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Bývalá ŠTĚPÁNSKÁ ULICE (Stephanstrasse), kde stojí pět lázeňských domů - zleva doprava: TEPELSKÝ DŮM, ZLATÝ OREL (Luculllus), ZLATÝ SOKOL (Oceán), HEIDLERŮV DŮM alias ŘÍMAN
(Moskva), HOTEL KLINGER (Krym). Ulice byla demolována v letech 1975-1977.
Josef Dionýs HALBMAYR se stal zetěm Alberta KLINGERA, když se oženil s Luisou Klingerovou.
Pokračoval v Klingerově budování, přestavěl hotel Klinger, postavil hotel Halbmayrhaus, hotel Maxhof,
dům Nr.100 a Louisin dvůr. Byl třikrát zvolen starostou Mariánských Lázní a svým synům připravil
nádhernou budoucnost. Aktivity Halbmayrů se valily po západních Čechách. Jejich závratná kariéra
náhle končila - byli bezdětní a oba zemřeli předčasně
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Kdo by si v roce 1973 pomyslel ...
Kdo by si tehdy v roce 1973 pomyslel, že naše vlastivědná HAMELIKA, líhákovaná ve dvaceti exemplářích na zažloutlém dřevitém papíře, doběhne do roku 2006? "Pracovní materiály" - tak bylo nutno náš "miničasopis" o historii Mariánských Lázní nazývat. V roce 1972 vznikl vlastivědný kroužek při Klubu zdravotníků a předsedou Klubu byl Zdeněk Chábera. Také
jemu patří zásluha o založení "kroužku". Při Klubu existovalo více kroužků jako fotokroužek,
malování porcelánu, a nyní přišli "historici". Vedoucím kroužku se stal Ing. Richard Švandrlík.
Pár nadšenců jakoby chtělo vyplnit tehdy "bílé místo" na lokalitě historie města - doktor Vladimír Mašát, primář Vladimír Křížek, Vojtěch Neustupný. A na počátku ještě pan F.X.Kundrát
(dědeček dr. Karla Beneše), který neúnavně psal na psacím stroji zajímavosti o všem možném ze Západních Čech, až nakonec převládly Mariánské Lázně. Je pravda, že zakládací
schůze kroužku na podzim 1972 nám vyrazila dech. Místo 3 - 5 očekávaných zájemců přišlo
několik desítek a další se přihlašovali telefonicky.
Byla to doba, kdy bylo politicky podmračeno a lidé se upínali na nejrůznější koníčky - chalupaření, zahrádkaření, sběratelství. Naším koníčkem se stala minulost města, aniž bychom
tušili, jaká úskalí na nás čekají. Zdánlivě nepolitická vlastivědná činnost kroužku narážela
totiž na politické akce, do nichž byl zatahován Klub i kroužek. Snad se od Hamelik čekalo,
že budou psát politicky angažovaně ve smyslu normalizace. Obsah každého nového čísla
byl zkoumán "pod lupou" politicky a z jistých vyšších míst padala kritika na hlavu nejprve
Zdeňka Chábery, po něm na mou. V polovině roku 1973 bylo nutno zrušit švabachovou hlavička Hameliky, ale to byla jen formální záminka, jak přitlačit, snad i zastrašit autory, aby
psali více chválu současnosti. To se nějak nedařilo, třebaže "úlitbou" byly články o návštěvách ruských a sovětských hostů, o akcích MěNV a to s obavou, aby Hamelika nebyla zastavena, tedy "autocenzura". Zakřiknuti normalizací, avšak s touhou pokračovat v Hamelikách, psali jsme potichu - "po špičkách". Dnes jen úsměvně porovnáváme tyto "tiché" krůčky
vlastivědné s pozdějšími "kohoutovskými" články, kritizujícími v osmdesátých letech odvážně
tehdejší nepořádky. Za tuto kritiku byla ovšem Hamelika postihována. Zajímavým způsobem:
bržděním jejího tisku (1988 vyšla jen dvě čísla, 1989 rovněž jen dvě).
To v sedmdesátých letech se strana s kritikou "nepárala". Na konci 1975 prostě zrušila celý
Klub zdravotníků i vlastivědný kroužek a nepomohl ani děkovný dopis za úspěšná pátrání o
pístovském pochodu smrti z velvyslanectví SSSR. Nespokojenost se zrušením kroužku byla
v městě nemalá a tak od roku 1977 směl vlastivědný kroužek znovu pracovat, tenotkrát pod
vedením KaSS Mariánské Lázně. Později měl i pravidelnou rubriku v měsíčních Kulturních
přehledech, kde jsem publikoval mnoho článků. Jejich počet - včetně porevolučních ročníků
po 1989 - odhaduji na stovku.
Za třiatřicet let amatérské vlastivědné práce se dá leccos shromáždit. Vlastivědný kroužek
sice zanikl v roce 1990, ale občasník Hamelika pokračoval až do června 1990 jako "zpravodaj Občanského fóra". Vyšlo 90 čísel, psaných většinou přes noc a obsahově "dvousměrných": jednak aktuální události v městě, jednak historie (jako soukromá iniciativa). Po volbách 1990 vznikaly politické strany, začaly vycházet místní noviny a Kulturní přehled spěl k
zániku, a tak se Hamelika po odmlce vrátila k historii. Kroužek zanikl, lid prostý se zaměřil na
supermarkety, podnikání a cestování, ale zdá se, že zájem o historii tak docela nezanikl.
Generace vlastivědníků kolem starých Hamelik ovšem postupně odcházela. Z těch nejaktivnějších a nejskromnějších stále vzpomínáme na jména - František Xaver Kundrát (+1973),
Vojtěch Neustupný (+1978), Ing.Walter Müller (+1981), doktor Jiří Novák (+1982), Vladimír
Sláma (+1982), František Vejpustek (+1984), Karel Mašek (+1984), inspektor Jan Šperl
(+1987), Dr. Bořivoj Václav Černý (+1987) a Prim. MUDr. Vladimír Křížek, DrSc. (+2.5.2003).
Jsou nové objevy a řada byla publikována i v LISTECH. Od 1. ledna 1997 je HAMELIKA sice
stabilním měsíčníkem, ale bez širší kolportace, jen pro okruh nejbližších zájemců. Nelze
ovšem vyloučit, že v budoucnosti může vyplout HAMELIKA i na knižní trh v nějaké formě jako sborník vybraných zajímavých článků ze starých ročníků. Ale to až čas dozraje ...
Ing.Richard Švandrlík
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První osídlenci a obyvatelé Mariánských Lázní
Je nepochybné, že první osídlenci lázní se rekrutovali z řad poddaných na panství premonstrátského
kláštera Teplá. Když doktor NEHR v roce 1779 prozkoumal zdejší prameny, aby jich využil k léčbě,
nabídl klášter příležitost k osídlení některým poddaným, včetně poskytnutí pozemků. Očekávalo se, že
jejich zdejší příbytky poskytnou příchozím nemocným aspoň střechu nad hlavou. Návrh doktora Nehra
z roku 1801, aby se stavební parcely nabízely přednostně řemeslníkům, kteří by ve svých profesích
přiložili ruku k dílu výstavby, nebyl vedením kláštera akceptován.

Jména prvních osídlenců
První dva dřevorubci, uvádění později jako "tesařský mistr" (Wenzl HAMMER z Raušenbachu) a "klášterní hajný" (Anton FISCHER odtamtéž), si s povolením opata v roce 1786 postavili chaloupky v blízkosti Křížového pramene v údolí pramenů ("im Tal der Quellen"). Údolí pramenů - to byl asi vůbec
první název sídla.
Po nich přišel v roce 1790 další (mlynář KOHNHÄUSER z Chotěnova) a kol 1800 hajný Max FELBINGER z kláštera Teplá. Usadil se v přestavěné solivárně. A především doktor NEHR, zklamaný
lhostejností klášterních bratří, tu postavil sám v letech 1805-1807 lázeňský dům ZLATÁ KOULE.
V prvých letech zde bydlely také jedinci a rodiny - stavitel SCHUG z Neuhausu, RUBRITIUS z Berouna, HABERZETTL z Kramolína, klášterní lékárník BREM, původem ze Znojma a též klášterní
účetní Egidius SCHERER - ale jen o sezónách. Zimy byly tehdy kruté a rekordní mrazy některých dnů
té doby dodnes nebyly překonány.

Číslování domů
Číslování zdejších stavení (do 1812) zprvu navazovalo na obec Hamrníky, kam vznikající osada patřila. Číslo popisné hamrnické 29 měl mlýn; čp. 30 Fischerova chalupa TŘI LILIE a též čp.30 měl pozdější Seidlův dům BÍLÁ RŮŽE na stejné parcele; čp. 31 - patrová solivárna, postavená v roce 1790 po
stržení staré chýše na vaření soli, a v ní fořt Maximilián Felbinger; čp.32 Hammerova chalupa ZELENÝ STROM; čp.33 dům PRINC tkalce Johanna BAIERA z roku 1807. Osadník krejčí Lorenc BAYERLE bydlel u Baierů.
Mezi hamrnickými čísly chyběly novější a významnější stavby (ty už čekaly na očíslování vlastními
čísly popisnými): Nehrův dům (stavěn 1805-1807), panský dům Traiteurhaus (stavěn 1807-1808 měl 8 kabin v přízemí, 8 pokojů v prvním patře; prvním pachtýřem tohoto panského domu byl Johann
INGRISCH v letech 1808-1812), Staré lázně (stavěny 1810). Staré lázně měly 16 kabin v přízemí, 10
pokojů a kuchyni v patře. Stály v místech dnešní západní a severní strany Centrálních lázní, do jejichž
zdi při rekonstrukci (1894) zazděna vjezdní brána původních Starých lázní.

Samostatná obec 1812
V roce 1812 se staly Mariánské Lázně samostatnou obcí. Do roku 1818 bylo postaveno 13 domů.
Tempo výstavby rostlo a v roce 1824 už tu stálo 42 domů.
Až do dvacátých let 19.století nebyli téměř žádní osadníci z nejbližších Úšovic či Hamrníkům, zatímco
ze sousedního panství Kynžvart knížete Metternicha byl čilý příliv. Přestěhoval se sem fořt MICHEL
vrchní fořt WILHELM, pivovarský mistr KADA a později metternichovský lékař Dr.Med. OPITZ z Broumova (Braunau) a doktor Adalbert DANZER. Z Kynžvartu přišel puškař SCHENK a řezník HABERMANN. Objevují se i příjmení příchozích osídlenců z Prahy - ENDERS a SCHRAMM.
Klášterní stavitel Anton THURNER (*3.10.1778 Přimda +30.12.1855 Přimda) byl určen klášterní
vrchností jako stavitel v Mariánských Lázních, kde i bydlel (snad ve Zlaté Kouli). Přestože odpovídal
za jednotlivé stavby v lázních, čas od času klášter kontroloval stavební plány a jejich dodržování a dal
si i provést revizi z vyšších míst. Na počátku lázní rozšířil klášter výrobu v klášterních cihelnách, dal
vyrábět cihlové tašky a nedovolil už doškové střechy.

První rodiny
Wenzl HAMMER (od 1786)
JAak uvedeno, tesař HAMMER z Raušenbachu postavil v roce 1786 nedaleko Křížového pramene
první chalupu GRÜNER BAUM (Zelený strom) s čp.23. Toto malé dřevěné stavení už při vyhlášení
lázní 1818 nevyhovovalo a bylo rozhodnuto přeložit ho (1822) dál od Křížového pramene a promenády (na parcelu dnešního paláce Wolker).
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Rodina. Wenzl HAMMER (*1759, svatba 1790, + 22.3.1834) přivedl sem 1790 svou nevěstu Rosinu,
rozenou Rudrichovou z Raušenbachu (+ 22.4.1822). Měli 8 dětí (1794, 1795, 1796, 1797, 1799,

Obrázek 1. Rytina hraběte Buquoye 1814. Zleva: mlýn,Baierův dům PRINC, Fischerova
chalupa TŘI LILIE, Nehrova ZLATÁ KOULE, Hammerova chalupa ZELENÝ STROM, Seidlová patrová BÍLÁ RŮŽE. Uprostřed v lese: domeček Křížového pramene, před ním: patrová solivárna a kaplička. Odtud doprava: PRAŽSKÝ DŮM čp.19 Egyda Scherera; RUSKÝ
DŮM čp.18 Maxe Felbingera, ZLATÁ LOĎ čp.17 Josefa Ingrische. Na obrázku není Seidlův dům Bílý Beránek čp.20 (podle STAABA stavěn již 1812?).
1801‚ 1803, 1804), ale šest jich v dětství zemřelo. Zůstaly dvě děti - Josef a Anna. Po smrti své ženy
Rosiny (+ 1822) se Wenzl HAMMER po roce (26.3.1823) znovu oženil - s Katharinou, rozenou Gleisingerovou (+ 6.3.1834). Hammer zemřel v 75 letech.
Jeho syn Josef HAMMER (*24.7.1795, svatba 1830 Úšovice, + 10.3.1848) se oženil s Elisabeth, rozenou Mestlovou (*9.9.1903 Úšovice čp.14, + 10.8.1852). Měli 4 děti: 1. Margaretha (* 11.5.1827), 2.
Anna (*11.8.1831), 3. Katharina (*1.2.1840) a Johann Nepomuk (*26.12.1840, ženat 6.11.1866 s
Magdalenou Weishaarovou z Přimdy; + 5.1.1915). Nejmladší syn Johann byl kvítko, třikrát ženaté. Po
smrti Magdaleny (1) se oženil 1870 s Annou Mitzovou (2) z Michalových Hor; a po třetí se ženil
3.2.1881 v Úterý s Annou Dörflerovou z Poloučan (3). Zemřel v 75 letech.
Druhé tesařovo dítě byla Anna HAMMEROVÁ (*21.3.1799, provdala se 7.1.1822 za Matthiase Mužíka, + 20.1.1852).
Dům. Dřevěné stavení z roku 1786 musel starý Wenzl Hammer přeložit v roce 1822 dozadu na okraj
lesa (dnes dům WOLKER). A zde pak znovu stál dům GRÜNER BAUM (Zelený strom čp 23) s původním názvem. V roce 1843 prodal dům Josefu KRAUTZBERGEROVI, který v roce 1846 starou
chalupu odstranil a postavil tu dům nový. Po smrti Krautzbergera (+1870) převzala dům vdova Elisabeta KRAUTZBERGEROVÁ. Další majitelkou byla Sofie STÖHROVÁ (adresář 1898), která v roce
1903 investovala do přestavby domu do dnešní secesní podoby honosného čtyřpatrového hotelu. Dál
přežíval název domu ZELENÝ STROM (Grüner Baum)!!
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Roku 1929 se uvádějí jako noví majitelé domu dámský krejčí Josef a Katharina ROTHOVI (vlastnili
ještě dům Siegfried, čp. 368) a nadto duplicitně (jako majitelé čp.23) se uvádějí jako vlastníci Hermann
a Anna ROTHOVI (adresář 1929). V roce 1939 měl pension Zelený strom pod stejným názvem a pod
týmiž majiteli - 43 lůžek a 32 pokojů, ústřední topení, výtah a koupelny. Ještě v roce 1946 český adresář uváděl dům jako "Zelený strom" či "Zelený", ale objevil se název "Boka" bez bližšího vysvětlení
(proč Boka?). Dnešní jméno WOLKER dostal dům až později, kdy bylo ministerstva vnitra řádným
majitelem. Kdy přesně, není známo.

Anton FISCHER (od 1786)
Podobně jako Hammer v roce 1786 postavil Fischer druhou chalupu, ještě blíže Křížovému prameni, a
ve stejné podobě pod názvem DREY LILIEN (Tři lilie). Když postavil Nehr dům Zlatá koule, staly se
Fischerova i Hammerova chalupy přímými sousedy po obou stranách. (Tři Lilie stály nad Nehrem! )
Rodina. Německá vlastivěda (1977) opomenula to, že u Fischerů šlo o německo-české manželství.
Anton FISCHER (*1756, + 21.12.1820) se oženil s Marií, rozenou Hořejší (Horeisch) z Tlučné u Křimic
(*1756, + 3.11.1817). Jejich první dítě Tereza (*2.3.1787) se tu narodilo jako první vůbec a bylo křtěno
ještě v pístovském farním kostele. Tereza se později provdala za krejčího Franze Josefa SEIDLA který u nich bydlel. Další Fischerovy děti však umíraly - (2) Regina (*1792+1794), (3) (bez křtu *1793),
(4) (bez křtu *1797), (5) Magdalena (*6.3.1798).
Dům. Po Fischerově smrti (+1820) se stal majitelem chalupy krátce Veit PFROGNER, po něm řezník
Karl BRAUN. To stále ještě stála chalupa na původním místě. Máme o tom řadu archivních zpráv.
Koncem roku 1821 koupil Václav SKALNÍK původní parcelu, na níž dosud stála Fischerova chalupa,
od řezníka Karla BRAUNA. Podle uchované smlouvy se Skalník při nákupu parcely zavazoval:
(1) nechat přenést starou chalupu (čp.32) na místo, které určí klášterní vrchnost;
(2) zaplatit 200 zlatých W. W. odškodného řezníkovi Karlu Braunovi;
(3) do dvou let (tj. do 1824) postavit na parcele nový dům podle plánu, který bude předem schválen
Zemským stavebním ředitelstvím;
(4) po ukončení stavby bude Skalník platit klášteru roční nájem 5 zlatých a "zdrží se každého zásahu
do vrchnostenského práva".
Ad (1) Klášterní vrchnost určila novou lokalitu pro Fischerovu, resp. Braunovu chalupu na volnou dosud parcelu za Mlýnským potokem (na místě dnešního ROZKVĚTU). Mlýnský potok tekl tehdy ještě
jinudy (přibližně Purkyňovou ulicí). Chalupa byla sem přenesena roku 1822 a měla stále čp.32 i jméno
TŘI LILIE.
Ad (2) Skalník zřejmě řádně zaplatil 200 zlatých odškodného Braunovi.
Ad (3) Skalníkův nový dům STRAUSS s čp. 25 na parcele bývalé Fischerovy chalupy se stavěl v roce
1823 a stal se rodinným domem Skalníků. Václav Skalník zemřel roku 1861.
Ad (4) Skalník platil určený nájem a byl jmenován 1824 představeným obce, kterým zůstal do 1843.

Matěj KRATOCHVÍL
Po řezníku Braunovi se stal novým majitelem "přeneseného" domu čp.32 Čech Matěj KRATOCHVÍL
(*1782 Červená Řečice u Tábora, + 14.1.1842). Jeho žena byla Magdalena, rozená Pistlová z Boru
(*1784 Bor, + 9.4.1866). Po smrti manžela se stala majitelkou ona a v roce 1846 prodala dům číšníkovi Josefu Dionýsu HALBMAYROVI z Münchenu, který tu zanedlouho (1848) postavil honosný
"Kaffésalon" kde se i hrávalo divadlo.

Izák KOHNHÄUSER (od 1790)
Mlynář Kohnhäuser sem přišel sem 1790 - údajně z Chotěnova - a postavil tu velmi nuzný mlecí mlýn
s pilou (Brettmühle) pod Fischerovou chalupou a o něco níže zbrojní hamr (Waffenhammer). Mlýn
poháněl Mlýnský potok, který byl posílen náhonem od potoka Schneidbach. To trvalo do roku 1818,
kdy bylo nařízeno mlýn přeložit na jih do místa výjezdu z údolí (dnes hotel CRISTAL). Byl tu vybudován nedlouhý náhon (na jeho trase dnes stojí domy Hlavní třídy nad Cristalem).
Mariánskolázeňský mlynář Izák KOHNHÄUSER (*1749, + 4.1.1819 - snad hned po jeho smrti byl
mlýn odstraněn) měl za manželku Franzisku Margaretu y Furok z Horní Vsi. Jejich děti zemřely: (1)
Katharina (*1789, + 20.5.1796), (2) Elisabeth (*+1791), (3) Marianna (*1793), (4) Nehost (*1795), (5)
Franz Anton (*+ 1797), (6) Katharina (*1799). Na místě odstraněného mlýna se začal hned stavět
nový dům STADT DRESDEN.
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Karl LANG (1818)
Na parcele původního mlýna postavil Karl LANG z Prahy v letech 1818-1819 dům STADT DRESDEN čp.33. Zakrátko po něm přišel z Prahy nový majitel Philip ENDERS, mistr kolářský. Po jeho
smrti se stala majitelkou vdova Antonia Endersová (+ 18.4.1841), která dosud mladá se znovu provdala za Jana SLIVENSKÉHO z Prahy (* 28.11.1802 Praha, + 28.9.1857).

Obrázek 2. Lázeňský
lékař
Felix
METZNER senior
1874

Po smrti Endersové-Slivenské, se oženil Jan Slivenský podruhé a to 18.1.
1842 s mladou Češkou Marií, rozenou Trojánkovou (*25.8.1820, + 8.11.
1894). Jan Slivenský byl majitelem v letech 1841-1857, po něm vdova Marie
SLIVENSKÁ v letech 1857-1894.
Adresář 1898 uváděl zde už po přestavbě pohledný monumentální hotel NOVÝ KLINGER a majitele - staršího syna slavného starosty J.D.Halbmayra
Josefa Antona HALBMAYRA (*12.11.1846, + 20.2.1903 Vídeň). Za něho
pobýval v hotelu perský šasch Muzeffír-Eddin. Halbmayr zemřel roku 1903 v
56 letech a po něm přicházejí METZNEROVI.
Adresář 1906 uvádí majitelku Louise METZNEROVOU (od 1899 byla majitelka domu Elbschloss čp.18), adresář 1929 uvádí majitele MUDr. Felixe METZNERA, jehož otec Dr.Med. Felix Metzner byl v Mariánských Lázních lázeňským lékařem (od 1874, avšak záhy zemřel.) Dům Nový Klinger byl demolován v roce 1977, ačkoliv nebyl ohrožen ani chátráním ani staticky.

Dr.Med. Johann Nepomuk Josef NEHR (od 1805)
Johann Josef NEHR (* 8.5. 1752 v městě Teplá čp.136, + 13.9.1820 Mariánské Lázně). Jeho otec
Ignác NEHR byl provazníkem. Nehrův dědeček Johann Ferdinand Nehr, mistr provaznický, se přistěhoval do města Teplá z Aspern (Dolní Rakousko) a 25.6. 1700 mu bylo přiznáno měšťanství v Teplé.
Zde zakoupil dům čp.136. Jeho nejmladší syn byl otec našeho doktora Ignác NEHR (* 3.7.1712) se
oženil 7.6.1744 se Zuzanou, rozenou .Ginterovou z Teplé (*16.10.1722, čp. 186, + 22.8.1787).
Měli děti: (1) Anna Elisabeth (* 1745); (2) Maria Anna Sybilla (* 1747 - zdědila dům čp. 136; 1775 se
provdala za Petra Honauera, koláře ze Žlutic; + 3.5.1779 ve 32 letech bezdětná; dům zdědil Petr Honauer a znovu se oženil); (3) Johann Anton Nehr (*1749 jako dítě zemřel); (4) Johann Nepomuk
Josef NEHR (*1752); (5) Johann Anton Nehr (*1756 - dostal stejné jméno jako ad 3.).
Malý Johann Josef vychodil obecnou školu v městě, pak latinskou školu v klášteře a vzhledem k mimořádnému nadání byl poslán na vysokoškolská studia do Prahy. Vystudoval medicínu a filosofii,
promoval v lednu 1778. Jeho disertační práce měla název "Quare plerique moriuntur infantes et
eoreum, qui adolescunt, quare plures sunt morbosi?" (Proč umírá mnoho nemluvňat a z dětí,
které dospějí, jsou mnohé tělesně vadné ?"). Oženil se v květnu 1778 v Lokti, odkud pocházela jeho
manželka Franziska Kuglerová. Nehrovi bydleli v klášteře v tzv. soláriu (osmihranný zahradní dům),
kde bydlelo i klášterní služebnictvo. V lednu 1779 obdržel od opata jmenovací dekret klášterního ordináře. Nehrovi zůstali bezdětní. Vdova Franziska zemřela 17.8.1832 v klášteře Teplá čp.1 v 83 letech.
Oba jsou pohřbeni na klášterním hřbitůvku v Teplé, avšak hrob zanikl.
Dům ZLATÁ KOULE, čp.26, stavěl Nehr v letech 1805-1807 a jeho provoz pronajal údajně učiteli z Rankovic (?). Roku 1811 přistavil vedle tohoto domu druhý,
rovněž jednopatrový dům - LORBEERKRANZ (Vavřínový věnec čp.27).
Po Nehrově smrti (+1820) vdova prodala dům tepelskému klášteru a bydlela pak
v klášteře. Klášter používal Zlatou Kouli v Mariánských Lázních jako obydlí v
sezóně pro klášterního zřídelního inspektora a příchozí premonstráty. V roce
1843 klášter dům přestavěl a umístil sem faru, právě vyhlášenou pro Mariánské
Lázně. Poslední stavební rekonstrukce proběhla koncem 19.století. Dům zůstává dodnes v rukách premonstrátského kláštera. Za socialismu sloužil jako lázeňská poliklinika s názvem MOLOTOVO. Dnes opět ZLATÁ KOULE.
Druhý Nehrův dům Vavřínový věnec čp.27 (1811) také propachtovával a po
smrti ho prodala vdova Františka v roce 1821 Pankráci MAGEROVI (+1826). Od
něho koupil dům Johann SCHOENAUER; od něho v roce 1826 Johann HAERTL. Až v roce 1906 se uvádí opět majitelem klášter Teplá, který spojuje dům se
sousední farou. Vznikl tak dvojdům Zlatá Koule.

Obrázek 3. Doktor Johann
Josef NEHR zakladatel Mariánských Lázní
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Johann HAERTL (od 1826)
Johann HAERTL, mistr krejčovský z Waldsassen (*6.2.1794, + 3.4.1880); ženat 1816 s Katharinou
Glaselovou z Chebu (*1794 +27.5.1875). Přistěhovali se do Mariánských Lázní a zde zakoupili dům
VAVŘÍNOVÝ VĚNEC, čp.27. Haertlovi měli 12 dětí - 1. Rosina (*1817), 2.Mathias (*1820) atd.

Johann BAIER (od 1807)
Johann Baier, tkadlec a sedlák z montánního lesa z Neudörfel (v Čechách 20 míst tohoto jména),
stavěl v roce 1807 na základě povolení opata, současně s Nehrem sousední kamenný jednopatrový
dům KRONPRINZ čp.28 (URBAN uváděl jako MELONE, později jen PRINC, dnes Oberon). Baierova
manželka Regina, roz. Toepferová, byla z Chebu. U Baierů bydlela také rodina krejčího Lorence
Bayerleho pravděpodobně ze Sítin. Baierovi prodali později dům čp.28 KRONPRINZ Josefu SCHICKEROVI (viz rod Schickerů!).
Dům čp.13 VÍDEŇSKÝ DŮM. Baierovi postavili v roce 1818 také VÍDEŇSKÝ DŮM (Horní náměstí
čp.13). Tento dům neprodali a zdědili ho zeť Lorenz ZEIDLER a za něj provdaná dcera Magdalena
Baierová. Zeidlerovi měli děti: (1) Anna (*+1820), (2) Johann (+15.3.1822), (3) Josef (*16.9.1824).
Dům převzal příbuzný Johann ZEIDLER (* 31.3.1792, ženat 1817, + 11.11.1834) a jeho manželka
Anna, rozená Försterová z Kynšperka (*3.3.1790 + 28.9.1841). Měli děti: (1) Franz (*1818), (2) Johann (*30.1.1819), (3) Josef (*1821), (4) Barbara (1823-1845), (5) Franziska (1825-1853), (6) Karl
(1826-1836). Po smrti Johanna (+1834) se stali majiteli zeť Michael INGRISCH (*27.7.1815 +
13.6.1889) a dcera Franziska, rozená Zeidlerová, zemřela však v 28 letech. Roku 1869 dům zakoupil
Ignác HELLER a ještě 1900 byl v rukách rodiny Hellerů. Po roce 1900 se stal majitelem Dr.Med. Max
HOROWITZ (až do druhé světové války).

Josef SCHICKER (kol 1810)
Dům čp.28 KRONPRINZ (Korunní princ) od původního majitele Baiera odkoupil řezník Josef SCHIKKER (*7.12.1756 + 16.9.1852 v 96 letech). Jeho manželka byla rozená Riessová z Úšovic (*1756, +
24.8.1832 v 76 letech). Dalším majitelem se uváděl jeho syn Johann SCHICKER (+1849), kterého
však otec přežil (+1852) a znovu formálně převzal domy. Po smrti svého děda se stal majitelem vnuk
Josef SCHICKER (*14.8.1833) tedy od roku 1852. .

Obrázek 4. Velmi dávno: Dvoupatrový Schickerův dům TŘI
LÍPY čp.29 a vedle dům SLUNCE, zcela vlevo dům DRESDEN.

Dům čp.29 DREI LINDEN (Tři
lípy) postavil Josef SCHICKER na parcele odtud odstraněné staré Hammerovy chalupy Zelený strom v roce
1823. Tak oba domy (čp.2829) zůstávaly po desítky let
v majetku rodiny a týchž majitelů.
O domy pečoval Schickerův
syn, rovněž řezník Johann
SCHICKER (* 5.12.1781 v
Zádubu,
ženil se 1830 v
Kynžvartu, + 28.9.1849). Jeho
manželka byla Anna, rozená
Buberlová z Kynžvartu (*3.2.
1803). Měli pět dětí: Anna
(*1831), Anton (*1832) Josef
(*14.8.1833) atd.

Také dům čp.29 po dědově smrti (+1852) převzal 19letý vnuk Josef SCHICKER a ještě v roce 1898
se jako majitel uvádí (65 let).
Domy KRONPRINZ a DREI LINDEN zůstávaly v majetku Schickerů přes sto let. Od roku 1823 měly
stejné majitele - Josefa (od 1823), Johanna ( do 1849), Josefa (od 1852) a ještě v roce 1906 měl dům
Princ (1937 již OBERON) s čp. 28 Emil SCHICKER, dům Tři Lípy s čp. 29 Hans SCHICKER, který
byl úředník ve spořitelně (ještě 1930). Po roce 1945 změnil dům čp.29 název na LIBUŠE.
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Matthias Schicker
Dům čp.54 - původně kovárna WEISSES RÖSSL. Jiná větev Schickerů vlastnila dům čp. 54 WEISSES RÖSSL (Černý Kůň). Tento dům postavil kovář Matthias SCHICKER na okraji dnešní Poštovní
ulice v roce 1819, kdy se tu stavěly najednou tři domy - čp. 54 Weisses Rössl (Schickerové), čp.55
Zlatý pramen (Anton Otto), čp. 56 Fíkovník (Friedrich Walter), až po roce 1826 se stavěly ještě další
dva domy - čp. 57 U tří mouřenínů (Johann Utschig) a čp.58 Modrý klíč (Franz Rauscher) atd.
Majitel kovárny byl Matthias SCHICKER (+ 1844), od něho smlouvou z 20.5.1832 převzali dům Georg a Františka SCHICKEROVI (po polovině). Po smrti Georga (+ 1860) přešla jeho polovina rozhodnutím c.k.soudního okresu Teplá z 4.1.1861 na Františku a ta byla jedinou majitelkou. Další změna nastala kupní smlouvou z 31.1.1865, kdy polovina domu přešla na dědice Johanna SCHICKERA
a Annu Reginu SCHICKEROVOU (po čtvrtině), druhá polovina zůstávala majetkem Františky. Po
smrti této přešla celá její polovina na Johanna SCHICKERA rozhodnutím okresního soudu v Teplé z
21.10.1884. A po jeho smrti přešel majetek na mladé notářským aktem z 7.5.1898 - na Johanna
SCHICKERA juniora a Rosu SCHICKEROVOU (po polovině). Tehdy bydleli v domě s hostincem
krámem a kovářstvím ještě Hanns a Amália Schickerovi, knihařství tu měl Caspar Jäger a byla tu
dámská krejčová Hermína Mašáková.
Kupní smlouvou z 20.6.1901 získal dům premonstrátský klášter Teplá a není jisto, zda v důsledku
finančních problémů Schickerů. V roce 1907 byl Johann Schicker ve funkci zřídelního mistra pramenů
(Brunnenmeister) a bydlí u nádraží (a ještě roku 1928).
Klášter Teplá pronajal hostinec Weißes Rössl jakémusi Antonu Niemöckelovi, který si vedl dobře,
neboť brzy zakoupil dům Emma (čp.263) na Hlavní třídě. Hostinec patřil mezi nejlevnější hospody v
městě a vedla ho po první válce paní Nagelschmidtová. Na rohu domu býval krám se smíšeným zbožím (viz nápisy na fotografii kol 1905 - Delikatessen, Mehlprodukte, Papier, Kaffe Hag), který měli v
nájmu Benischovi.
Klášter Teplá sem umístil dočasně chudobinec. Dům byl dosti zchátralý a byla nezbytná přestavba.
Záchody byly na dvoře, budova vlhká. Po první světové válce však došlo k majetkovému obratu.
Podle zákona ČSR z 16.dubna 1919 čís.21 Sb. oznámil Státní pozemkový úřad v Praze svůj návrh
z 5.6.1921 na převzetí domu. Tak se dostal dům čp. 54 do kolotoče sporů kláštera se státem ČSR po
celou dobu existence první ČSR (do 1938). Po válce bylo rozhodnuto o zbourání domu, když byl
předtím dům přejmenován na ČERNÝ KŮŇ. V zimě 1956-1957 došlo k demolici. Dnes zůstává místo
prázdné, zarostlé stromky a keři.

Obrázek 5. V domě Schickerů, WEISSES RÖSSL, čp.54, pobýval hudební skladatel Anton
Bruckner z Vídně v roce 1873. Sousední dům čp.55 na fotu je tu po přestavbě z roku 1903.
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Franz Josef SEIDL (od 1807)
Rodina. V chalupě u Fischerů bydlel už kol 1800 krejčí Franz Josef SEIDL (*17.11.1781 ve Vlkovicích, + 17.10.1849 v 68 letech). Zde poznal svou budoucí ženu Terezu Fischerovou (*1787,
+17.6.1851 v 64 letech) a spolu vytvořili 1804 první zdejší manželský pár u pramenů.
Franz Seidl byl jmenován klášterní vrchností v roce 1812 prvním "rychtářem" (Dorfrichter), když
došlo k oddělení od Hamrníků. Rychtářem byl v letech 1812-1817. Od roku 1815 psal kurlisty - seznamy lázeňských hostů v obci. Seidlovi měli děti: Max (*6.1.1805), Josef (*25.1.1808), dvojčata Marianna a Margareta (*26.3.1810), Anna (*+1811), ale ty se později neobjevují v obci, takže není vyloučeno, že zemřely. Majetky rodiny přešly pak do cizích rukou.
Seidlovým hlavním přínosem byla stavba nových domů. Postavil jich s Terezou požehnaně. Údajně už v roce 1807 měl stavět pro Nehra nový dům, v roce 1808 stavěli Seidlovi vlastní dům BÍLÁ
RŮŽE (později Lipsko; zbouráno 1960).
Dům později prodali a postavili další dva domy - čp.19 jako jednopatrový kamenný PRAŽSKÝ DŮM
(Sněžka) a čp.20 jako jednopatrový kamenný BÍLÝ BERÁNEK, které také prodali. V roce 1819 začali
stavět pátý dům - čp.34 REGENSBURG (naposledy Alexandria, zbouráno 1977). V roce 1820 postavili domy čp. 35 ZLATÝ LEV a čp.52 BÍLÝ LEV (Anglický dvůr), které prodali, a čp.76 MĚSTO VARŠAVA roku 1842. Po odchodu slavné kuchařky Anny Neudeckerové z Hvězdy na Hamerský dvůr se
stal Franz Seidl správcem domu Hvězda. Zemřel v roce 1849. Bylo mu 68 let. Město na něho vzpomenulo v roce 1923, když pojmenovalo jednu z ulic Mariánských Lázní jeho jménem (po roce 1945
Dřevěná ulice).
K jednotlivým domům:
Dům čp.24 BÍLÁ RŮŽE (Weisse Rose 1808) zůstával nějaký čas v rukou Seidlů. Někdy po roce
1812 prodali Seidlovi dům Norbertu HABLOVI, od něho koupil dům Johann SCHMIDL. Od něho odkoupili dům dva kupci - Wenzl LIPPERT, bohatý kupec z Úterý (*22.8.1797 Úterý) a Daniel Ullmann z
Bochova (*21.7.1797, ženat 6.1.1823 s Annou, rozenou Schererovou z Pražského domu čp.19;
+1844). Za Ullmanna došlo 1834 k přestavbě domu, který stál v příznivé poloze u Křížového pramene. Vznikl nový název "Ullmannův hostinec" (v letech 1834-1862). Po jeho smrti se stala majitelkou
vdova Anna Ullmannová (+1867), a to v letech 1844-1859. Od ní odkoupil dům 1859 Eduard
KRAUTZBERGER (manželé Josef a Elisabeth Krautzbergerovi vlastnili od roku 1843 sousední Zelený
Strom). Dům dostal v roce 1862 konečný, byť předposlední název STADT LEIPZIG (Město Lipsko do 1946), pak Picadilly do doby demolice domu v roce 1960.
Dům čp.19 PRAŽSKÝ DŮM (Prager Haus 1812) byl postaven na základě povolení opata Pfrognera.
Seidlovi dům prodali Egydu SCHEREROVI a Magdaleně, rozené Pattzlové. Scherer byl klášterní
účetní. Od něho koupil dům Johann WILHELMS. Od roku 1862 patřil dům baronce Marii
FLEISSNEROVÉ. Adresář 1898 uvádí novou majitelku Ernestinu AICHOVOU, 1906 E. HABERMANNA. Adresář 1929 uvádí majitele Hanse a Marii PRÄUEROVI. Dům tedy střídal požehnaně
majitele.
Dům čp. 20 BÍLÝ BERÁNEK (Weisses Lamm, údajně 1812, ve skutečnosti až po 1821) postaven
na základě opatova povolení (podle URBANA mylně již 1812), potom prodali Seidlovi dům rovněž
Egydu SCHEREROVI. Po něm ho zdědil Johann SCHERER (+1865) a po něm Marie SCHEREROVÁ.
Od ní zakoupil dům Gustav ZEIDLER, který byl od roku 1870 majitelem sousedního čp.21 ZLATÝ
ANDĚL (Goldener Engel). Adresář 1898 uvádí majitele Gustava Zeidlera u čp.20 a s domovním názvem Villa Zeidler. Adresář 1906 uvádí majitele tohoto hotelu s názvem WORMS Josefa FERBASE a
adresář 1929 Barbaru SEIDLOVOU.

Maximilian FELBINGER, klášterní fořt (od 1811)
Byl tu ještě před stavbou vlastního domu řadu let klášterním fořtem "Na kyselce". Max Felbinger
(*1774 v klášteře Teplá, oženil se 22.9.1801 v Mnichově, + 24.1.1824 a pochován v Úšovicích) dostal
jako fořt obydlí v solivárně, kterému se podle něho pak říkalo "Fořtovna". Po svatbě 1801 tu žil s ženou a dětmi. Roku 1811 postavili vlastní jednopatrový kamenný dům "RUSKÝ DŮM" (čp.18). Jeho
paní Anna‚ rozená Zeidlerová (*23.9.1776 Mnichov, + 12.5.1819 v Úšovicích ve 43 letech). Jejich děti:
Františka (*+1802), Johann (*24.10.1803, + 1870), Anna (*1807, provdala se za Antona Hallasche z
čp.17), Anton (*3.10.1808), Františka (*1811), Aloisia (*1817). Po smrti své ženy (12.5.1819) se fořt
Felbinger krátce poté znovu oženil (19.11.1819) s Františkou, rozenou Hublovou z Mnichova (*1784, +
12.11.1861), ale brzy umírá a druhá žena tu zůstává s jeho dětmi z prvního manželství. Felbingerův
starší bratr, kronikář Johann Nepomuk Felbinger, sem nepochybně přišel za ním.
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Dům čp. 18 byl nazván pravděpodobně podle prvních hostů RUSKÝ DŮM, který po smrti Maxe Felbingera (+1824) převzal Anton FELBINGER, mistr sedlářský (16letý syn? - *3.10.1808); ženil se
17.8.1840 s Barbarou Coterovou (*1818 ML čp.4). Měli děti: 1. Anton (*21.4.1839, později se ženil s
Annou Škardovou), 2. Adolf (*6.3.1840).
Od roku 1838 jsou majitelkami tři sestry FELBINGEROVY, dcery kronikáře Felbingera. Adresář 1898
uvádí majitelkou domu s novým jménem ELBSCHLOSS čp. 18 Louise METZNEROVOU, v roce
1906 vlastní dům kupec Adolf HOLUB a jeho žena z urozeného rodu, Rosa, 1929 Rosa HOLUBOVÁ, a naposledy jejich syn Hugo HOLUB (*20.4.1880, svatba 21.3.1915 Praha) a jeho manželka
Anna, rozená Straussová (* 5.2.1892, + 28.1.1938) Měli dvě děti: 1. Liese (*9.2.1916 ve Vídni), 2.
Peter (*25.8.1918 Mariánské Lázně).

Johann Nepomuk FELBINGER, kronikář (od 1816)
Svérázný kronikář Mariánských Lázní, klášterní daňový pokladník, který postavil 1816 dvoupatrový
dům KAISER von OESTERREICH (čp.3). Johann Nep. FELBINGER (* 26.2.1768, ženat 5.10.1802, +
8.3.1855 v 87 letech). Měl za manželku Annu, rozenou Kluckaufovou z Kynžvartu (*30.3.1784 v
Kynžvartu, + 19.12.1852). Měli čtyři děti: Karel FELBINGER (*12.3.1805, svatba 9.9.1838 +
29.10.1868), Anna (*8.2.1808, + 15.3.1879), Tereza (*23.3.1809 Klášter Teplá, + 29.10.1888 marasmus), Josefa (*19.12.1810, + 4.2.1879 infarkt). Karel se oženil roku 1838 s Engelbertou Kriegelsteinovou ze Šternfeldu ze sousední Hvězdy (*26.2.1821, + 2.7.1872) a měli 11 dětí.
Po smrti Maxe Felbingera je uváděn Johann Felbinger jako majitel čp.18. V roce 1838 tři neprovdané sestry se stávají majitelkami strýcova "Ruského domu" (čp.18) a zde žily až do smrti. U dcer bydlel
starý Felbinger, v době, kdy jeho syn Karel prodal dům Císaře Rakouského (čp.3) již 84letý.

Obrázek 6. Mariánské Lázně 1817 (z knihy dr.Nehra). Historici URBAN i STAAB uvádějí rok
1812 jako rok stavby domu Bílý Beránek (čp.20). Na rytině hraběte Bucquoye (viz obrázek 1.)
z roku 1814 jsou však vpravo nad Křížovým pramenem jen tři domy - Zlatá loď (čp.17), Ruský
dům (čp.18) a Pražský dům (čp.19). Rovněž na této rytince a na další z roku 1820 nestojí dům
čp.20. To potvrzuje i kronikář Felbinger, který nemá v kronice žádný záznam o stavbě "Bílého
Dům. Majetkově uvádí historik STAAB rozporné údaje. Jak STAAB tak URBAN uvádějí však majitelem domu čp.3 Franze CAROLIHO, probošta u chrámu sv.Víta v Praze ( + 18.5.1847 Praha). Jako
jeho synovec je uváděn Karl Felbinger. Ale dům stavěl a stavbu popisoval kronikář Felbinger.
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Od roku 1838 se uvádí
kronikářův syn Karel
FELBINGER jako oficiální majitel domu až do
roku 1851, kdy dům
prodává Franz SCHÖNBACHOVI, krejčímu z
Plané. Ten však umírá
22 .10.1853 a novým
majitelem
se
stává
Dr.Med. Josef Adam
FRANKL
z
Vídně
Obrázek 7. Dům čp. 3 Císař Rakouský z roku 1816 - s jednopatro(*1803
,+
25.5.1877
vým křídlem vzadu (na Felbingerově kresbě je kolmo obrácen).
pochován v hrobce v
Mariánských Lázních).
Jeho manželka Luisa Pollaková (*1810, + 1877 pochována na židovském hřbitově). Dům dostal nové
jméno HAUS FRANKL. Dům však neprošel žádnou větší stavební rekonstrukcí, pouze přistaveno
mansardové patro. Franklovi měli dva syny: (1) Paul (*16.8.1834 Praha, svatba 22.2.1879, +
27.7.1921 ML), (2) Josef (*1836 + 1918). Majitel Paul FRANKL byl námořním důstojníkem oženil se s
Gabrielou Maria Joelovou (*1848 Vídeň, + 1901 tamtéž) a měli tři děti: (1) nadporučík Josef, (2) Friedrich Paul (*1880 +1944) a (3) Hermína Maria Charlotta (*10.8.1885 ML, +1967?), která se provdala
20.2.1911 ve Vídni za majora Karla Kassafürecka (* 25.3.1872 Vídeň), který se osobně přátelil s anglickým králem Edwardem VII. Paní Kassafürecková, jejíž babička byla Židovka, byla za války postižena, proto směla zůstat po roce 1946 v rodném domě. Avšak jako Němka ztratila dům v konfiskaci a
byla různě šikanována. Živila se až do smrti úklidem v Tatře. Na její vyprávění z dob návštěv anglického krále vzpomíná autor těchto řádků, který v domě několik let bydlel (1959-1963). Prastaré vrzající
podlahy, původní sklepní schodiště, nepatrný minerální pramen ve sklepě, popraskané zdi, do jejichž
skulin bylo možno vložit ruku - tak zůstával dům po roce 1945, bez nejnutnějších oprav, do roku 2000,
kdy byl demolován. Dům byl za války přejmenován na KASSEL, po válce na TATRA.

Josef INGRISCH (od 1812)
Postavil na základě povolení opata v roce 1812 jednopatrový kamenný dům ZLATÁ LOĎ (čp.17) v
dnešní Masarykově ulici. Josef Ingrisch (*1783, + 12.10.1823) a jeho žena Marianna (*1776‚ +
10.11.1826) měli 4 děti. Z nich Anna Ingrischová (*14.12.1808) měla za svobodna dvě děti - Franze
Xavera (*28.4.1831, + 1872) a Josefa (*1832, +1833). Jejich dům přešel roku 1852 do rukou rodiny
Hallaschů. Tento třetí majitel domu Anton HALLASCH (*3.2.1796, ženat 16.2.1824, +17.11.1852) měl
za manželku Annu, rozenou Felbingerovou z čp. 18, dceru Maxe Felbingera (*24.8.1805, + 1.4.1873).
Ti měli šest dětí.
Dům. Majitelé domu se střídali. Zprvu byl majitelem Josef INGRISCH (+1823), pak urozený WUNSCHHEIM, rytíř von LILIENTHAL, po něm Anton HALLASCH (+1852) a po jeho smrti vdova Anna
HALLASCHOVÁ od roku 1852 do 1873. Dalším majitelem v letech 1873-1895 byl jejich zeť Josef
HACKER (*kol 1830, ženat 1.2.1864, +14.1.1910), jeho manželka Marie, rozená Hallaschová
(*15.12.1832). Adresář 1898 uvádí nového majitele Veit BECKA a dům s novým názvem RHEINGOLD. V roce 1906 byl majitelem zeť MUDr. HÖNIG a paní, rozená Becková; 1929 Charlotte HÖNIGOVÁ. Celá rodina židovského původu Hönigů a Herrmannů skončila v březnu 1944 v plynové komoře v koncentračním táboře. Zachránil se jediný - Bedřich Herrmann, který jako dítě byl poslán v době
Mnichova se služkou do Londýna. Po válce se vrátil a jeho dům byl vyňat z české konfiskace, kam byl
původně určen. Po roce 1948 Hermann odešel zpět do Anglie, kde se oženil. Po sametové evoluci
1989 marně žádali potomci o vrácení jejich domu čp. 17 v Mariánských Lázních.

Franz HABL a Sybilla DOETSCHOVÁ (od 1818)
V roce 1818 postavili společně dům čp. 11 ZLATÝ HROZEN.
Rodina. Franz HABL (*1777 Zádub, + 9.3.1844) a jeho družka Sybilla Doeltschová, rozená Hufnagelová (*1782 v Třech Sekerách, + 18.3.1865 marasmus) postavili v roce 1818 dům "U zlatého hroznu"
(čp.11). V tomto roce 1818 se stavěla řada sousedních domů v řadě po svahu. Do roku 1844 až do
smrti Habla, zůstali oba společnými majiteli.
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Obrázek 8. Plánek Horního náměstí z roku 1975 s tehdejšími názvy domů.

Ve Třech Sekerách žila i Sybillina sestra Barbora s více dětmi. Sybilla Hufnagelová se nejprve provdala za fořta ze dvora Haselhof u Kynžvartu Josefa DOELTSCHe (vysl. "telč" a též i psáno v listinách
"Teltsch"). Měl prý pocházet od Křimic. Děti neměli a Sybilla se s ním rozvedla. Tehdy se nesměla
znovu vdát, dokud Doeltsch žil. V muzeu se nachází sytě barevný obraz Sybilly Doeltschové. Jako
teta adoptovala svého synovce ze Tří Seker a v roce 1844 převzal dům jako adoptovaný syn Josef
Schildbach-Hufnagel. V rukou rodiny Schildbachů pak zůstal dům až do poválečného času (po 1945).
V roce 1823 bydlel v domě výmarský básník Johann Wolfgang von Goethe. Jeho návštěvy si rodina
nesmírně vážila a přechovávala s velkou úctou věci, které Goethe používal. Dnes slouží dům jako
městské muzeum.

Franz Karl ROTT (od 1818)
Karl Rott (též Roth) postavil stejného roku 1818 dům čp.12 ZLATÁ KORUNA
Rodina. Koželuh Franz Carl ROTT (*1753, + 8.7.1830) a jeho žena Ludmila, (*1767, + 1.121835) měli
adoptovanou dceru Ludmilu Utschigovou (*12.9.1803, provdána 14.2.1825, + 20.9.1890), která měla
nemanželského syna Kamilla Karla (*5.4.1824, + 20.4.1829), který zemřel v 5 letech. Tato adoptovaná
dcera Ludmila se provdala za Josefa JAKEŠE z Libic, asi také Čecha (*13.4.1793, + 16.7.1864) a měli
5 dětí: 1.dvojčata Anna a Matylda (*+1826), 3. Michal Adolf (*31.12. 1827, + 16.11.1861) 4. Gustav
(*+ 1829) 5. Karl (*+ 1830-1831).
Dům. Při stavbě domu se zřítilo lešení a pohřbilo několik zedníků. Bylo to první velké neštěstí v obci.
Majitelem domu byl Karl ROTT (+1830), po něm vdova Ludmila (+1835), po nich zeť Josef JAKSCH
(+1864), po něm vdova Ludmila Jakschová-Utschigová (+1869). Noví majitelé od roku 1869 byli Norbert (* 4.6.1834 Tří Sekery) a Anna LANZENDÖRFEROVI. Adresáře 1898-1945 uváděly majitele
Antona Lanzendörfera, resp. Antona a Marii Lanzendörferovi.

12
Isidor KUBÁT (od 1818)
Postavil v roce 1818 dům čp. 14 SASKÝ DŮM později s názvem STADT HANNOVER.
Isidor KUBÁT, Čech (*3.4.1775 v Jičíně, ženat 21.10.1822, + 15.4.1829) a jeho paní Marianna, roz.
Kernová (*6.1.1787) postavili 1818 dům čp.14 na Horním náměstí "Saský dům" . Jejich dcera Magdalena Kubátová (*4.2.1822) se provdala 16.9.1843 za krejčího Ferdinanda Přibyla z Boru (*16.3.1816
Bor, + 9.7.1885). Měli děti: 1. Magdalena 2. Anna Ludmila (*16.6.1823, provdána 11.3.1841 za Karla
Skalníka čp.25, + 26.6.1886), 3. Walburga, 4. Isidor (*+1827)
Dům. Po Kubátovi (+1829) převzala dům vdova (+1860), pak dcery Anna Ludmila a Františka (?) do
roku 1870. Dům odkoupil Josef SENFT roku 1870. Adresáře 1898 a 1906 uvádějí majitele Sigmunda
WOLFNERA a název domu HANNOVER. Adresář 1929 uvádí majitele MUDr. Arpád a Marie OSLÁNYI.

Ferdinand STERNFELD Ritter von KRIEGELSTEIN (od 1819)
Dal postavit v letech 1816-1819 hotel Hvězdu s čp.7 a v roce 1819 ji otevřel. Název s malými výkyvy
zůstal dodnes.
Rodina. Ferdinand Kriegelstein, rytíř von Sternfeld (*3.11.1783 Praha, ženat 22.3.1814 Cheb, +
25.3.1845). Jeho rovněž urozená manželka Anna, rozená Pützlová, von Burgthal (*28.12.1794, +
16.9.1856). Žili v Chebu a o sezónách v Mariánských Lázních. Měli požehnaných 13 dětí. Z nich pátá
Engelbertha (*26.2.1821 Cheb, svatba 9.10.1838, + 2.7.1877) byla manželkou Karla Felbingera, kronikářova syna. Rodinná hrobka Kriegelsteinů je zachována vlevo při hřbitovní zdi.
Dům. Dům zůstával desítky let v rukách Kriegelsteinů, ti ho prodali roku 1852 Michaelu STINGLOVI
z Velké Hleďsebi, jehož manželka Maria, roz. Stöhrová, pocházela z Chebu. Od roku 1861 převzal
hotel - stále ještě v původní architektuře - Johann Paul ZEIDLER (*22.3.1812 Scheibenreuth, ženat
29.2.1848 + 2.7.1878). Manželka byla Magdalena, rozená Rechnerová (*13.11.1823 Žandov čp.63, +
2.2.1894). Měli 4 děti a z nich slavnou se stala Theresa Zeidlerová (*28.10.1850 + 25.7.1935 pochována v rodinné hrobce vpravo vzadu při hřbitovní zdi). Provdala se 1885 za Antona WEISE z Trstěnic
(*5.3.1842 + 4.4.1905). Po smrti matky Zeidlerové (+1894) se stali Weisovi majiteli. Když hotel procházel přestavbou, Weis náhle zemřel a akci musela dokončit Tereza Weisová. Při otevření hotelu
zde přijímala anglického krále Edwarda VII. a dočkala se vysoké a upřímné pochvaly za nejmodernější hotel Evropy. Weisovi měli 3 děti. Z nich první syn Anton WEIS (*16.12.1885) se ženil 2.5.1916 a
manželka Marie Juliana, rozená Riedlová z Kynšperku (*30.3.1895 + 1.5.1919) zemřela záhy ve 24
letech. Mladí měli dvě děti: 1 Gertruda Weisová (*22.6.1917 provdána 14.10.1939 za Karla Hammerschmidta ze ZVONU, čp.68) 2. Lucia Juliana (*5.4.1919, provdána 26.10.1942 za MUDr. Franze Hubla z čp.50).

Josef ABEL (od 1820)
Lékárník Josef ABEL z Náchoda zde postavil v roce 1820 dům ZLATÁ KOTVA. (Goldener Anker)
čp.44. Jeho syn Dr.Med., chirurg a porodník Josef ABEL, uváděný již jako syn lékárníka z Prahy.
Jako lékař působil mnoho let v Řezně a v Mariánských Lázních, kde pobýval o sezónách. který po
otcově smrti (+1837) převzal. V letech 1848 byl zvolen starostou (Vorsteher) Mariánských Lázní jako
první lékař v této funkci. Zemřel předčasně v roce 1851. Po Abelovi převzal dům ZLATOU KOTVU
hoteliér a lékař Anton Hanisch (majitelem domu 1850-1864, lázeňským lékařem 1850-1864; a také
převzal starostování 1850-1856). Hanisch byl prvním představeným obce s titulem starosty
("Bürgermeister"). Od roku 1864 se uvádí majitelkou Augusta Henriette Abelová. Po ní se stal
majitelem MUDr. Felix WOLFNER v letech 1882-1938. Byl synem lékaře Alberta Wolfnera, plukovního lékaře zemské obrany. Byl člen lékařských společností v Praze, v Amsterdamu, po roce 1929 je
uváděn jako majitel spolu s Hedvikou Wolfnerovou. až do roku 1938, kdy zemřel.

Adam MICHL (od 1820)
Dům čp.47 postavil Adam MICHL a nazval BÍLÁ LABUŤ (Weisser Schwan). Zemřel 1837 a po něm byl
majitelem syn Johann MICHL. Dalším majitelem byl Adam KOESTLER, který byl i majitelem Anglického dvora (+1858) a po něm Barbara Koestlerová společně s Hofherrem (též do roku 1870 Anglický
dvůr; po ní syn Josef Koestler).
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Heidlerovi (od 1820)
Anton HEIDLER postavil dům čp. 37 RÖMER (Říman) v roce 1820. Po jeho smrti (+1829) převzal
dům Dr.Med. Karl Heidler (od roku 1858) von Heilborn (+1866), po jeho smrti jeho syn Karl Heidler
von Heilborn. Až po roce 1945 byl Heidlerův dům přejmenován na MOSKVA a v roce 1977 byl demolován.

Jakob BEICHL (od 1820)
Postavil v letech 1819-1820 dům čp.38 GOLDENE FALKE (Zlatý Sokol), který pak byl 1871 přestavěn
do nové podoby. Druhým majitelem se stal Ignac LOESSEL (+1849) a po něm vdova. Ta prodala dům
1851 Jakubu Fischlovi, židovskému obchodníkovi ('+1863), po jehož smrti přešel dům na Martina
FISCHLA. Dům zůstal v rodině a dalším majitelem byl Ignác FISCHL (adresáře 1899 a 1906), adresář
1929 uvádí tři spolumajitele - MUDr. René Fürst, Ing. Fürst a Konrad Fürst. Po roce 1945 byl dům
přejmenován na OCEÁN a 1977 demolován.Albert KLINGER (od 1815)
Klášter Teplá se obrátil v roce 1814 na kuchaře Alberta KLINGERA (z Úterý) a pověřil ho v roce 1815
řízením kuchyně v domě Traiteurhaus. Rok 1814 byl válečný a pro lázně mimořádně nouzový s obtížným zásobováním. Zastavily se stavební práce a doktor Nehr se začal varovat před výstavbou protože se obával, že kapacita zdejších pramenů je už pomalu vyčerpána a ani koupelí nebylo dostatek při
přílivu přicházejících hostů. Bylo tu už několik set hostů. Ale všichni budovatelé usilovali o to, překonat
překážky..
Také Albert KLINGER nelenil a v letech 1816-1819 stavěl veliký dvůr nedaleko Křížového pramene.
Náklady byly mimořádné a klášter musel pomoci. Roku 1820 v květnu otevřel Albert KLINGER hostinec GASTHOF KLINGERHOF a mezi prvními hosty tu byl básník GOETHE, který tu jednu noc přenocoval.

Halbmayrové ( od 1835)
Hostinec KLINGER čp.36 postavil Albert KLINGER s finančního pomocí svého příbuzného opata a
měl ho měl v držení desítky let (+ 1858).
Od roku 1842 řídil hotel jeho zeť Josef Dionys Halbmayr (1813-1879). Přišel sem v roce 1835 jako
číšník z Münchenu a oženil se s Luisou Klingerovou. S ní zdědil i hotel KLINGER (dnes staveniště
Arnika). Pokračoval v úspěšném podnikání po boku tchána a překonal ho smělostí svých investic.
Roku 1842 KLINGER (čp.36) převzal, roku 1856 odkoupil přiléhající dům "Zlatý Lev" (čp.35) od Antonie Mikuláškové a připojil ho ke Klingeru. Na rozšířený hotel nastavil patro. Roku 1846 odkoupil od
Kratochvílů dům "U tří lilií" (čp.32) a postavil tu kavárenský salón a v roce 1870 salón přestavěl na
hotel "Halbmayrshaus" - tehdy nejmodernější hotel v městě (a v roce 1870 dokonce nový hotel HALBMAYRHAUS (po roce 1946 STALINGRAD, pak VOLGOGFRAD, a dnes opuštěný Rozkvět čp.32 na
Mírovém náměstí).
Pro syna Maxe postavil naproti hotel MAXHOF (čp.141, dnes Maxim) a na Šenově Luisin dvůr jako
velký dvůr, zásobující jeho hotely (Chebská čp.252, Bytov). Zakoupil parcelu uprostřed města a postavil provizorní dům čp. 100 ("Numero Hundert"). Zde chtěl stavět honosný reprezentační palác, ale
tento záměr zrealizoval až jiný hoteliér - Emil Baruch s hotelem Knížecí dvůr (dnes Bohemia).
Šťastná hvězda jeho osudu přivedla Halbmayra až na místo starosty. V roce 1843 byl zvolen starostou
a celkem třikrát stál v čele Mariánských Lázní (1843-1848, 1861-1864 a 1867-1873). Jeho starostování spadá do doby velkého rozvoje města – v jeho době byly zrušeny vrchnostenské vztahy, město
převzalo školu, vybírání taxy, bylo spojeno se světem železnicí atd. Halbmayr stál v čele většiny spolků, byl velitelem hasičstva, nositelem rytířského řádu císaře Františka Josefa I. atd. Byl nekorunovaným králem Mariánských Lázní (+ 2.října 1879) a je pochován v největší rodinné hrobce na hřbitově,
který v roce 1843 otvíral jako právě nastupující starosta. Svým synům připravil skvělou budoucnost a
Josef a Max překročili hranice Mariánských Lázní a podnikali po západních Čechách. Max vlastnil
v Plzni Halbmayrovy mlýny s velkopekárnou, byl spoluvlastníkem železáren v Josefově Huti a postavil
v Mariánských Lázních reprezentační vilu Luginsland (čp.336), kde chtěl dožít. Ale oba synové zůstali
bezdětní a zemřeli předčasně - starší Josef Anton HALBMAYR zdědil 1879 hotel KLINGER a zemřel v
56 letech (1846-1903), mladší Max HALBMAYR ve 48 letech (1854-1903). Jimi vymřel rod Halbmayrů.
Dům KLINGER byl přejmenován po roce 1945 na KRYM a v roce 1977 demolován.
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Hermann PUTZ (od 1820)
Postavil v roce 1820 dům čp. 39 GOLDENER ADLER (Zlatý Orel). Putz zemřel 1827 a dům převzala
vdova po něm Putzová; po ní syn Dr Med. Franz PUTZ (+1847), po něm byla majitelkou vdova a po ní
dcera. Od roku 1853 se stali majiteli Johann SCHLESINGER a manželka Marie, rozená von Sternfeld,
ovdovělá Putzová. Schlesingerovi pak zůstali majiteli 1899 - MUDr Hugo Schlesinger, 1906 a 1929
stále týž a jeho žena Anna Schlesingerová. Dům čp. 39 dostal v roce 1945 jméno SMETANA a v roce
1977 byl demolován.

Karl BREM - lékárník (od 1820)
Karl BREM se stal roku 1811 klášterním lékárníkem a od roku 1821 majitelem vlastního domu v Mariánských Lázních čp.8 s názvem ČERNÝ OREL (Schwarzer Adler, dnes Jitřenka). Do Mariánských
Lázní jezdil od roku 1811. Po lékárníku Damiánu Schulzovi se další lékárníci v klášteře rychle střídali,
a to i za nového klášterního lékaře Nehra (Peutelschmied, Waltinger, Dlaschek, Ertl). Nikdo z nich
nepobyl dlouho. Většinou šlo o "přespolní" lékárníky. Dne 24. ledna 1811 předal lékárník Wenzl Choceňský lékárnu novému zájemci Karlu BREMOVI.
Ten byl rovněž "přespolní" - ze Znojma. Už při zakládání lázní se uvažovalo o lékárně přímo u pramenů. Bremovi založili tradici lékárenskou v Mariánských Lázních. Tak jako Skalníkové ve třech generacích patřili k pojmu mariánskolázeňských parků - tak Bremové ve čtyřech generacích se stali pojmem mariánskolázeňského lékárnictví.
Historie domu. Karl BREM (*26.10.1782 Znojmo; ženat 1818, + 26. 6.1845 M.L.) v roce 1811 analyzoval Slaný pramen (Ferdinandův), který odkryl slavkovský hormistr Josef Bernard Peška a naposledy
se tu pokoušel o získání kuchyňské soli z pramene. Při analýze pomáhal krajský fyzikus z Plzně Petr
DUSCHNER. Analýza v klášterní lékárně trvala tehdy 8 dnů a výsledky se zasílaly do Prahy. Definitivně se potvrdilo, že získaná sůl není kuchyňská, ale Glauberova. Po tomto zjištění zůstal pramen
stranou pozornosti jako nezajímavý.
Ještě za svého pobytu v klášteře Teplá sepsal Karl BREM všechny jemu známé kyselky na Tepelsku,
i takové, které nezachytil ani Bohuslav BALBÍN (1679) ani Jaroslaus SCHALLER (1788) - například
Jankovickou či Mrázovskou. Roku 1812 analyzoval Křížový pramen a další rok opakoval analýzu s
bratrem Ignácem Bremem. Tehdy vyvěral vedle hlavního pramene stranou ležící nejímaný pramen, co
obsahu velmi variabilní. Říkalo se mu "Dávivá kyselka" (Brechsäuerling). Při delším stání se obohacoval, při silném čerpání brzy zůstával bez minerálního obsahu. S bratrem Ignácem prováděl Karl BREM
analýzy dalších pramenů a také slatiny při Mariině prameni. Už v roce 1816 se BREM obával, že slatiniště s léčivým substrátem je malé a bude brzy vytěženo. Snažil se proto chránit ho oplocením a dále
zákazem soukromého odebírání slatiny. Přitom pátral v okolí po rovnocenných uložištích slatiny a
nalezl je poblíž Farské kyselky (dnes Smraďoch).
Analytické postupy byly tehdy velmi složité a zdlouhavé. Také bratr Ignác BREM pracoval jako magistr
farmacie, ale pak zvolil dráhu chemika a jeho jméno z Mariánských Lázní mizí. .
Roku 1815 se pustil Karl BREM do stáčení a rozesílání džbánků s minerální vodou a 21. června 1818
otevřel - k radosti doktora Nehra - svou lázeňskou lékárnu ve Starých lázních jako filiálku tepelské
klášterní lékárny. Tehdy se zabýval především Křížovým pramenem a v roce 1817 zasypal Dávivý
pramen; ještě nějaký čas ho trápilo vnikání povrchových vod do zasypaného vývěru.
Zdejší lékárnu vybavil skvěle jako analytickou laboratoř, což si pochvaloval i chemik Prof. STEINMANN. Když BREM získal stavební parcelu vedle rozestavěného Klebelsberkova paláce, postavil
dům čp.8. Peníze na stavbu mu půjčil plzeňský krajský fyzikus Petr DUSCHNER.
Ač zemské úřady souhlasily s Bremovou lékárnou v Mariánských Lázních, připomínaly, že je třeba
přihlédnout k tomu, aby její letní činnost konkurenčně nepoškozovala lékárny v Plané a v Kynžvartu.
Přestože hrabě Kolowrat pochvalně psal, že "lékárník Brem se zasloužil o Mariánské Lázně jako
chemik a odborník", počet zájemců o novou filiálku byl tak velký, že opat Reitenberger nemohl prosadit svůj názor, aby měl BREM obě lékárny - klášterní a lázeňskou. Marně uváděl přednosti jako společné zásoby léků, nižší ceny, možnost rychlé opravy receptu přímo v lázních. Mezi lékárníky, kteří se
ucházeli se o místo zdejšího lékárníka, byl také lékárník Abel, pozdější majitel lázeňského domu
KOTVA, dále lékárník Titzl z Kynžvartu a další. Opat musel ustoupit a Karl Brem se rozhodl 20. ledna
1820,, že dá přednost mariánskolázeňské lékárně. Dne 15.dubna 1820 předal svou lékárnu v tepelském klášteře Franz BUBERLOVI. To již měla tato lékárna nové knihy po Bremovi a Brem předal Buberlovi i postupy nových vyšetřovacích metod minerálních pramenů a slatin.
V letech 1819-1820 postavil Karl BREM patrový dům "ČERNÝ OREL" a v něm umístil lékárnu. Bremův dům byl otevřen v srpnu 1820. Měl klenutý krám, prostorné stáje a 23 pokojů pro hosty. V listině
se uvádí cena domu 10 856 zlatých. Jeho manželka Antonia, rozená Klingerová, se narodila v nedalekém Mnichově, ale prý pocházela z Horšovského Týna. Bremovi měli 10 dětí.
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Dům stál na úpatí kamenolomu a Brem nacházel ve dvoře i v zahradě různé minerály a horniny, které
sbíral pro básníka Goetha. Brem byl snaživým mineralogem, což potvrzovala jeho velká sbírka minerálů, věnovaná později Schildbachům. Brem využíval Goethových botanických znalostí a zkoušel naturalizaci domácích alpinek. Ve dvoře jeho domu vyvěral zvlášť silný sirnatý pramen, který odmítali pít
koně. Vývěr nechal zasypat.
V roce 1822 pobýval u Brema švédský chemik J. J. Berzelius a společně zkoumali vzorky minerálních
vod. Za Goethových pobytů bydlívali v domě u Brema také jiní Výmarští - doktor Rehbein, rada Conta,
chirurg Voglstätt, Dankelmann z divadla, komorní zpěvák Strohmeyer, manželka sochaře Schadowa
aj. Brem dodával Goethovi různé medikamenty a Goethe býval častým hostem v jeho domě, neboť ho
zajímalo vše.
Mezi prvními Bremovými hosty byl i pruský král Friedrich Wilhelm. Jiný host, profesor Steinmann, prováděl v Bremově dobře vybavené laboratoři analýzy pramenů a byl velmi spokojen. Roku 1837 přistavil Karl BREM křídlo domu, když zakoupil sousední pozemek.
Rodina. Brem zemřel roku 1845 a dům převzala vdova Antonie, rozená Klingerová (*15.21794 Mnichov, svatba 1818, +28.5.1868). Ještě před smrtí předala dům nejstaršímu synovi ze 14 dětí - Karlovi.
Početná rodina Bremova s deseti dětmi, které přežily, vyrůstala mezi mnoha podněty - v rodině se
hodně muzicírovalo, děti se učily cizím řečem, rodina měla svou pamětní knihu, která dokumentovala
četná přátelství s významnými osobnostmi doby.
Karl Alexandr BREM druhý (-*10.8.1819, +13.12.1899 čp.98) se narodil i zemřel v Mariánských Lázních. Jako magistr farmacie dále modernizoval lékárnu, zvláště v poslední čtvrtině 19. století. Teprve
padesátiletý (v roce 1868) převzal dům i lékárnu a naopak brzy ji předal synovi Karlu Josefovi. Jeho
manželka byla Barbara (Betty) Kahlerová z Halže u Tachova (+1890). Měli šest dětí a z nich třetí byl
též lékárníkem.
Karl Josef BREM třetí (*17.2.1860, svatba 31.1.1888, +28.8.1929 v 69 letech) měl za manželku Marii, rozenou Reinigerovou (*16.1864, + 11.8.1945 v 81 letech). Měli 5 dětí: 1. Elisabeth (*1888), 2. Maria (*1889), 3. Friederika (*1892), 4. Karl (*1897), 5. Gertruda (*26.12.1903, provdána 30.111926 za
Fr.Lerchla z čp.97).
Největších životních poct a úspěchů získali Bremové právě ve třetím pokolení. Tento vnuk lékárníka
Karla BREMA (1860-1929) byl magistrem farmacie a v městě zastával úřad radního a další funkce.
Když v roce 1900 navštívil Mariánské Lázně perský šach MUZZEFIR-EDDlN (vládl v Persii 18961907), kromě léčby vyžadoval pro sebe a svůj doprovod značná množství léků. Dodávala mu je právě
Bremova lékárna "Černý Orel". Za tyto dodávky léčiv byl lékárník Karl Brem (třetí) jmenován "perským
dvorním lékárníkem" a byl mu propůjčen perský řád Lva a Slunce IV. třídy. Zůstaly zachovány dva
exotické dokumenty. Prvý, psaný francouzsky, z 18. záři 1900, je podepsán velkovezírem Persie Sadreazanem a opatřen jeho pečetí. Uvádí se v něm:
"Když léčiva, která Jste dodával Jeho císařskému
Majestátu Šachovi a Jeho doprovodu byla shledána výbornými a dobré jakosti, byl Jste jmenován
císařským perským dvorním lékárníkem, k čemuž
Vám blahopřeji. Přijměte, můj pane, ujištění mé
úcty."
Druhý dokument je psán arabsky, v záhlaví opatřen pečetí samotného perského vládce MUZEFFÍRA EDDINA s obvyklou invokaci "Bohu vznešenému náleží Říše!" a zní:
"Se zřetelem na vládnoucí dobré přátelství mezi
oběma říšemi, Iránem a Rakouskem, a z naší
milostivé císařské náklonnosti vůči panu Karlu
Bremovi, Mag. Pharm., městskému radnímu a
lékárníku v Mariánských Lázních, vyznamenali
jsme téhož v roce "Set-schgan-yil" propůjčením
Řádu Lva a Slunce IV.třídy, aby si jím ozdobil
svou čestmilovnou hruď a těše se ze své slávy,
mohl svou hlavu vysoko nosit. Napsáno v měsíci
Djemadi Clawel 1318."

Obrázek 9. Lékárna "Schwarzer Adler" otevřena v Bremově domě v srpnu 1820.

16
Udělení cizích vyznamenání vyžadovalo v Rakousko-Uhersku jejich schválení císařem, čehož se dostalo Bremovi rozhodnutím císaře 14.prosince 1900. Teprve pak mohl vyznamenání veřejně nosit a
používat čestné tituly. Rovněž srbský král Alexandr I. udělil Bremovi 12.července 1902 srbské vyznamenání - řád Takovský IV.stupně. V roce 1905 získal Brem povolení císaře Františka Josefa I. užívat
titul dvorního lékárníka Jeho Veličenstva Edwarda VII., krále anglického. Ještě v roce 1908 jej jmenoval Filip Orleánský svým dvorním dodavatelem. Dekret byl vystaven 28. září 1908 ve Wood Nortonu.
Karl Josef Brem (třetí) zakoupil od Fischlů dům ZLATÝ SOKOL a sem přeložil rodinnou lékárnu. Otcovský dům čp. 8, ležící nyní stranou lázeňského ruchu, prodal před 1906 obchodníkovi Ignáci FANTESOVI, obchodníkovi střižním zbožím (do 1914). Za první republiky vlastnili dům Fantesovi, adresář 1929 uvádí majitelku Josefinu FANTESOVOU a v domě bydlící příbuzné: Oskar a Emilie Fantesovi; zubní lékař MUDr. Phillipp STEINIGER a Hermína, rozená Fantesová, a Kurt Steiniger, student.
Bohatý Karel Josef BREM (třetí) postavil v kamenolomu nad městem (při zatáčce dnešní Karlovarské
silnice) půvabný dům SVATÝ HUBERTUS, který mu projektoval vídeňský architekt Arnold Heymann.
Provoz lékárny v městě v domě Zlatý Sokol pronajal Braunerovi z Prahy. Za hospodářské krize po
první světové válce musel však ve finanční tísni oba domy prodat. Dům Svatý Hubertus koupili
Zischkovi, majitelé sousedního hotelu Esplanade z roku 1911, a Zlatý Sokol rodina Fürstů.
Karl Brem (třetí) zemřel v 70 letech (+1929) a je v rodinné hrobce stejně jako jeho žena Marie Bremová (*1864, +11.8.1945) a poslední z jejich pěti dětí Karel Brem čtvrtý (+14.7.1945). Není známo, zda
tu leží ještě některá ze čtyř dcer (Elisabeth *1888, Maria *1889, Friederike *1892, Gertrude *1903).
Také Karl BREM čtvrtý (*2.12.1897 svatba 3.10.1925, +14.7.1945) byl lékárníkem. Oženil se 1925 s
Marií Wendovou ze Žlutic. Znovu si pronajal bývalou rodnou lékárnu "Černý orel" i laboratoře ale to
vše v domě ZLATÝ SOKOL. Lékárnu vedl pod starým názvem "OREL" (ADLERAPOTHEKE). Bremova lékárna byla v roce 1940 přeložena z domu Zlatý Sokol do protějšího domu Lucker (dnes Jalta).
Tento poslední z Bremů zemřel 48letý v létě 1945 ve stejné době jako jeho 81letá matka Marie Bremová. Příčiny jejich smrti nejsou známy.
RODINNÁ HROBKA moravských Bremů je na zdejším hřbitově vpravo při vstupní zdi, ale nemá uvedena žádná jména. Odpočívají tu čtyři generace lékárníků Bremů. Monumentální hrobka je historizující napodobení vídeňského slohu ve stylu pražských Maxů a vídeňského Canovy. Půvabná socha
"Loučení" v životní velikosti zdobí hrobku, na níž je jen prostý nápis "Familie Carl Brem". Dům čp.38
Zlatý sokol byl přejmenován v roce 1945 na OCEÁN a v roce 1977 demolován.

Josef HÁJEK (od 1821)
Postavil dům čp.21 ZLATÝ ANDĚL
Rodina. Josef Hájek, Čech, vysloužilý feldvébl, (*1771 v Josefově, oženil se 1802, + 30.12.1856) a
jeho paní Tereza rozená Langová (*3.2.1780, +27.10.1852) pocházela z Rájova. Měli sedm dětí: 1.
Elisabeth (*1798), 2. Anna (*1807) 3. Magdalena (*1809) 4. Franziska (*4.5.1811 provdána 11.1.1831
za Josefa Koehlera ( 1806-1869) 5. Katharina (*+ 1813), 6. Franz (*+1816) 7. Theresia (*+ 1816).
Dům. Po smrti Hájka (+1856) se rychle měnili majitelé domu čp.21. Dům převzal Josef Koehler
(+1869), po něm Franz Zeidler, pak Karl Frank, Kraemling (+1870), Gustav Zeidler od 1870. Adresář
1898 uvádí majitele Antona HOCHSIEDERA a v rukou této rodiny dům zůstal do roku 1945.

Ferdinand Schmidt - kovář (1830)
Roku 1830 staví za špitálem své kovářství jako patrový dům Ferdinand SCHMID. Název domu JETELOVÝ LÍSTEK (Kleeblatt) zůstal do roku 1945. V domě pobýval na léčení v roce 1842 hudební skladatel Richard Wagner.
Rodina. Ferdinand SCHMID (*1760 +29.1.1850 v 90 letech) se oženil 10.1.1786 v Teplé. Jeho manželka Katharina, rozená Koehlerová (*23.3.1765 + 28.3.1848 v 83 letech). Měli dva syny a šest dcer v
letech 1786 až 1808). Také syn Josef Kaspar SCHMID (*28.2.1800, + 6.6.1862) byl kovářem zde. Po
jeho smrti byla majitelkou vdova Thekla, rozená Schneiderová z Teplé (*14.4.1814, svatba 21.3.1835,
+ 21.2.1890). Měli devět dětí.
Dům. Zůstával v rukou Schmidů ještě v sedmdesátých letech 19.století. Dalším majitelem se stal
Josef SPECKNER (*15.5. 1839) s manželkou Marií, rozenou Aixnerovou (*10.4.1851). Měli 5 dětí a
roku 1906 se uvádí majiteli dědicové Specknerovy. Adresář 1929 uvádí majitelky Fanny Specknerovou a Marii Ungerovou. Po roce 1930 se stal majitelem byl MUDr. ELSCHNIG (*22.8.1863 LeibnitzStruk, svatba 28.7.1893 Štýrský Hradec, + 13.11.1939 ve Vídni při uliční srážce tramvaje s autem a je
pohřben v Mariánských Lázních).
Elschnigovi měli dvě dcery – Emmu a Martu. Obě se provdaly za mariánskolázeňské doktory. Profesor MUDr. Anton Elschnig pak trávil posledních šest let života zčásti v Mariánských Lázních.
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OVÁ se provdala 18.4.1837 za lázeňského
láze ského léka
lékaře,, který byl ve funkci druhého zř
zzřídelního
ídelního lékaře
lékař Mariánských Lázní - Leopolda HERZIGA (*6.7.1807, svatba
vatba 18.4.1837 +18.1.1880). Mě
Měli šest dětí.
tí.
Až roku 1890 převzal
převzal
evzal rodný d
dům
dům jejich slavný syn August HERZIG (*20.3.1839, svatba 1868,
+25.9.1901), který byl starostou ve dvou volebních obdobích 1873-1880
+25.9.1901),
1873 1880 a 1892-1899.
1892 1899. Jeho manželka
manže
byla Maria Ida (?),, rozená Weithofová
We thofová z Vídně
Vídn (*26.2.1847,
(*26.2.1847, +18. 4.1920).
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Měli 4 děti: Maria (*1869), Martha (*1872), Gabriela (*1877) a JUDr. Augusta Johana (*20.11.1878,
svatba 30.8.1926 Brno s MUDr. Marií Thomasovou ze Svitav na Moravě). Její rodiče byli Franz Thomas, ředitel školy ve Svitavách, a Marie, rozená Pitschová. Mladí měli dvě děti: 1. Walter August
(*18.10.1929) a Ilse Ida (*15.11.1932). - Dům Zelený kříž byl až po roce 1945 přejmenován na Split.

Domy v Poštovní ulici (1819-1828)
Poměrně časně se stavěly domy na vyvýšené cestě nad lukami k mlýnu a daly vznik Mlýnské uličce
(dnes Poštovní). Byly to domy
WEISSES RÖSSL (Bílý kůň) čp.54 z roku 1819 kováře Matthiase SCHICKERA
GOLDENER BRUNNEN (Zlatý pramen) čp.55, z roku 1819 - dům postavil Anton Otto (+1852).
FEIGENBAUM (Fíkovník) čp.56 z roku 1819 postavil Friedrich Walter (+1862)
DREI MOHREN (Tři mouřeníni) čp.57 z roku 1826 postavil Johann Utschig
BLAUER SCHLÜSSEL (Modrý Klíč) čp.58 z roku 1826 postavil Franz Rauch .
DREI LERCHEN (Tři skřivánci), později GOLDENES SCHILD (Zlatý štít) čp.59 pocházel z roku 1828 a
postavil ho Michael Mager
BLAUER HECHT (Modrá štika) čp.60 z roku 1828 - postavil Andreas Schurwan (+1840)

Školní seznam dětí v Mariánských Lázních v roce 1834
Objevují se další jména, která sepsal učitel do uchovaného školního seznamu dětí z roku 1834 včetně
původu rodičů. Škola měla 54 dětí se 33 příjmeními. Byly tu děti z těchto rodin: :
1. Achterling (tkadlec z Cebivi)
2. Bauer z Hamrníků
3. Karl Brem ze Znojma, lékárník a majitel domu Černý Orel (čp.8)
4. Adalbert Danzer ze Sangerbergu, lázeňský lékař a majitel domu Král Bavorský (čp.4)
5. Gaksch z Chýše,
6. Güntner z Mnichova,
7. Holzl z Krušnohoří,
8. Hallasch ze Štipoklas,
9. Hammer z Raušenbachu (od 1786)
10. Haring z Chlumu,
11. Hartl z Waldsassen,
12. Huber z Mnichova,
13. Klinger ze Žlutic,
14. Kratochvíl ze Smíchova,
15. Kubát z Jičína (od 1818)
16. Lerchl z Bavorska , postavil 1810 dům SLUNCE (čp.30)
17. Nießner z Waldsassen,
18. Muschik z Holubína,
19. Neubauer z Heřmanova,
20. Putz z Mnichova,
21. Rauch od Plas,
22. Thaddaeus Rubritius z Berouna,
23. Schmidt (Česká Domaslav),
24. Schmutzer (Anußen?),
25. Schneider z Kynžvartu,
26. Josef Schurwon z Mnichova (kapelník 1821-1842)
27. Schwab (?),
28. Daniel Ullmann z Bochova (1797-1844), majitel domu čp.24
29. Walter z Pruska,
30. Zeidler,
31. Zickler z Kynšperka.
V letech 1825-1837 byl zdejším učitelem Ferdinand WESSNITZER (+1870 ve Vildštejnu). Jeho seznam školních dětí zachycuje jen rodiny s dětmi školou povinnými. Ostatní rodiny chybějí - bez dětí
nebo s dětmi mimoškolními.
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Byla to příjmení: Schund z Bezvěrova, Kriegelsteion Rittter von SternfeId z Chebu, Ingrischovi z
Ovesných Kladrub (od 1811), Braun z PIané, Schickerovi z Úšovic, Hablovi ze Zádubu, Beuchl z
Falknova, Lang z Bochova, HeidIer z FaIknova, Abel z Prahy, Seidl z Vlkovic, Scheu z Donauschingen.

První voličské listiny v Mariánských Lázních z roku 1848
Listina voličů v roce 1848 zachycuje osadníky, což upřesňuje školní seznam z roku 1834. Jde o jména: Hacker (Wurpschitz), Schneider (Podbořany), Herzig (Klášter Teplá), SchiIdbach und Kroha
(Šmelctál), Pittrof (Karlovy Vary), Eckert a Pribul (Bor), Steiner (Sorghof), Grimm, Kohler a Wenzl
(Úšovice), Krautzberger (Šenfeld/Krásno), Skalnik (Hořín u Mělníka ), Pfrogner, Lippert, Fechte, Reitenberger, Schwippl a Steinhäuser (všichni Úterý), Weiß (Rájov), Stark, SchindIer, Gotz, Korn a HiId
(Město Teplá), HaIbmayr (Au bei München), Metzner (Dankwitz v Sasku), Laß (FaIknov), Schenk,
Urban, Ruppert, Reußmann a Bachmann (všichni Kynžvart), Lucka und Frankl (Praha), Hanisch (Česká Lípa), Schönbach (Vídeň), Sänger (Svatý Martin), Kostler (Žandov), Otto (Nejdek), Fritsch (Česká
Kamenice), Feiler (Grafengrün/Háj), MüIler a Utschig (Mnichov), Zizek, GIeisinger, Kraus, HawIik a
Seckl (Hamrníky), Schoppl (Ovčí Domky-Teplá).

Řemeslnictvo v Mariánských Lázních
V polovině 19.století byli v Mariánských Lázních tito řemeslníci:
Ševci (celkem 7): Bauer, Eckert, Guntner, Utschig, Weiß, Rubritius a Ruppert.
Provazník: Korn.
Klempíři: Anton a Martin Otto z Nejdku.
Truhláři (celkem 7): TischIer: Gleisinger, MüIIer, Schmutzer, ZickIer, Schwab, Utschig a WaIter.
Hodináři (celkem 2): HiId a Schwippl.
Kolář: Fechter. Bednář: Seckl. Tesař: Riedl. l
Malíř pokojů: Stark.
Formanů bylo deset, ale jen dva z Mariánských Lázní: FeiIer a Grimm.
Obchodníci smíšeným zbožím: SchiIdbach v Goethově domě, HaIIasch ve Zlaté lodi, Slivenský v domě Dresden, Lippert v domě Lucker a Ingrisch v domě Londýn
Pekaři (celkem 6): HalIasch, Lehrl, Neubauer, Scherer, Wenzl a Ingrisch.
Vazač knih: Gotz.
Cukrář: Mießner.
Soustružník: Kraus
Barvíř: Zickler. Střihač sukna: Reismann.
Řezníci (celkem 7): Buberl, Kießwetter, Kostler, Kratochvlll, Ruppert, Schucker a Braun; Pimpl, rovněž
řezník, docházející sem z Rájova a nájemce Lesního mlýna. Po 1850 docházející Modes ze Žandova.
Kadeřník a lázeňský: Klinger.
Sklář: Pittroff (1853 zde zemřel Roller),
Zlatníci: Bauer a Röhlig. Cínař: Götzl z Krásna/Šenfeld.
Rukavičkář: Zizek.
Kováři: Schmidt a Schucker; a Schoppl na Šenově
Speciální pánský krejčí (tzv. Marchande des Modes): Krautzberger.
Mlynář: Schneider.
Perníkář: Reitenberger, před ním Beuchl.
Sedláři: Lerchl, Gottfried a Friedrich Metzner.
Zámečníci: Bachmann, Rauch a Steinhäuser.
Krejčí (celkem 11): Hawlik, Härtl, Schindler, Schönbach, Schwab, Urban, Mühlfenzl ze Tří Seker,
Neuberg, Pribul, Sänger a Pfrogner.
V roce 1930 zde bylo již 37 ševců, 37 fiakristů, 20 cukrářů, 16 řezníků, 45 holičů, 56 dámských a 34
pánských krejčí, 11 hodinářů 15 pekařů atd.atd. - celkem 1930 hlášených řemeslníků.
V roce 1824 měly Mariánské Lázně 41 domů, v roce 1852 již 82 domů a 1090 obyvatel. V roce 1939
to bylo 524 domů a 7000 obyvatel.
Závěrem. Při získávání faktografického materiálu (data osob, majitelé) bylo použito (1) knihy Ludolfa
.STAABa (1872) (2) knihy "Alt Marienbad" Michala URBANa (1902), (3) rodinné kroniky Mariánských
Lázní, uložené v archivu v Chebu. Porovnání údajů u některých domů s katastrálních knihami bohužel
ukázalo nesrovnalosti, ale nebylo možné po roce 1992 překontrolovat údaje podle pozemkových knih.
Pramen: Josef Neubauer 1969
=============================================================================
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Uvedené informace z roku 1834 zpracovala doktorka Elisabeth Reinigerová v jubilejním vydání "Marienbader Zeitung" z 15.dubna 1933. Číslo novin tehdy vyšlo u příležitosti 60 let založení novin.

Plánek domů u Křížového pramene (po 1818) ještě se starými původními čísly:
21= Bílá Růže (dnes čp.24 - naposledy hotel Lipsko, zbořeno 1960),
22= Strauss (čp.25 - původní Hammerova chaloupka přesunuta na parcelu 50.),
23= Zlatá Koule (čp.26 - Nehrův dům s kůlnou vzadu ),
24=Vavřínový věnec (čp.27 - druhý Nehrův dům na levém břehu Mlýnského potoka),
25=Tři lípy (čp.29, původní Fischerova chaloupka, přesunutá na parcelu 51.)
26=Princ (čp.28 - Baierův domek z roku 1807, na kresbách jen jako přízemní domek),
27=Melone (čp.91- Baierův domek z roku 1807 rovněž přízemní),
28= Slunce (čp.30),
29= Stadt Dresden (čp.33 - z roku 1818, Langův nízký domek, později Slivenští),
30= Regensburg (čp.34 - z roku 1819),
31= Zlatý Lev (čp.35 - později sloučeno 1856 s hotelem Klinger)
32= Klinger (čp.36 - první hostinský dvůr z roku 1820), 33= Říman (čp.37- Heidlerův dům)
Nalevo (pod parcelami 53, 54, 55) zakreslen zaniklý tok Mlýnského potoka s Mlýnským rybníkem, z něhož původně náhon mířil přímo k mlýnu (čp.31)!! Dnes Purkyňova ulice nebyla zprvu v plánu !!
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