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(č. 83.) 15. března 1980 

Proč se naše město nejmenuje Marinčany 
Myšlenka shromáždit názvy všech obydlených míst v Čechách je značně starého data. V Čechách 

provedl první seznam míst už roku 1610 Václav Lebeda z Bedrštorfu. Později dosáhly největší 

proslulosti dvě publikace: 

Jaroslav Schaller „Topographie des Königreiche Böhmen“, vydaná v Praze v letech 1785 – 90. 

J. G. Sommer „Das Königreich Böhmen, vydaná v Praze v letech 1833 – 48, obě v 16 svazcích. 

Obě publikace jsou z doznívajícího období osvícenství, a proto kladly malý důraz na jazykovou a 

národnostní stránku, ba dá se hovořit o lhostejnosti; proto uvádějí oba autoři zpravidla vedle názvu 

německých i české názvy obcí. 

Tato lhostejnost byla trnem v oku nastupujícímu národně vzrušenému českému pokolení 

romantickému, u něhož nikoliv vědecká pravda, ale oslava české řeči a národa stála na prvním místě. 

Z té doby pocházejí také pokusy nahradit mezeru české naučné literatury soustavnou vlastivědnou 

publikací českou – ovšem řekněme hned, že jsou to pokusy nepříliš úspěšné. Např. knížka B. J. 

Dlabače „Krátké vypsání Českého království pro pouze českou školní mládež“ (1818) byla spíše 

učebnicí pro mládež. Vážnější úkol si stanovil Josef Alexandr Dunder (1802 – 1874), který se rozhodl 

po vzoru Schallera a Sommera napsat „Království české statisticky – polohopisně“ (Praha 1845). 

Sepsal však jen 1. díl zamyšlené publikace – Kraj Plzeňsky. V něm jsou uvedené i názvy obcí širokého 

okolí Mariánských Lázní. 

Dunderovy české názvy obci vyvolávají dnes určitá překvapení. Protože neznáme metodu, podle 

které postupoval, musíme blíže rozebrat jeho postupy. Jeho vzory byli Schaller a zvláště Sommer. 

Tam, kde kraj více znal, jsou i tvary místních jmen správnější než na jiných místech, kde zřejmě 

používal jen knižní prameny a svou intuici. 

Dunder vycházel z nářečí, kde místo -ý- je běžné -ej- (Mejto), místo -ú- je -ou-(Outerý); respektuje 

ustrnulé nářeční tvary západočeské u přídavných jmen přivlastňovacích (bratrovo kabát, matčino 

teta) – podle toho např. stvořil Svojšino, Holýšovo. 

Velmi rád postupoval podle vlastních etymologií nijak nedoložených. Ve smíšeném území je ovšem 

vždy problémem rozlišit původ. Potřeba pojmenovat obce je ve smíšených oblastech u obou 

národností. Pak dochází k těmto jevům: 

6. 



1) táž obec je v obou jazycích pojmenována úplně samostatně (tzv. paralelní pojmenování) 

2) název obce je spontánně přeložen do druhého jazyka 

3) nejčastější je přejímání názvu ve tvaru jinojazyčném, přizpůsobeném vlastnímu hláskování. 

Poznat za těchto okolností, které jméno je tu původní, není snadné. Vyžaduje to velmi dobré znalosti 

filologické, historické, topografické a především poznání tvaru názvů ve starobylých zápisech. 

Dundrovi chybělo skoro všechno. Pustit se za těchto okolnosti do takové práce by nám dnes 

připadalo jako neodpovědné, ale nezapomínejme, že Dunder žil v době, která kladla na prvé místo 

nikoli vědeckou pravdu, ale posílení národního vědomí českého. (Podle pamětí Fričových byl Dunder 

v čilých stycích s Hankou a podivoval se jeho obratnosti napodobit staré rukopisy.) Chtěl mít česká 

jména doslova za jakoukoli cenu, i za cenu naprosté nesprávnosti. Ironií osudu je, že ani tak se mu to 

všude nepodařilo, a to leckdy u obcí, které staré české jméno měly. 

Mnohá jména známá jen v zněmčeném tvaru, zřejmě napovídala svůj český původ, ale přesný tvar 

znám nebyl. Zde Dunder přečasto špatně odhadl původní hláskový stav: 

Tak české „b“ se vlivem bavorské nářeční výslovnosti objevuje ve zněmčených názvech jako „w“ 

(Bezděkov – Wesikau) jindy zní spíše jako „p“ (Babice – Pobitz). Původní „d“ zní v neznělé „t“ 

(Domaslav – Thomaschlag). Zde Dunder u Trhomného (něm. Trahons vyšel z potřeby zčeštit Trahonu 

na Drohonu, protože neznal listinně doložené Trhomné, atd. 

Ve středověkém pravopise se dlouho psalo „j“ jako „g“ a tu Jadruž (něm. Godrisch) mění Dunder na 

Godruš. Třebaže Černošín (něm. Tschernoschin) se zdá bezproblémový, protože zní v obou jazycích 

stejně. Dunder píše Černšyně, jak nasel na staré pečeti (v Černošíně). V textu píše jednou 

„v Černšině“ jindy „v Černšinu“ i „v Černšini“. 

Někdy se Dunder uchyloval k překladům vlastním u německých názvů, ač je to postup umělý a málo 

šťastný. Uvádí Goldwag jako Zlatá Váha, Vogelsang jako Ptačí zpěv, Michelsberg – Hora Michlova, 

Schmelzthal – Slévárna a dokonce „Neu Windischgrätz – Hradiště Slovenské (dnes Skláře), je to sice 

překlad věrný, ale věcně zcela nemožný, obec byla založena 1802. 

Roku 1941 vyšla v Liberci kniha K. Lanzendöfera „Die Ortsnamen des ehemaliges Bezirkes Tachau“. 

Uvážíme-li okolnosti, za nichž vycházela, musíme zaznamenat s uznáním, že v přísně vědeckém 

zpracování místních jmen se vystříhá protičeského nacionalismu nebo podceňování české vědy. Ale 

ze svého německého hlediska je důsledně proti počešťování názvů původně německých a tu mu 

Dunder svými násilnými novotvary dal příležitost zesměšnit takové počínání. Dokazuje i to, že na 

tomto nevědeckém díle jsou založena i mnohá pozdější úřední přejmenování. 

Nepříjemným následkem Dundrovy nekritičnosti je nepoužitelnost knihy k vědeckým účelům. Nikdy 

nevíme, žil-li uváděný tvar opravdu, je-li to autorova domněnka, omyl nebo výmysl. Přesto není 

zbytečné tuto knihu po 130 letech prostudovat a vysvětlit aspoň některé omyly této knihy. 

(Zkrácený článek: Jaromír Spal „Z toponymie Plzeňska v době obrození“, Minulostí Zpč. Kraje XV., ZN 

Plzeň 1979.) 



Abecední seznam Dunderových názvů z našeho okolí (pokud se liší od 

dnešních) 
Marinčany (Mariánské Lázně), Dunderův novotvar, snad druhdy mezi vlastenci užívaný, srovnej 

Karolinčany (Karolinental – Karlín) 

Pobice (Babice), podle něm. Pobitz, ale tento tvar vznikl z pův. českého Babice 

Berny (Beroun, něm. Pern), zde použil plurálu a nahradil b-p 

Beranovo (Beranov, něm. Borau), dal do rodu středního, což byl skutečně kdysi původní název 

(Baranovo) 

Vesíkov (Bozděkov), z něm. Wesigau mylně počeštil 

Bezvěrovo (Bezvěrov, z něm. Weserau) do rodu středního 

Poňanov (Boněnov) nebo Punov, podle něm. Punnau, prvý tvar je zkřížením německého a původního 

českého 

Most (Brod n. T.), podle něm. Bruck jeho doslovným překladem a mylně 

Projménov i Pojménov (Broumov), něm. Promenhof, povrchní pokus o zčeštění poněmčeného jména 

Zaletov (Caltov), něm. Zaltau, mylným odhadem zčeštil německou psanou podobu (bez znalostí 

starých listin) 

Čebiv nebo Cebivo (Cebiv), něm. Zebau – zde není jasno, proč „Č“ 

Černšině (Černošín, něm. Tschernoschin), podle Sommera, který měl Černšín, mylně z pečeti, kde je 

6. pád jména 

Želiv (Čeliv), něm. Zscheliv, Dundrův odhad 

Damnovo (Damnov), něm. Damnau, střední rod 

Domoslavy (Česká Domaslav, něm. Böhmisch Domeschlag), pomnožný tvar 

Dürmaul (Drmoul, něm. Dürrmaul), zde má jen německé jméno 

Galtendorf (Jalový dvůr, něm. Galtenstallung nebo Galtenhof), rovněž uvádí jen německy 

Vlast Nová (Neu Haimhausen), libovolný překlad německého názvu 

Hammerhof nebo Hamry nebo Kocbeř (Hamrníky), ač se mu podařila dobrá úprava něm. jména 

Hamry, další název Kocbeř je nejasný 

Honovo (Hanov, něm. Honau), z německého přejato a do středního rodu 

Hermanov (Heřmanov, něm. Herrmannsdorf) 

Michalov, Hora Michlova, Hora Michalova (Michalovy Hory, něm. Michelsberg), různé pokusy 

překladu nebo přizpůsobení češtině 

Hostečkovo (Hostíčkov, něm. Hotschigau), do středního rodu 

Hozče nebo Hořec nebo Zhůřky (Hoštec), něm. Hurschk – obraz Dundrova tápání 

Terční Hradiště (Okrouhlé Hradiště, něm. Scheibenredisch) upřesňuje podle die Scheibe – terč 

Chotěšovy (Chotěšov) – pluralizací 

Johannisdörfel (Janov – něm. Johanesdorf), uvádí zdrobnělé německé jméno 

Kradlupy, Kladruby, Kradruby (Kladruby) u Stříbra 

Kladelasy (Kladruby u Teplé, nem. Kladerlas), podle německé výslovnosti uvádí nový tvar a v plurálu 

Kladruby Habrové (Ovesné Kladruby, něm. Habskladrau), takto uváděli správně Schaller, Sommer i 

Palacký, zde Dunder volil zcela správný tvar intuicí (neboť neznal tvar 1273 Kladruby Habrové, z toho 

poněmčené Habskladrau a z toho mylně přeložené Hofer = ovce na Ovesné v roce 1921, což bylo 

období vzniku podivných čechismů v tomto kraji, např. Kosový potok, Podhorní hora, Závěšín atd.) 

Kocov (Kočov, něm. Gottschau) pouhá změna háčku, ale i podle Profouse byl prý původní Kocov a ne 

Kočov 

Křín (Kořen, něm. Kurschin), v něm. jménu považoval -u- za doprovodnou hlásku 



Kraslíkovice (Krasíkov, něm. Schwamberg) od „krášliti“ 

Zříkovice (Křepkovice), něm. Schrikowitz, též Třebkovice, což je bližší dnešnímu tvaru 

Milhostenov (Milhostov, něm. Millestau), zde se zdá, že Dunder znal alespoň některé z názvů na 

listině z r. 1273, kde se uvádí „Milhostennovo“, jinak by jeho intuice byla úžasná (p. r.) 

Mnichov či Měšov (něm. Einsiedel), podle Schallera 

Cirakovo (Mrázov, něm. Prosau) tvar a původ nejasný 

Nezčichovo (Nežichov, něm. Neschikau), dohadem podle zvuku a také uvádí Nežinkovo 

Otyna (Otín, něm. Ottenreuth), vlastní výtvor 

Otročino (Otročín, něm. Landek) podle Sommera 

Pěstovo (Pístov), něm. Pistau, libovolná záměna 

Pláň (Planá, něm. Plan), počeštěný německý výraz 

Kdýně (Chodová Planá, Kuttenplan v něm.), nalezl u Schallera 

Pútnovo (Poutnov, něm. Pauten) zde se rozhodl ke staročeštině 

Břev nebo Přimda (něm. Pfraumberg), nejasno proč břev, stčs. trám 

Rájovo (Rájov, něm. Royau) uvádí se jako Rájovo 1273 skutečně 

Rankovo (Rankovice, něm. Rankovitz) též podle listiny 1273 

Borek (Sítiny, něm. Rauschenbach) zcela neznámo, proč právě Borek, zvláště, když v 19. stol. uvádí 

německý historik Klement staročeské jméno Svurvody! (n.p,) 

Sankov (Prameny, něm. Sangerberg, dříve Sangerberk do 1945), zkrátil německý název 

Studňoves (Studánka, něm. Schönnbrunn), vlastní konstrukce 

Hostenov (Stanoviště, něm. Stanovitz), snad mylně podle staré listiny z r. 1273 

Mrkovice i Míza (Stříbro, něm. Mies), prvý tvar podle Sommera, druhý podle řeky, kterou takto 

označuje Mži 

Šipín i Srpín (Šipín, něm. Schippin) nejasno proč 

Slévárna (Huť, něm. Schmelzthal), překladem z němčiny, do r. 1945 i v češtině Šmelctál Chod., 

Plánský, Tachovský. Avšak slévárna je česky jen budova, kde se slévá 

Třešenice (Trstěnice, něm. Neudorf) 

Dřevňov (Tachov, něm. Tachau) podle Schallera, podle Lansendörfera toto vzniklo omylem, 

tradovaným už z Lupáčovy kroniky (1584), kde se jedná o Dřevnov patřící do okolí Zhořelce, Schaller 

však má i něm. název místa Holzaus 

Outerý (Úterý, něm. Neumarkt) 

Horníves (Horní Ves, něm. Obersdorf) 

Velká Poušť (Velká Ves, něm. Sinzendorf), překladem ze Sommera Grosen Ödung 

Vydřín i Vydžín (Vidžín, něm. Witschin), podle „vydra“ 

Pulkovice či Vlčkovice (Vlkovice, něm. Wilkowitz), neznámo, proč i v německém tvaru jasný původ 

Vašgryn (Vyškov, něm. Weschegrün), fonetickým přepisem z němčiny 

Vyskovice (Výškovice, něm. Wischkowitz) nejasno, proč 

Závišíno (Závišín, něm. Abaschin) podle starých listin 

Dobrávoda (Dobrá Voda, něm. Dobrawod) snad podle německého tvaru 



Poznáváme své město (4.) 

Domy mezi Ruskou a Třebízského ulicí (jižní okolí divadla) 
Tuto, dnes velmi frekventovanou část města, v počátcích budování lázní nezasáhla vcelku stavební 

horečka. Z prvého období velké výstavby lázeňského místa máme tu pouze dvě stavby (nikoliv ovšem 

v dnešní podobě!). V roce 1820 byl postaven pod svahem někdejšího Schneidrangu dům Zlatá kotva 

(Goldener Anker), později čp. 44, dnešní Javorina na rohu Ruské a hlavní třídy. V roce 1822 přibyl tu 

ještě jeden dům – slavný Berlínský dvůr (Berliner Hof), dnešní Corso, postavený na břehu potoka 

Schneidbachu (Třebízského potok), který tu volně tekl odkudsi z lesů. 

Mezi oběma domy byla velká mezera. Nad tehdejším Berlínským dvorem býval rybník pro plavení 

koní v místech dnešního Smetanova náměstí a divadla. 

V roce 1834 začaly tři stavby uzavírat prostor náměstí, kde se měly konat a konaly trhy. Byly to domy 

čp. 67, 68, 69 – Tři bažanti, Zvon a Oko Boží (dnes Praha, Zvon, Horník). K nim se v roce 1837 přistavěl 

rohový domek Německý dům (Opera). Tak se naplnila řada domů na samém konci silnice, které bylo 

později určeno stát se hlavní tepnou lázní. Také ona měla řádku názvů. 

Za těmito domy zůstával rybník pro plavení koní a zde končily Mariánské Lázně ve směru na 

severozápad k Metternichovu panství. V r. 1838 byla zastavěna mezera mezi Kotvou a Berlínským 

dvorem – dvěma domy – Neptunem (dnes Oradour) a Pomněnkou (dnes Jalta). K další stavbě bylo 

nutné regulovat potok. V roce 1845 přibyl pak dům „U dubu“ (Eiche), postavený dr. Opitzem. Mezi 

Dubem a Třemi bažanty už nebylo žádného místa než pro potok. 

V této podobě – jediné ulice – zůstala tato část až do roku 1866, kdy se začalo stavět za domy divadlo 

(vzpomíná na to spisovatel Norbert Frýd v jedné své knize). Další domy na mapce stojí už všechny ve 

svahu jakoby nalepené za domy mimo plán a mimo vkus – vznikaly až v době před 1. světovou 

válkou. 

Z nich Osborne – Balmoral byl vyhnán do mrakodrapové výšky, aby vůbec měl místo na slunci a 

dovedně zaplnil mezeru mezi čp. 81 a 67, která jinak dovolovala výhled na zalesněný svah vrchu pod 

myslivnou. 

Dnešní řada domů na Mírovém náměstí svou fasádou se plně řadí mezi palácové stavby a dodává 

Mírovému náměstí náležitého lesku. Uvnitř bude asi stav o něco méně příkladný, protože jde o 

nástavby na stavby z 1. pol. 19. století. Druhá řada domů je na tom hůře – vyjma Corso a Jaltu, 

rekonstruované v neurčené, ale ne vzdálené době. Javorina, Oradour i Perla prozrazují, že jejich 

stavební rekonstrukce proběhla poměrně dříve, jak už je patrno z výšky domů. K jednotlivým 

objektům: 

Opera nebo Belojannis (čp. 70), zotavovna ROH, Odborářů č. 2, propojená se sousedním domem 

Horník. Byla postavena v roce 1837 jako Deutsches Haus, majitel Alexandr Müssner (+ 1868). Od roku 

1849 novým majitelem Jakub Fischl (+ 1863) a od roku 1853 Karl Liebl (+ 1870). V r. 1872 se stala 

novou majitelkou Elisabeth Hiederer, když Matthias Hiederer, zřejmě manžel a spolukupec zemřel 

hned r. 1872. Ale už před rokem 1900 se dům nazývá Hotel Egerländer a majitel Kaspar Ott. Patřil mu 

i dům naproti (dnes Vítězný únor). Roku 1945 byl název změněn na Opera a v současné době snad 

Belojannis, patřící jako zotavovna ROH k Horníku. Kol 1965 zde bydlí I. Růžičková. M. Šlapanská. 



Horník (čp. 69), zotavovna ROH, Odborářů č. 4. Byl postaven 1834 jako Auge Gottes, majitel Martin 

Ruppert (+ 1860), po jeho smrti majitelem Johann Ruppert, a snad on či syn stejného jména uvádí se 

1906 – Johann Ruppert, papírnictví a majitel domu. Za války dostal dům název Stuttgart a v roce 1945 

Svoboda. Později, neznámo kdy, vznikl název Horník, který pak je přenesen na čp. 68 a tím dochází ke 

zmatkům. Nyní se uvádí jako dům Sekanina. Kol 1986 uvádí se v čp. 69 Josef Hubáček s rodinou. 

Zvon nebo Horník (čp. 68), zotavovna ROH, Odborářů č. 6, dům propojen s čp. 69 a 70 v jediný 

komplex zotavovny. Dům postavil roku 1834 jako Zvon (Glocke) – jeho znamení je stále na střeše 

domu – Wenzel Neubauer (+ 1861), po něm převzala dům dcera Františka a od r. 1862 i její manžel 

Karl Preiss. V domě bydlel kol 1906 kupec Karl Hammerschmid a snad tu měl i krám. Vedle v čp. 69 

měli obchod střiženým zbožím Pininus a Sigismund Schneiderové, byl tu i lékař Dr. Anton Diesel, 

obchod s kartonáží tu měl Josef Pankrác (bydlel v čp. 363 dům Blücher) a uvádí se i soukromnice 

Albertina Ruppertová, snad sestra Johanna Rupperta, majitele. Zvon přešel od majitele do rukou 

Josefa Hammerschmida už před rokem 1906. V roce 1945 byl přejmenován na Regent. Dnes slouží 

jako zotavovna ROH. 

Palace hotel Praha (čp. 67), interhotel Odborářů č. 8, dům postavil v roce 1834 Josef Utschig jako 

dům U tří bažantů (Drei Fasanen). Zemřel 1871 a po něm převzal dům Johann Utschig, který se uvádí 

v roce 1906 zde jako kavárník, avšak novým majitelem je c.k. notář z Nepomuku JUDr. Antonín Kvěch 

a přejmenovává po rekonstrukci dům na Buen Retiro (před 1906). V domě má obchod m.j. Marie 

Měřínská, rukavičkářství a pánské módní zboží. Už za 1. rep. (1936) uvádí se pod dnešním názvem 

Praha. Že za války dostal dočasný název Hotel Germania, nepřekvapuje. Vrátil se mu po r. 1945 starý 

název Praha. Od doby Kvěcha byl dům v českých rukou majetkově (Mečíř). Podle vzpomínek pana 

Šafránka byla v tomto domě kol 1922 podepsána čs. – jugoslávská smlouva. 

Perla (čp. 81), maj. Oděvy Stará Role, Odborářů č. 10, dům byl postaven 1845 jako Zur Eiche a 

majitelem Dr. Franz Opitz. Uvádí se ještě po r. 1872. Dr. Eduard Opitz uvádí se 1899 jako majitel, 

1906 též a Marie Bausrová jako správcová domu a Marie Schmidová jako obchodnice v domě. Kol 

1965 nájemníky s rodinami Karel Suchánek, Miloslav Šárovec, František Zahálka, Roman Gedulič, 

Paškovi, Václav Máder a dále Vlad. Bořík, pí Luchová, Josef Síla a Růžena Navrátilová. 

Oněgin (čp.429), dům PBH, Odborářů č. 12, stavba navazuje na předchozí dům a bylo by ji možno 

považovat za zadní trakt budovy čp. 81. Asi tak byla i postavena stejným majitelem dr. Opitzem a 

proto měla i název Villa Opitz. Postavena byla buď kol 1914 nebo těsně po 1. světové válce. V roce 

1945 nastala změna na dnešní název. Protože však na tabuli spadla prvá tři písmena a zůstalo jen Gin, 

tak cizí hosté považují tento název za oficiální. Dům je ve stavu zchátralém a jen to, že je mimo hlavní 

třídu způsobuje, že přece jen nedělá tak tristní dojem. Kol 1965 tu bydleli s rodinami Václav Valdan, 

Miroslav Blažek, František Voženílek, Václav Rajdl, Josef Kosák a dále M. Růžičková a R. Beranová. 

Dvojdům Osborne (čp. 389) – Balmoral (čp. 390), dům ministerstva školství, studijní středisko 

zahraničních studentů, připravujících se ke studiu na našich vysokých školách, dům postaven kol 1912 

v architektonicky velmi členěném stylu, Odborářů č. 14 a 16, zde bydlel v roce 1916 na léčení 

spisovatel Franz Kafka. Po válce názvy nezměněny – jsou původní. Kol 1965 v domě bydleli s rodinami 

Antonín Bytel, Jan Kostinec, Adolf Stach, Jan Gajoch, Jan Klán, Jan Frič a dále MUDr. Fifková, Fr. 

Klaschka, Lud. Chamrádová a M. Týnková. 



Hotel Corso (čp. 41), interhotel, Odborářů č. 16 (?). Dům postavil již roku 1822 jako Berliner Hof 

Jakob Schramm. Jeho dcera se provdala za Franze Kratochwila a po její smrti (+ 1845) se stal 

majitelem Franz Kratochwil (ještě 1872), po něm syn Karel Kratochwil (ještě 1906 a to měl druhý dům 

čp. 238 „Morgengruss“). Již 1936 uvádí se však dům jako Hotel Corso, což mu zůstalo dodneška. 

V domě měl knihkupectví B. A. Goets (majitel továrny Švýcarský dvůr – v Zeyerově ulici). Dům byl 

vícekrát přestavěn, poprvé už roku 1840. 

Jalta (čp. 42), zotavovna ROH s prodejnou a kavárnou v 1. patře, Odborářů č. 18, dům postavil 

Wenzel Lippert (+ 1848) jako dům Vergissmeinnicht (Pomněnka) v roce 1838. Po jeho smrti 

majitelkou vdova Eleonora Lippertová (+ 1870) a od r. 1870 maj. Christof Lucker a Elise, roz 

Lippertová, která je 1899 uváděna jako jediná majitelka, tedy po smrti Ch. Luckera. V domě Oskar 

Lucker, zřejmě syn, má slavnou drogerii, kromě něho v r. 1906 uvádějí se v domě vdova Elise 

Luckerová (maj.), špeditér Emil Lucker (jeho kancelář byla v čp. 276 Tennhäuser), kupec Franz Rahn, 

zubní lékař Dr. Filip Steiniger, obchod střiž. zbožím Maxe Leitnera (jinak bydlící v čp. 331 Lessing). 

Slavná Luckerova drogerie vedla k tomu, že za 1. rep. to byl již Haus Lucker, v roce 1945 změna na 

Jalta. Kol 1965 tu bydleli s rodinami Jindřich Motl, Slavomír Štrobl, Vojtěch Filip, Růžena Nagyová, 

Berta Hánová, M. Kindlová. 

Oradour (čp. 43), zotavovna ROH (centrální), Odborářů č. 20. Dům postavil 1838 Josef Hetschl, přešel 

brzy do rukou Dr. A. Hanische (+ 1858) a jeho ženy Wilheminy (ještě 1872). Kol 1872 se stal dům 

Neptun (jak se nazýval) poštovním úřadem v lázních. R. 1906 byla majitelkou Fanny Hanischová, 

v domě JUDr. Karel Hanisch a Anton Nagelschmidt, restauratér ze švýcarského dvora. Název Neptun 

zůstal i po roce 1945. Nový název Oradour asi z r. 1955. Kol 1965 bydleli tu Jan Švec s rod., Ferdinand 

Kučer a Vendelín Žíla. -rš- 

(Pokračování) 

Literární prameny plánského historika Eduarda Senfta 
Plánský regionální historik Eduard Senft se narodil 13. října 1837, studoval historické vědy na pražské 

univerzitě, ale studium nedokončil pro materiální obtíže. Po vykonání učitelských zkoušek 

způsobilosti pro střední školy přijal místo „hofmistra“ u hraběte Josefa Nostitz-Rieneka v Plané. Senft 

zemřel ve 40 letech – 25. května 1877 a pochován je na plánském hřbitově (starém). 

Historii města Plané vydal v roce 1876. V předmluvě k této práci („Geschichte der Herrschaft und 

Stadt Plan“) píše o pramenech, kterých použil při sepisování díla. Prostudoval jednak zámecký archiv 

v Plané a archivní materiál Rienek – Nostitzů, dále farní archiv v Plané a různé záznamy plánských 

análistů jako „Memorandum der Stadt Plan“ z let 1655-1774, dílo plánského děkana Václava 

Andrease Schmidta, jeho letopisy „Annalen Planenses“, „Liber memorabilium“, pojednávající o 

dějinách Plané a jejího okolí v období 1730 – 52 (též „Memorabilia, gaue contigerat sb. A. 1730“). 

Poslední zprávu tu Schmidt napsal čtrnáct dnů před svou smrtí, 6. října 1752. 

Ta kniha byla doplňována Schmidtovými následníky děkanem Nadlerem, Fridrichem až do roku 1772. 

V záznamech bylo pak pokračováno až děkanem Ortmannem v letech 1810 – 32. Poslední zápis je ze 

4. ledna 1855 z pera Fr. Fridricha Hrabala. 



Děkan Schmidt sepsal ještě tyto knihy: „Das Haus und Wolffs Schmiedtische Stammenbuch A. 1734“, 

Nucleus Mundi, d. i. der Welt der Kern“, která dle názoru Senfta nemá zvláštní ceny. Cennější jsou 

Schmidtovy „Additamentum supra Nucleus mundi, d. i. Zugabsbuch zu den chronologischen 

Kernbüchern“, kde jsou uvedena privilegia města Plané, popis zámku a výtahy z urbářů panství. Senft 

použil i Schmidtovy práce „Consignatie deren Kirchen, Schloss und Hauser in der Stadt Plan“, dále 

„Burgerliches Stammenbuch der Stadt Plan“ a „Fundationsbuch“ od roku 1630 do roku 1730. 

Pro novější historii použil Senft záznamů Josefa Christoffa a manuskript Karla Witzelspergera 

„Topographie der Stadt Plan“, Senft sám dodával v předmluvě svého díla, že pro historii města jsou 

velmi cenné různé cechovní listiny. 

Pro historii sousedního panství v Chodové Plané použil Senft příspěvky hraběte Johanna Ernsta 

Barchem-Haimhausena. P. Vendelín Albert, klášterní sekretář v Teplé, poskytl Senftovi cenné výpisky 

z „Annales Teplensee“ z pera P. Aloise Hackenschmidta. Jiné informace poskytl Senftovi 

„Geschäftsleitung des deutschhistorischen Vereines“ z Prahy svými příspěvky a knižním fondem. Pro 

nejstarší dobu zkrácené výpisky z libri confirmatorium, zápisky z let 1357-1436, kde jsou uvedeni 

duchovní, působící v jednotlivých místech, dále patronátní páni, kteří povšechně byli tehdy držiteli 

uvedených míst. K tomuto času náleží též libri erectionum, seznamy kostelních nadací, které jsou 

v díle uvedeny. 

Nejstarší plánské listiny i listiny okolních míst vzal Senft z „Regerta Bohemiae“, vydaných Emlerem a 

obsahující údaje do roku 1346, které jsou zkráceně v Senftově díle také uvedeny. Použil též Gradlovy 

„Komumenta Egrana“ a „Codex diplomaticus Bohemiae at Moraviae“ (údaje do 1230), dále údajů 

z archivu země České. 

První vydání bylo v roce 1876. Druhé vydání připravil v roce 1932 Plánský MUDr. Michl Urban ve dvou 

svazcích. Prvý obsahuje historii do roku 1848, druhý až do současnosti (1938). Urbana lze pokládat za 

Senftova nástupce v regionalistice Plánska. V roce 1896 napsali Georg Weidl a Michl Urban, ředitel 

měšťanské školy v Plané a městský lékař, dílo „Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan“ (tehdy do 

okresu patřilo Plánsko, Kynžvartsko i část Tachovska). 

Historií Plané po roce 1945 se zabýval český historický badatel Otakar Kalandra. Působil kdysi jako 

okresní hejtman v Domažlicích a v padesátých letech žil na penzi u své dcery v Plané. Pečoval o 

plánské regionální muzeum. Roku 1957 vydal „Chodové plánští a poněmčení Plánska s přehledem 

historických pamětihodností v jednotlivých obcích na Plánsku.“ 

Dr. Jiří Novák 

Pověst o nalezeném klíči u Brodu nad Tichou 
V lese mezi bývalým Barevným mlýnem (Farbmühle) a obcí Brod nad Tichou, sbíraly dvě děvečky roští 

a náhodou odhrábly vrstvu mechu. Pod mechem se objevil velikánský klíč, připevněný na zrezivělém 

řetězu. Děvečky tahaly všemi silami za klíč, až se jim nakonec podařilo odtrhnout jej od rezatého 

řetězu. Když přišly domů, vyprávěly o tom a ukazovaly klíč. 

Doslechl se o tom jeden sedlák, kterému jeho bába kdysi vyprávěla, že „v brodském dříví“ (Brucker 

Hulz), tj. lesíku, za dávných válek byla prý zakopána vojenská pokladna. 



Sedlák vzal obě děvečky a spěchal do lesa, aby mu místo ukázaly. Měly háky, motyky a chystaly se 

poklad vykopat. Ale odtržený řetěz a vůbec místo, kde byly, ne a ne najít. Tak se vrátili nešťastní 

domů. I jiní lidé po místě marně pátrali. Časem se ztratil i onen velký klíč a tak vojenská pokladna 

dodnes leží někde v „brodském dříví“. A pověst dodává: Nic není ztraceno na věky. Kdo se narodil 

v neděli, má naději, že poklad nalezne. 

Kamenný rytíř v Chodové Plané 
Jiná pověst z Plánska vypráví o kamenném rytíři v Chodové Plané. Stál prý vzadu za starým židovským 

hřbitovem (již před staletími zrušeným) v parku zámeckého pána Berchem-Haimhausena. Byl vytesán 

z kamene, hlavou se opíral o ruku a dlouhý meč. Jmého „kamenný“ vzniklo prý proto, že se v dávných 

dobách rytíři dostávali do sedla koně tak, že vystoupili na kámen. K tomu jiná pověst říká, že prý tu 

byl německý rytíř zabit a jeho pozůstalí nechali na místě vraždy postavit pamětní kámen. 

(Podle H. Zirwick Adresbuch Plan – Weseritz, 1926) -rš- 

Koutek archeologie 
Zdeněk Buchtele  

Výškov u Michalových Hor 
August Sedláček („Hrady, zámky a tvrze království Českého“, díl XIII., II. vyd.1937) píše o Výškově: 

„Ves Výškov měla tvrz na místě dvorce č. 26. Odkud pocházeli Měšíčkové z Výškova, ještě v Prusku 

žijící. Jejichž předkové byly bratří Výšek a Vyšemír (1237 – 51), Svatomír (1272), Magnus, Haholt a 

Vyšemíř řečení Výškové (1282) a r. 1281 Albert. Jak se zdá, seděl na zdejší tvrzi r. 1406 Machek, jenž 

tehdá příměří s Bavory učinil a ještě r. 1413 žil. Téhož roku žil ve zdejší krajině také Vyntíř. Jeho 

vrstevník Racek byl již r. 1416 na Moravě, nabyl jinde zboží a též jiní Měsíčkové se pak po zemi 

rozrodili. Ve zdejší krajině žili pak Mikuláš Vyšemír a Albík, a Výškov samotný držel ještě roku 1465 

Racek. Nedlouho potom přikoupen Výškov k Plané.“ 

Německý regionalista Hans Zirwick („Adressbuch Bezirk Plan Weseritz“ Planá 1926) uvádí o Výškově 

další podrobnosti. V roce 1415 má prý ves jméno „Weyschengrün“ a později se dostala do majetku 

pánů ze Žeberka (von Seeberg) a 1517 bratří Ernst a Sebastián prodali své majetky včetně Výškova 

hraběti Štefanu Šlikovi na Plané. Podle pověsti za doby reformace měl přivést jeden výškovský sedlák 

do svého dvora sochu z poutního kostela sv. Anny u Plané. Od té chvíle však stihala dvůr jedna 

pohroma za druhou. Sedlák nakonec naložil sochu na vůz a znovu ji odvezl zpátky do kostela sv. Anny. 

Od té chvíle se pomalu vracelo štěstí do sedlákova dvora. 

R. 1638 patřil Výškov (německy Waschagrün) k faře Otínu. Švédové prý donutili obyvatele 

k vystěhování a v té době byla snad zničena i výškovská tvrz Měsíčků. Pozdější příchozí kolonisté byli 

prý z Falce a v r. 1685 uvádí se Hans Eberl jako rychtář z Výškova a na listině svědek Johann Wiederer 

z Výškova. Podle plánského zámeckého urbáře r. 1641 platilo 22 sedláků vrchnosti: na Sv. Jiří 28 

florentýnských a na sv. Havla také, kromě toho museli 45 dnů orat, 146 dnů kosit a 39 dnů mlátit. 

Museli se starat o některé louky, např. o louky nad horním dílem („Über dem Bergwerk“) museli vozit 

seno do Týna do panského ovčína. Farností patřil Výškov k Otínu, až později k Michalovým Horám. 

Neměl nikdy kostel. V roce 1788 měl však 30 domů, roku 1884 už 37 domů a 214 obyvatel, 1896 – 39 



domů a 218 obyvatel. R. 1926 měl 40 domů, 216 obyvatel, 2 hostince (Josef Distler a Julie Heidlová), 

dva kováře (Michl Heinl a Andreas Seidler), jednoho kupce (Anton Wittlich), ševce (Georg 

Zieglschmidt) a mlynářku (Anna Flossmannová). Starostou obce byl tehdy Josef Rösch. 

Na staré kresbě z plánského archivu je zakresleno městečko Michalovy Hory a tvrze Michlsperk i 

Výškov. Stará tvrz je ve Výškově na kopci směrem k Michalovým Horám. Dodnes zde nalézáme 

nerovnosti v místech, kde tento hrádek asi stával. Jestliže tedy jedna tvrz stávala na místě dvora čp. 

26, pak zde musel být ještě rytířský hrádek, jehož základy nacházíme asi kilometr od Výškova a ten 

nemůže být totožný s uváděnou tvrzí. Zde se chystá důkladný průzkum včetně zaslání zprávy 

s popisem Čs. společnosti archeologické. 

Jak to bylo s prvními starosty Mariánských Lázní? 
V poddanském poměru k premonstrátskému klášteru Teplá stejně jako rolníci, bylo i město 

Mariánské Lázně. Představený obce (Gemeindevorsteher) byl klášterem jmenován. Prvním 

představeným (říkalo se mu ovšem starosta) byl Franz Josef Seidl (1812 – 17), pak Josef Lang (1817 – 

19), ranhojič Pausch (1820), Wenzel Lippert (1821 – 24) – o něm viz na str. 73 (postavil dům čp. 42), 

Václav Skalník (1824 – 43). Ještě před zrušením poddanských poměrů roku 1843 klášter dal městu 

právo volit si představeného. První volený byl J. D. Halbmayr (1843 – 48). Roku 1848 vznikl titul 

„starosta“ (Bürgermeister) a prvým se stal Dr. Josef Abel (1848 – 50). Po něm Dr. A. Hanisch (1850 – 

56), viz opět str. 

HAMELIKA – pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Přispěli: Zdeněk Buchtele, Dr. Jiří Novák, Ing. Richard Švandrlík, který číslo 

připravil. Pouze pro členy kroužku. Vychází jako občasník. Šesté číslo ze dne 15. března 1980. 


