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Zdařilý výlet na Ovčí vrch u Krasíkova 
V prostřední sváteční den, 2. května 1980, uskutečnil se autobusový výlet vlastivědného kroužku na 

Konstantinolázeňsko. Cílem byl především Ovčí vrch u Krasíkova. Zde se právě před 300 leta odehrálo 

střetnutí vzbouřených sedláků s císařskými vojáky. Téměř 50 účastníků zájezdu se poklonilo památce 

vzbouřenců, jejichž sen o zrušení nevolnictví s roboty předešel dobu o více než 150 let. 

Další trasa výletu mířila na protější zříceninu hradu Krasíkova (byl postrádán archeologický „nos“ Zd. 

Humla) a odtud do Konstantinových Lázní. Zde byla prohlídka lázeňského zařízení, procházka parkem, 

ochutnávka minerálky a konečně oběd v restauraci Jitřenka, kde bylo nutno číšnicky vypomoci z 

vlastních řad. Odpoledne autobus zamířil ke Gutštejnu, jehož zřícenina zaujala všechny - ty, kdož ji 

viděli poprvé, i „štamgasty“. Zlatým hřebem programu – autoři trasy upozorňují, že hřebem 

neplánovaným - se stal přechod přes potok Hadovku. Bylo nutno po dvou kládách přejít potok, 

přeplněný jarními vodami. Po jeho zdolání nic už nebránilo vystoupit na slovanské hradiště, staré 

1 200 let. Místo je pokládáno za centrum páté lucké krajiny “Silvana“ – Lesní. Zbyly po něm jen 

nepatrné stopy v podobě valů, obtáčejících vrch. Hledání mohyl bylo nakonec úspěšné. Malé téměř 

bez výjimky prokopané pahrbky v lesích dávaly tušit, že tu před staletími probíhaly smuteční obřady 

starých Slovanů. 

Vidina zpětného přechodu Hadovky nebyla lákavá a tak se výprava stočila do údolí na cestu při 

Hadovce, která nás přivedla asi po 3 km ke starému mlýnu pod Šipínem. Silueta autobusu u mlýna – 

to bylo vydechnutí pro už unavenou výpravu. Přesto se většina členů výpravy vydala ještě pěšky na 

Šipín, vzdálený ovšem jen několik set metrů. Poutní dřevěná kaple, zázračná studánka i zvláštní 

vesnička s farním kostelem byly posledními body výpravy, ne však posledním bodem programu. Při 

odjezdu autobusu byl zjištěn jeden chybějící člen výpravy, naposledy spatřený na hradě Gutštejně. 

Unavený zájezd stál před eventualitou znovu se vydat po trase a v lesích pátrat po zmizelém členu. 

Ale i zde byl konec dobrý. Autobus se vydal na zpáteční cestu a zmizelý člen potkán na silnici za 

Okrouhlým Hradištěm. Druhou trasou přes klášter Teplou vrátili jsme se kol. 18 hod. domů. Odhad 

ušlých kilometrů – 15 až 20. Počasí bylo milosrdné, nepršelo, a to byla i polovina úspěchu zájezdu. Že 

většina účastníků byla spokojena, o tom mohou autoři zájezdu vyslovit pouze přesvědčení, a doufají, 

že bude možno podniknout zase v budoucnu tématický zájezd se stejným zájmem z řad vlastivědníků. 

Ještě stručně k jednotlivým místům zájezdové trasy: 

11. 



Lestkov 
kdysi městečko přes 1000 obyv. farní kostel sv. Prokopa, český barok z roku 1740. Už 1364 farním, 

uvnitř sochy dalších českých světců sv. Jana Nep. a Václava. Kaple sv. Jana Křt. na hřbitově již zanikla, 

označovala místo původní tvrze Lestkov. Na náměstí socha sv. Prokopa z roku 1740 a sv. Antonína 

Pad. před školou z konce 18. stol.  

Domaslav 
s kostelem sv. Jakuba Větš., barokní oltář z r. 1707, příklady rozvilinového slohu (kazatelna, rámy). 

Majitel Hanko se stal premonstrátem v Teplé a 1391 ves daroval klášteru. 

Ovčí vrch 
místo události 8. května 1680. Střetnutí sedláků s vojáky, podrobně viz Hamelika čís. 7/1980. Pomník 

bitvy z r. 1936, kaple z r. 1696 s informační cedulí. 

Krasíkov 
zřícenina hradu a kostele sv. Máří Magd. Hrad se poprvé uvádí 1287. R. 1528 byl přestavován a z té 

doby je fragment zápasu dvou draků, objevený 1899 na Krasíkově a zasazený do zdi kostela. Počátek 

rodu – Ratmír ze Skviřína (1224-47), měl syny Ratmíra a Bohuslava. Ze synů Bohuslava uvádí se Racek 

z Krasíkova – 1287. On nebo některý z jeho předků hrad postavil.  

Kol 1350 byl nejvyšším komořím Bohuslav ze Švamberka (v r. 1370 naposledy se uvádí „Krasíkov“). 

Zemřel 1379 a pohřben v klášteře ve Stříbře. Z jeho synů Bohuslav II. držel Krasíkov († 1401). Tento 

měl tři syny – Bohuslava III, Hynka Krušinu a Jana. Roku 1421 dobyli husité Krasíkov a zajali Bohuslava 

III., který se nakonec dal k husitské straně a věrně bojoval jako čelný vůdce až do roku 1425, kdy 

zemřel v bojích v Rakousku. Jeho bratr Hynek Krušina byl plzeňským hejtmanem a naopak bojoval 

proti husitům. Nemoha hrad Švamberk zpět dobýti, vyplatil ho za 700 kop grošů. Z pozdějších 

Švamberků měl Joachim a jeho žena Agnes náhrobní kámen na hradě, z r. 1574, ale tento zmizel a 

marně ho výprava hledala. Poslední Švamberk Jan Bedřich, zemřel 1659 na dvoře dole v Krasíkově. Za 

něho hrad neopatrností vyhořel (1644).  

Konstantinovy Lázně 
do r. 1900 Nová Ves, patřily původně místním sedlákům. Byly pro ně nerentabilní, snažili se jich 

zbavit prodejem knížeti Löwensteinovi (za zrušení roboty, ale kníže odmítl), v loterii, pachtýřům atd. 

Samy lázně již kol 1808 měly lázeňský dům a dr. Nehr z Mar. Lázní činil dobrozdání na léčivost 

zdejších vod. Celkem tu bylo 5 pramenů, dnes spojeno v jediný, prý 2 400 lt/min. vydatnosti.  

Hradišťský vrch 
u Okrouhlého Hradiště – nezbyl bohužel čas na jeho návštěvu - 631 m n. m. Zde bylo hradiště, 

3 700 m dlouhý val, který uzavírá plochu 50 ha. Místy je rozrušený, zachovaný jen jako terasovitá 

rampa nebo již zcela neznatelný, jinde dosahuje výšky 1 m. Je budován z kamene a hlíny, místy stopy 

po žáru (tzv. „spečený val“), navazuje na přírodní skály, využívá terénu a dává hradišti nepravidelný 

tvar (osy 1700 a 550 m). Zprávy o rozsáhlém výzkumu uvedla V. Šaldová ve sborníku Minulostí 

západočeského kraje, sv. XV./1979. Bylo tu sebráno 37 400 vzorků – střepů!. Závěr zní, že jde o 

největší sídliště v kraji z doby bronzové z 8. stol. před n. l. 



Gutštejn 
postaven kol 1313, opuštěn po r. 1569. Hrad byl přístupný přes dvě předhradí, branou a chráněn 

hranolovitou věží se zaoblenými rohy. K věži přiléhal na východě palác. Na jižní straně byl druhý palác 

a celý obvod hradu pevně uzavřen hradbami. Sedláček píše: „Není takové věže!“ Páni z Gutštejnu 

měli v erbu tři jelení parohy a pocházeli ze stejného rodu jako Hroznata. Ale hrad byl založen až poč. 

14. stol. – 1319 se připomíná Jetřich z Gutštejna. 1379 byl Půta z Gutštejna, který zemřel kol 1417. 

Jeho synové Burian (1413-1462) a Jan starší (1419-1452) drželi hrad společně a Burian získal velké 

majetky. Husité byli u hradu 1422, ale není známo, zda ho dobyli. Burián bydlel v Nečtinách a předtím 

na Rabštejně, zde nebydlel. Jeho syn Burián Bohatý sídlil také na Nečtinách a měl 5 synů. Z nich Volf 

1545 se na hradě Guteštejnu připomíná. Volfův syn Viktorin prodal hrad jakémusi Hanušovi 

Elpognárovi z Dolního Šenfeldu a ten jej připojil k Bezdružicím, takže hrad ztratil svůj význam. Od té 

doby je opuštěn.  

Slovanské hradiště 
nad Gutštejnem je z období 7. – 10. stol. Je 306 m dlouhé a 154 m široké. Ze tří stran je strmý svah 

60 m hluboký jen z jihu bylo přístupné a tu byla dvojitá brána. Asi 130 m od vchodu do hradiště je 

mohylové pole o průměru 230 m, celkem asi 300 mohylek. Viz Hameliku č. 3/1977. 

Šipín 
farní osada s 5 domy – kostel sv. Barbory, škola, myslivna, hostinec a fara (1890 jen 13 obyvatel, 

přitom však farnost!). Okolí – Čertova pec, Čertův kámen atd. opředeno pověstmi o čertech a 

pohanech. Původně snad kultovní místo Slovanů, žijících na protějším vrchu. -rš, vf- 

Ing. Richard Švandrlík – František Vejpustek  

Byl Benedikt Rejt z našeho Pístova? 
(Otazníky kolem jednoho z nejstavěnějších stavitelů pozdní české gotiky.) 

Nejprve si zopakujme, kdo to vlastně Benedikt Rejt byl. Nový velký ilustrovaný slovník naučný uvádí o 

něm (sv. KV., str. 333): 

„Rejt Benedikt, též Reid, Reith, zvaný též Beneš z Loun (1454-1531), český stavitel krále Vladislava, 

slavný mistr pozdní české gotiky, z jeho prací jsou nejvýznamnější: Vladislavský sál na hradě 

pražském, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, část Křivoklátu; vedl též stavbu chrámu sv. Víta v Praze.“ 

Podrobnější je ovšem Ottův slovník naučný, který o něm píše (sv. III. str. 740): 

„Benedikst Mistr, stavitel český (kol 1454 – † 29. X. 1534), známý pod jménem „Beneš z Loun“, jak 

teprve v novější době byl nazván. Rodové jméno jeho bylo, jak se podobá, Ried (Royd, Rieth, Ret, 

Retha). Kde se narodil, není určitě známo, dle Balbína byly rodištěm jeho Louny, zda-li presdikát „z 

Písten“, „z Pístova“, „aus Piesting“, jejž v pozdějším věku svém nese, značí rodiště jeho, jest nejisto. 

Že byl v Čechách rodilý a národnosti české, jest velmi pravdě podobno; v jazyce německém vyznal se 

rovněž jako v českém. Od počátku činnosti své umělecké, pokud známa jest, působil v Praze. Poprvé 

vyskýtá se roku 1489 jakožto hlavní z mistrů, zaměstnaných králem Vladislavem II. na hradě 

Pražském; tehdáž bylo mu třicet a několik let a s vynikajícího postavení jeho souditi lze, že již drahně 

let působil při stavbách na hradě již kol r. 1477 zahájených a po roce 1484 s velkým nákladem 

vedených. Nové křídlo, obsahující rozsáhlou síň, zvanou obecně „sálem vladislavským“, bylo roku 

1493 (viz nápis na zevní zdi) z větší části hotovo. Smělá klenba sálu na poprvé se nezdařila, neboť se 



zřítila; posléze r. 1502 dílo dovršeno. Zároveň řídil B. pokračování stavby chrámu svatovítského; 

zpráva o roku kamenickém v Annaberku r. 1518 jmenuje jej výslovně „verkmistrem při chrámě 

svatováclavském“. Již r. 1493 zřídil k nařízení krále Vladislava oratorium královské na jižní straně 

chóru. Většími pracemi zde byly: zakládání druhé severní věže, počaté roku 1509, práce to, kteráž v 

počátcích uvázla, dále nepochybně zřízení kruchty ve spojení s tím prozatimní zazdění choru. Za 

zásluhy své při stavbě paláce a chrámu byl mistr B. králem Vladislavem povýšen do stavu rytířského a 

psal se pak rovněž jeho celý rod „z Pístova“; v erb obdržel lva, držícího kružítko. Až do smrti své byl B. 

nejvyšším verkmistrem = správcem kamenickým. Jeho milosti královské a měl stálý byt na hradě 

pražském spolu s kovárnou na dva koně, jich užíval k dojížďkám k jiným stavbám. K těm zajisté patřilo 

také křídlo královského hrádku Křivoklátu r. 1493 založené. 

Od. r. 1512 B. řídil další stavbu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře po celý věk svůj; ač k stáru 

ochaboval a r. 1529 od Horských pobízen býti musil, působil ještě r. 1532 při zřícení krovu u sv. 

Barbory. Také při sklenutí kostela P. Marie na Náměti měl kol roku 1513 účastenství. Současně s 

vedením stavby sv. Barbory rozvinul mistr B. rozsáhlou činnost v severních Čechách a zemích 

sousedních. V r. 1520 započata stavba chrámu sv. Mikuláše v Lounech a jest nepochybné, že i chrám 

v Mostě, po požáru znovu r. 1517 založený, jest jeho dílem. Mimo Čechy působil jmenovitě v korun. 

zemích Slezské, Lužické a vévodství Saském. V Lužici huť zhořelecká byla v přirozeném styku s hutěmi 

českými a huti bradské do jisté míry podřízena. Zhořelecký stavitel Vendelín Rosskopf byl přímým 

učněm Benediktovým. Ve Slezsku stavěl B. pro nejvyššího hejtmana Karla, vévodu z Minsterberka, 

vnuka Jiřího Poděbradského, na zámku Frankenštejně v okrese vratislavském. Zde založeno nové 

křídlo roku 1524, ale B. sám mohl ke stavbě zřídka přihlížeti, tak, že vévoda r. 1529 viděl se nucena 

dožadovati se, aby tam opět přijel aneb udělil příslušné rozkazy. Do Sas volán byl B. jmenovitě na 

poradu o stavbě chrámu sv. Anny v Annaberce (1519), by zde spolu s jinými podal dobré zdání. Na 

sklonku let dvacátých (1529) již valně chřadl; zemřel v Lounech a zde pochován ve chrámě od něho 

vystaveném. 

Mistr B. vyniká jako hlavní konstruktér pozdní gotiky, jejíž klenbový systém přivedl na nejvyšší vrchol; 

klenbu konstruuje jako jediný celek a upouštěje od dělení na pole, vypouští většinou hlavní pásy, 

zároveň pak zakřivuje žebra před tím přímočárně se pnuvší. Takové jsou klenby vladislavského sálu a 

lodi sv. Barbory, chrámu lounského, částečně i mosteckého; pod vlivem jeho vznikla též podobná 

klenba v Annaberku. Na tom spočívá velkolepá prostornost jeho staveb; u chrámů při stejnolodním 

založením činí sic oproti době starší poněkud světský dojem, ale srovnává se s duchem času, 

husitským i reformačním, a vyhovuje znamenitě potřebě volného prostoru pro slovo kazatele a 

chorální zpěv. K zvláštnostem jeho patří též klenby visuté. V založení při chrámu v Mostě jeví se 

reminiscence na původní základ svatobarborský, jenž zajímavým způsobem jeví se též v saském 

Schneeberce, podobně upomíná půdorys v Annaberce na Louny. Co se detailů týče, mají např. pilíře 

vladislavské stavby na Hradčanech profily, obloučky, fialy čistě gotické, v pozdější době u sv. Barbory 

stávají se jednoduššími, podobně pak v Lounech i v Mostě pilíře klenby nesoucí nemají starého 

rozčlenění a profilování. Místy mizí gotický detail úplně a ustupuje renaissanci.  

Mistr B. je jedním z prvých stavitelů severních, uvádějících nový sloh lombardský. Prvním příkladem 

jest právě stavba vladislavského křídla, jehož mnohé čistě renaissanční detaily pochodí ne-li z dob kol. 

r. 1493, tož z let před skončením díla r. 1502. Osobním svým působením a svým dalekosáhlým vlivem, 

svou produktivností a zaváděním novot patří B. mezi největší mistry pozdní gotiky. Osoba a působení 

jeho i jeho rod byly v novější době značně objasněny bádáním ač dosud ne zúplna. Uveřejněním 



původních zpráv přispěli jmenovitě: J. Řehák, Kutnohorské příspěvky r. 1887, J. Zach a J. Braniš, Roční 

zprávy reálných škol v Hoře Kutné (1886, 1887), E. Wernicke, Anzeiger für die Kunde deutscher 

Vorzeit (1881) K. Köpl, Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen ( 1888); 

J. Herain, J. Šimek, J. Teige, Z. Winter, v „Památkách archeologických“ (1887 – 89).“ 

Ač by jistě jeho dílo zasluhovalo i naší pozornosti, všímáme si pouze otázky, zda pocházel Rejt 

z našeho Pístova u Mar. Lázní či s ním byl v nějaké souvislosti. V době Rejtově totiž Pístov příslušel 

klášteru Teplá, byť v těsném sousedství bylo panství pánů z Michlsperku.  

Predikát „z Pístova“ mohl pocházet od toho, že v Pístově měl Rejt nějaký majetek, nebo že mu patřil; 

ale i od toho, že se na Pístově narodil. Klášterní vesnice v jeho době měly lenní pány. Takovým 

leníkem byl Hans Podda v Ušovicích (1525) atd. Za prvé republiky vyšla zpráva o tom, že Rejt pocházel 

z hradu Michelsperku, o němž máme jedinou zprávu, totiž, že roku 1400 zde pobýval rytíř Beneš. tj 

Benedikt. To by byl předek Benedikta Rejta, snad dědeček. Hrad Michlsperk na Lazurové hoře leží – 

dnes v téměř zmizelé zřícenině – přímo proti Pístovu a je z obou stran dobrý pohled na protější místa. 

V 80. letech 15. století se stavěl na Pístově nový kostel. Že by tu byl i mistr Benedikt? 

Téměř ve sporu byly dva v ČSSR existující Pístovy – jihlavský a mariánskolázeňský. Naposledy asi před 

15 lety vyšlo v Lidové demokracii polemika – zažloutlý vystřižený článek léta visel na vývěsce v 

pístovském kostele – odkud Rejt vlastně byl. Autor se nepřikláněl ani k jednomu ani k druhému, spíše 

shrnoval důvody pro i proti.  

Ve zcela jiném směru a do jiné hloubky, v pátrání po Rejtovi působí (či působil) německý badatel F. 

Götz. Zasvětil život bádání o Rejtovi, jeho díle a životě a dosáhl nejobsažnějšího shrnutí poznatků o 

Rejtovi. Jeho závěry o Pístovu jsou pro nás velkým zklamáním, protože naprosto vylučuje oba české 

Pístovy z možnosti nějaké souvislosti s Rejtem.  

Z Götzova díla poslední z roku 1961 je dílo „Benedikt Ried sin deutscher Baumeister zwischen Gotik 

und Renaissance in Böhmen" (Mnichov 1961). V něm se podrobně zabýval i životními osudy 

Rejtovými. Götz vychází z toho, že Ried nejen vystudoval, ale i se narodil kdesi v Rakousku 

v předalpských zemích. Jméno Ritz, Reud, česky Rejt se svým původem prý omezuje na oblast mezi 

Vídní a Bodamským jezerem. Jméno „Ried“ nachází se tu ve 168 obcích z toho 111 v NSR a 58 

v Rakousku. Také křestní jméno Benedikt bylo – ale to i jinde – v těchto zemích v oné době běžné. O 

přídomku „z Pístova“ uvádí Götz, že se nikdy takto nepsalo, pouze „von Piesting“ nebo „von Pisten“ 

byl prý Rejtovi propůjčen 1502 a mohl ukazovat na majetek i původ rodiště. Götz soudí, že Rejt 

pocházel z Dolních Rakous, z Piestingu u Vídeňského Nového města, i když dalšÍ Pistingy jsou také u 

Pasova a Steyru.  

K českému Pístovu uvádí: 

„Forma jména Pistau (tj. Pístov), která byla různě vykládána i psána, aby podezdila původ z Čech, 

popř. z Moravy, by mohla sotva přicházet v úvahu jako zdůvodnění Rejtova původu. Poutní místo 

Pistau (Pístov) u Mar. Lázní v západních Čechách, nepsalo se nikdy Piesting nebo Piesten. Jak vidíme z 

četných listin té doby (např. české soudní listiny jmenují mistra „Benedikt z Pisten“, ev. Piesten“, 

zatímco Pístov se uvádí – 1359 Pyestaw, 1405 – Piestow, 1542 – Piestaw). Podobně tomu je s 

Pístovem u Jihlavy. 



Ani jihočeské jméno Pištín u Českých Budějovic nepřichází v úvahu, protože by to musel být 

„Benedikt z Pištína“ a dále žádné z těchto míst nezná jméno Ried nebo Rejt, či přesmyčku. 

Zato v bavorských listinách je prý jméno Ried relativně časté, ať už ve formě Rüd, Rieder atd. R. 1519 

jakýsi Laurenz Rieder stavěl kostel v Pusarnitz, kostel sv. P. Marie (Stallhofen), sv. Kateřiny 

(Greifernburg), sv. Martina (Baldransdorf). V letech 1505 – 32 byl stavitel Lorenz Rader z Münsteru u 

Konstauz (Kostnice?). V r. 1462 přišel z Vídně do Vídeňského Nového města kameník jménem 

Lienhard Rieder. Götz se domnívá, že Rejt přišel do Prahy z Landshutu prostřednictvím Jiříka z 

Poděbrad. Roku 1475 měla totiž v Landshutu svatbu Vladislavova sestra Hedvika z Polska. V letech 

1467 – 76 se skutečně v Landshutu uvádějí třikrát Riedové. Z nich 1476 Peter Ried byl jezdeckým 

poslem vévody Ludvíka.  

Götz se domnívá, že to byl otec Benedikta. Mladý kameník se vyučil na stavbách v Landshutu a 

Passau. Od roku 1486 doporučen na dvůr krále Vladislava do Prahy. 

Do jaké míry jsou tyto úvahy konečné, sotva odhadnout – podobně jako seriosnost badatele F. Götze, 

když hned v záhlaví knihy uvádí „ein deutscher Baumeister“, zdůrazňující jeho německost. Historické 

bádání je totiž na svých cestách přeplněno badateli, kteří puzeni vidinou nějaké své myšlenky (zde 

např. o německostí Rejtově) vybírali z minulosti jen to, co se hodilo.  

Ze starých archiwů 
Vladimír Kajlík  

Listina Prokopa ze Švamberka potvrzující klášterský majetek v Hostíčkově z roku 1465 

„Já Prokop ze Švanberka známo činím a vyznávám listinou tímto obecně a všudy i před každým.  

Tak jakož jsem ves jménem Hosticskovoi viemie zustavie a to mnoho let, tu jsú měli a drželi v týž vsi 

Hosticskove niekoliko dvorův a človškův osedlých kněz opat a konvent kláštera Tepelského a tu v té 

vsi, když toho potřebí bylo, volila sobě ta obec rychtáře ze spolku a z vůle jednohstejné a soudy ze 

spolku a z vůle jednostjené bejvali vždy osazováni a všech obec příslušejících té vsi mají lidé a kněze 

opatovi lidé vespolek požívali jsú bez hadrunků všelikých a kteréž vinny bývali, což moji lidé propadli 

anebo provinili jsú, kteréž opatovi byli těch kněz opat požíval v platech a v vinnách i v jiných věcech 

jakožto lidí svých, v tom já se tak dobře pamatuji, že jest to tak a jinak nic a to bych chtěl ústně 

seznati kdyžby toho potřebí bylo. 

Tomu na svědomí svú sem vlastní pečeť k tomuto listu přivěsil, svú vůlí plným svědomím. Jenž jest 

psán a dán léta po narození Syna Božího 1465 tu sobotu po svatém Jakubě, velikém apoštolu Božím.“ 

(Pozn. hadrunky = spory; kněze opatovi lidé = patřící vrchnosti pod klášter Teplá; Hostíčkov leží za 

Michalovými Horami.) 



Drobné zprávy 

Expedice Planý vrch 
a hledání zrušeného sítinského kostelíka bylo cílem našeho výletu na Planý vrch u Sítin 1. května 

1980. Rekognoskace terénu se zaměřila na místo, kde asi mohl stávat starý zrušený kostel P. Marie 

Pomocné. Vyšli jsme z Pramenů po silnici a v lese zabočili doleva. Zde jsme narazili na skalku, vysokou 

10 – 15 m a dole rovinku. Všude kolem se rozprostíral již kvetoucí vřes. Na sedle při silnici běží ve 

směru do leva ne jedna ale hned čtyři lesní cesty a všude plno vody. Která z nich bývala „Mlýnská“? 

Základy nebyly nalezeny, zato zajímavá rýha, stružka v terénu, která běžela nalevo od silnice a snad 

kdysi vyznačovala jakousi hranici v terénu, v lese. Stružka je zachovalá dovedla nás dokonce k 

mezníkům, označovaným G. B. 45 a 46. Hraniční kameny byly od sebe asi 50 m a na třetím byla 

zřetelná písmena R. S.  

Že by tyto mezníky dělily obecní les od panského? Snad něco více poví lesní mapy. -vf- 

Expedice Údolím Kosího potoka 
2. května 1980 podnikla naše skupina výpravu údolím Kosího potoka ve směru od Caltova (silnice na 

Lestkov) k Třebeli a zpět. Šli jsme po naučné stezce mládeže tzv. klidovou oblastí Kosího potoka. Jak 

píší informační tabule, bývalo na Kosím potoce celkem 36 vodních děl – mlýnů, hamrů, elektrárniček 

atd. Mlýny jsou dnes v rozvalinách – Český, Křínovský, Tomšův. Jen papírna, tzv. Papiermühle, byla 

později předělána na pilu a dodnes je v provozu. Původně to byla skutečně papírna, ale konkurencí 

papírny v Michalových Horách, která vyráběla velmi kvalitní papír, byla donucena přejít na výrobu 

hrubšího, balícícho papíru, a nakonec se stala pilou. Starší majitelé už papírnu prodali podnikavé 

skupince Pražáků, prý za 200 tisíc. Ti objekt opravují a za zmínku stojí, že je v mlýně parní turbína s 

transmisí, která pohání cirkulárku a vyrábí vlastní elektřinu na svícení. Je to asi jediný mlýn na Kosím 

potoce v provozu. Za papírnou na prosvětlené loučce je chata, snad prázdná. 

Kosí potok, přestože byl rozvodněn, byl znečištěn plovoucími odpady, ale i zapáchal. U papírny je 

pomník se starou lucernou a čitelným nápisem U Českého mlýna v místech rezavých skvrn snad býval 

vývěr kyselky. Škoda, že těžba dřeva i v této klidové oblasti narušuje celkový dojem klidu v přírodě a 

snižuje průchodnost cesty Kosím údolím. F.K. 

Tři sítinské pomníky v terénu 
Sítiny (Rauschenbach do r. 1948) mají velmi starou historii. Při rekognoskaci terénu jsme našli na jih 

od obce ve směru k Rájovu tři pomníky. 

Pomník Terezie Tischlerové 

z roku 1895 leží při potoce „Zmoru“ a je obklopen malým plotem. Je v rozpadajícím se stavu.  

Popis: základní postament je 25 x 25 x 50 cm bez nápisu. Střední korpus, neboli zvýšený postament je 

široký 16 cm. dlouhý 43 cm, vysoký 33 cm a nese zpředu nápis „Gelebt sei Jesus Christus“. 

Hlavní tělo pomníku 50 cm vysoké, 37 cm široké, 13 cm tlusté, má nápis „Gerichtet – zur – Ehre 

Gottes – von – Therresia – Tischler – im Jahre 1895.“ Nad tělem pomníku se zvedá zužující se část, 

korunovaná kamenným křížem 7, 5 cm širokým, 5 cm tlustým a rozpětí kříže 28 cm. Výška koruny 47 

cm. Pomník je celkem 160 cm vysoký, umělecky dobře vypracován. Plot železný. 



Hammerův kříž v Sítinách 

je druhým ze zachovalých pomníků ve směru od Sítin k Rájovu. Stojí uprostřed pole mezi dvěma 

kaštany, dobrý orientační bod v terénu, blíže k silnici do Rájova. Prvý postament má 80 cm čtverec, 

druhý 69 cm, též umělecky členěn horizontálně. Hlavní tělo je 82 cm vysoké, 65 cm široké a 55 cm 

tlusté. Zdobený nápis v kruhu uvádí „Errichtet – von – Wenzl u. Franziska Hammmer – aus 

Rauschenbach – im Jahre 1861“. V poli nad tělem jsou vpředu a po stranách dubové listy v řadě. Nad 

nimi je zase řada zdobených plst různé síly. Železný kříž ulomen. Celková výška je 157 cm. 

Rod Hammerův je rodem prvých zakladatelů osídlení Mariánských Lázní, z nichž Wenzl Hammer, 

jmenovec tvůrce pomníku, v r. 1786 postavil prvou chalupu u Křížového pramene spolu s Antonem 

Fischerem. 

Wurdingerův pomník v Sítinách 

je třetím ze zkoumaných pomníků a leží blíže lesa u javora – mléče nedaleko staré zemské stezky, 

která byla původně naším objektem průzkumu. 

Popis: postament je 20 cm vysoký, 57 cm široký, a 50 cm tlustý. Zužuje se k hlavnímu korpusu, které 

je 73 cm vysoká, široké dole 43 cm, nahoře 40 cm, tlusté 38 cm dole a 35 cm nahoře. Na korpusu je v 

rámečku nápis: „Gerichtet – zur – Ehre Gottem – von – Wenzl – Wurdinger – aus Rauschebach – 

Anno 1853“, tedy 8řádkový. 

Nad korpusem je zúžení 30 cm a členění 8 cm k desce 50 cm široké, na ní dvě zužující se části 42 a 37 

cm široké, 48 a 33 cm tlusté. Výška obou 22 cm. Korunou je podstavec ulomeného již kříže – 30 cm 

vysoký, 17 cm široký. Celková výše 163 cm. -vš, rš- 

Antimonový důl 
Na staré speciálce je zakreslen důl na antimon, situovaný asi 1 km východně od místa, kde odbočuje 

silnice od Výškovic ze silnice Bezvěrov – B oněnov. V mapě je vedle značky dolu zakresleno pět 

stavebních objektů. Navštívili jsme nedávno toto místo a nalezli zbytky zdí těchto budov, zasypanou 

šachtu a haldy se zbytky po výrobě antimonu. Halda leží v sousedství zbytků stavby, kde zřejmě stále 

pec na zpracování rudy. Těžil se zde (kdy?) antimonit (surma, sirník antimonitý) a byl na místě i 

zpracováván, pravděpodobně redukčním tavením na kovový antimon. Halda je tvořena přepálenými 

zbytky. Ve větších kusech křemene, které nebyly dostatečně vypáleny, lze dosud najít pěkné ukázky 

kovově lesklého krystalického antimonitu. L.S. 

Expedice Lazurový vrch 
v pátek 2. května 1980 zamířila do vápencových jeskyň na svahu Lazurového vrchu a na ostroh se 

zbytky zříceniny hradu Michlsperku. Rozlehlá jeskyně, totem loňských táborníků v těchto místech, 

četné stopy dolování z minulosti, vzácná kapradina osladič obecný (Polypodium vulgare) se sladkým 

oddénkem, tušení starého hradního sídla – to vše nevyčerpává zajímavosti a přitažlivost Lazurového 

vrchu. Sebrali jsme řadu minerálů – různě barevných vápenců. Zřícenina hradu by podle našeho 

názoru měla být alespoň trochu odkryta, dnes je tu patrný jen příkop, otvor do sklepení a zbytek 

zdiva. P.D. 

Obyvatelstvo v Mariánských Lázních k 31. 12. 1978 
mělo 18 097 osob s trvalým pobytem. Z toho měly jednotlivé sídelní útvary: 



Mariánské Lázně 7 791 

Úšovice 6 605 

Velká Hleďsebe 1 534 

Klimentov 574 

Hamrníky 430 

Valy 275 

Zádub 200 

Ovesné Kladruby 156 

Závišín 137 

Vlkovice 110 

Kladská 73 

Skláře 69 

Stanoviště 59 

Malá Hleďsebe 25 

Chotěnov 24 

Milhostov 18 

Martinov 16 

Vysočany – vylidněno 

Přirozená měna obyvatelstva byla v posledních letech příznivá – v průměru činila 145 osob ročně, to 

znamená, že o tolik více se narodilo dětí než zemřelo osob. Např. 1977 zemřelo 276 osob a narodilo 

se 441, absolutní přírůstek činil tedy 165 osob. Migrace obyvatelstva je rovněž příznivá – více lidí se 

přistěhovalo, než odstěhovalo. V průběhu let 1973 – 77 činila 126 osob ročně. V r. 1977 se 

přistěhovalo 843, vystěhovalo 735 osob. Co se týká věku, nelze ze tří hlavních skupin vypočítat 

seriosně průměrný věk. Podíl dětí od 0 – 14 let činí 21,3 %, podíl osob 60 a víceletých činí 15,4 %. 

V roce 1985 se očekává zvýšení podílu obou těchto krajních věkových skupin – 23,3 % dětí 0 – 14 let, 

a 23,9 % osob 60 a víceletých. To ovšem znamená, že osoby produktivního věku podílově poklesnou 

ze 63,3 % na 52,8% (1970 – 1985). 

Národnostně bylo zde v roce 1970 obyvatel české národnosti 89,7 %, slovenské 7,6 %, německé 1,1 % 

a jiné 1,6 %. Menšinových národností s lety stále ubývá. V r. 1978 bylo tu 8 600 pracovních příležitostí 

a z toho 54, 4 % pro ženy. Téměř 4 000 míst je však koncentrováno v lázeňském území. 

Skutečný počet denního obyvatelstva je však mnohem vyšší než počet trvale bydlících. Jeto 

specifikum Mariánských Lázní. Ku trvale bydlícím (18,1 tis.) musíme připočítat lázeňské pacienty 

(3 tis.), rekreanty (4,5 tis.), přechodně bydlící, jako žactvo v internátech atd. (2,7 tis.) a různé 

jednodenní pobyty (0,7 tis.). Pak dostaneme 29 000 osob zde se trvale nacházejících. I toto číslo se 

jeví jako minimální, málo reálné. Neobsahuje soukromé návštěvy, tzv. pasanty a jiné osoby. -rš- 

Hamelika, pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska v 

Mariánských Lázních. Do čísla přispěli Ing. Pavel Dvořák, Vladimír Kajlík, František Koubek, RNDr. 

Ludvík Sadílek, CSc., Vladimír Šindelář, Ing. Richard Švandrlík a František Vejpustek. Pouze pro členy 

kroužku. Vychází jako občasník. Jedenácté číslo z 7. května 1980. 

 


