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Zachránit památky ve volné přírodě 
Čím více je dnešní člověk vtěsnáván do světa škatulových sídlišť, tím více roste jeho touha po krajině 

plné lesů a polí, potůčků a rybníků, trávy, hmyzu, ptactva a čistého vzduchu. Takových krajin však 

stále ubývá. Naše oblast má naštěstí ještě dostatek hezkých míst v okolní přírodě.  

Do představy živé přírody patří nerozlučně kulturní památky, boží muka, kamenokříže, vesnické 

hřbitůvky, polní úvozy a lidová architektura vesnic, zanikajících a znovu oživovaných úsilím chalupářů. 

Zánik památek ve volné přírodě v naší době tak rychle pokračuje, že jsou dnes už celé oblasti, kde 

nenalezneme žádnou takovou památku. Např. mezi Rájovem a Mnichovem zmizelo při silnici více než 

10 pomníků. U rybníčku při silnici do Sítin zmizela nenechavou rukou boží muka z roku 1606 stejně 

jako památná plastika Hanse Kudlicha z r. 1848 na návsi v Služetíně. Velká ztráta těchto památek pro 

naši společnost je zřejmá. Ale jsou tu i pomníky padlých ve světové válce a boží muka z 1. republiky.  

Dnes přece už nová boží muka nevzniknou stejně jako staré typy náhrobků na okolních vesnických 

hřbitovech. Budou jen a jen ubývat, stanou se kuriozitou, ke které se budou sjíždět hosté z tuzemska i 

z ciziny. Zachraňme tyto památky, ať to jsou pomníky padlým ve světové válce (lidé tehdy ještě 

neříkali "prvá" protože si nedovedli představit, že by mohla být taková válka), náhrobky, ale 

především kamenokříže a různé pomníky-solitery v polích a lesích! 

Žádná vyhláška ani předpis sami o sobě památku nezachrání. Je stále volně přístupná a první musí 

vniknout úcta k minulosti ve smyslu názoru V. I. Lenina, který tvrdě odsoudil hned po revoluci 1917 

představy některých bojovníků-avanturistů, že se starým řádem bude nutno likvidovat také 

jakoukoliv památku na minulost. Naopak žádal uchovat maximum památek -pro poučení i jako doklad 

vysoké kulturnosti nového nastupujícího společenského řádu.  

Poznáváme své město (5.) 
Okolí radnice a ulice Mladějovského  

Tato část lázní je poněkud mladšího data. Původní plán počítal v těchto místech se stavbou kostela a 

po obou stranách fary a školy. Dnes by to bylo asi v místech domu Tirans (čp. 72). Zde se územní plán 

nerealizoval. V letech 1843-45 vyrostla tu ulička domků (čp. 72-79), ulička, které se říkalo 

Jägerstrasse, poněvadž nad domy ležel Jägerhaus – Myslivna, která byla tehdy jediným záchytným 

orientačním bodem v této části. Právě vznikl sice hřbitov, ale hřbitovní ulice se jaksi do lázní nehodilo. 

9. 



V roce 1853 vznikly tu další domy-Bohemia a Tanne. (čp. 88, 89), ale centrální stavba místa – radnice 

– j e až z roku 1878. V té době vznikají další domy a místo nakonec zaplňuje kol 1900 poslední stavba 

čp. 378 a 315. Prodejna nábytku je bez čísla popisného a vznikla snad již před 1914 jako krámky 

všude, kde zbýval volný prostor. Jägerstrasse byla roku 1945 třídou gen. Pierce, který velel 

americkým vojskům, vstoupivším 6. 5. 1945 do Mar. Lázní. Dnes – podle pravoslavného kostela – se 

jmenuje ulice Ruská. Mladějovského ulice byla původně Moorlagergasse (Rašeliništní), později ulice 

Prof. Bazohe vynálezce měření krevního tlaku nekrvavou cestou a zdejšího lázeňského lékaře, za 

okupace to byla G. R. von Schönerer-Strasse. Nacisté neodpustili Baschovi jeho židovský původ. Po 

válce dostala jméno po českém lázeňském lékaři, který působil zde v Mar. Lázních před válkou.  

K jednotlivým domům: 

Javorina (čp. 44 ) zotavovna ROH odborářů č. 22 postavená Josefem Abelem v roce 1820 jako 

Goldener Anker – Zlatá kotva. Později se jí říkalo jen "Kotva". Josef Abel zemřel v r. 1837, po něm byl 

majitel jeho syn Dr. Josef Abel (1851) pak Dr. A. Hanisch (1850-54) a od roku 1854 Augusta Henriette 

Abalová, kol. 1900 je v rukou Wolfnerů (Dr. Felix Wolfner). Býval tu mj. hodinářský krám Roberta 

Oggoltera (1907). Po r. 1945 dostala název Javorina. Dnes je tu prodejna skla a porcelánu na rohu, 

podle které se také domu říkává. Kol 1965 tu bydleli s rodinami. Bohumil Kiprý, Jiří Bíca, Jiří Uchytil a 

Anna Kouková, Milena Piptová, Růžena Nagyová a Pavla Loreková. Dům patří dnes pod Oradour. 

Nábytek (bez čp.!), prodejna 033 Nábytku Cheb, dům PBH, Ruská č. 1, přízemní, postavený jako 

provizorium už před válkou. Je tu květinová síň Astra, ze dvora vchod do dílny Fotoslužby. Hlavní 

prostor slouží jako skladiště nábytku. 

Villa Grado (čp. 315), Ruská č. 2, dům PBH , v r. 1899 uvádí se jako Villa Gütter podle majitelky Anny 

Gütterové. Patrová vila s nástavbou vilkového typu a s býv. zahradou před domem. V roce 1945 

přejmenována na dnešní název. Kol 1965 bydleli tu s rodinami Jiří Franěk, Václav Nový, Stanislav 

Navrátil a Anežka Hagrtová. 

Městská radnice (čp. 155), dům MěstNV, Ruská č. 3. Budovu stavěli stavitelé Ervin Luke a Johann 

König. Plány dělal arch. Streit z Vídně. Dohled nad stavbou měl městský radní Lerchl. Původně stály v 

cestě stavbě takové překážky, že nikdo nevěřil v uskutečnění této stavby. Pozemek patřil 

Metternichovi, od kterého jej koupila Severozápadočeská Vereinsbank (32 arů, 97 m2 za 50 000 

zlatých a 1876 předala do vlastnictví mariánskolázenské "Spar- und Vorschusskassa". Na Herzigův 

návrh koupilo město ještě dalších 22 arů 16,7 m2 pro volný výjezd a příjezd. Cena byla závratná – 

30 000 zlatých. Metternich neprodělával. 5. dubna 1877 byly zahájeny výkopy a 13. dubna 1877 

slavnostně základní kámen. Ale 20. dubna 1877 musely být práce přerušeny, protože začínala sezóna. 

Pokračovalo se až v září a v zimě se stavba vytápěla, takže počátkem sezony 1878 byla hotova. Sem 

byl umístěn kromě úřadu starosty a kanceláří c. k. poštovní a telegrafní úřad, restaurace, konverzační 

sál, spořitelna a půjčovna, pak i muzeum, čítárna atd. Budova měla původně tři čísla 155 až 157, 

později jen 155. Kol 1965 uvádí se tu s rodinami bydlící Karel Nový, pak Hera Dumitru. 

Splendid (čp. 158), dům PBH, Ruská č. 4, 1899 uvádí se jako dům Wilhelmshöhe, maj. Margareta 

Müllerová. Zdá se, že byl dům přestavěn kol 1910 na dnešní palácový typ. Kol 1965 tu bydleli s 

rodinami Ladislav Škroch, Jindřich Roháč, Vladimír Lažetka, Karel Lang, František Uhlík, Čeněk 

Růžička, Václav Flaška, Jan Pochnam, Čeněk Růžička jun., Emil Stojčkovič, Jurej Špírka, Karel Šustr, 



dirigent Jaroslav Soukup, Jaroslav Plšek, Jarmila Čechová, Kolánijovi, Kučerovi, Špičkovi, Miroslav 

Dedek, Alena Soukupová, Libuše Eroužková, Marie Harajdová, Láskovi. 

Čína (čp. 99), zotavovna ROH, Ruská č. 6, postavil Klemens Lanzendörfer roku 1859 jako dům 

Britannia. Ještě 1900 v rukou Lanzendörferů, 1907 maj, Karl Habermann, ale již 1937 je to Haus 

Dresden, a v roce 1945 jako pension s 85 lůžky dostává dnešní název. Kol 1907 byl tu krejčí Jan 

Korous. Kol 1965 tu bydleli s rodinami Josef Zach, dále Anna Žáčková a Mokrý. 

Bohemia (čp. 88), dům PBH, postavil 1853 Johann Sohwippl a 1871 přestavěno do dnešní podoby. 

1907 uvádí se majitelka Marie Erhartová a nájemníci holič Johann Meyerle, pojišťovací agent Hans 

Nevole, pánský krejčí Wilhem Winter, švec Anton Neubert a kadeřnice Charlotte Zuckermannová. 

Název se neměnil od r. 1853. Kol 1965 tu bydleli s rodinami Zuzana Vydarená, Gustav Doležal, Anna 

Kočová, Julius Švihla, Jan Gregor, Ladislav Techl, Stanislav Popelka, Alois Horák, Václav Kočí, Ondrej 

Pipta, Antonín Šanda, Zdenka Povová, Anna Vagrová, Miroslava Chlimecká, Milena Gragorová, Marie 

Švihlová. Dům v Ruská č. 8. 

Altaj (čp. 150), učňovské středisko správy zotavoven ROH. Mladějovského č. 2., dům ROH, postaven 

kol 1875 jako dům MINERVA. Maj. kol 1900 Bernard Modes. R. 1945 se název nezměnil. Dnešní název 

je zcela nový. Kol 1965 tu bydleli Karel Bílý, Zuzana Cimbaničová, Jindřich Machnyk, Kristýna 

Charvátová, Vojtěch Pokorný, Zdeněk Brůj, Bořivoj Pauš, Agnes Drugdová, Jarmila Anýžová.  

Svatava (čp. 184), dům PBH, část svobodárna, Mladějovského č. 4, postavena 1885 jako Lohengrin, 

maj. Anton Bachmann, ještě 1907. V r. 1945 nový název a pension se 40 lůžky. Kol 1965 tu bydleli 

Jaroslav Adam, Rudolf Kalina, Vladimír Zeimer, Bedřich Kupka, Václav Zelenka, Jiřina Kamenová, Jiří 

Nigrin, Josef Skůrka, Ladislav Vedlejch, Josef Svoboda, Vlastimil Beniš, Tučkovi, Jitka Šindlerová, 

Božena Nezdařilová.  

Tiperary (čp. 151), dům PBH na okraji města, Mladějovského č. 7, postaven kol 1875 jako dům Tanne, 

ač se Tanne 1854 nazýval dům sousední s čp. 89. Majitelem kol 1900 Johann Lerch. R. 1945 nový 

název a pension se 40 lůžky. V r. 1975 se uvádí název tohoto domu Varšava, ač tento název má dům 

čp. 173 v Lidické ulici č. 7 a tento název mělo čp. 76 dnes Suvorov. Přemnožení Varšav pramení z 

chybné evidence MěNV. Název Varšava u domu čp. 173 nebyl zrušen! Kol 1965 tu bydleli Ladislav 

Příkopa, Stanislav Zrnka, Jiří Černý, František Matějka, Ludmila Matějková, Antonín Dolejš, August 

Bečvář, Walterovi, Buchtelovi, Anežka Kučerová. 

Meran (čp. 89), Mladějovského č. 5, dům PBH, postaven 1854, Josef Lerch jako dům Tanne, sousední 

dům byla původně jeho přístavba kol 1875. Ale 1900 již tento dům, Meran a maj. Emil Lerch. 1937 

uvádí se jako Villa Stark, za války zase Meran a název po r. 1945 zůstal. Kol 1965 tu bydleli s rodinami 

Rudolf Křapka, Viktor Slabej, Josef Jagoš, Josef Zábranský, Václav Söke, Miroslav Jeřábek, Oldřich 

Masopust, Josef Dienel, Josef Bandas, Antonín Jankovský, Rudolf Silber, František Kojma, Pavel 

Kypek, Marie Hanáčová, Anna Hubálková. 

Neklan (čp. 103), dům PBH , Mladějovského č. 3. Dům postavil 1861 jako Haus Oelzweig Anton Otto, 

1899 maj. malíř Ludwig Leu, 1945 změna názvu na dnešní, kol 1965 tu bydleli Josef Dlaska, Jaroslav 

Novák, Karel Pešan, Jiří Pytelka, Milada Šlejová, Karel Vydra, Ladislav Pohanka, Marie Zálešáková, 

Antonín Bárta, Antonín Laš, Slávka Vosecká, Anna Voženílková. 



Vietnam nebo Montreaux (Montró) (čp. 378), dům ROH, Mladějovského č. 1. 1907 dům vlastní sestry 

Zuberovy jako Montreaux a 1945 se název nezměnil. Vietnam zcela nový název. Kol 1965 tu bydleli 

Jaroslav Slanař, Jaroslav Korbel, Karel Novák, Jan Šandor, Václav Kajer, Jan Kašpar, Oldřich Krůťa, 

Jaroslava Dvořáková, Vojtěch Filip, Jarmila Rottová, Eva Werlíková, Emilie Osičková, Anna Cibáková, 

Eva Gallová, Viktorie Pinterová, Josef Řezáč, Tána Tomanová, Marie Michalisková, Dana Prokopcová, 

Jaroslav Singer, Ulrichová etcet. -rš- 

(Pokračování) 

Nová muzejní expozice ve Žluticích. K 35. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou byla otevřena 

1. dubna 1980 v muzeu ve Žluticích další expozice, doplňující dosavadní nabídku žlutického muzea. 

Nová expozice, umístěna v originálních interiérech – podzemních prostorách – byla vybudována 

v koprodukci MěNV Žlutice, karlovarského muzea a archeologického ústavu ČSAV. Skrývá 

návštěvníkům bohaté archeologické materiály.  

Zachránit památky ve volné přírodě! Ani instituce ani předpisy samy o sobě nic nezachrání. A 

památky z volné přírody nelze odvést do muzeí, protože většinou úzce souvisí s místem (hřbitov, boží 

muka) i historií svého vzniku. Ztrácí tak památku i místo. Lze je však alespoň upravit, ohradit, jako 

společnou hodnotu patřící nám všem. (Dokončení z úvodní strany) -rš- 

JUDr. Bořivoj V. Černý 

Jak Eduard Bass křísil západočeské lázně 
Je to zajímavá připomínka doby před 35 lety. Eduard Bass, spisovatel, autor slavného Cirku 

Humberto. Klabzubovy jedenácky. Lidí z maringotek a dalších podmanivých knih, byl především 

netuctovým novinářem, který ve svých týdenních "Rozhláscích" v Lidových novinách bedlivě sledoval, 

komentoval a často ironickými šlehy připomínal naléhavost řešení různých aktuálních bolestí. 

Západočeské Lázně mohou být hrdé na to, že jedním z časově prvních jeho sloupků ve "Svobodných 

novinách" (byly pokračováním Lidových Novin po osvobození) již v jejich 29 čísle z neděle 24. června 

1945 (tedy 6 týdnů po znovunabytí svobody) se vyslovil procítěně ve prospěch budoucnosti těchto 

lázní.  

Doplňme, že Eduard Bass znal důvěrně mnohá naše lázně, často jezdil i do Piešťan, kde se jeho žena 

léčívala a kde se autoru tohoto příspěvku dostalo cti při procházkách s ním nabrat z jeho rad pro 

začátky své publicistické činnosti. 

Z těchto aspektů je vhodné nyní, při 35 výročí slavných květnových dnů, posuzovat Bassovou kurzivu 

"O naše světové lázně" z 24. června 1945, v níž napsal: 

"U nás na západě máme v zeleni lesů a parků vsazeny tři perly, které obdivoval celý svět: Karlovy 

Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Mají pro nás jednu kardinální vadu – jsou už v německém 

pohraničním území. Jsme arci odhodláni je počeštit a už prý se hlásí tisíce zájemců o pěkný 

karlovarský hotel. 

Pánbůh s námi a všechno zlé pryč! Po desítky let naříkáme, že máme žalostný nedostatek moderních, 

velkorysých hoteliérů a najednou se jich sem, na nejchoulostivější, nejodpovědnější místo, pohrnou 

tisíce. Zdá se, že jen čirá neznalost poměrů a prostředí, jakož i těžkých podmínek hotelnictví působí 

tento nával lidiček, kteří si myslí, že dostat hotel, to je už pohodlné živobytí bez práce nadosmrti.  



Ale nejde tu jen o hotely. Právě tyto tři lázně mají svou zvláštnost, že víc než v hotelích se bydlí v 

soukromých domech a vilách, že k podstatě lázní patří tam celé město a že tedy nestačí převzít jen 

lázeňský podnik do státní správy, že je nutné převzít do českého majetku dům za domem, vilu za 

vilou, a svěřit je lidem, kteří mají aspoň trochu potuchy o společenských povinnostech hostitele.  

Tamní pohostinství má dlouholeté zkušenosti a starou tradici, v níž vyrostli majitelé domů i pomocný 

personál, stahující se sem na sezonu z dalekého okolí. Karlovarští a mariánskolázeňští bürgři byli 

největší kverulanti za první republiky, notoričtí neplatiči daní a namnoze oddaní stoupenci Hitlerovi a 

proto, musí pryč, ale musíme jim přiznat, že věděli, co činí spokojenost jejich hostí. Ovládali nějakou 

světovou řeč, pokoje udržovali úzkostlivě v čistotě, personál měli vzorně ochotný, úslužný, a 

především svrchovaně spolehlivý, co se poctivosti týče. Cizí dáma přijela, vyklopila skříňku se šperky 

na toaletní stolek a mohla je tam nechat ležet měsíc, nikdy nebylo slýcháno, že by se z toho cokoli 

ztratilo. To byl zlatý základ obecné důvěry a jistoty – dopusťte jakékoli přestupky proti bezpečnosti 

majetku, mezi hosty se to rozkřikne a světem poletí výstrahy a varování, jež žádná propaganda po 

léta nespraví. 

Otřepená fráze praví, že tyto lázně jsou vizitka, kterou se republika představuje světu. Není proto 

lhostejno kdo a jakýma rukama tuto navštívenku podává. Hraje se tu o dobrou pověst státu a stát 

musí mít svrchovaný zájem o každou podrobnost než se poměry tak vyvinou, že postačí prostá 

důvěra. 

Obávám se, že spěch a kvap budou v té věci velmi na škodu. A že jinak oprávněné usilování Místních 

národních výborů, aby se co nejrychleji lázně počeštily, bude ohrožovat opatrnější výběr. 

Mimo to všechna ta tři místa jsou podniky staré, v ledačem byly už před válkou přestárlé. Už tehdy 

jsme cítili, že by v mnohém potřebovaly důkladné renovace a modernizace. Válka a válečné lazaretní 

hospodaření jim krásy nepřidalo. Mnohé zařízení bude zpustlé a zpustošené a během jediné 

poválečné zimy se nespraví.  

Z těchto všech skutečností vyplývá jako závěr návrh: 

Slavná vládo, ráčíš správu těchto mezinárodních lázní rozšířit na celé město i s okolím a zřídit v nich 

komisariát, který jediný bude přidělovat domovní majetek žadatelům, pokud se osvědčí přiměřenou 

kvalifikací a dostatečným kapitálem. Pokud jich nebude, ať se utvoří za účasti státu společnost, která 

bude ve zbývajících objektech hospodařit. 

Ale především neračiž spěchat na urychlené otevření lázní. Zřekněme se letní sezóny 1946 nebo ji 

zahajme na zkoušku a jen tak po domácku, pro zdejší hosty, a užijme toho času k velké obrodě lázní 

po každé stránce, k praktickému výcviku nových majitelů a nového personálu, abychom tím lépe 

mohli v roce 1947 otevřít lázně celému světu jako vzornou ukázku československého hospodaření a 

pohostinství. 

Většina myšlenek Bassovy kursivy se uskutečnila, hlavně po vydání zákona o znárodnění lázní v roce 

1948, který otevřel možnosti nového rozkvětu našeho lázeňství až po současnost. 



Marná pátrání po zaniklém kostele u Sítin 
Na staré josefínské mapě z r. 1872 se nachází v lese při cestě mezi Sítinami a Prameny kostel, 

vyznačený jako „Maria Hülf“ – P. Marie Pomocné. Stavba tu stála jen krátký čas – třicet let, ale místo 

samo bývalo ve velké lhůtě už dlouho předtím než kostel stál. 

Zprvu tu visel na stromě obraz P. Marie. V r. 1750 byl obraz nahrazen mariánskou kaplí, jejiž rozměry 

byly podle A. Gnirse – 4,6 m x 5,4 m. Iniciátorem postavení kaple byl klášterní rentovní Leopold 

Fischer. Byl to týž Fischer, který se v roce 1762 pokusil o založení „lázní Zádub“, když se v Zádubu 

postavil poblíž tisícileté lípy lázeňské stavení (dnes škola) a přijímal tu lázeňské hosty. V roce 1781 

bylo však lázeňské místo zrušeno a stavení prodáno. 

Tento Fischer tedy už kol. r. 1750 vytvořil iniciativu pro stavbu kaple v lese nad Sítinami (tehdy 

Rauschenbach). Pro tuto kapli p. Marie připravil hlavní oltář dokonce pražský umělec Ignác Platzer. 

Zanedlouho, přesně 28. listopadu 1753, udělil pražský arcibiskup povolení, aby tato kaple byla 

rozšířena ve větší kostel. 

Zde byl však kámen úrazu – kaple stála v místě nepříznivém pro další přístavbu. A tak byl nakonec 

postaven zcela nový kostel na pahorku, nedaleko staré kaple. Gnirs uvádí půdorys 23,3 m x 12,6 m. 

Sem byl ze staré kaple přenesen Platzerův hlavní oltář, a protože stavitel věrně opakoval i podobu 

přesbytáře ze staré kaple, lze se domnívat, že nový kostel byl vydáván za pouhé rozšíření ze staré 

stavby ve smyslu povolení arcibiskupského přípisu. 

Byl patrný i určitý spěch se stavbou – vždyť už v roce 1754 stála pod střechou. Z klášterního kostela 

v Teplé sem byly převezeny postranní mariánské oltáře e. 31. 7. 1757 byl kostel slavnostně vysvěcen 

tepelským opatem Hieronymem. 

Ale v roce 1785 byl kostel zase zrušen z nařízení císaře Josefa II. Materiál z tohoto kostela byl 

převezen do Rájova a z něho postaven dnešní rájovský kostel i fara. Proto i některé ozdoby dnes 

nalezneme v architektuře rájovského kostela. Pocházejí z raušenbašského kostela p. Marie Pomocné. 

Ze zrušeného kostela pochází i okenní výzdoba v dnešním Sítinském kostele, který byl roku 1789 

renovován do dnešní podoby. Ale na kameni zůstal letopočet „1755“, který se netýká této stavby, ale 

zrušeného kostela v lese. 

Dosud bezvýsledně pátráme po místě, kde kostel stával. Jde o plošinku již uváděného půdorysu na 

pahorku. Ostatně místo je v příloze josefínské mapy z r. 1782 dosti přesně popisováno: 

„MARIAHÜLF, jednolodní kostel bez zařízení, na výšině pod zalesněným Haydbergem. Na okoloběžící 

kamenitou cestu do Sangerbergu napojuje se zde u staré kaple mlýnská cesta od Fritzova mlýna.“ 

Podle tohoto popisu tady stávala současně i stará kaple. 

Přesto jsme dosud nenalezli místo ani jedné z obou staveb. Zřejmě byl odvezen i kámen ze základů. 

MVDr. Jiří Novák  

Konec 12. stol. – Teplá, zemská pohraniční stanice 
V 2. pol. 12. stol. se přesunula zemská hranice až do blízkosti dnešních Mariánských Lázní. Němečtí 

kolonisté tehdy již obsazovali skoro celé bývalé Sedlecko a hranici tvořilo rozsáhlé lesnaté území 

Slavkovského lesa. Teplá převzala funkci zemské brány, tržního městečka a celní stanice. Jak sem 

tehdy vedly zemské cesty, bude ještě předmětem výzkumů. Celní stanice byla tehdy i v Hroznětíně. 



V německé literatuře (Bachmann, Geschichte Böhmens, I. sv. str. 405 ad.) se uvádí, že česká knížata 

měla koncem 12. století zlatý důl v Císařském lese. Z hlediska geologických podmínek se domnívám, 

že tento důl byl v prostoru dnešních Mariánských Lázní, a to pod Kamzíkem. To jsou ony zbytky 

dolování, kde z žulového podkladu byly těženy křemité žíly, které zřejmě obsahovaly zlato. 

V teplé byl tehdy správní úředník, v jehož rukou byla výkonná a soudní pravomoc a vybíral královský 

legál. To jsou však pouze dnešní názvy: v tehdejších listinách pro tyto úředníky nacházíme výrazy jako 

„praefectus“, „castellenus“, „burgravius“, „Comes“ a místo působení – „provincia“. Titul comes měl 

právě Hraznata v Teplé. Náležel k předním vznešeným země, jeho předkové pravděpodobně 

pocházeli z knížecího rodu Pšovanů, pánů z Mělníka. V r. 1163 je uváděn „Zawist von Melnik“, který 

se vyznamenal v bojích u Majlandu – Milána. Tento závist dostal od Fridricha Barbarossy titul „comes 

imperii romani“ pro sebe i svou rodinu. Z té rodiny pravděpodobně poházel i Hroznata. Jeho otec se 

jmenoval Sezema a měl již také titul „comes“. Matka byla Dobroslava z Černínů (dle Balbína). Ale 

Balbín uvádí, že jméno Groznata (tak se totiž tenkrát psalo) bylo velmi četné. Odtud tehdy 

odvozovaly svůj původ rody, které měly ve znaku tři jelení parohy, jako páni z Gutštejnu, z Všerub. 

Hroznata se narodil kol. 1160. Pozdější legendy o jeho životě popisují jeho mládí s různými příhodami 

a zázraky. Hroznata měl starší sestru Vojslavu, která se provdala před rokem 1180 za krakovského 

vévodu Otu (praefectus urci Cracoviae, též dux Cracoviae). Snad tam i bratra vychovala, když mu 

zemřela matka. Kde stál Hroznatův hrad, není archeologicky dosud prokázáno. Sedláček poukázal na 

nějaké zbytky starého opevnění v blízkosti kláštera, Gnirs jednoznačně uvádí opevnění v okolí kostela 

v Teplé. 

Víme též, že Hroznata obdržel od Přemysla Otakara I. újezd v blízkosti Sedlce. Podle legendy byl 

Hroznata ženat, syn mu však zemřel brzy po narození a po něm jeho manželka. To mělo být příčinou 

Hroznatova rozhodnutí povolat do Teplé členy premonstrátského řádu a založit zde klášter. V r. 1193 

byl položen českým panovníkem knížetem – biskupem Jindřichem Břetislavem základní kámen 

k stavbě kláštera a klášter osídlen dvanácti mnichy ze Strahova v čele s opatem Janem. V r. 1197 byla 

již klášterní budova dostavěna a v rozestavěném kostele sloužena mše. Dobudování kostela bylo však 

dokončeno až mnohem později (po 1233) a byl také za dobu své existence několikrát přestavován. 

V r. 1197 se přihlásil Hroznata na křížovou výpravu do svaté země. Bylo to v druhé polovině března 

1197 v Praze, kde dlel tehdy papežův legát Petr, a tam i byla sepsána Hroznatova závět. V listině je 

uvedeno, „že kdyby se naplněním osudu nevrátil z cesty, poskytuje veškeré příjmy, majetek i zvířata 

klášteru. Mezi majetek počítá koně, skot, ovce, ale i čeledíny, děvečky a služebníky. Členům své 

družiny, těm, kteří mají jednopopluží, ať opat vyplatí dvě marky, těm, kteří mají ves, pět marek, a 

mají si hledat jinou službu.“ Těm, kteří bydlí v lesích, nemá dát nic. Je to různě vykládáno. Kalandra se 

domníval, že text „Qui in silvis sidlunt, nihil debetur“ se týká Chodů. 

Hroznata při odchodu na křížovou výpravu přenechal správu svého majetku opatovi. Své sestře 

Vojslavě, která byla provdána v Polsku, přenechal jako vdovské sídlo Chotěšov, se vším, co k tomu 

příslušelo. Mladší sestra Judita měla být od opata vyživována. Svým příbuzným věnoval různé obce a 

místa na Litoměřicku, Krašovsku a dalšich místech Čech. Z toho je patrné rozsáhlé bohatství i 

postavení v zemi. V listině je jmenován jeho kaplan Holofernus, Bleho (purkrabí Litoměřic) a jeho 

bratři Sděslav a Hrdebor. Na listině z r. 1197 se zachovala pečeť ze žlutého vosku, kde jsou dva malé 

jelení parohy a spodní část, kde byly třetí parohy, byla ulomena. 



V dubnu nebo květnu 1197 se Hroznata se značným průvodem vypravil do Apulie, kde císař Jindřich 

VI. shromáždil značný počet lodí pro přepravu vojska. Cestou se Hroznata zastavil v Římě, kde mu 

papež vydal dvě listiny, v nichž vyslovuje ochranu tepelským klášterníkům. Bylo to v době, kdy právě 

zemřel český panovník Jindřich Břetislav a v boji o vládu povstali Přemysl Otakar I. a jeho bratr 

Vladislav. Hroznata dále obdržel od papeže právo, aby opaté nosili řetěz a mitru. V papežské bule je 

titulován „nobilis vir comes Bohemiae“. 

Křížová výprava se však neuskutečnila. Na lodích vypukl mor a císař Jindřich zemřel. Hroznata se vrátil 

z Apulie domů. Podle legendy se ještě znovu stavil u papeže v Římě, kde učinil slib, že založí ještě 

druhý klášter. Po návratu se věnoval duchovnímu životu a správě řeholního majetku. Bylo to totiž tak, 

že když tehdy někdo něco věnoval Bohu, tj. církvi, nemohl už více svůj slib odvolat. To změnila až 

husitská revoluce. Panovnický regál a práva, propůjčena knížetem, nemohl vůbec darovat. Před 

rokem 1202 založil Hroznata druhý klášter, podle slibu, v Chotěšově. V polovině roku 1202 byl 

Hroznata opět v Římě a vyžádal si papežskou ochranu nad klášterem. Mezinárodní situace se 

přiostřila a v létě 1202 vtrhli němci na Chebsko a Sedlecko a celé je poničili. Přemysl Otakar I. je však 

vytlačil. Tehdy potvrdil veškerá práva klášteru a pražský biskup poskytl církevní desátek. Ale tento 

desátek byl již brzy předmětem sporu. V letech 1203 – 17 Hroznata jako „praepositor“ spravoval 

církevní majetek kláštera jak člen řádu. V létě 1217 byl na cestě do Hroznětína přepaden a zajat 

Němci, a byl odvlečen do Kinsperku (Starý Hroznatov a zde umučen v hladomorně). Jeho tělo mnichy 

vykoupeno, ostatky převezeny žandovskými do kláštera a uloženy v kamenném sakofágu. Byl 

vyhlášen za blahoslaveného a stal se patronem vězňů a utlačovaných. Ale to již nepatří do historie 12. 

století. (Pokračování) 

Takzvaná Přemilovská tvrz – ringval u Sedlce u Karlových Varů 
V Sedlci u Karl. Varů je ringval poměrně dobře zachovalý a obklopený vodou. Jde o tzv. Přemylovskou 

tvrz: 

Průměr ostrůvku v ringvalu je 12 metrů, šířka vodního příkopu je v průměru 4 m, vnějšího valu 3 m. 

Na kruhovém ostrůvku byly 1940 vykopány základy čtvercové zděné budovy 5,5 m x 5,5 m. Jsou tu i 

bohaté nálezy střepového materiálu s neurčitým datováním do 13. – 16. století. S. Burachovič 

Mariánské Lázně nově v poezii 
V roce 1979 vyšla v Praze v Melantrichu básnická sbírka Jiřího Karena (nar. 11. 6. 1920 Litomyšl), 

„hledání modrého tonu“. Je to soubor básní chopinovského cyklu, věnovaný pracovníkům Polského 

informačního a kulturního střediska v Praze a spol. Fryderika Chopina v Mariánských Lázních. 

Básně komentuje na konci knihy prof. Václav Holzknacht jako obrazy života, tvorby a lásky polského 

romantika Fryderyka Chopina. V řadě básní majících vztah k Chopinovu mládí, emigrace a pobytu 

v Paříži, revoluční Varšavě, je i báseň „Chopin v Mariánských Lázních“ (Marie Wodzińska) a poetickým 

zachycením pobytu v domě „U bílé labutě“. A následující báseň „Poslední dopis Marie Wodzińské 

Chopinovi“ naznačuje ukončení této epizody Chopinova života, epizody, mající úzký vztah i 

k Mariánským Lázním. Dr. Vl. Křížek 



Připravuje se 
Monotématické číslo Hameliky „Památníky, sochy, pamětní desky v Mariánských Lázních“, které 

zachytí, pokud lze úplnou inventarizaci minulých i současných památek tohoto typu. 

HAMELIKA, pracovní materiály vlastivědného kroužku kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Do tohoto čísla přispěli: Stanislav Burachovič prom. hist. JUDr. Bořivoj V. 

Černý, MUDr. Vladimír Křížek, CSc., Vladimír Kajlík, RVDr. Jiří Novák, Ing. Richard Švandrlík, který číslo 

také připravil. Pouze pro členy kroužku. Vychází jako občasník. Deváté číslo 21. 4. 1980. 


