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Pozvánka na pracovní schůzku kroužku 
Dne 29. října 1980 v 19: 30 hod., koná se schůze vlastivědného kroužku KaSS Mar. Lázně v 1. patře 

domu Chopin (KaSS).  

Na programu bude zhodnocení činnosti uplynulého období a návrhy plánu činnosti na příští rok 1981. 

Schůze bude uvedena badatelskou zprávou „Staré pomístní názvy v okolí Mar. Lázní.  

Soupis kulturně-historických památek v Mariánských Lázních 
je připravován do zvláštního čísla Hameliky, které by mělo vyjít ještě v tomto roce. Základem tohoto 

soupisu je pochopitelně Topografie kulturněhistorických památek Mar. Lázní, provedená v letech 

1931-32 dr. Antonem Gnirsem. Byla založena v soupise památek okresů Mar. Lázně a Teplá a majitelé 

této knihy se mohou oprávněně těšit z velké cennosti. Vždyť toto dílo ani po 50 letech nebylo 

překonáno. Z dalších pramenů je to soupis Zdeňka Wirtha „umělecké památky Čech“ z roku 1957 a 

postupně vycházející „Památky Čech“ Emanuela Pocheho, kde už bylo heslo Mariánské Lázně. 

V Hamelice jsme o něm kriticky psali.  

Posledním literárním pramenem je pasportizace památek, provedená plzeňským střediskem v 70. 

letech. Ale posloužily i vlastní soupisy a měření, prováděné v minulosti kroužkem.  

Budou uvedeny i památky nové, které nejsou dosud nikde popsány, ať již pomíjíme důvody této 

absence. Podnětem k této práci byl právě Pocheho nedostatečný popis zdejších památek. Problémy 

tohoto soupisu je vtěsnat popisy všech památek do jediného čísla Hameliky.  

Ing. Richard Švandrlík  

Školství v Mar. Lázních v minulosti 

1. Počátky školství v obci 
Zcela na počátku patřila vzniklá osada Mariánské Lázně k Hamrníkům pod místního podrychtáře 

(1808-1812). V roce 1812 se sídlo stalo samostatnou obcí a 1818 vyhlášeno veřejnými lázněmi. 

Zároveň vznikla potřeba školy. Kam asi chodily děti Fischerovy a Hammerovy kol roku 1790? Nevíme, 

ale asi nikam, protože v té době ve starých Úšovicích teprve vznikal lokální kostel, fara nakonec škola. 

Jestli tedy chodily zdejší děti do školy, pak jen do nějaké provizorní úšovické a teprve koncem 18. stol. 

do řádné, postavené školy v Úšovicích. 

19. 



Rychlý rozvoj Mar. Lázní si vyžádal už roku 1818 zřídit tu filiálku úšovické školy. Neměla pochopitelně 

vlastní budovu; na to nebylo času ani zbytečných peněz. Bylo třeba nejprve stavět domy pro hosty, 

lázně s vanami a budovat přístupové cesty. 

A tak nejstarší školní vyučování začalo ve staré fořtovně, bývalé solivárně (v místech dnešní 

kolonády). Ta však ustoupila pavilonu Křížového pramene a učení se přestěhovalo do domu „U 

zlatého lva“ (v místech býv. Krymu). Prozatímní škola pak putovala od domu k domu. Od Zlatého lva 

přešla do domu Stadt Regensburg (to byl býv. Nový Klinger), nějaký čas se učilo i ve starém 

lázeňském domě, tzv. Trateurhausu, který stával až do roku 1844 v místech silnice před Mariiným 

pramenem, nad dnešními Ústředními lázněmi. Byl postaven 1808 opatem Pfrognerem.  

Ale už roku 1826 dává stavět Reitenberger nouzovou školu. Kronikář Felbinger o tom napsal: „- 1820 

byla vybudována pozatímně jedna škola vedle vrchnostenských stájí pro koně a remíz pro vozy.“ 

Zároveň zakreslil domek primitivní kresbou:  

Kde asi tato škola stávala? Kdesi nad Křížovým pramenem, tam kde je dnes rozlehlá budova 

děkanství. 

Škola jako jednotřídka zůstala v této podobě plných 33 let za dalších opatů, střídajících se po 

odchodu Reitenbergera do vyhnanství. V roce 1843 byla sice tato škola povýšena na farní 

samostatnou školu, ale příliš se nezměnilo. Byla zřízena ještě druhá třída a umístěna v novém tehdy 

Tepelském domě. Ale i toto bylo provizorium. 

Plán budovatelů lázní v roce 1818 počítal se stavbou kostela, fary a školy v místech, kde dnes stojí 

dům se správou zotavoven ROH (Tirana v Ruské ulici). Mezi školou a farou měl stát kostel. Ale v roce 

1844 se začal stavět velký katolický kostel na Horním námětí a bylo jasné, že tato část plánu nebude 

už dodržena. 

A také nebyla. Budova školy se stavěla v roce 1853 za opata Heinla jako jednopatrová budova, ke 

které bylo v roce 1874 nadstaveno druhé poschodí. Je to dnešní škola umění v Chopinově ulici.  

Také tuto novou školu ještě v roce 1853 zakreslil kronikář J. Felbinger do své kroniky a její podoba 

s dnešní je obdivuhodná! Vyučovalo se ve dvoutřídkách, ale počet žáků rostl tak, že již v roce 1867 

musela být otevřena ještě třetí třída. 

Kdo byl prvním učitelem? Známe jméno Ferdinanda Wessnitzera 1825-1837, na kterého vzpomíná 

historie města v tom smyslu, že bojoval za zlepšení školských poměrů ve vyučování slovem a písmem. 

První učitelé v Mar. Lázních byli až do roku 1843 pouze exponovaní školní pomocníci. Wessnitzer měl 

roční plat 73 zlatých 50 krejcarů rakouské měny. 

Nejzasloužilejší postavou mariánskolázeňského školství byl Johann Schlesinger, který zde působil od 

roku 1843 až do let po vydání nového školského zákona jako zvláštní a vrchní učitel. Na staré, 

náhodně ve sběru nalezené, fotografii se na nás dívá rádoby přísnýma, ale spíše dobráckýma očima 

muž silné postavy, s dlouhým vlasem s přistřiženou bradkou bez knírku, s vyšším čelem a na klopě 

s medajlí za zásluhy o školství. To byl onen Schlesinger, který zapsal do Felbingerovy kroniky smutnou 

zprávu, totiž že 8. března 1855 zemřel zasloužilý kronikář J. N. Felbinger. 



Schlesinger sem přišel z blízkého Mnichova zprvu jako zvláštní a soukromý učitel, založil tu církevní 

hudbu a na Velikonoční neděli v roce 1839 uvedl se v kostele svou první velkou mší a pak jako regens 

chori plných 33 let tuto církevní hudbu v kostele řídil. Byl velkým dirigentem a chormistrem, vedl 

vznikající pěvecký spolek „Liederkrans“ a od roku 1850 slavný zdejší mužský sbor – pěvecký spolek. 

Byl vedoucím Tepelského spolku učitelů a zakladatelem Plánského spolku učitelů, pak okresním 

školním inspektorem a působil obětavě v mnoha různých společnostech a spolcích a přitom – zůstal 

stále oním vzorným učitelem ve své třídě. 

2. Odtržení školy od církve 
Podle nového školního zákona nastala odluka školy od církve a péče o školství přešla z církve na obce. 

Ukazovala se nejen potřeba školní budovy, ale i jiná zlepšení ve školství v Mar. Lázních. V r. 1863 

provedl starosta J. D. Halbmayr sbírku peněz na věcné potřeby pro školu, ale i na to, aby mohl učitel 

dostávat slušný plat. 

Školní výdaje nebyly ve starém řádu společenském nijak zajišťovány a tak historií 

mariánskolázeňského školství se táhne celá řada dárců – příznivců školy, kteří finančně podporovali 

chod školy při vybavování zařízení, rozšiřování školní a učitelské knihovny, ale především péči o 

potřebné chudé děti, na příklad formou každoročních vánočních nadílek. 

V roce 1874 bylo ve škole zavedeno vyučování ženských ručních prací, v roce 1876 vznikla v Mar. 

Lázních čtyřtřídka, při čemž čtvrtá třída byla oddělena do dvou částí – na chlapeckou a dívčí.  

Porovnáme-li počty dětí, pak v roce 1828 bylo celkem 58 dětí a ve školním roce 1878/79 měla:  

1. třída  .................... 67 dětí 

2. třída  .................... 89 dětí 

3. třída  .................... 78 dětí 

4. třída (CHL)  ........... 45 chlapců 

4. třída (DÍ)  .............. 51 dívek  Celkem 330 dětí 

V dalším období byl úžasný růst žactva. Způsobila to výstavba čtvrti Šumava. Ještě na počátku 70. let 

byla tato část vlastně samotou. Stály tu tři domy: Šumava (Schönau), postavená již 1838 jako prvý 

dům v těchto končinách (ještě dnes v původní stavební podobě), Louisenhof (dnešní objekt PBH na 

Chebské) a Schwarzenfels. V okolí byl lesík a pole. Růst této čtvrti byl tak úžasný, že v školním roce 

1882/83 bylo jen zde 150 dětí školou povinných. Čtvrť Šumava ovšem nepatřila k obci Mar. Lázně, ale 

k Úšovicím. Přesto děti chodily do mariánskolázeňské školy, protože byla bližší i lépe vybavená než 

úšovická. 

Ale místní soukromé zájmy a politikaření zneužilo i dětí a jejich školní docházky Obec Mariánské 

Lázně se ohradila, že počet dětí ze Šumavy roste tak, že nemá dostatečné prostory pro výuku, že jsou 

třídy přeplněny. Radní se obrátili na úřady, že Šumava patří k Úšovicím a že neví, proč by se měla 

starat o úšovické děti. A tak od roku 1883 chodily děti ze Šumavy do úšovické školy pod kostelem sv. 

Antonnína. 

To se ví, že byly nářky a dospělí se znovu starali o převedení do mariánskolázeňské školy. Podařilo se 

jim to, že až na školní rok 1888/89 neboť tehdy byla mariánskolázeňská škola přeměněna na 

pětitřídní. A tehdy znovu městská rada Mar. Lázní podala protest proti návštěvě cizích dětí. Žactvo to 



ovšem nechápalo. Nakonec znovu muselo putovat do staré úšovické školy. Spor mezi obcemi Úšovice 

a Mar. Lázně dostával různé nenávistné projevy.  

Šenovští pak otevřeli soukromou školu na Šumavě, aby nějakým způsobem řešili třenice dvou stran 

mezi nimiž byly děti vláčeny podle potřeb jedné a druhé strany. 

Ve školním roce 1891/1892 bylo přikázáno – zřejmě nejvyššími místy – aby děti navštěvovaly školu 

mariánskolázeňskou. A tak nejen děti ze čtvrti Šumava, ale i z Nádražní čtvrti začaly chodit trvale do 

Mar. Lázní a na věci nic nezměnily ani nechutné akce mariánskolázeňských učitelů – „vykázání ze 

školní budovy“. 

Byla zrušena soukromá škola na Šumavě a zdejší učitel přešel do veřejných služeb školy v Mar. 

Lázních. Škola nyní byla pětitřídní, ale v jednotlivých třídách musely být zřízeny tzv. paralelky, druhé 

třídy. R. 1891/92 bylo celkem 7 tříd. 

3. Zřízení měšťanské školy 
Toužená „měšťanka“ byla slavnostně otevřena 1. února 1897 a šlo vlastně o dvě měšťanské školy – o 

chlapeckou a dívčí. Ředitelem se stal zároveň ředitel národní pětitřídní školy. Prostorů ovšem nebylo 

a tak byly třídy rozmístěny zčásti ve staré škole (dnes LŠU) zčásti se učilo na radnici. 

Tento stav trval až do roku 1902, kdy se všechny třídy – v květnu 1902 – přestěhovaly do moderní 

školní budovy (dnes škola Sever), postavené stavitelem Josefem Schafferem v monumentální, 

kompaktní architektonicky působivé podobě zcela ve stylu dalších domů v lázeňském městě. Stavěla 

se 1900 – 1902, Schaffer v roce 1900 dokončil stavbu Casina a škola Sever tedy následovala hned po 

Casinu. 

Kdysi se škole říkalo „Centrální škola“ (Sever). Přes 75 let slouží k získávání vzdělanosti již řady 

generací.  

V roce 1902 bylo 5 obecných tříd a po třech třídách na obou měšťanských školách, celkem 11. 

Z okolních obcí velice rychle stoupal zájem o studium na „ měšťance“ v Mar. Lázních. Proto se 1919 

rozhodla městská školní rada o otevření paralelních tříd 1. třídy měšťanky, v roce 1920 i 2. třídy 

měšťanky. 

V roce 1921 byla obecná národní škola oddělena administrativně od měšťanských škol a dostala 

vlastního ředitele. Roku 1922 se oddělila jako samostatná škola Dívčí měšťanská škola a také ona 

dostala vlastního ředitele. V roce 1932 měly obě měšťanky po třech třídách a v prvých dvou třídách 

měly obě paralelky.  

V roce 1925 se vyčlenil na chlapecké měšťanské škole jednoroční kurs. Zprvu se říkalo „kurs“, později 

4. třída měšťanky a tam chodili společně chlapci i dívky. V roce 1931/32 bylo na obecných školách: 

220 chlapců a 245 dívek, na měšťanských téměř pět set: na chlapecké měšťance 84 

mariánskolázeňských a 179 přespolních žáků, na dívčí měšťance 92 dívek mariánskolázeňských a 130 

přespolních. Obsazení učiteli bylo: 



obecná-chlapci – 5 učitelů 

obecná-děvčata – 6 učitelů a 1 na ruční práce 

chlap. měšť. – ředitel a 6 odborných učitelů 

dívčí měšť. – ředitelka a 6 odborných učitelů 

Kromě toho jsou společné – katecheta a učitel na český a anglický jazyk. Takový byl stav 1932. Čeština 

totiž byla nepovinným předmětem na 4. a 5. tř. obecné školy. Na měšťankách byla nepovinným 

předmětem čeština, angličtina, francouzština, stenografie a psací na stroji.  

Jako výhoda tříd ve škole Sever byla uváděna rozloha plošná – 70 m2 a prostorová – 260 kubických 

metrů. Ve škole je v roce 1932 uváděn tělocvičný sál, kreslírna, 3 odborné kabinety školní kuchyně a 

školní zahrada. Nezapomeňme, že dnešní Metropol tehdy ke škole nepatřil. Školní knihovny měly 

knih:  

 Obecná Měšťanská 

 chlapecká dívčí chlapecká dívčí 

Učitelská 208 196 869 212 

Žákovská 488 312 440 344 

 

Nezapomeňme, že si žactvo muselo kupovat všechny učebnice, sešity a ostatní školní pomůcky. 

Městská obec dávala menší podporu dětem z nemajetných rodin ke koupi učebnic a sešitů, ale to 

byla pomoc značně omezená. Později byl městem určen i školní lékař, který prováděl prohlídky 

žactva. Zdejší školní rada zavedla za 1. rep. školní všeobecné pojištění a sama nesla náklady na toto 

pojištění. Budovu školy Sever spravoval městský stavební úřad. 

4. Předškolní péče – mateřské školky 
Instituce dnešních jeslí nebyla známá. Zato mateřská školka byla otevřena právě před 100 lety- 1. září 

1880 v domě Notre Dame na Karlovarské ulici (poslední vlevo). V této školce byly učitelkami školní 

sestry a protože růst obyvatel ve městě byl velmi rychlý, byla brzy tato školka přeplněna a vedení 

nemohlo vyhovět prosbám mnoha rodičů o výjimky pro jejich děti. Byly tu děti od 3 do 6 let.  

V roce 10902 byla otevřena druhá mateřská školka v tehd. době Strassburg ve čtvrti Šumava (tam, 

kde je dnešní prodejna Elektropotřeb). Tato školka byla využívána především nejmenší generací ze 

čtvrti Šumavy. Ale již roku 1905 byla přeplněna a bylo nutno otevřít druhé oddělení ve stejném 

domě. 

A nakonec byla otevřena třetí mateřská školka v roce 1912 v domě Heidelberg v Nádražní čtvrti (čp. 

329, dnes Dubrovník, na Husově třídě, dům patřící ROH). Zde zase chodily děti z Nádražní čtvrti.  

V roce 1932 uvádí se v mateřských školkách celkem 220 dětí. Každé oddělení mělo své prostory, které 

sloužily jako pracovní i pohybové. Každá školka měla svou zahradu s pískovištěm, prolejzačkami, 

obručemi atd. Měly plno hraček, dětských her, ale i vlastní knihovničku. Mateřské školky měly jedno 

vedení, podřízené městské radě. Na návrh vedení bylo zavedeno v roce 1930 několik novinek. Mezi 

nimi byl hlavní ucelený lékařský a pedagogický systém výchovy dětí Dr. Montessiho. Dítě tu smí být 

dítětem, je zakázán školní systém poslušnosti a každé donucení je vyloučeno.  



5. Odborné pokračovací školy pro řemeslníky 
1. října 1984 byla otevřena pokračovací škola řemeslnická se třemi třídami. K návštěvě této školy byli 

povinně přizváni všichni učedníci z Mar. Lázní a ze Šumavy. V školním roce 1895/96 stoupl počet 

učedníků tak, že škola měla 1 přípravný ročník, 2 prvé a 3 druhé ročníky. Od třetího školního roku své 

existence až do roku 1914 měla 7 tříd. Po vypuknutí 1. světové války 1914 byla škola uzavřena pro 

ztrátu svých subvencí.  

1. října 1916 byla však vyučování obnoveno a otevřeny 4 třídy. Po válce se tato škola rozšířila tak, že 

byly 

4 třídy odborné pokračovací pro švadleny, modistky a vyšívačky od roku 1924 

2 třídy pro kovozpracující obory od roku 1926 

2 třídy pro krejčí od roku 1926 

2 třídy pro potravinářské obory od roku 1926 

2 třídy pro holiče, kadeřníky, vlásenkáře a parukáře. 

Poslední směr měl od roku 1930 tři třídy. Zde jsou již i chlapci i děvčata. Společnost kadeřníků v Mar. 

Lázních zajistila pro tento učební obor všechny učební prostředky, modely, sušáky a výuka je 

zaměřena plně na praxi.  

Každá pokračovací škola (tj. každý uváděný obor) byla vybavena příslušnými odbornými prostředky a 

učňové rozdělení ke vzorným mistrům.  

Po otevření obchodní školy byla uzavřena pokračovací škola kupecká, po otevření hotelové školy 

uzavřena výuka řemesel šenkovních a pohostinských. 

Škola byla v dnešní hotelové škole a přijížděli sem učňové z okolních obcí – až z Dolního Žandova, 

Chodové Plané, Tří Seker atd. Výuka byla zprvu ranní, pak odpoledne a postupně celodenní. Před 

založením hotelové školy existovala pokračovací škola ve škole Sever.  

V roce 1932 byla plánována výstavba moderní pokračovací školy velkorysým způsobem s úplným 

vybavením, ale k realizaci nedošlo. Na pokračovací škole vyučovali zčásti učitelé z obecné a 

měšťanské školy, zčásti praktici z řemesel, 1932 bylo přes 400 učňů. Bylo v Mar. Lázních tehdy sedm 

odborných pokračovacích škol, vedených školním výborem, nad nímž stál okresní inspektorát a školní 

rada Ing. Anton Turba z Karl. Varů. Osobní výdaje byly kryty státem z drahotního příplatku, věcné 

náklady obcí, okresem, obchodní a řem. komorou v Chebu, družstvy, podniky a jinými korporacemi.  

6. Vybudování hotelové školy 
Počátkem 1. sv. války (1914) se začalo stavět zařízení, které mělo sloužit lázním k léčení nemocných 

srdečněcévními a ledvinovými chorobami. Zprvu mělo poskytovat léčení účastníkům války, po válce 

mělo být znovu převedeno na lázeňské zařízení typu sanatoria pro nemajetné nebo málo zaopatřené 

osoby, vyžadující lázeňského léčení. Je tu řeč o budově hotelové školy.  



Výstavba budovy sice pokračovala, ale dodavatelské průtahy a jiné nepříjemnosti kolem této stavby 

způsobily, že ji nakonec jako ještě neomítnutou převzalo město Mar. Lázně. Posoudilo ji jako 

mimořádně vhodnou pro účely školské a tak místo pacientů zaujalo žactvo.  

Kromě prostor pro výuku tu byly vybudovány městské lázně, lidová knihovna, ale především tu 

vzniklo reálné gymnasium a odborné školy. Této budově se začalo říkat škola Jih. Dnešní škola Jih byla 

za 1. resp. česká menšinová škola. 

7. Vznik reálného gymnasia 
Po skončení 1. světové války sešla se skupinka nadšenců v čele s vicestarostou Dr. A. Starkem 

s myšlenkou založení střední školy v Mar. Lázních. Vzniklo „Rodičovské sdružení pro vytvoření 

středoškolského vyučování“ a přijat úřední statut. Toto sdružení zorganizovalo z vlastních prostředků 

vyučovací kursy, v nichž se učilo podle plánů výuky na reálných gymnasiích. V roce 1925 převzalo toto 

zařízení město s cílem přeměnit je v plnoprávné městské reálné gymnasium. To se uskutečnilo až po 

mnohaletém úsilí na školní rok 1930/31, kdy bylo dosaženo pro toto zařízení veřejného práva. Nové 

reálné gymnasium, bylo pak otevřeno pro žáky okresů Mar. Lázně, Teplá a Kynžvart. Rovněž tato 

škola měla dosti vyučovacích prostředků jako přírodovědecké sbírky atd.  

8. Zakládaní odborných škol 
Rychlý rozvoj Mariánských Lázních ve světové lázně způsobily tři faktory:  

1. zpřístupnění léčivých pramenů nemocným 

2. hospodářské zhodnocení tohoto přírodního bohatství 

3. neobyčejné úsilí o rozvoj pohostinství a cizinecký cestovní ruch v místě.  

Ekonomický moment vyžadoval dobré využívání peněz nabytých na různých místech lázní, 

v provozech lázní, hotelů i v malých kupeckých krámech. Tím se staly Mar. Lázně v sezónách vedle 

centra léčení také obchodním centrem nejrozmanitějším podnikáním různých řemesel a služeb. To 

vše vyžadovalo nezbytně hlubší obchodní znalosti a dobré znalosti jazykové.  

Tyto myšlenky rozšiřoval Dr. Josef Steiner, když po roce 1918 začal prosazovat zřízení obchodní školy. 

Chtěl, aby si Mar. Lázně vychovaly vlastní odborné obchodní síly. Navrhoval vybrat schopné chlapce a 

děvčata – těm, kteří nemají prostředky, pomoci finančně – a dát jim takové obchodní vzdělání, aby se 

mohly Mar. Lázně i zaskvět i po této stránce. 

Dr. Steiner založil družení, jehož činnost v roce 1920 vyústila ve zřízení dvouleté Obchodní školy. 

Předsedou v tomto sdružení byl od počátku starosta dr. Hans Turba. Obchodní škola musela na 

počátku překonávat těžkosti – kde vzít prostory na vyučování? Aby mohlo být dílo realizováno, bylo 

nakonec použito staré židovské modlitebny, která uvolnila 1 místnost jako třídu a 1 další pro učitele. 

Veliké úsilí o to, aby toto zařízení skutečně představovalo ryzí kupecký vzdělávací institut, brzy 

nalezlo uznání veřejnosti. Avšak toto provizorium nebylo možno trvalo udržet. Proto v roce 1922 

převzala tuto školu městská rada a tak se stala veřejným právním tělesem. Ministerstvo školství a 

kultury propůjčilo škole v roce 1922 veřejné oprávnění, takže absolventi mohli už dostat státní 

vysvědčení.  



Avšak teprve 1925 finanční situace města dovolila dát této obchodní škole vlastní budovu. Vybavení 

školy rychle postupovalo a za několik let stála mezi mariánskolázeňskými školami jako zcela 

plnoprávná. Škola byla řízena komisí podle hesla „Plně uspokojit lázeňské hosty!“ a podle myšlenek, 

že cizinecký ruch není věc módy, ale i ukazatel kulturního vývoje místa a kraje. S lety se ukázalo 

založení jako neobyčejně šťastná myšlenka začalo brzy přinášet své ovoce, když odborný personál 

přichází do lázeňských zařízení. 

Hotelová škola byla založena v roce 1982, první školní rok 1928/29 byl úspěšný. Původně se 

jmenovala „Hotelová a pohostinská odborná škola“. Znamenalo to, že jde 

1) o dvouleté studium pohostinství 

2) třetí ročník je hotelové studium. 

Škola byla nejvyšším stupněm organizovaného vzdělání v této kategorii v Československu. K přijetí na 

tuto školu bylo vyžadováno totéž co u střední nebo odborné školy. Žáci hotelové školy dostali 

frekventantské vysvědčení a řádné řemeslné dobrozdání dle zákona z 15. 7. 1927, § 2 o schopnosti 

provozovat hotelová a pohostinská řemesla a podle vyhlášky ministra průmyslu, obchodu a řemesel 

z 13.11.1930 absolvování dvouleté pohostinské školy nahrazuje 2 roky praxe a hotelové školy 2 a ½ 

roku praxe. 

Nešlo tedy o učňovskou školu ve smyslu dobré pokračovací školy, ale o novou kvalitu vyučování. 

Absolventi podle statutu školy byli vychováváni k zastávání vedoucích míst v hotelnictví a 

pohostinství a také se později objevili na vedoucích místech čs. cestovního ruchu. Šlo o kvalitní výuku 

jazykovou, obchodní a odbornou. Škola měla vlastní internát s kuchyní, vzorové vinné sklípky, které 

ukazovaly, že teoretické znalosti nejsou konečným cílem této školy. Praxe ve sklípcích, kuchyních a 

v jídelních sálech byla nezbytná a rovněž prázdninová praxe byla předepsána v hotelové škole. 

V 30. letech vznikaly pokusy o další rozšíření výuky zakládáním krátkodobých kursů pro osoby 

s ukončeným odborným vzděláním; kursy byly zaměřeny na doplnění vzdělání v jazycích, v účetnictví, 

v kancelářské technice, v organizaci a řízení práce v hotelích, ale i na učňovské předměty – kuchaře, 

servírky, personál sklípků atd. Zvláštní pozornost byla věnována výuce dietních kuchyní.  

Pod vedením ředitele Sedláka měla škola úroveň mezinárodního charakteru.  

9. Česká menšinová škola 
O této škole máme nejméně zpráv. Byla založena brzy po 1 sv. válce, zprvu vyučování probíhalo 

v různých místnostech, ale již kol 1925 postavena moderní česká škola, dnešní škola Jih. Byla 

chloubou české menšiny v Mar. Lázních. Její historie by si zasloužila samostatného bádání.  

Jan Šperl  

Zajímavosti na Mírovém náměstí 
Přijdete-li při procházce městem na toto náměstí anebo zde vystoupíte z trolejbusu, spatříte zde 

kamennou kašnu, která působí dojmem jakoby nebyla dokončena a marně se snažíte uhádnout smysl 

nebo význam této architektonické zvláštnosti.  

Pamětníků, kteří by k tomu mohli něco vysvětlit, není a proto sháníte nějaké starší publikace, snad 

průvodce po městě, což se vám jen těžko podaří. Staré nejsou a od konce druhé světové války nebyl 



žádný „průvodce“ vydán. Jen Balnea vydala postupně několik prospektů, které však pojednávají o 

městě povšechně a zdůrazňují více zdravotnický význam lázeňství. 

V tomto směru zůstaly postupně všechny správy města návštěvníkům i obyvatelům Mariánských 

Lázní mnoho dlužní. Uvažme, že v minulosti vycházely v Mariánských Lázních dva časopisy i jeden 

týdeník celoročně a v sezóně od 1. 6. do 30. 9. dokonce jeden deník. A tyto časopisy, pokud se 

uchovaly uložené v muzeu, jsou jediným pramenem, z něhož se můžeme dozvědět něco o veřejném 

životě ve starých Mariánských Lázních. 

Vzhledem k tomu, že jsem přišel do Mar. Lázní již počátkem května 1945, vlastním i dva kusy 

„průvodců“, ve kterých je zmínka o této kašně. V posledním vydání ilustrovaného průvodce po Mar. 

Lázních a okolí, vydaného německy lázeňským vydavatelstvím Rudolf Miessner na jaře 1938, čteme 

na str. 125: „Jubilejní kašna byla zřízena u příležitosti 60-tiletého výročí panování rakouského císaře 

Františka Josefa I. na nynějším Schillerově náměstí (býv. náměstí Františka Josefa). Insignie tohoto 

památníku od vídeňského sochaře Dietricha byly o skončení (1.) světové války odstraněny. 

Ale existuje i český průvodce po Mar. Lázních, vydaný Ústřední lázeňskou správou v Mar. Lázních, 

označený titulem „Mar. Lázně – perla světových lázní“. Vytištěný tiskárnou A. Knab v Plané u Mar. 

Lázní roku 1934, kde na str. 10 čteme: „Hlavní ulice končí na Schillerově náměstí, proměněném 

v rozkošný sad. Pozadí tvoří tzv. Halbmayrův dům, který obýval ze svého pobytu v lázních perský 

šach. Pěknou ozdobou náměstí, lemovaného výstavnými hotely, je umělecké sousoší fontány, která 

byla zbudována na paměť stoletého trvání lázní.“ Poznámka: Po 2. světové válce tam již žádné sochy 

nebyly. 

Z uchovaných novin v muzeu zjistíte, že v roce 1908 bylo vzpomínáno několika významných výročí, a 

to:  

1. 18. srpna oslava 74. narozenin císaře Františka Josefa I. 

2. dne 2. 12. 1908 oslava 60-tiletého trvání vlády tohoto panovníka, který nastoupil na habsburský 

trůn jako 18-tiletý v roce 1848 

3. 100 let trvání Mariánských Lázní 

4. 40 let trvání městského divadla v Mariánských Lázních 

Pročítáte podrobné referáty v novinách Marienbader Zeitung a Marienbader Tagblatt, tištěné 

švabachem a nenaleznete nikde ani zmínku o výstavbě nebo slavnostním předání této kašny 

veřejnosti.  

Podařilo se mi zjistit, že kromě insignií, připomínajících císaře („FJI“) stály na kašně tři bronzové 

sochy. Při vzniku Československé republiky po 1. světové válce byly sice insignie FJI odstraněny, ale tři 

bronzové sochy zůstaly. Postihl je však smutnější osud, protože po obsazení Mar. Lázní nacisty v roce 

1938 a po vypuknutí světové války v roce 1939 byly tyto sochy odvedeny na válečné účely, právě tak 

jako socha básníka Goetheho a zasloužilého starosty města Dra Herziga, která stávala v místech 

nynějšího památníku Vítězství. Všechny tyto sochy byly ulity z bronzu.  

A tak se naskýtá první otázka: Je tato kašna, upomínající na „slavnou“ dobu trvání panování císaře 

Františka Josefa a zároveň na soustavné potlačování všeho českého v císařství ještě ozdobou Mar. 

Lázní nebo pietní vzpomínkou na 100 let existence lázní? A v této souvislosti: kdy vyjde nějaký 

podrobný průvodce po městě a okolí, kde by byly vysvětleny veškeré zajímavosti města a okolí bez 



zkreslování podstatných skutečností protože i po změně politických poměrů se vše nechá pravdivě a 

přijatelně vysvětlit.  

Druhá zajímavost na tomto náměstí, na kterou žádají návštěvníci lázní, ale i obyvatelé města, kteří 

sem v posledních třiceti letech přistěhovali, vysvětlení, je kámen nalézající se na trávníku před 

domem Rozkvět, na němž je vytesán nápis „Základní kámen k památníku Vítězství – 15. 8. 1945.“ 

Vysvětlení k tomu je již trochu snadnější, protože sám jsem se oficiálně zúčastnil této tehdy velkolepé 

slavnosti instalace tohoto kamene a dosud žije v Mar. Lázních mnoho obyvatel, kteří tuto slavnost 

pamatují a byli sami jejími účastníky. 

Tehdy se instalace základního kamene k památníku vítězství zúčastnily všechny politické strany a 

složky veřejného života, zástupci čsl. armády, ale i zástupci americké armády, která na základě 

dohody mezi spojenci obsadila 6.5.1945 Mariánské Lázně a byla zde do 30. listopadu 1945. 

Popud instalaci základního kamene vyšel ze složek veřejného života v Mar. Lázních, zejména Spolku 

protifašistických bojovníků a Sdružení zahraničních vojáků čsl. armády, jichž zde bylo 130 a všichni 

byli zapojeni v těchto poválečných těžkých dobách do budování nových českých Mariánských Lázních.  

Při instalaci základního kamene byla rozšířena zpráva, že v tomto základním kameni je uložena prsť 

z bojiště u Dunkerque, kde v roce 1944 bojovala čs. západní brigáda jako součást britského 

expedičního sboru, vysazeného zde při invazi. Účastníci těchto bojů, kteří dosud žijí mezi námi sdělili 

mi k tomu několik podrobností, a to:  

Ve městě Dunkerque se opevnila ustupující armáda německá Britská armáda město obešla a 

postupovala dál a čsl. Armáda dostala za úkol toto město osvobodit. Provedla tu řadu akcí. 

Francouzská vláda si nepřála, aby bylo město letecky bombardováno s ohledem na zachování 

památek výstavby tohoto starobylého města Dne 28. října 1945 provedla československá brigáda 

první útok na město, který byl úspěšný a brigáda měla jen menší ztráty – dva padlé. Další akce byla 

připravena na 6. listopadu 1944. Akce však byla prozrazena, útok byl neúspěšný a brigáda měla 900 

padlých. 

Tato skutečnost byla tehdy ještě živá v řadách zahraničních vojáků a přispěla k tomu, že měl být 

v Mariánských Lázních postaven památník vítězství. O těchto vojenských událostech na západní 

frontě jsou záznamy ve Vojenském historickém ústavu; zaznamenávám jen to, co jsem tehdy získal 

z vyprávění příslušníků tohoto vojenského sboru a co mi bylo zde dosud žijícími příslušníky a 

účastníky těchto bojů potvrzeno.  

Naskýtá se další otázka, proč bylo vybráno toto místo za příští památník vítězství. Důvody byly tehdy 

celkem jednoduché. Na tomto místě se počítalo s odstraněním zbytků rakouské monarchie, což se 

nepodařilo ani v době první republiky. A dále: na místě nynějšího památníku Vítězství stál tehdy ještě 

podstaven pomníku „Matka a dítě“, jehož německy psaná deska byla sice brzy po osvobození 

odstraněna, ale místo bylo parkově velmi hezky upraveno – stromy byly o 35 let mladší než dnes – a 

s místem se snad také počítalo pro jiné účely. 

O tom, že památka našich padlých v bojích u Dunkerque nebyla zapomenuta, svědčí článek, 

uveřejněný v Rudém právu v květnu 1978, který doslovně uvádím:  



„Vzpomínkový akt v belgickém městě De Panne – pocta padlým čs. vojákům, De Panne 21. května 

(Od našeho zvláštního zpravodaje). V sobotu se konal v belgickém přímořském městě de Panne pietní 

vzpomínkový akt na počest čsl. vojáků, kteří padli koncem 2. světové války v bojích za osvobození 

francouzského města Dunkerque a západní části Belgie. Vzpomínková slavnost byla uspořádána 

společně s velvyslanectvím v Bruselu a místními správními orgány. Při přijetí na radnici zdůraznil 

starosta města de Panne R. Verstelle, že čsl. vojáci položili před 33 lety životy také za svobodu Belgie 

ve velkém společném antifašistickém boji. Připomněl přitom význam úsilí evropských zemí o 

zachování míru a dobré tradice přátelských vztahů mezi Československem a Belgií. Slavnost 

vyvrcholila položením věnců na vojenském hřbitově v nedalekém Audinkerku, jehož se zúčastnila 

delegace Čs. svazu protifašistických bojovníků vedený plk. J. Dobrovockým, charge d‘affaires a. i. ČSSR 

v Belgii M. Větrovec spolu s pracovníky velvyslanectví a příslušníky čs. kolonie v Belgii, přestavitelé 

zastupitelských úřadů socialistických zemí v Belgii, guvernér provincie Západní Flandry, starostové 

okolních obcí, zástupci belgických odborových organizací a Společnosti přátelství Belgie-

Československo. Na závěr vzpomínkového aktu byly předány několika belgickým antifašistickým 

bojovníkům čestné odznaky Čs. svazu protifašistických bojovníků. /pý/“ 

Konečná otázka mohla by znít: nebylo by vhodné přemístit tento památníkový základní kámen 

k dnešnímu Vítězství před domem Zápotocký? Jistě by to bylo důstojné a naši padlí, kteří bojovali 

v Belgii za osvobození ČSR byli by pietně vzpomínání také doma – Nejen v Belgii. V poválečných 

letech bylo v době výročí těchto bojů vždy vzpomínáno našich padlých tím, že byly kladeny věnce a 

květiny k tomuto základnímu kameni na Mírovém náměstí. 

Mar. Lázně 4. 10. 1980 

Ještě k pátrání po Benediktu Rejtovi – jeho minulosti 
Ve věci pátrání po rodišti slavného stavitele Benedikta Rejta se obrátil na okresní archiv v Lounech. 

Odtud přišel dopis tohoto znění:  

„Vážený pane Vejpustek, ani my Vám nepomůžeme při hledání nového rodiště Benedikta Rejta. 

V minulých dobách se o to mnozí pokoušeli. Z vlasteneckých důvodů hledali jeho rodiště někde 

v Čechách. Když dostal šlechtický predikát, psal se z Pístova. V poslední době se stal předmětem 

bádání. Profesor Götz Fehr z Bonnu napsal knihu „Der deutsche Baumeister Benedikt Rieth von 

Pisting, kde mimo jiné hrubé omyly se pokusil sestavit jeho rodokmen. Je to vývod odvážný, i když se 

pokouší jakoby jednotlivé členy rodu dokládat prameny. Proti tomu není námitek, avšak nelze mezi 

nimi prokázat příbuzenské vztahy. Fehr klade jeho původ do Stuttgartu. 

Podle mého soudu byl Rieth původem Němec s představeným cechu kameníků v Annaberku, v němž 

se soustřeďovali kameníci působící v Čechách, Sasku, Slezsku, Bavorsku, Moravě a Rakousku. Sám 

jsem se touto postavou zabýval a na základě nevyvratitelných pramenů jsem zjistil, že lounský kostel 

sv. Mikuláše, který se mu tradičně připisuje, nestavěl, nýbrž mistr Pavel z Pardubic, o jehož původu 

nevíme nic než několik vymyšlených legend, stejně jako o Riethovi. Jméno Beneš z Loun dostal od 

Bohuslava Balbína. Jeho úmrtí v našem městě není prokazatelné ani rok. Krátce po jeho úmrtí Mistr 

Daniel Adam z Veleslavína (r. 1579) se podivuje, že jedni udávají rok úmrtí 1531 (toho roku byl 

v Lounech mor), jiní rok 1534. 



Závěrem bych Vám chtěl sdělit, že jeho rodiště zůstane asi věčným tajemstvím. Může jím být Pisting 

v Rakousku, Stuttgart i Váš Pístov. Kdo ví?! 

PhDr Bořivoj Lůžek, ředitel archivu.“ 

-vf- 

Chodská restaurace alias Šumava 
Od léta 1980 nemáme už Šumavu ale Chodskou restauraci. Co k tomu dodat? Jde o nedostatek 

smyslu pro používání zaběhnutého názvu (který nikomu nevadil) nebo o základní neznalosti z historie 

města? Vždyť v roce 1838 úšovický Bauer, který tento dům postavil, nazval jej „Schönau“ (český 

název býval Šenov) a po 2. sv. válce to byla „Šumava“. Název tohoto domu přešel na celou čtvrť, 

katastrálně vymezenou a oddělenou a až koncem 19. stol. připojenou k lázním. 

HAMELIKA – pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Přispěli: Jan Šperl, Ing. Richard Švandrlík, František Vejpustek. Pouze pro členy 

kroužku. Vychází jako občasník, Devatenácté číslo z 20. října 1980. 


