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Zemřel Hroznata na Kynžvartě? 
V předprázdninovém zamyšlení se vrátíme o více než tři čtvrti tisíciletí zpět. Neboť vrtkavé jsou jak 

lidské osudy jedinců tak, i historické výklady těchto osudů. Historie někdy těžko hledá chybějící části 

do mozaiky života slavné osobnosti a chybějící nahrazuje hypotézami. 

Snad by to nemělo platit o otázce, kde zemřel Hroznata. Aniž bych shromažďoval důkazy o tom, že to 

bylo skutečně ve Starém Hroznatově, dříve Starém Kinsperku, chci se vyjádřit k zmatku, který 

způsobil i takový svědomitý badatel Emanuel Šimek. Napsal v r. 1955 knihu „Chebsko v staré době“, 

oceněnou I. cenou Chebu. Na str. 197, jediné straně této 390-stránkové knihy, uvádí svou domněnku 

tom, že došlo k jakémusi popletení „Kynš-perk“ místo „Kynž-vart“ a že Hroznata vlastně zemřel na 

hradě Kynžvartě. S údivem čteme, že majitelem Kynžvartu v roce 1217 byl Berthold z Hohenberka. S 

údivem proto, že první listina o Kynžvartě je až z roku 1287, když starší listina 1214 byla už starému 

Sedláčkovi patrná jako padělek. Hroznata, jemuž český panovník dal 1197 území mezi Žandovem a 

Českým lesem, umíral v zajetí na svém vlastním (bývalém) panství? 

Tak Šimkovo dílo s pečlivě uváděným pramenným materiálem dostává trhlinu. Německá regionální 

literatura o Hroznatovi je Šimkovi zřejmě neznámá a svou domněnku vyslovuje nutkavě, navíc 

okořeněnou trapným vtipem o Bruschiovi – popletovi. V češtině jde však o jeden z mála pramenů o 

Hroznatovi a tak byl přijat i jeho výklad. Vojtěch Neustupný pevně věřil Šimkovi. Dr. Vladimír Mašát 

v letošní arnice (ač mohl svůj názor napsat i do Hameliky) znovu uvažuje umučení Hroznaty na 

Kynžvartě. K tomu se připojuje i Z. Buchtele. A tak do roku 1955 bylo jasné, že Hroznata zemřel na 

Kinsperku a ostatně i proto byl po roce 1945 přejmenován na Starý Hroznatov. Šimkův omyl nevedl 

jen k bloudění, ale snížil i celou práci. Takových skrytých slabin bude v knize zřejmě mnoho. A tak 

k otázce místa Hroznatovy smrti bude nutno se znovu vracet. 

Ing. Richard Švandrlík  

Soupis kamenokřížů v okolí Mariánských Lázní 
Minulá Hamelika zavdala podnět k soupisu kamenokřížů v našem okolí. Některé jsme již popisovali 

v minulosti, některé nelze naleznout, ačkoliv prameny poměrně ještě nestaré o nich píší, a ostatní 

čekají na přeměření. 

(01) Závišínský kamenokříž leží svalen při asfaltové silnici do Ovesných Kladrub asi 100 m za 

Závišínem, vlevo přímo na okraji silnice nedaleko malého rybníčku. Pověst: „Švédský kříž“ – zde 

16. 



se měl utopit švédský voják na koni v bažině. Prameny: 1. popis Hamelika č. 3/1979 str. 62; 2. 

Dreyhausen ho uvádí v seznamu pod čís. 264 (informátor – Franz Köhler z Ovesných Kladrub); 3. 

Gnirs ho neuvádí! 

(02) Ovesnokladrubský kamenokříž stojí vpravo silnice z Ovesných Kladrub do Mrázova, asi 400 m za 

obcí a 15 m od silnice v blízkosti z pole svážených kamenů. Je 136 cm vysoký, 78 cm rozpětí, 

25 cm tloušťka. Pověst: „Švédský kamenokříž“ – zde měl být střelen do oka švédský voják a 

pochován. Jiná pověst hovoří o četě švédů, kteří tu zahynuli. Prameny: 1. Hamelika č. 4/1979 str. 

74 (popis), 2. Gnirs (1932) s výše uvedenými rozměry, KK bez nápisu, 3. Vanková sdělení 

pamětnice, 4. Dreyhausen uvádí v seznamu pod čís. 267 a v horní části píše, že je jamka. 

Informátor opět Frans Köhler z Ovesných Kladrub. 

(03) Druhý ovesnokladrubský kamenokříž nebyl nalezen. Pramen: 1. Dreyhausen ho neinventuje 

(1940), 2. Gnirs je jediným pramenem. Píše: „Druhý, nižší kamenokříž v Ovesných Kladrubech 

z dávných dob stojí na pláni 2 km jihovýchodně od Kladrub, teprve mnohem později byl označen 

písmenem „F“ (Mitteilungen der k. k. Komission f. D. 1901, 25, 26). 

(04) Milhostovský kamenokříž je silně poškozen, rameno a vrchní část ulomena. Uprostřed proražen 

malý otvor. Stojí na staré stezce mezi Milhostovem a Ovesnými Kladruby ve stoupání od 

Jilmového potoka vpravo cesty mezi stromy v blízkosti novodobých božích muk, též zničených. 

Pověst: „Švédský kříž“; zde mělo být vystřeleno oko jednomu muži; nověji kámen „Velbloudí 

hlava“. Prameny: 1. popis Hamelika č. 7/1979 str. 114; 2. Dreyhausen ho uvádí pod č. 416 

(Wilhelm Unser Egerland, 1899, str. 53 a d., č. 19), 3. Gnirs neuvádí. 

(05) Hornokramolínský kamenokříž je poblíž domu čp. 2 vedle starého železného kříže mezi dvěma 

stromy vpravo silnice z Hor. Kramolína do Teplé na východu obce. Je až po ramena v zemi. Na 

kříži slabě znatelné znamení meče. Pověst: „Švédský kříž“ – zde mají být pochováni zabití švédští 

důstojníci. Prameny: popis Hamelika č. 6/1979, str. 101. 2. Gnirs ho uvádí nedaleko memoria z r. 

1873, 3. Dreyhausen v seznamu pod čís. 417. 

(06) Dolnokramolínský kamenokříž nad příkopem u vývěru Ilsana. Vytesán a později vyvráceným 

letopočtem „1716“ z doby vyměřování hranic, snad 15 stol. Pod letopočtem starší znamení málo 

jasné. Vysoký 80 cm, šířka ramen 52 cm, tloušťka 17 cm. Hrozí mu zánik. Pověst: se nedochovala. 

Pramen: 1. Hamelika č. 5/1979 str. 89. Gnirs ani Dreyhausen ho neuvádějí. 

(07) Mnichovský kamenokříž „na ohbí staré obchodní stezky do Sítin, vlevo silnice do Pramenů. Vrch 

i ramena kříže sledují formu kulatého trámu. Na kříži vyryt obraz nože,“ odhad 14. stol., ne-li 

starší. 1. Gnirs je jediným pramenem. Pověst: zde byl přepaden a zabit cizí kupec. Prameny: 1. 

Gnirs – Dreyhausen neuvádí. Kříž bude třeba vyměřit. 

(08) Druhý mnichovský kamenokříž stával ještě 1940 při východu z obce u silnice na novém umělecky 

upraveném kamenném podstavci. Bylo na něm vyryto „1739“. Na podstavci bylo napsáno 

(z doby úpravy tohoto místa cca 1920) „Das alte stuerzt, es aendern sich die Zeiten und Neues 

Leben blucht aus den Ruinen.“ Pověst: „švédský kříž“ Pramen: 1. Gnirs uvádí, že nyní stojí na 

novém podstavci, 2. Dreyhausen upřesňuje místo „Na pravém vchodu do obce na silnici K. Vary 

– Mar. Lázně“. Nenalezen. V Dreyhausenově seznamu č. 265. 



(09) Třetí a čtvrtý mnichovský kamenokříž měl se nacházet v blízkosti předchozího. Pověst: „švédský 

(10) kříž“ Prameny: 1. Gnirs „Nedaleko kamenokříže „1739“ jsou dva nízké staré kamenokříže, stojící 

 vedle sebe, na tepelské silnici.“ 2. Dreyhausen „Na silnici z Mnichova do Teplé, hned za 

 Mnichovem na levé straně silnice.“ (vlastní Dreyhausenovo zjištění, týká se však pouze jednoho 

 kamenokříže.) Nenalezeny. 

(11) Tři hornožandovské kamenokříže popisuje pouze Dreyhausen. Pověst: zde měli být zavražděni 

(12) tři tovaryši. Pramen: Dreyhausen uvádi, že leží v lese mezi Horním Žandovem a Vysokou na    

(13) katastru Horního Žandova. (Urban Zfövk. 1895, S. 290). Nenalezany. V Dreyhausenovy seznamu 

 č. 268. 

(14) Maiergrýnský kamenokžíž u Vysoké je popisován pouze A. Gnirsem: „Na ohybu silnice, vedoucí 

z Vysoké do Horního Žandova a Staré Vody stojí velký kamenokříž bez znamení a bez nápisu. 

Výška je 1,1 m, tloušťka 0,25 m, materiál je granit s velkými krystaly z živce. Dreyhausen neuvádí. 

Nenalezen. 

(15) Žandovský kamenokříž na cestě z Žandova do Úbočí v blízkosti tvz. „Bílého marteru“. Pověst: Při 

dobytí plavenské pevnosti Boršengrýnu chebskými byli zde 10. 8. 1452 padlí pohřbeni. 2. 

Nazývali se tu kamenokříže také „Léčivé kameny“ (Warznstoa), protože se vyprávělo, že když se 

zraněné místo položilo na kámen a třikrát se pokřižovalo ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, 

bylo vyléčeno. Pramen: 1. Dreyhausen uvádí v seznamu pod č. 269 (sdělení dr. Urbana). 

Nenalezen. 

(16) Žírnický kamenokříž nacházel se nad obcí při silnici do Kynšperku při jedné zatáčce. Říkalo se mu 

„Cikánský kříž“. Nápis na přední straně „1694 HIE LIGT BE / GRABEN HANS / WEIS EIN / 

ZIGEINER“, na zadní straně „FRANZ WIR SEIN / TRAURIG.“ (Urban Zfövk, 1895, S, 290). Pověst: 

Před mnoha lety v lese, který tu kdysi býval kolem dokola, tábořila skupina cikánů. Mezi nimi byl 

velice sešlý stařec, a protože neměl nic ke kousání a hlodání, byla svolána rada nejstarších a 

nakonec rozhodla, aby byl pochován zaživa a na místo zasazen kříž. Do toho pak byl vytesán 

nápis. Prameny: 1. Dreyhausen v seznamu pod č. 119, 2. Gnirs. Nenalezen. 

(17) Beranovský kamenokříž stával pár kroků severozápadně od Mariánské kaple stranou Tepelské 

silnice v louce. Byl jen 0,53 m vysoký a 0,13 m tlustý. Pověst: Na tomto místě kdysi zahynul 

poutník. Aby jeho duše nestrašila, byl tu postaven kamenokříž. Pramen: Gnirs, který uvádí, že 

přes veškeré zvětráni kamene možno přečíst na přední straně letopočet „1769“. Dreyhausen 

neuvádí. Nenalezen. 

(18) Chodovoplánský kamenokříž – křížový kámen na silnici do Plané vlevo v poli. Protože je na 

hranici obou obcí, je pokládán za hraniční kámen se znamením výsostným na něm. Pověst: „Zde 

měl jeden Žid zavraždit svého druha – barvíře. Umírající Žid řekl druhému „Ptáci tě prozradí!“ 

Když přišel vrah – barvíř do hospody a dal si oběd, přinesla mu hospodská pečené kuře. Když je 

barvíř rozřízl, tekla z něj krev. Kuchařka proto přinesla jiné kuře, ale také z toho při rozříznutí 

tekla krev. Znovu dlouho pekla třetí pár kuřat a přesto že byl vypečený, znovu byl krvavý. Mezi 

tím přišli muži a vraha zatkli. Ptáci ho prazradili.“ Pramen: Dreyhausen v seznamu uvádí pod č. 

347 (Wilhelm, Zfövk 1899, S. 202). 



(19) Caltovský kamenokříž stával na cestě do Křížence z Caltova. Snad mělo být na něm znamení 

srpu. Pověst: Zde se usmrtili ze žárlivosti dvě děvečky svými srpy. Pramen: Dreyhausen uvádí 

v seznamu pod č. 354. (Urban Erzgebirgszeitung 1904, S. 247) 

(20) Leskovský kamenokříž na silnici z kopce do České Domaslavi vedle železného novověkého kříže. 

Na přední straně měl dvanáctkrát dělený kruh a 10 cm hlubokou jamku. Pověst: Zde se přihodilo 

neštěstí formanovi. Proto měl každý forman pro štěstí dát do jamky kamínek. Pramen: 

Dreyhausen uvádí pod č. 348 (též foto). 

(21) Plánský kamenokříž s váhami jako znamení. Stál u zdi proti domu čp. 62. Pověst: Tudy vedla 

kdysi stará silnice do Boru. Zde jeden francouzský kapitán (1740 – 42) propíchl velitele 

muničního vozu, protože se mu včas nevyhnul. Za to musel kapitán nechat postavit tento kříž a 

jezdit bez sedla městem. Proto se mu také říká „Kapitánský kříž“. Pramen: Dreyhausen 

v seznamu pod č. 339. Nenalezen. 

(22) Druhý plánský kamenokříž při silnici do Lestkova nad Planou asi 200 m od domku zvaného 

Pulverhäuschen. Pověst: Zde se ubily dvě žárlivé děvečky se svými srpy. Pramen Dreyhausen 

v seznamu pod č. 340. Nenalezen. 

(23) Třetí plánský kamenokříž ležel 80 m od Červeného mlýna při silnici do Tachova. Kříž byl v zemi až 

po ramena. Pověst: Zde nalezly smrt dvě mladé dívky, když se převrátil plně naložený vůz. 

Pramen: Dreyhausen pod č. 341. Nenalezen. 

(24) Křínovský kamenokříž byl na lesní cestě pod vsí. Vysoký 104 cm, široký 81 cm proslul tím, že s 

ním byla spojena listina o trestu za zabití: jakýsi Filip ze Stanu zde zavraždil Ondřeje Mestla 

z Křínova a byl mu uložen mimo jiné i trest postavení kamenokříže. Česká listina je z r. 1548 (17. 

2. 1548 a kříž musel být postaven do roka a do dne). Pramen: Dreyhausen v seznamu pod č. 342. 

(25) Hostičkovský kamenokříž je novým objevem naší doby. Neuvádí ho DREYHAUSEN ani Urban. 

Objevil ho Vítězslav Eibl před deseti lety. Leží vyvalen na rozcestí za Hostičkovem. Patří mezi 

velké kamenokříže: 150cm vysoký , rozpětí ramen76cm, tloušťka 32 cm. 14.-15. stol. Pověst: 

není, prameny: nejsou a hrozí mu zkáza. Popis: Hamelika č. 10/1980 str. 122. 

(26) Výškovický kamenokříž byl s ulámanými rameny v místech západně od horní části Výškovic při 

polní cestě. Pověst: lidé mu říkali „Ruský kříž“, aniž znali proč. Pramen: Gnirs jako jediný pramen. 

Dreyhausen jej neuvádí. Nenalezen.  

(27) Dva tepelské kamenokříže na mnichovské silnici poblíž Mariánské kaple v Teplé, proti domu čp. 

(28) 36. Prvý má silně vyražená opěrná ramena, druhý jamku v hlavě kříže. Pověst: o nich se  

 nezachovala. Prameny: 1. Gnirs uvádí v popisu, 2. Dreyhausen v seznamu pod č. 413.  

 Nenalezeny.  

(29)  Školní tepelský křížový kámen nachází se ve školní zahradě, vlevo při vchodu do zahrady. Kříž je 

tu asi 10 cm vysekán. Pověst: Nedochovala se. Prameny: 1. Hamelika č. 10/1979 na str. 160 

(popis Vl. Kajlík), 2. Dreyhausen uvádí v seznamu pod č. 414(Gnirs neuvádí). 

(30) Vrangelův tepelský kamenokříž uváděl se na zákrutu cesty z Teplé do Rankovic (v západní 

zatáčce polní cesty), hluboko položen v zemi. Gnirs ho měřil: 0,7 m vysoký, 0,17 m tlustý a 



popisoval i písmena na něm vyrytá. INRI, MARIA atd, dodatečně vtesaná. Pověst: zde má být 

pochován švédský generál Wrangel. Prameny: 1. Gnirs, 2. Dreyhausen uvádí v seznamu pod č. 

415. Nenalezen. 

(31) Krásenský kamenokříž stával na okraji cesty přímo před tzv. Erlhofem. Na tento prastarý 

kamenokříž byl v r. 1850 přidělán kovaný železný kříž a tabulka, jejíž nápis nemohl už v r. 1932 

Gnirs přečíst. Vedle stojí dva jednoduché železné kříže. Pověst: není. Prameny:1. Gnirs, 2. 

Dreyhausen v seznamu pod č. 137. Nenalezen.  

(32) Slavkovský kamenokříž (Rabensgrün) stával na hranici panství Slavkov – Bečov na okraji cesty, 

severně koty 667. Byl to zbytek starobylého křížového kola z 13. století. Gnirs jej změřil 0,65 m 

vysoký od země a po ulomení jen 0,35 m široký. Lidově se mu říkalo „Proděravělý kámen“. 

Pověst: Zde na cestě od křtu ztratili rodiče novorozeně. Když ho hledali, znovu nalezli, mělo 

vyklované oči havranem. Za trest museli viníci postavit tu kříž s hlubinami očí. Prameny: 1 Gnirs 

řadí ho mezi velmi staré kříže 13.-14. stol. 2. Dreyhausen uvádí v seznamu pod čís. 136. 

Nenalezen 

(33) Arnoltovský kamenokříž stával v obecním lese až po ramena v zemi ponořený. Pověst: Zde pásal 

panský ovčák na sedlákově louce. Sedlák ho chtěl potrestat, ale bál se velkého ovčáckého psa, 

který ovčáka neopouštěl. Vymyslel pro to lest a přišel na louku s kočkou. Tu vypustil, pes se vrhl 

za ní a sedlák tak mohl zabít ovčáka, který prý leží pochován pod křížem. Pramen: Dreyhausen 

v seznamu pod čís. 140. Nenalezen 

(34) Rudolecký kamenokříž býval na cestě nad hostincem v obci a říkalo se mu „Švédský kříž“. 

Pramen: Dreyhausen pod čís. 149, foto 30 seznamu kamenokřížů. 

(35) Hradní loketský kamenokříž na dvoře hradu, kruhový, gotický, 1,12 m vysoký, 0,83 m široký, 

rovnoramenný kříž v kamenném kruhu. V roce 1926 přemístěn sem od podpěrné zdi starého 

hřbitova, kde byl zazděn tak, že mu vykukovala jen hlava. Velmi starý. Pověst: není. Prameny: 1. 

Gnirs, 2. Dreyhausen v seznamu pod čís. 129, foto 27. 

(36) Tři loketské kamenokříže na Zlatém vrchu. Druhý a třetí mají znamení meče, druhý ještě dvě  

(37) jamky. Pověsti: 1. Švédské kříže. 2. Dva starostové tu měli souboj. 3. Dva oficíři tu měli souboj. 4.  

(38) za Švédů tu byli 4 radní na 4 výšinách kolem Lokte pověšeni a výšiny pak osazeny kříži. Prameny: 

 1. Gnirs, 2. Dreyhausen v seznamu pod čís. 130, foto 28. 

(39) Další tři loketské kamenokříže na starosedlecké stezce. Dva stojí poblíž sebe, z pískovce a výška 

(40) je 1,25 m a 1,3 m. Gnirs uvádí původ z 11. století! Vychází z porovnání ikonografických vlastností 

(41) s ozdobou – supraportou při vchodu do hradní kaple v Chebu, kde je stejná gemová hlava 

 v křížování. Tato metoda architektonického porovnávání by znamenala revoluci v určování stáří 

 kamenokřížů. Zde například posunula odhad stáří na období příchodu křesťanství k nám. Pověst: 

 1. Zde měl být zavražděn pán von Plankenstein svým sluhou. 2. Zde měla být krvavá řež mezi 

 zpěváky. Pramen: 1. Gnirs se svým překvapivým vysvětlováním, 2. Dreyhausen uvádí v seznamu 

 pod č. 131, 132, kde uvádí třetí z kamenokřížů západně od skupiny při lesní cestě.  

V širším okolí jsou další desítky kamenokřížů (Chebsko, Tachovsko) 



 

MUDr. Vladimír Křížek, CSc.  

100 let měření krevního tlaku v Mariánských Lázních 
Vysoký krevní tlak považujeme podle současných názorů za jednu z nejzávažnějších chorob, které se 

podílí alespoň na čtvrtině příčin všech úmrtí v srdečně-cévních chorobách. Proto se také měření 

krevního tlaku stalo zcela samozřejmým vyšetřením v každé ordinaci i v nemocnici. Krevní tlak se 

měří rutinně, bez ohledu na důvody návštěvy nemocného, jen aby se podle možností odkryla časná 

stádia hypertenze a aby bylo možné preventivně zasáhnout. Přitom však vědomosti o krevním tlaku a 

hypertenzi vůbec jsou poměrně mladého data. Metoda funkčního měření krevního tlaku slaví právě 

letos teprve sto let svého trvání. 

Novou metodu měření krevního tlaku zavedl pražský rodák profesor Samuuel Basch, ověřoval si ji 

v praxi v Mariánských Lázních, kde vždy v létě ordinoval jako lázeňský lékař. V roce 1880 prvně tuto 

metodu popsal v německém odborném časopisu. Historie této nové metody i osoba jejího objevitele 

jsou natolik zajímavé, že si o nich povíme něco bližšího. 

Profesor Samuel Siegfried Karel von Basch (1837 – 1905) byl pražský rodák, který se později stal 

profesorem na lékařské fakultě vídeňské univerzity. Jeho život byl velmi pestrý. Pocházel z chudé 

židovské rodiny. Vystudoval gymnázium a lékařství studoval nejprve v Praze a posléze ve Vídni, kde r. 

1862 promoval. Zajímal se především o teoretické obory, rád experimentoval a zaujala ho též 

fyziologie a též patologie. V roce 1865 byl vyslán do Mexika, kde působil jako patolog ve vojenské 

nemocnici. Brzy nato došlo k habsburské expedici do Mexika, kdy přičiněním Napoleona III. byl 

rakouský arcivévoda Maxmilián Habsburský dosazen na trůn jako mexický císař. Basch se stal brzy 

jeho druhým osobním lékařem. Po třech letech vlády plné intrik a bojů, byl Maxmilián poražen na 

hlavu mexickou republikánskou revolucí v bitvě u Quaretara, byl zajat a 19. června 1867 zastřelen 

jako usurpátor. 

Basch balzamoval Maxmiliánovo tělo a převezl ho pak na rakouské fregatě Novara, které velel 

admirál V. Tagethoff, nazpět do Evropy – do Terstu, a pak do Vídně, Maxmiliánův bratr, císař 

František Josef I. povýšil pak Basche dokonce do rytířského stavu. Basch vyprávěl zážitky z mexického 

dobrodružství v knize „Vzpomínky na Mexiko“, která vyšla v roce 1868. 

Po svém návratu do Vídně začal Basch pilně pracovat na univerzitě a již v roce 1869 se habilitoval pro 

tehdy nový obor experimentální patologie a v roce 1877 se stal mimořádným profesorem. Musel 

překonávat mnoho příkoří a se svou malou experimentální laboratoří se musel mnohokrát stěhovat, 

nejednou do nevhodných místností a budov. Přesto však zůstal věrný svému teoretickému oboru. 

Nesetrvával jen na modelových pokusech, kterými si na zvířatech ujasňoval některé zákonitosti 

krevního tlaku, ale porovnával fyziologii krevního oběhu ve větší šíři v návaznosti na vídeňskou 



polikliniku a na svoji mariánskolázeňskou letní praxi. Výnosná lázeňská klientela mu poskytovala 

dostatečné materiální podmínky k tomu, že se po zbytek roku mohl věnovat špatně honorované práci 

teoretické. 

Syntéza teorie s praxí se ukázala být mimořádně šťastná a přinesla, jak vidíme, cenné výsledky. 

Propracování metody nekrvavého měření krevního tlaku znamenalo vlastně v Baschově práci její 

vrchol. 

Až do jeho doby bylo totiž možné měřit krevní tlak v tepně jen krvavě, tj. spojením kanyly zavedením 

do tepny a manometrem. To bylo možné při pokusech na zvířatech a jen výjimečně u člověka. K 

nekrvavému měření krevního tlaku použil Basch fenomén vymizení tepu za místem, kde byla tepna 

zvenčí stlačena. Tlak vyvinutý na tepnu zvenčí pak odpovídá přibližně vnitřnímu tlaku krve na stěnu 

tepny. Basch stlačoval tepnu gumovým polštářkem – ne dosud manžetou – spojeným s 

manometrem, zprvu rtuťovým a později kovovým, na principu aneroidu. Prstem potom hmatal na 

periferii mizení pulzu, kdy v tom okamžiku odečítal na manometru tlak v milimetrech rtuťového 

sloupce. Přístroj nazvaný sfygmomanometr nebyl ještě zdaleka dokonalý, umožňoval měření jen 

systolického tlaku a metoda měření byla zatížena subjektivními chybami. Basch však provedl za 20 let 

víc než sto tisíc měření a prokázal jasně praktický význam metody, kterou lékařská veřejnost po 

téměř 20 let přijímala svrchovaně a zdrženlivě. 

V Mariánských Lázních, kde Basch působil v letních sezonách od roku1869, měl příležitost ověřit si 

důsledky hypertenze. Mnoho zdejších nemocných zejména otylých, mělo prokazatelně zvýšené 

hodnoty krevního tlaku a např. úspěšnou léčbou včetně redukce váhy se podařilo tento tlak 

významně snižovat. Basch asi jako první stanovil hranici hypertenze na hodnoty dosud platné, které 

převzala po 80 letech i Světová zdravotnická organizace, 140 až 160 mm Hg pro hraniční a zvýšené 

hodnoty systolického tlaku. Také pokus o klasifikace arteriosklerotických projevů v souvislosti 

s hypertenzí, které Basch formuloval v roce 1901, odpovídají současným názorům. 

Prof. Basch působil v Mar. Lázních do roku 1904. Pro naše kulturní dějiny je zajímavé, že tu r. 1884 

ošetřoval V. B. Třebízského pro jeho chrlení krve. Byl i při jeho umírání v domě Moskau, který 

sousedil s místem Baschova bytu a ordinace v domě Windsor poblíž Lesního pramene. 

Prof. Basch zemřel 5.5.1905 a v letošním roce vzpomínáme i jeho 75. výročí úmrtí. 

Baschův přístroj k měření krevního tlaku nebyl dokonalý a jeho hlavním přínosem byla nová klinická 

metoda, bez níž si dnes nedovedeme představit vyšetřování. Navíc Basch určil jednoznačně 

hypertenzi za závažný rizikový faktor. A tak vídeňská škola díky dvěma českým rodákům – 

plzeňskému Škodovi s jeho naukou o poslechu a pražskému Baschovi s měřením krevního tlaku 

přispěla zásadním způsobem ke klinické diagnostice oběhových chorob. Přístroje pro měření krevního 

tlaku doznaly během dalších let ještě nových zdokonalení. Ve Francii převzal Baschovu techniku 

P.Ch.F. Potain. Italský dětský lékař Scipione Riva-Rocci (1863-1937) zavedl v roce 1896 gumovou 

manžetu přikládanou na paži a huštěnou gumovým balonkem. Teprve pak bylo možno alespoň 

palpačně odečítat i diastolický krevní tlak. 

V r. 1905 vyšla v Petrohradě publikace N. S. Korotkova (1874-1920) o poslechovém měření krevního 

tlaku fonendoskopem. Tím nabyla metoda měření krevního tlaku definitivní formy, která bude 

vystřídána až dalším rozvojem elektroniky. 



Jan Šperl  

„Henlainův statek“ 
Jedeme-li po státní silnici Mar. Lázně – Cheb, objeví se nám po pravé straně asi 1 km za obcí Dolní 

Žandov, asi 300 m od silnice skupina z části hrázděných budov. Je to tzv. Manský dvůr, součást 

závodu Státní statek Cheb. Název „Manský“ je velmi starý a znamená vasalský, lenní,. tj. s existencí 

tohoto dvora byla spojena jistá služebnost nebo povinnost k panské vrchnosti. Byl to tedy zemanský 

statek, jehož majitel nebo nájemce měl v době feudální povinnost v případě ohrožení šlechtického 

panství přispěchat své vrchnosti na pomoc vysláním ozbrojenců neboli „manů“ (německy). 

Tyto statky ve svém složení přetrvaly do doby, kdy bylo zrušeno poddanství a jako hospodářské celky 

přetrvávaly až do roku 1945 – do znárodnění zemědělství. Po 1. světové válce byly tyto „manské“ 

statky zařazeny do skupiny tzv. zbytkových statků. To byly hospodářské celky po provedení první 

parcelace půdy v ČSR. Tyto zbytkové statky byly státem prodány anebo svěřeny do správy finančně 

silným jedincům.  

Na Manském dvoře u Dolního Žandova hospodařil v době první republiky český majitel Ing. Babuška 

z Prahy až do doby záboru pohraničí nacisty v roce 1938. Tehdy se musil Ing. Babuška i s rodinou 

vystěhovat jako všechny české rodiny z pohraničí. 

Manský dvůr padl do klína nacistické moci, protože o nějaké náhradě za zanechaný majetek 

v bývalém pohraničí nacisté vůbec nediskutovali. 

Ale jak k němu přišel Konrád Henlein, bývalý učitel tělocviku z Aše? 

Konrád Henlein, jak víme, byl vůdcem německé sudetské strany SdP (Sudetendeutsche Partei), která 

od roku 1933, kdy přišel v Německu k moci Hitler, zorganizovala politickým nátlakem většinu 

německého obyvatelstva v pohraničí tak, že vlivem dalších politických akcí proti býv. ČSR došlo v říjnu 

1938 k odtržení pohraničních území od republiky a připojení k Třetí říši. 

Po zřízení tzv. sudetoněmecké župy byl jako vůdce a župní správce jmenován Hitlerem Konrád 

Henlein, který měl své sídlo v Liberci. Sem Henlein přesídlil a zabral pro svou rodinu nejluxusnější vilu 

jednoho velkoobchodníka s textilem a sklem, židovského původu. Stála na překrásném svahu nad 

údolní přehradou. Po roce 1945 v ní bylo zřízeno muzeum nacistického barbarství. 

Ale aby byl Henlein náležitě odměněn za svou politickou činnost, a aby měl i svoje letní sídlo – a také 

proto, že to Hitlera nic nestálo – daroval Henleinovci zbytkový statek ing. Babušky – Manský dvůr. 

Henlein sice na tomto statku sám nikdy nehospodařil, ale za druhé světové války tu bydlela jeho 

manželka se třemi syny a aby se jí lépe hospodařilo, měla k ruce skupinu francouzských zajatců, kteří 

se o statek starali až do konce války. Po válce byla paní Henleinová nucená odejít se svými 

soukmenovci „zpět domů do Říše“. 

Proto dosud dosti tvrdošíjně přežívá název místa „Henleinův statek“. Ale jak to dopadlo s jeho 

hospodářem? 

Dnes, kdy slavíme už 35. výročí skončení války a osvobození naší vlasti, chtěl bych vysvětlit i tuto 

otázku, protože byla málo publikována a lidé se často ptají po Henleinově osudu. 



Protože jsem byl svědkem Henleinova konce, vracím se k tomu touto vzpomínkou. Henleina jsem znal 

již z doby jeho politické činnosti za první republiky, kdy jsem byl ve službách jednoho oddělení 

bezpečnostní služby, které mělo – zejména v době rozmachu sudetoněmecké strany – co dělat 

s vedoucími této strany. Tak jsem poznal osobně K. H. Franka, Konráda Henleina, Krebse, 

Sebekovského a další poslance této strany. 

S uvedenými jsem přišel do osobního styku, protože jsem působil v pohraničí služebně mezi 

německým obyvatelstvem od Chebu až po Náchod v letech 1927 až 1938, kdy jsem po záboru 

pohraničí přesídlil do Plzně. 

Protože pohlaváři sudetoněmecké strany byli vesměs poslanci našeho Národního shromáždění, měli 

jsme my – příslušníci oddělení bezpečnosti, za povinnost dbát o jejich bezpečnost. To znamenalo, 

když tato strana pořádala nějaké veřejné akce a nebo jednání poslanců strany v našich obvodech, 

zjistit přímým stykem s těmito pohlaváry jejich pobyt a postarat se o to, aby se jim nic nestalo. A tak 

jsem je poznal skoro všechny, ale zejména K. H. Franka a K. Henleina, osobně a oni také znali mne. 

Začátkem okupace skončila moje služební činnost v bývalé bezpečnostní složce a do konce války jsem 

pracoval u české kriminální služby v Plzni. 5. května 1945 dopoledne vypuklo také v Plzni povstání 

českého lidu a 6. května kol 9:00 hod. obsadily Plzeň oddíly americké armády. Protože i během 

okupace jsem měl jako člen ilegální policejní skupiny určité zpravodajské úkoly, byl jsem 7.5. přidělen 

jednomu oddělení americké armády jako tlumočník, spojka a znalec místních poměrů. Tyto úkoly 

jsem vykonával v souladu své příslušnosti k čsl. kriminální službě. 

A tak se stalo, že mne 10. května 1945 vyzvali moji američtí spolupracovníci, abych pomohl 

identifikovat K. Henleina, protože věděli, že jsem ho znal ze své dřívější služební činnosti. Zároveň mi 

sdělili, že skupina pohlavárů v čele s K. H. Frankem byla zajata 9.5. v noci v Rokycanech americkou 

armádou. K. H. Frank byl hned odtransportován do Norimberku, ostatní byli uvězněni v Plzni. Při tom 

jim byly odebrány veškeré věci, Henleinovi zůstal jenom cvikr. Henlein v noci cvikr rozbil a přeřezal si 

jím žíly na obou zápěstích a do rána vykrvácel. 

S příslušníky americké armády jsem jel do vojenské nemocnice v Plzni, kde ležel Henlein na 

vojenských sanitních nosítkách se svázanými zápěstími – mrtev. Co se s ním dělo dále, jsem se 

nedozvěděl, pravděpodobně byl spálen v plzeňském krematoriu jako jiní němečtí mrtví. Američané 

před aktem identifikace Henleina jen řekli: „My víme bezpečně, že je to Henlein, ale čím více lidí nám 

to potvrdí, tím lépe pro nás.“ Ještě týž den prováděl stejný úkon identifikace i můj bývalý 

spolupracovník kriminální inspektor Šlenc, který znal Henleina ze stejné služební činnosti v Liberci a 

v Aši. 

Z uvedeného je patrno, jak Henlein přišel ke statku, který nikdy osobně nespravoval – jako „slepý 

k houslím“. Toto pojmenování Manského dvora je tedy pozůstatek z doby okupace. 

Kdy vlastně začala rekreace v Mar. Lázních? 
Kdy začala rekreace odborářů v Mariánských Lázních? Zde se musíme vrátit několik desítek let do 

minulosti. 

Podmínky pro vznik takové rekreace byly vytvořeny již v roce 1945 na základě přijatého Košického 

vládního programu v němž se psalo: 



„…Jako místa léčení, odpočinku a dovolené stanou se pracujícímu lidu měst a venkova dostupné 

lázně, sanatoria a ozdravovny všeho druhu. Do služeb zdraví a odpočinku našeho lidu budou 

postaveny také zámky, letoviska a paláce…“ 

Avšak teprve únorové vítězství pracujícího lidu 1948 umožnilo plně realizovat tuto část Košického 

vládního programu. 

Brzy po válce Revoluční odborové hnutí ve snaze poskytnout zasloužilým pracovníkům rekreační 

pobyt v lázních, které bývaly výsadou a doménou buržoasie, sjednalo v roce 1947 smluvní akci 

v několika západočeských lázních. V Mar. Lázních to byly nejdříve domy Gloria (dn. Kossuth) Atlas (dn. 

Bulgaria) Orlík (dn. Romania) kde tehdejší národní správce Josef Strnad (pozdější správce zotavovny 

Kossuth) pochopil jaký význam je v této akci a pomohl ji zajistit přes bojkot své osoby mnohými 

národními správci. 

Později se tato první rekreační akce ještě rozšířila o podniky Luxor, Titanik a Moskva a to především 

na nátlak členstva ROH. Akce probíhala v letech 1947-48. Přitom mnozí z řad buržoasních vrstev a 

většina národních správců se proti této akci různými formami stavěla a byly případy nepřátelského 

chování proti účastníkům rekreace. Národní správci se chystali ve velké většině pokračovat 

v tradičním lázeňském podnikání, zaměřeném na nejbohatší vrstvy, z nichž plynuly největší zisky. 

V roce 1949 se ROH vzdalo rekreace v Mar. Lázních, protože požadavky na podniky, postavené na 

výdělečné bázi a sdružené tehdy v kumulativní správu, byly pro odbory neúnosné. A tak po Únoru 

1948 kdy dělnická třída převzala moc ve státě do svých rukou, zůstávaly západočeské lázně pro 

rekreaci pracujících stále uzavřeny. 

Až na počátku roku 1950 došlo ke změně. V Mar. Láznívch dochází k delimitaci podniků a odbory 

přicházejí s oprávněnými požadavky na vytvoření rekreačního lázeňského centra a na zajištění 

materiální základny. Při delimitaci získaly odbory do vlastnictví celkem 45 objektů. Když byly tyto 

objety posouzeny co do provozuschopnosti, bylo vytvořeno 10 jednotek rekreace, z nichž každá měla 

vlastní stravovací a společenské středisko a několik ubytoven. Dále tu bylo rekreační středisko Riviéra 

s koupalištěm (bez ubytování), jedno středisko určené k urychlené rekonstrukce (Alhambra) a několik 

objektů, předaným později jiným zájemcům. Původní struktura rekreace byla počátkem roku 1950 

určena takto: 

  



 

Rekreační jednotka:  

1. 

Neptun (Oradour)  

Jalta  

Javorina  

celkem 172 lůžek 

2. 

Broadway (Zápotocký)  

Anglický Dvůr (Sofia)  

celkem 250 lůžek  

3. 

Opera 

Westend (Dimitrov)  

celkem 130 lůžek  

4. 

Urban (Whitehavon)  

celkem 175 lůžek  

5.  

BELIEVUE (di Vitorrio)  

HYDEPARK Passionaria)  

VALERIE (Lucemburk) 

HERMA (Stachanov) 

SAN FRISKO (Zoja)  

MORAVA 

SV. JIŘÍ 

SV. ANTONÍN  

LUCKY (Vít Nejedlý)  

MIRAMONTE  

celkem 274 lůžek  

6.  

Gloria (Kossuth)  

Atlas ( Bulgaria)  

Orlík (Romania) 

Rekreační jednotka: 

7. 

Casablanka (Modena) 

Miramare (Garibaldi) 

celkem 118 lůžek 

8. 

Regend (Horník) 

Svoboda (Sekanina) 

Třebízský  

Tobruk (Koševoj) 

Marco (Wasilewska) 

celkem 233 lůžek 

9. 

New York (Polonia) 

Tolstoj  

Vltava (Pertyzán) 

Montreux (Vietnam) 

Britania (Čína) 

celkem 237 lůžek 

10. 

Monty (Leningrad)  

celkem 63 lůžek 

11. 

Riviéra – koupaliště 

12. 

k rekonstrukci: 

Alhambra (Donbas) 

Quissisana (Buzuluk) 

Holar (Tiflis) 

Windsor 

Helgoland (Bílá Cerkev) 

celkem 338 lůžek 

Dále patřily rekreaci ROH domy Bohemia, Svatava, Tiperary a Polonia (Tirana). Vedením rekreace byla 

pověřena středisková správa v Mar. Lázních, před níž stál nemalý úkol: připravit potřebný počet lůžek 

a provozních prostor pro první rekreanty, zahájit první letní akci v Mar. Lázních, a připravit pro 

domácí i zahraniční rekreanty nejen provozně, ale i po stránce kulturně-politické řadu akcí, na nichž 

by se seznámili s výsledky úsilí naší dělnické třídy po Únoru 1948. 



Z Májových oslav 1950 byl odeslán předsedovi vlády Antonínu Zápotockému telegram, že zotavovny 

ROH v Mar. Lázních jsou připraveny 14. května 1950 přijmout první rekreanty. 

Začátky nebyly lehké. Pokud jde např. o stravování v prvých letech bylo nutno dát přednost tomu , 

aby se rekreanti dostatečně na zotavovně nasytili, ale výběr jídel byl celkem skromný. Ke snídani se 

podávalo pečivo s džemem ,jen výjimečně s máslem, a jeden nápoj, obvykle bílá káva. Přesnídávky 

tvořil chléb, namazaný pomazánkou, servírovaný hromadně, a rekreanti si ho odnášeli sebou 

zabalený na vycházky. Obědy a večeře se skládaly z polévky, jednoho hlavního jídla s přílohou a 

nakonec moučník. Nebyl výběr jídel ani příloh. Toto sice zajišťovalo nasycení strávníků, ale bylo to 

příliš jednotvárné. Toto ovlivňoval vázaný lístkový systém až do roku 1953. Rekreanti museli 

v zotavovně odevzdat potravinové lístky a ke zlepšení stravování byly z vázaných druhů potravin 

poskytovány od ONV Mar. Lázně zvláštní příděly. S lety se rozsah stravování rozšiřoval a zkvalitňoval 

zvyšováním dávek potravních nákladů na jeden rekreační den. 

V prvých letech byly vážné potíže se zajištěním potřebného nářadí, náčiní atd. Chybělo nádobí a sklo, 

ložní textil, příbory a bylo nutno používat různorodý inventář z vlastnictví bývalých majitelů hotelů a 

domů. 

Rok 1953 byl rokem největších změn ve struktuře rekreace v Mar. Lázních. Byly získány další objekty – 

Rudá Hvězda s ubytovnou Oděsa o kapacitě 223 lůžek, dům Smetana s ubytovnami Wolker a Jirásek 

s kapacitou 115 lůžek, dům Vltava s ubytovnami Aeskulap a Pošta s kapacitou 206 lůžek a dům 

Evropa s ubytovnami Apollo, Bellaria a Sydney, Fortuna s kapacitou 206 lůžek. Byl také získán objekt 

Suvorov, k němuž byla přičleněna zotavovna Whitehaven se 234 lůžky celkem. Od církevní správy byl 

převzat objekt Altaj. 

V roce 1953 byla svěřena odborům i lázeňská léčebná péče. Proto po skončení letní sezóny přešly 

zotavovny Rudá Hvězda, Smetana, Tajga a Vltava k provádění léčebné péče ROH. V roce 1955 došlo 

ještě k předání zotavovny Modena, Garibaldi, Praha. V roce 1956-57 byla předána lázeňská léčebná 

péče Čs. státním lázním. Šlo o léčebné ústavy Kavkaz, Mánes, Rudá Hvězda, Svoboda, Tajga a Vltava s 

celkovou kapacitou 1129 lůžek. Rovněž byl předán dům Dimitrov. 

Zahájení odborářské rekreace v Mar. Lázních ve vlastních objektech a s vlastními pracovníky lze tedy 

stanovit 14. května 1950, kdy bylo připraveno k přijetí prvých 1 788 rekreantů, třebaže pouze na letní 

sezónu. V roce 1950 tu strávilo dovolenou 19 134 domácích a 2 500 zahraničních rekreantů. 

-ok,rš- 

Nové nálezy hraničních kamenů z minulosti 
V okolí lázní se nacházejí různé hraniční kameny, k jejichž inventarizaci přispívám těmito nálezy: 

1. Na poloviční cestě z Lysiny ke Kynžvartskému sedlu vlevo od silnice je menší hraniční kámen, 2. u 

židovského hřbitova je hraniční kámen 18x18 cm s označením „0“, 3. na jihových. straně katolického 

hřbitova je hraniční kámen bez označení, 4. v ohbí silnice od Leningradu do města odbočuje cesta 

dolů k Jizeře. Vpravo i vlevo jsou hraniční kameny s označením „0“, 5. ze silnice Tyršova odbočuje 

kaštanová alej k Leningradu a také zde je hraniční kámen s „0“ a druhý s označením „ST“, 6. na cestě 

pod vodojemem u Leningradu je přeražený kámen s označením „HT“, 7. nad zotavovnou Zápotocký 



v parku u transformátoru je kámen s označením „B“, 8. u koupaliště Lido je vyvrácený kámen 

s textem „TÖPL 1775“, na druhé straně jen “K“. 

-vf- 

Drobné zprávy 

Odpověď na dotaz o Rejtovi, 
který jsem učinil s odvoláním na článek v Rudém právu, přišla 4. 6. 1980. Zní: „Podle dochovaných 

materiálů není přesně známo datum ani místo narození (uváděn je rok 1454, jako místo narození 

město Ried v Rakousku). Lze předpokládat, že byl do Prahy poslán švagrem krále Vladislava, 

landshutským vévodou Jiřím Bohatým. Analýza Rejtových děl ukazuje zřetelně do jižního Německa. 

V Lounech 29. října 1534 zemřel. Soudívalo se, že pochází z českého rodu, ale prokázat to nelze. Také 

predikát „z Pístova“ se mi nepodařilo vysvětlit. Psával se také německy „aus Piesting“…“ Podepsán 

Oldřich Mračno.“  

-vf- 

Pomník Baschovi, 
o němž dnes píšeme na jiném místě, byl postaven v Mar. Lázních u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí 

v roce 1930. Byla to bronzová busta od drážďanského sochaře Hanse Wrby na vysokém podstavci 

v parku u katolického kostela. Nesl nápis „Otci klinického měření krevního tlaku“. Pomník nepřečkal 

druhou světovou válku pro svůj bronzový materiál a proto, že oslavenec byl židovského původu. 

V.K. 

Žeň hraničních kamenů mezi panstvím Metternicha a kláštera 
přinesla expedice a pátrání pod Lysinou. Ve směru od Hřebenovky ke kynžvartské silnici a přes tuto 

dále k jihu leží ve vzdálenosti 100 kroků od sebe hraniční kameny hlavní a tzv. mezikameny. Hlavní 

jsou číslovány od čís. 35 až po 43 (a dále k jihu) na tepelské straně, kde je také vyryto písmeno „K“ – 

klášter. Na Metternichově straně je obligátně „M“ a „1781“. Míry nalezenách hraničních kamenů 

(cm): 

Hlavní kameny: Výška Šířka Síla  Mezikameny Výška Šířka Síla 
 

N. 35 
N. 36 nakloněn 
N. 37/459 
N. 38 
N. 39 
N. 40 nakloněn 
N. 41 
N. 42 
N. 43 ležící 

 

50 
80 
60 
72 

nenalezen 
65 
60 

nenalezen 
65 

 

32 
32 
30 
34 

 
34 
34 

 
33 

 

20 
23 
22 
23 

 
18 
25 

 
30 

 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 

466 
K 
K 
458 ležící 
nenalezen 
K 453 
K u skály 
K otočený 
K u skály 

25 
32 
23 
34 

 
24 
48 
25 
27 

23 
26 
22 
22 

 
21 
23 
24 
25 

12 
12 
13 
13 

 
14 
10 
14 
13 

Hraniční kameny nacházejí se v hraničním příkopě a běží dále ve stejném směru, zřejmě až 

k nalezenému kamenu u aleje Svobody. 

-kf,rš- 



Prázdninovou Hamelikou 
končí první pololetí práce kroužku a další číslo bude připraveno v průběhu září 1980. Do té doby 

nahledanou. 

Hamelika – pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Přispěli: MUDr. Vladimír Křížek, CSc., František Koubek, Karel Cvrk, Jan Šperl, 

Ing. Richard Švandrlík, František Vejpustek. Pouze pro členy kroužku. Vychází jako občasník. 

Šestnácté číslo vyšlo 25. června 1980. 

 


