení Chebska známe 

dosud jediné sídliště a to v Dolních Lomanech. Vývoj tohoto sídliště pokračoval od sklonku 6. do 

konce 8. století. Pro onu dobu máme již doloženo i slovanské osídlení v Jindřichově a ve Střížově. 



Tažení Karla Velikého v letech 805 – 806 procházelo patrně Chebskem, protože v análech je zmínka o 

Ohři. Roku 863 Ludvík II. obstupuje ves na Třebnickém potoce dolnoaltaišskému klášteru. V době 

mladšího slovanského osídlení, na rozhraní 10. a 11. století je známo pohřebiště v Horních Lomanech, 

pohřebiště a sídliště v místech pozdějšího chebského hradu a nálezy z hradiště Valdštejn, ležícího na 

hranici původního území chebských Slovanů v blízkosti pramene řeky Ohře, západně od hranice ČSSR. 

Nové jsou nálezy keramiky v Tršnici. Od konce 9. století, jistě však od začátku 10. stol., vyrostlo 

slovanské hradiště v Chebu a existovalo ještě během 11. století. Do roku 1061 datovaná listina 

Jindřicha IV., vymezuje léno na jižní hranici původního Chebska a poprvé nazývá Cheb německým 

názvem. "Eger" byl zřejmě odvozen od starého keltského názvu Ohře – Agara (Egire). Jmenuje také 

cestu, která směřovala z Chebu podél Roslavy a Třebnického potoka k jihozápadu. Na samém konci 

11. století se objevuje v čele župy Nordgau markrabě Děpold II. z Vohburgu, s jehož osobou a 

působností spojují někteří badatelé skutečný nástup německé kolonizace Chebska. 

Pro 11. století nemáme ještě dostatek historických pramenů pro naši krajinu a tak o rozsahu zdejšího 

osídlení bude stále ještě hovořit archeologie. Zakládací listina pražského biskupství nebo její 

reprodukce z roku 1086, určuje západní hranici biskupství slovy: Tugust, Sedlza et Lucane. Tugust je 

bezpochyby území Tuhošť v jižní polovině povodí řek Plzeňské pánve. Sedlza je Sedlec, Sedličané, a 

Lusane jako Lučané. Hranice biskupství je tedy určena kmenovými územími, přesněji řečeno, obvody 

knížecích hradů. V naznačeném území byla řada hradišť, ale žádné z nich nebylo jmenováno. Ve sledu 

území v listině srozumitelné slovo „Zeyza“, které je v jednom rukopisu Kosmovy kroniky uvedeno za 

Tuhoští – jako „Mysa“ (Mežsko). 

Horní Poohří podle Šimka obýval jen jeden kmen a to Sedličané. Později Chebsko a Sedlecko mohly 

mít jen jedno mocenské přemyslovské centrum a pod pojmem Sedlza by bylo třeba zahrnout i 

pozdější Chebsko. Musíme si uvědomit, že naše území v raném středověku bylo porostlé rozsáhlými 

lesy, že sem pronikalo slovanské obyvatelstvo pravděpodobně z Čech až po povodí Horní Náby a do 

Smrčin a že postupně vyhledávalo místa vhodná k osídlení. Většinou tam, kde byly hlinité půdy, jako 

na Chebsku u Dolních Loman nebo v okolí Sedlce u Karlových Var, je nacházelo. Ale v úvahu přichází i 

Plánsko a menší území na Tachovsku – kolem Sedliště. 

Od 11. století se na toto rozsáhlé lesnaté území ze strany české i bavorské rozrůstá kolonizace. Čeští 

panovníci, jimž toto území patřilo, činili různá opatření k ochraně tohoto území, což se jim dařilo 

spíše na Tachovsku a méně na odlehlém a vzdálenějším Chebsku, které Němci ve 12. století ovládli 

jako "Egere". 

Závěrem možno říci, že veškerý střepový materiál, který jsme sebrali v Plané, byl Státním 

archeologickým ústavem roztříděn a potvrzeno osídlení Plané Slovany ve střední pozdní době 

hradištní. V poslední době provedl ústav rozsáhlé výkopové práce v prostoru bývalého kostela sv. 

Petra a Pavla a v jeho nejbližším okolí. Vykopávky budou pokračovat i v roce 1980. 

Jsou to překvapující objevy, že Plánsko a Tachovsko bylo již v slovanském osídlení osídleno. 

Předkládám plány obou plánských hradišť, aby bylo možno si udělat představu o jejich rozsahu. 

Střepový materiál, zde nalezený, je ze střední a mladší doby hradištní s přimísením raně středověké 

chebské keramiky. V době zániku hradiště u kostela sv. Petra a Pavla stávala ve 13. století podél 

autobusového nádraží v Plané kupecká osada s keramikou, kterou lze pokládat za importy. Mimo obě 



uvedená hradiště existovala osada „Poříčí“ mezi Městským rybníkem a městem (kolem bývalé Biřické 

brány). 

Mariánské Lázně 20. 1. 1980 (Pokračování) 

Historie mariánskolázeňské tramvaje 
trvala 50 let. V roce 1901 rozhodla městská rada o výstavbě úzkorozchodné kolejové dráhy od 

nádraží do středu města. Začátek výstavby byl 1901 a již 12. května 1902 byl zahájen provoz. Dráha 

byla jednokolejná s výhybnou uprostřed trasy. Interval mezi spoji byl 10 minut po celou dobu její 

existence. Provoz zahájily čtyři motorové a dva vlečné vozy. Roku 1932 byl vozový park 

modernizován. Prvé vozy dodala firma Ganz a comp. z Budapešti, pak Ringhoffer ze Smíchova a 

Bohemia Česká Lípa. Vozy Ringhoffer a Bohemia sloužily až do roku 1952, kdy tramvaje v městě 

nahradil trolejbus. 

Obyvatel Mariánských Lázní v roce 1922 
bylo celkem 6 909 osob. Z toho bylo 6 137 Němců, 320 Čechů a 458 osob jiných národností. V roce 

1930 při sčítání měly Mariánské Lázně trvalých obyvatel již 7 202 a 489 obytných domů (bez Úšovic). 

Čechů bylo 5%. V roce 1929 tu bylo přes 41 tisíc lázeňských hostů, kteří platili lázeňskou taxu (více 

než 8 pobytových dnů). V lázních byl polský konzulát v domě Hannover (dům Charkov, Gottwaldovo 

nám. čp. 14) a rumunský konzulát v domě Westend (léčebna Dimitrov, Třebízského čp. 342). 1932 

polský konzul je Stan. Sadowaki a rumunských konzul Dr. Jan Kalinczuk. 

Film pro pamětníky 
„Ves v pohraničí“ se – podle sdělení dr. L. Jiráska – filmoval v býv. obci Výškovice za Pístovem. Záběry 

z mlýna – pily pocházely zase z mlýna v Mrázově. Film byl vloni uveden v nedělním pořadu pro 

pamětníky. Jediné stavení ve vylidněných již Výškovicích stojí tu jako rekreační chalupa a má 

historickou cenu. Kromě chalupy je tu svatováclavská kaple, Goethův pamětní kámen a stará 

slovanská lípa. 

Autobusy v první republice 
V Mar. Lázních kromě uváděných tramvají jezdily autobusy na těchto linkách: 1. Café Volfštejn (dnes 

Vlček) 6-7x denně od háj. Diana, 2. Kynžvart, od Villa Kisch (na Třebízského čp. 113), 3. Krakonoš, od 

Notre Dame (na Karlovarské), 4. Hleďsebská plovárna (tvz. Kioselmühle – hleďsebský dvůr), od 

Crstalu, 5. letiště, od Sansoucci, 6. Café Alm (dnes Polom) od Notre Dame, 7. Café Forstwarte 

(Kamzík) dtto, 8. Nimrod od Diany, 9. Café Jägerheim (Rájovská myslivna) od Diany, 10. Červená 

Karkulka (od domu Klinger), 11. Karlovy Vary, od Notre Dame, cena 50 Kč a doba 2 hodiny (jen 

„tam“), 12. Praha, pro společnosti hostů, s okružní jízdou v Praze a obědem tam i zpět 260 Kč. 

(Grieben 1927) 

Hamelika – pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Přispěli Dr. Bořivoj V. Černý, Dr. Jiří Novák, Ing. Richard Švandrlík. Pouze pro 

členy kroužku. Vychází jako občasník. Materiály ze 14. února 1980. 


