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Podrobně o historii české školy (dnes se používá obecně označení „škola Jih“) viz HAMELI-
KA čís. 11-12/1998 podle školní kroniky 1919-1938. 
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   Z historie gymnázia Mariánské Lázně  1920-2005 
 

Založení nižšího reálného gymnázia 
V Mariánských Lázních bylo založeno nižší (4 třídní) reálné gymnázium krátce po první světové válce. 
V roce 1920 vzniklo „Rodičovské sdružení k podpoře středního školství v Mariánských Lázních“ a 
skupině nadšenců v čele s městským radním doktorem STARKEM se podařilo otevřít gymnázium ze 
soukromých prostředků rodičů a za podpory města. Šlo o vlastně jakési kursy podle výukového plánu 
pro reálná gymnázia.  

Zprvu byly otevřeny dvě třídy nižšího gymnázia. Vedení města vyšlo nadšencům vstříc a uvolnilo pro-
story, které sloužily v domě NEHR (Lesní ulice čp.174) pro zkoušení členů městského lázeňského 
orchestru. Když přibyly další dvě třídy, musely být umístěny v sousedním domě CORFU a v židovské 
modlitebně. Škola zprvu nebyla veřejnou a studenti museli skládat zkoušky za každý semestr na reál-
ném gymnáziu v Karlových Varech, kde pak dostávali i vysvědčení.  

V roce 1925 převzalo reálné gymnázium oficiálně město a umístilo je do tehdejší školy JIH (tehdy 
dnešní hotelová škola). Učitelský sbor tvořili Prof. DOBERAUER, P.SCHNEIDER a MOTYKA, Prof. 
Franz GÖRGL, Dr. Otto SCHMIDT (+1944), Prof. ASCHENBRENNER, Prof.Dr. Elisabeth REINIGE-
ROVÁ (dějepis), Prof. Alois KLUG, Prof. Karl EIGERMANN, slečna Dr. WERNICKE, Prof. MICHEL, 
Prof. Wenzel LERCHL (pozdější zasloužilý sepisovatel válečné kroniky Mariánských Lázní v letech 
1942-1945, kdy už nevycházely místní noviny), Otto GLEY, Wilhelm MODES. 

 

V roce 1931 proběhla komplexní školní revize Městského reálného gymnázia a inspekce dala dob-
rozdání, aby se škola stala veřejnou. A tak výnosem zemské školní rady získala tzv. veřejné (celostát-
ní) právo. Zprvu zůstával oficiální název školy ("Městské gymnázium" - Städtisches Gymnasium). Už 
nebylo nutné skládat privátní zkoušky, gymnázium samo provádělo přijímání studentů a vydávalo 
vysvědčení s plnou celostátní právoplatností. Studovali  tu žáci z okresů Mariánské Lázně a Teplá. 
Ředitelem gymnázia se stal  (a zůstal jím až do roku 1942) služebně nejstarší - profesor Franz GÖR-
GL     z Úšovic. Po něm v letech 1942-1945 byl ředitelem profesor Karl EIGERMANN.  

 

 

Monumentální budova hotelové školy (Gastgewerbe – Hotelfachschule) ve 30. letech 20. století, 
původn ě projektovaná jako lé čebný ústav chorob ledvin a cest mo čových po roce 1914.  
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O německém gymnáziu a školní budově za války 1941-45 
Už v roce 1938 byla škola přebudována na vyšší (8-třídní) gymnázium a po připojení k Německu do-
stala i státní správu (1938-1945). Tehdejší budova školy JIH (dnes hotelová škola) byla přejmenována 
na Hermann-Esser-Schule . V roce 1942 v důsledku nemoci odstoupil ředitel Görgl († podzim 1942) a 
ředitelem se stal Prof. Karl EIGERMANN. Poslední léta druhé světové války byla velmi obtížná co do 
udržení výuky, neboť učitelé odcházeli na fronty a vyučování vedly pouze náhradní síly. Také studenti 
se museli zapojovat do válečných služeb. V roce 1944 se uvádí, že mariánskolázeňští studenti vyšší 
školy (Oberschule) v Plané odjeli jako pomocná služba protiletecké obrany do Halle (16letí - ročník 
1928). Tito studenti prošli vojenským výcvikem a z Halle byli přeloženi k protiletecké obraně do Plzně.  

Mladší studenti v městě byli často vysíláni na různé práce. Například v únoru 1944 studenti a žáci 4. a 
5.tříd museli čistit koleje tramvaje od nádraží k Šenovu. Když byla obsazena škola raněnými vojáky a 
uprchlíky, byla ze žáků hotelové školy, obchodní školy a gymnázia zřízena stálá dozorčí služba ve dne 
i v noci, se slibem, že dostanou odškodnění v penězích. Do budovy sem přešla také chlapecká obec-
ná škola z nedaleké bývalé České školy (kterou na podzim 1944 obsadil vojenský lazaret). Rozšířily 
se vši a děti musely být pravidelně prohlíženy, protože v lékárnách nebyly k dostání žádné masti proti 
vším. Na podzim 1944 se stali 16letí studenti povinně příslušníky folksšturmu (německé domobrany) a 
prováděla se vojenská cvičení v parku před školou Hermann-Essera. Zima 1944-1945 se vyznačovala 
již pravidelnými denními nálety, krátily se příděly potravin, nebylo uhlí k vytápění budovy školy a bylo 
nutno prodloužit vánoční prázdniny.  Dne  9.12.1944 se uvádělo, že ze střední školy (Oberschule) 
dosud padlo 41 bývalých žáků a také profesor dr.Otto Schmidt; čtyři z žáků byli nezvěstní. 

6.ledna 1945 se stala budova HERMANN-ESSER-SCHULE (čp. 449) lazaretem s výjimkou třetího 
patra, kde zůstala hotelová škola. Střední školy dostaly jen tři místnosti v parteru pro šest tříd. Vyučo-
vání bylo obden a celoodpolední. Chlapecká obecná škola měla ve škole jen dvě místnosti.  

Česká škola v Mariánských Lázních 
Od počátku Mariánských Lázní byl mezi obyvatelstvem zastoupen český živel jako nezanedbatelná 
složka prvních budovatelů. Na tom nic nemění to, že během 19. století splynula vlivem smíšených 
česko-německých manželství s německým mořem, neboť poněmčení bylo ovlivňováno převahou ně-
meckých lázeňských hostů. Z českých rodin tu žili Skalníkovi, Kubátovi, Hájkovi, Kratochvílovi, Sliven-
ští z Prahy.   

Nová vlna Čechů přišla kon-
cem 19.století do rychle se 
rozvíjejících Mariánských Lázní 
za prací. Hlásit se příliš k  čes-
ké národnosti  však už nebylo 
jednoduché – německý nacio-
nalismus se rozmáhal. V té 
době zde žili ve významnějším 
postavení Češi Prof. Ladislav 
Mladějovský, Josef Mizera a 
Mečířovi. Brzy po vzniku Čes-
koslovenska se český živel 
rychle konsolidoval a projevem 
této životnosti byl vznik české-
ho školství. Dne 16.září 1919 
začalo provizorní vyu čování  
v české škole. Přihlášeno bylo 
53 dětí! Dosud nebyla budova 
a zprvu se tedy učilo 
v německé škole Sever,               

pak v domě Emma, v Bílém Kříži (Mars), v české vile Praha (Husova čp.443). Dne 6.října 1919 vydá-
vá Zemská školní rada oficiální povolení české menšinové školy v Mariánských Lázních. Škola byla 
podporována přítomnou československou vojenskou posádkou, spolkem Národní Jednota Severo-
česká a dalšími vznikajícími českými institucemi. V čele školy stál Josef HOŘEJŠÍ. Druhý školní rok 
1920/ 1921 měl 50 žáků, ale žádnou budovu. Naděje, že pro školu bude získán nedostavěný léčebný 
areál ledvinových chorob (Nierenheistätte), brzy zanikla a řešením bylo zakoupit pozemek pro stavbu 
vlastní školy. Dne 9. září 1923 byla otev řena první česká škola, postavená naproti léčebnému areá-
lu ledvinových chorob, který nakonec obsadily německé školy. Do české školy nastoupilo 132 žáků.  

První česká škola (dnes část areálu školy Jih) slavnostn ě otvíraná 
9. září 1923 – ješt ě za prvního u čitele Josefa Ho řejšího. A za p ří-
tomnosti českého poslance  NS Františka Lukavského z  Plzně.  
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Když 9. března 1924 při obecních volbách došlo k rozkolu v české menšině, došlo i k odvolání  učitel-

ského sboru a především 
Josefa Hořejšího, který 
připravil cestu k založení 
české měšťanky a čes-
kých menšinových škol 
v Drmoulu, Úšovicích, 
Kynžvartě a Velké Hleď-
sebi. 

Dne 1. září 1924 začal 
školní rok s novým u či-
telským sborem, v čele s 
ředitelem Vojt ěchem 
Landou , který zůstal ve 
funkci po celou první re-
publiku. Byly zde tři třídy 
obecné školy  a právě za-
ložená česká měšťanská 
škola (1.třída).  

1.září 1925 otevřen II. ročník měšťanky, 1.září 1926 otevřen III.ročník měšťanky. Budova nestačila a 
tak začala novostavba české školy ( jako přístavba ke starší budově). 1.září 1927 byl otevřen. 
IV.ročník měšťanky a celkem bylo 140 žáků. Nouzově se učilo i v nedokončené novostavbě školy.  

30 června 1928 byl slavnostn ě otev řen český školní areál  (dnes škola Jih)  za účasti 2500 osob 
z celého západočeského kraje. Nádherná budova měla dostatek prostorů, slavnostní síň a byty pro 
učitele. 1. 2. 1929 byla zde otevřena také česká pětiměsíční škola rodinná. 

K 1. září 1937 měla škola 269 žáků a v mateřské škole bylo 22 dětí.  Neklidný rok 1938 přinesl i odliv 
žáků. K 1. září 1938 tu bylo 232 žáků a v mateřské škole 28 dětí. Vyučování muselo být po několika 
dnech přerušeno pro nepokoje v městě, Masarykova ozdravovna (z roku 1933) byla přestěhována do 
Načeradce u Vlašimě, 29.září 1938 musel Vojtěch LANDA českou školu uzavřít. Byla opuštěna Čechy 
na řadu let. 

Založení českého gymnázia po válce 
České gymnázium v Mariánských Lázních bylo založeno krátce po válce v roce 1945 výnosem minis-
terstva školství a osvěty dne  6.září 1945 a nedávno, v roce 2005 oslavilo 60leté jubileum. Dosud žijí 
pamětníci-učitelé, kteří tu tehdy začínali a vzpomínají na nadšení při zakládání českého reálného 
gymnázia v tradičně německém prostředí. 

Do čela nového českého školství na okrese Mariánské Lázně se postavil Rudolf MA ŘÍK z Českých 
Budějovic , okresní školní inspektor, nadšený vlastenec, který přišel v červnu 1945 do Mariánských 
Lázní  s pověřením k vybudování potřebného nového školství. Mezi nejmladšími jeho spolupracovníky 
byl Jan PŘÍHODA (pozdější starosta Mariánských Lázní). Často vzpomínali na nelehké začátky 
v druhé polovině roku 1945, na ovzduší prosycené nenávistí, zlobou a touhou po odvetě nacisticky 
smýšlejících 40 tisíc německých obyvatel v městě, včetně raněných německých vojáků, uprchlíků a 
nemocných v berlínských nemocnicích. Škola byla umístěna do bývalého německého gymnázia (dnes 
hotelová škola).  

Prvním českým ředitelem byl Eduard ČERNÝ, profesor českého jazyka a latiny na gyrnnáziu v Čes-
kých Budějovicích. Inspektor MAŔÍK uvádí, že v budově školy začala výuka 17. září 1945 takto:  
obecná škola s 93 žáky (12 učitelů), měšťanská škola s 45 žáky (4 učitelé, rovněž  zahájily Lázně 
Kynžvart s 10 žáky a později přibyla i měšťanská škola Tři Sekery). Gymnázium (všech 8 tříd) začalo 
výuku až 17. října 1945, a to v budově hotelové školy. Během roku 1945/46 přibývalo trvale žactva na 
okrese  a k 31. prosinci 1946 bylo  na okrese Mariánské Lázně celkem v obecných školách 35 tříd, 
1062 žáků a 40 učitelů, v měšťanských školách 14 tříd, 376 žáků a 20 učitelů!   

Ke škole patřil také internát v budově WINDSOR v Třebízského ulici.  

 

Moderní areál české školy byl s  velkou slávou otev řen 30.června 1928  
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Gymnázium tedy zprvu sídlilo v dnešní hotelové škole, později ve škole Sever a od roku 1949 se stalo 
součástí gymnázia v Plané, a to až do roku 1960.  Pak se vrátilo do Mariánských Lázní, ale do zá-
kladní školy v Úšovicích a mělo formu jedenáctiletky. V roce 1972 se přestěhovalo do Ruské ulici do 
školy Sever, kde dodnes sídlí.   

U příležitosti 60 let českého gymnázia vydal ředitel gymnázia Mgr. Jaroslav SMAZAL publikaci  
„Almanach G-1945-2005 Mariánské Lázn ě“  se seznamy absolventů gymnázia od roku 1946, sou-
časných studentů, pedagogického sboru od roku 1945 do současnosti.  Kapitola „Malý výlet do histo-
rie“ je dílem ředitele školy Mgr. Jaroslava SMAZALA a z ní vyjímáme poválečnou část: 

„V prvním školním roce mělo gymnázium  jen 7 tříd, nebyl otevřen 1. ročník. V dalším školním roce 
1946/47 už mělo gymnázium plný stav 8 tříd a 149 žáků a od tohoto školního roku  bylo umístěno       
v nynější budově v Ruske ulici čp.355. 

V roce 1948 došlo na této škole k projevu nesouhlasu studentů se státní mocí (aféra s nástěnkou k 
výročí prezidenta Edvarda Beneše, mající za následek dokonce soudní rozsudky a uvěznění několika 
profesorů a vyloučení studentů) a gymnázium bylo přeloženo do nedaleké Plané. Formálně bylo toto 
rozhodnutí odůvodněno "optimalizací sítě středních škol".  

Do Plané odešel i ředitel E. Černý a pracemi souvisejícími s likvidací školy byl pověřen jako ředitel     
V. Pospíšil. Vyhnanství trvalo 11 let, teprve v roce 1960 se gymnázium vrátilo do Mariánských Lázní a 
zahájilo výuku jako Jedenáctiletá střední škola. 

Škola byla umístěna do budovy v Úšovicích. O tři roky později byla změněna na Střední všeobecně 
vzdělávací školu (tzv. SVVŠ). Celou dobu od znovuotevření v roce 1960 až do roku 1969 byl ředitelem 
Miloslav Pelc, který se nemálo zasloužil o to, že se gymnázium do Mariánských Lázní vrátilo.  

Po jeho odchodu se stal ředitelem Jindřich Korbelář, s jehož jménem je spojeno jednak přejmenování 
školy konečně opět na gymnázium, ale také kádrové prověrky po roce 1970, kterými v té době pro-
cházela celá společnost. 

V roce 1972 se gymnázium opět stěhovalo do své původní budovy v Ruské ulici č.355, kde od té doby 
působí dodnes společně s 2. ZŠ Sever. Od roku 1973 byla ředitelkou Alena Horáčková, která přispěla 
k uklidnění pedagogického sboru po prověrkách a všeobecně konsolidaci školy.1 Stala se zatím nejdé-
le sloužící ředitelkou českého gymnázia v Mariánských Lázních, a to 12 let, až do roku 1985, kdy se 
stal ředitelem Jiří Matoušek. Za jeho působení došlo také k několika změnám.  

Byla zahájena výuka víceletého studia (nejprve sedmileté, později osmileté), ale zároveň bylo upuště-
no od čtyřletého studia, což - jak se později ukázalo - byla chyba. Ředitel měl představu, že škola 
bude fungovat jako osmileté gymnázium s dvěma třídami v ročníku, tedy celkem 16 tříd. Tato předsta-
va se nikdy neuskutečnila. Nejvíce studentů mělo gymnázium ve školním roce 1993/94, a to 426 stu-
dentů ve 14 třídách.  

Pak začal útlum čtyřletého studia a počet tříd i studentů se začal snižovat. Nejnižší naplněnost školy 
byla ve školním roce 1998/99, kdy mělo gymnázium jen 11 tříd a 321 studentů. 

Od roku 1993 je ředitelem Jaroslav Smazal. Kromě snahy o získání více financí pro školu založením 
Nadace Gymnázia a investováním do materiálního vybavení školy (televizory a videa, nová učebna 
počítačů, nová učebna seminářů, nové kabinety) usiloval zejména o návrat čtyřletého studia, které by 
mělo být paralelní s osmiletým.  

Po marném pokusu v roce 1998 se to podařilo až ve školním roce 1999/2000, kdy byl otevřen nový 1. 
ročník čtyřletého studia, a to přesto, že všeobecně ve školství vládne spíše redukce. Snahou součas-
ného vedení je rozvíjet gymnázium o nejméně 12 třídách, a to 8 v osmiletém cyklu a 4 ve čtyřletém. 
Tak se spojila tradice s potřebou současné doby na všeobecné středoškolské vzdělávání v našem 
regionu.“  

                                                      
1)  Pan ředitel SMAZAL  sice ocenil všeobecnou „konsolidaci“ ve škole za paní ředitelky Horáčkové, ale zcela vynechává o 
jakou „konsolidaci“ vlastně šlo. Sem totiž patřily i kádrové dopady na žáky, kteří sice přijímací zkoušky na gymnázium 
udělali, ale na základě rozhodnutí paní ředitelky nebyli přijati (1975-1984). I když bylo zřejmé, že taková rozhodnutí dostá-
vala paní ředitelka jako příkaz od vyšších stranických orgánů,  byla bohužel vykonavatelkou  těchto rozhodnutí, jimž se 
podřídila. Tato politická zvůle se dotkla – myslím – více dětí, i mého syna, který sice přijímačky do gymnázia v roce 1975 
udělal, ale přijat nebyl. Domnívali jsme se tehdy naivně, že gymnázium je přeplněno, a požádali o přijetí syna na gymnázium 
v Klatovech a potom v Plzni. Nutno uvést, že nepřišla nikdy žádná písemná odpověď a teprve na dotaz na ministerstvu byly 
jen telefonicky potvrzeny politické důvody s radou, aby se syn nepokoušel dostat se do nějaké střední školy.  Nastoupil jako 
dělník do továrny v Praze, kde se při zaměstnání  vyučil na nově organizovaném učilišti s maturitou. Tehdejší školské i poli-
tické orgány se vyhýbaly písemným odpovědím a sdělením jako čert kříže. Je mi líto, že pan ředitel SMAZAL opomenul toto 
období za ředitelky Horáčkové s kádrovými zásahy, které se dle mého soudu dotkly i některých učitelů.  
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Navrátíme-li se k seznamu absolventů gymnázia, nacházíme desítky známých jmen, z nichž 
v almanachu byl připomenut MUDr. Grenady Engel, RNDr. Petr Somol, Ph.D. K nim však připomeňme 
alespoň pár nejznámějších jmen: profesora Milana Knížáka, ředitele Národní galerie v Praze, plzeň-
ského rodáka (*1940), který vystudoval na gymnáziu v Plané; Mgr.Ellen Příhodovou-Volavkovou, první 
starostku Mariánských Lázní; ze sportu sestry Alenu a Šárku Baťkovy; význačného golfistu MUDr. 
Stanislava Kopejka; dlouholetého ředitele správy CHKO Slavkovský Les Ing. Jana Schlossara; spo-
luzakladatele HAMELIKY v roce 1972  sociologa PhDr. Vladimíra Mašáta; redaktorku PhDr. Helenu 
Klaschkovou a jejího neméně známého bratra PhDr. Jana Klaschku; a desítky dalších, z nejrůznějších 
sektorů a povolání, lékařů,  učitelů, sportovců, umělců, hoteliérů a různých podnikatelů.   

Literatura:  
Smazal Jaroslav Mgr. „Almanach G-1945-2005 Mariánské Lázně“ 

Švandrlík Richard Ing. „Česká menšina za první republiky podle školní kroniky“ – HAMELIKA č. 11-12/1998, 
vlastivědný časopis, monotématické číslo k 75.výročí vzniku první české školy 

Turba Oskar: „Das Realgymnasium“,  Heimatbuch Marienbad Stadt und Land, sborník, Band I., Ein Heimat- 
und Ortsbuch,  Heimatverband der Marienbader Stadt und Land e.V., Druck  Staudt-Druck KG, Geisenfeld 1977 
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MUDr. Josef ENGEL (1950): 

Léčebná péče v našich lázních (1950) 
(Podle časopisu "NAŠE LÁZNĚ", závodní časopis zaměstnanců Státních lázní a zřídel v Mariánských 
Lázních. č.7/1950, odpovědný zástupce listu Marie Cvrková; ročník II., vyšlo 10. listopadu 1950) 

V roce 1949 neurologická klinika profesora Helmera jako první zahájila činnost ve své pobočce v Ma-
riánských Lázních.  Za půl roku na to zahájila činnost plzeňská fakultní nemocnice v pobočce v TE-
PELSKÉM DOMĚ se 3 odděleními - neurologickým, interním a krčním. Za dva měsíce na to zahájilo 
činnost alergické oddělení vinohradské nemocnice v lázeňském. domě KREML (dnes Royal) a chirur-
gická klinika profesora Jiráska v BALNEOLOGICKÉM ÚSTAVU. Tím naše lázně zahájily novou cestu, 
dosud neznámou ve své činnosti. Začíná nová historie našich lázní slovy generálního ředitele Dr. Bu-
reše. Vedle toho do lázni přicházejí pojištěnci od Ústřední nemocenské pojišťovny, od vojenské léčeb-
né péče, privátní nemocní a naši rekreanti. Těm  všem státní lázně daly k disposici své prameny, svá 
zařízeni, personál a jejich odborné úkony. 

Pobočky klinik měly zde své lékaře - s výjimkou chirurgické kliniky profesora Jiráska, kde pracovali jen 
zaměstnanci státních lázní.  Armádní léčebná péče a Ústřední nemocenská pojišťovna ve svých do-
mech měla své lékaře, kdežto pojištěnci Ústřední Nemocenské Pojišťovny, bydlící v našich objektech, 
navštěvovali naše státní ordinace. Privátní pacienti měli v uplynulém období možnost předpisu proce-
dur ještě v privátních ordinacích místních lázeňských lékařů (omezení bylo provedeno až v září 1950). 

Chci na tomto místě zhodnotit léčbu v jednotlivých skupinách podle vlastních zkušeností. O léčbě ve 
vojenských ústavech a v domech Ústřední nemocenské pojišťovny psát nebudu. Jak jsem již uvedl 
našimi ordinacemi procházeli nemocní, ubytovaní v našich objektech,  jednak pacienti ÚNP, privátní 
pacienti (včetně "paušalistů"). Pojištěnci přicházeli jednak s výměrem a s lékařským návrhem s přesně 
vymezenou dobou a pak tzv. "ambulantní pojištěnci", kteří měli zdarma procedury, kdežto ubytování a 
stravováni si museli sami platit. Z počátku jsme měli jen dvě státní ordinace - v  ÚSTŘEDNÍCH LÁZ-
NÍCH, již vedla dr. WIEREROVÁ-VLASÁKOVÁ a v domě JITŘENKA, již vedl primář dr. HAJDA, v 
sezóně jsme byli nuceni zřídit třetí ordinaci pro vzácné hosty Ústředního výboru KSČ v BALNEOLO-
GICKÉM  ÚSTAVU. 

Jen polovina pacientů, která procházela našimi státními ordinacemi, měla přesně stanovenou diagno-
su, u ostatních bylo třeba provádět celou řadu klinických vyšetření před započetím léčby. U mnohých 
bylo nutné zkontrolovat nálezy, protože tito nemocní přes půl roku měli podanou žádost o lázeňskou 
léčbu a nastupovali po prodělání celé řady jiných nemocí tak, že základní nemoc byla zastřena jinými 
obtížemi. Tím vlastní jejich léčba se zkrátila, neboť měli omezenou dobu na 21 -28 dnů. Překontrolo-
vání zdravotního.stavu těsně před odjezdem do lázní u všech pojištěnců by bylo velmi žádoucí. Tito 
nemocní prováděli běžnou lázeňskou léčbu koupelemi, vodoléčbou, inhalacemi a prováděli pitnou 
léčbu. Jen malá část mohla při lázeňské léčbě provádět i léčbu fyzikální, neboť neměli jsme pro tyto 
nemocné zvláštní oddělení, resp. přístroje a klinické pobočky měly dostatek svých pacientů a tak ne-
mohly tyto ambulanty přijímat.  Bude účelné, když v některém sezónním podniku zřídíme malou fyzi-
kální léčbu pro tyto nemocné. Zaslouží si toho,  neboť jim se opravdu nejméně věnujeme a také nejví-
ce nespokojenosti přichází z jejich řad. 
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Na druhé straně ÚNP musí nám dát dostatek pacientů už na počátku sezóny, tj. v květnu, a ne až 
uprostřed.sezóny. Nejvhodnější budovou pro státní ordinaci pro tyto nemocné je lázeňský dům 
JITŘENKA, do niž možno přenést ještě ordinaci z Ústředních lázní, takže dvě ordinace s malou pří-
ruční laboratoří a s malou fyzikální léčbou by stačily pro tyto nemocné. Ostatní vyšetření jako Rtg, 
Ekg, speciální  laboratorní práce v centrálních laboratořích. 

Spolupráce s klinikami . Státní lázně poskytovaly procedury i klinickým pacientům  v zimních měsí-
cích v balneoústavu, v sezóně v Ústředních lázních a v Nových lázních. Jinak většinou nemocní po-
kračovali v zahájené medikamentosní, eventuálně i fyzikální léčbě stejně jako na mateřské klinice.  

Ač ,jsme pro klinické pracovníky pořádali debatní večírky, ač jsme pravidelně jednou měsíčně měli 
přednášku o naší lázeňské léčbě, ač jsme dali natisknout přehled naší léčby u jednotlivých chorob a 
rozdali do jednotlivých poboček, byl o naši léčbu jen malý zájem až na výjimky.  

Nejvíce se osvědčilo docházení našich lékařů do poboček a při jejich visitaci se předpisovaly naše 
procedury. MUDr. Arnošt KOPTA  spolu s MUDr, WIEREROVOU-VLASÁKOVOU docházeli pravidel-
ně do Tepelského domu a v létě i Prof. MUDr. CMUNT jako brigádník. Lékařský ředitel lázní pak pra-
videlně každý pátek na celé odpoledne dochází na alergické oddělení vinohradské nemocnice k visitě 
a doporučuje lázeňskou léčbu ve vhodných případech.  

Nevýhodou lékařské práce na klinických pobočkách je časté střídání lékařů a vrchních sester, a bohu-
žel nezájem o lázeňskou léčbu a nezájem o náš personál a o naše hospodaření. Na pobočkách je 
největší spotřeba léků, pobočka neurologické kliniky ve WELLINGTONU spotřebuje každý měsíc celé 
4/5 našeho přídělu penicilinu. Možná, že publikované zkušenosti s lázeňskou léčbou z  těchto pobo-
ček vyváží náklady, věnované jim lázněmi.  

Pobočku kliniky profesora Dr. Jiráska v BALNEOLOGICKÉM ÚSTAVU vedli sami zaměstnanci lázní a 
Doc. MUDr. PAČES jako zástupce přednosty kliniky dojížděl pravidelně na tři dny každých 14 dnů na 
kontrolu naší práce. Zde nemocní na prvém místě plně využívali lázeňských procedur včetně pitné 
léčby, zde nebylo třeba velké medikamentosní léčby, jen v ojedinělých případech penicilin a strepto-
mycin, a jinak doplňkem byla léčba fyzikální a pití bylinných čajů. Zde náklady na léky byly nejmenší, 
zde může klinika kontrolovat stav svých nemocných, léčených jen lázeňskými procedurami, zde nejde 
o "odkladovou" nemocnici, ale o pravý klinický lázeňský ústav. Nechybím, řeknu-li, že tento typ má 
budoucnost v socialistickém zdravotnictví a lázeňství.  
MUDr.Josef ENGEL (*3.2.1906 Presnovskaja (Rusko) + 3.10.1995 Německo) přijel do Prahy v srpnu 1923 a zde maturoval 
na ruském gymnáziu v roce 1928. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1936-1938 působil 
jako lékař na pražských klinikách, v  letech 1938-1945 byl asistentem chirurgického oddělení primáře MUDr.Trnky. V roce 
1945 přijel do Mariánských Lázní a od 3. září 1945 do 14.3.1949 vedl chirurgické oddělení nemocnice v Mariánských Láz-
ních, v jejímž čele byl MUDr. Karel Weiner. Doktor ENGEL pracoval zde jako chirurg a porodník. Měl atestaci z chirurgie 
(1956). Po příchodu doktora Kropáče přešel do organizace Čs. státní lázně (1949-1950). Dne 1.3.1951 byl jmenován centrál-
ní ředitelstvím lázní v Praze primářem urologie Státního balneologického ústavu v Mariánských Lázních, který tehdy vedl 
MUDr.Josef Mates. Postupně byl vedoucím lékařem ústavů Richard (Ruská ul.), Welington,  Alexandrie a Krym. Léčil paci-
enty metodou Hatha Yogy a hypnoterapie v poúrazové rehabilitaci. V roce 1960 získal atestaci z fyziatrie, balneologie a 
léčebné rehabilitace. Jedenáct let (1963-1974) byl vedoucím lékařem v rehabilitační léčebně  VLTAVA. V roce 1967 se 
zúčastnil mezinárodního symposia "Rehabilitation of Movement" v Německu, kde měl přednášku o hypnoterapii v poúrazové 
rehabilitaci a brzy na to (2.10.1974) se legálně vystěhoval do Německa. Jeho syn, Genady Engel, žije v Německu pracuje na 
klinice nemocí vnitřních v Ingolstadtu. (Z připravované publikace.) 

Mluvme pravdu (1950) 
„Slýchávali jsme od svých rodičů: Kdo lže ten krade anebo Pro pravdu se lidé často hádají. Říkáme, že máme 
rádi lidi, kteří mluví pravdu, a nemstíme se lidem za tom, že mluví pravdu. Pravda má hodnoty trvalé, lež má 
krátký život. V še založené na podvodu a lži hyne. Proto kapitalismus hyna a socialismus je založen na pravdě a 
má hodnoty trvalé. Nesmíme chtít od zaměstnanců, aby pracovali přesčas a pak jim přesčasové hodiny nezapla-
tit. A naopak zaměstnanci si nesmí psát hodiny přesčas, když je neodpracovali. Obojí není pravda.“ (Z časopisu 
Naše lázně – 10.listopadu 1950) 

Perličky z anamnéz (1949-1950) 
„Mnoho nemocných je velmi povídavých, zvláště v lázeňských ordinacích. Aby lékař nebyl odváděn od své práce, 
je nucen žádati od těchto nemocných, aby své stesky dávali písemně. V takovýchto sděleních se najde leckdy 
něco pro zasmání. Vybráno:   

Protijedoucí auto jelo po chodníku, při čemž mi najelo na pravou nohu, což jsem nezpozorovala, protože jsem se 
dívala na druhou stranu . -  Následkem úrazu mám chronologickou rýmu. - Byla jsem zraněna notoricky pohaně-
ným strojem. - Kdyby mně rodiče neživili,  byl bych nucen přijíti na dobročinné účely. - Byl kopnut koněm, z jaké-
ho však důvodu není známo. - Sypal jsem náledí před domem, aby nikdo neupadl, při čemž jsem upadl. -  Byl 
jsem nucen podlehnouti lékařskému ošetření. - Místo narozeni: v porodnici. (Naše lázně 10.listopadu 1950) 
============================================================================= 
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Malá vzpomínka na rodinu Kundrátových, která žila v Mariánských Lázních v letech 1953-1968   

Malíř Karel Kundrát a lékařka Natálie Kundrátová  

Český kantor Karel KUNDRÁT (1900-1968) byl nejstarším 
z učitelů-výtvarníků, kteří přišli po roce 1945 na Kadaňsko. 
Pocházel z jižních Čech a v Kadani prožil s rodinou sice 
jen osm let, ale v západočeském pohraničí rodina zůstala 
a zakotvila tu natrvalo. Jejich syn se stal lékařem a dnes 
působí v nejzápadnějším cípu republiky - v Aši. 

Karel KUNDRÁT se narodil 13. srpna 1900 v Brandlíně u 
Tučap, v malé vesničce nedaleko jihočeské Soběslavi. 
Jeho otec tu byl panským zahradníkem. Po skončení měš-
ťanky studoval Karel na Učitelském ústavu v Soběslavi a 
po maturitě vystřídal několik “štací“, většinou na venkov-
ských jednotřídkách, například v Poříně, v Tučapech. V 
roce 1937 se oženil s lékařkou ukrajinské národnosti, což 
bylo později za protektorátu Böhmen und Mähren bráno 
jako důvod státní nespolehlivosti a učitel Karel Kundrát 
přišel o kantorské místo.  

Po skončení světové války, znechucený protektorátními 
zkušenostmi se zdejšími občany a s místními poměry 
(zvláště když se ukázalo, že se mezi krajany našli ochotní 
lidé, kteří psali na jeho manželku různá udání!), rozhodl se 
odejít s rodinou do pohraničí a zde si založit si novou exis-
tenci.  

Iniciátorem tohoto rozhodujícího kroku byla nejspíše manželka Natálie, která chtěla reagovat na výzvu 
československé vlády - "Lékaři do pohraničí". A tak se Kundrátovi stěhovali do Kadaně. Natálie dostá-
vá místo státní a městské lékařky praktické a zubní, učitel Karel  nastupuje do místní školy. 

Svou odbornou aprobaci (čeština, dějepis, kreslení) uplatňuje nejen ve školním vyučování, ale svými 
znalostmi se podílí i na práci komise národního výboru (MNV) při počešťování názvů obcí na Kadaň-
sku a navracení původních jmen.  

Rodina získává byt v domě bývalého německého lékaře 
MUDr. Franz Patery. V sousedním domě se brzy potom usadil 
také malíř - Jan VÍŠEK. Vilová čtvrt byla tehdy na okraji města 
při veméřovské silnici. Od historického města byla oddělena 
hřištěm. Později v těchto místech vyrostlo jedno z prvních 
kadaňských sídlišť. 

Ale tenkrát byl od prvních domů s topoly pěkný výhled na pa-
noráma starého města s pozadím východních výběžků Dou-
povských vrchů, jímž vévodila legendární Úhošť. Pro tento 
pohled se Karel Kundrát do krajiny zamiloval a stal se i příleži-
tostným krajinářem.  

V jeho podvědomí byly uloženy vizuální vzpomínky z dětství - 
z prostředí věčně rozkvetlé tatínkovy zahrady. To určilo i jeho 
hlavní malířské téma -  rozmanitá zátiší s kyticemi, květy v 
nejrůznějších džbánech a vázách. Hlavní pro něj byly tvary a 
barevnost květů a listů; pozadí a okolní předměty byly většinou 
potlačeny do neutrálních tónů. Přestože Kadaň představuje 
poměrně krátkou epizodu jeho života, zanechal zde výraznou 
stopu jak ve svých žácích, tak v obrazech, které dodnes visí a 
žijí svým životem na stěnách mnohých příbytků.  

V roce 1953 se rodina odstěhovala z Kadaně do Mariánských Lázní. Důvodem byl zdravotní stav 
manželky Natálie, kvůli němuž museli změnit prostředí. V novém místě – v Mariánských Lázních - 
nastoupila jeho manželka jako lékařka.  

MUDr. Natálie Kundrátová († 
1967), lékařský náměstek lá-
zeňské organizace v Marián-
ských Lázních.  
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MUDr. Natálie KUNDRÁTOVÁ (*10.3.1899 Čukalivka na Ukrajině, + 1967 Cheb) odešla v roce 
1917 s rodiči do USA. Byla dcerou vysoko postaveného carského důstojníka. Před studiem medicíny 
žila v USA a jen s velkými obtížemi sehnala prostředky na návrat do Evropy a do Československa. 
Zajímavé je, že ji existenčně podpořil slavný americký herec Charlie CHAPLIN , se kterým se poznala  
v Chicagu. Lékařství pak vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Spolupracovala také s profeso-
rem Prusíkem  v oblasti EKG. Jak již uvedeno v rámci dosídlování pohraničí přišli Kundrátovi  do Ka-
daně, kde žili v letech 1945-1953 a odtud se přestěhovali do Mariánských Lázní.  

Po příjezdu (1953) pracovala Natálie Kundrátová nejprve 
jako interní lékařka, jako vedoucí na lázeňské poliklinice, 
později jako vedoucí lékařka lázeňského ústavu Kavkaz, 
pak v lázeňském ústavu Rudá Hvězda. Měla též specia-
lizaci pro zubní a soudní lékařství a proto často bývala 
přísedící u soudů jako soudní znalec. Její zdejší klientela 
byla převážně zahraniční - německá (pro její jazykové 
znalosti).  

Kundrátovi bydleli v lázeňské poliklinice. Manžel byl zde 
učitelem a vystřídal několik škol - učil na I. a II. stupni ve 
škole Sever i Jih,  jejich syn rovněž vystudoval medicínu 
a stal se lékařem v Aši. Lékařka Kundrátová působila též 
nějaký čas v Mariánských Lázních ve funkci lékařského 
náměstka lázní.  

Karel Kundrát se i zde nadále věnoval výtvarné činnosti.  

Jeho obrazů se bohužel příliš nezachovalo, protože většinu svých obrazů rozdal. K jeho dobrým přáte-
lům v Mariánských Lázních patřil učitel a výtvarník Karel KNÍŽÁK , otec dnešního ředitele Národní 
galerie Milana Knížáka.  

Učitel Kundrát působil  ještě nějaký čas jako učitel v důchodu, naposledy v jazykové přípravce pro 
zahraniční vysokoškoláky, kterým dával základy češtiny. Karel KUNDRÁT zemřel 15. února 1968, 
necelého půl roku po smrti své milované manželky.  

Kurt A.HUBER: 

Jak to bylo s prodejem Mariánských Lázní po roce 1938?  
Jak a proč prodal klášter Teplá své majetky v Mariánských Lázních ? Těmito otázkami se zabývá od-
borná studie poměrů mezi klášterem Teplou a městem Mariánské Lázně  za druhé světové války. 
Autor Kurt A. HUBER ji uvedl pod názvem „Kloster und Weltkurort – Wann wurden die Bäder-  und 
Kureinrichtungen in Marienbad verstaatlicht?“. Studie má 44 stran a vydal ji Institut für Kirchenge-
schichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Königstein 2002.  

Z úvodní kapitoly uvádíme převážnou část. Jsou tu zachyceny poměry v říjnu 1938 při pře-vzetí Sudet 
Německem, při nichž bez ohledu na zásadní změny pokračuje boj o lázně mezi dosavadním majitelem 
klášterem Teplou a městem Mariánské Lázně, adeptem na převzetí lázeňských zařízení a pozemků v 
nových poměrech. V překladu uvádíme první část studie, ke které se v HAMELIKÁCH ještě vrátíme: 

“V roce 1900 stanul v čele kláštera doktor Gilbert HELMER, osobnost mimořádné schopnosti, v níž se 
spojovalo vzácným způsobem reprezentativní vystupování a vysoká učenost a znalost. Když byla 
založena Československá republika v roce 1918, postavení Němců v novém státě se uvádělo jako 
„prekérní“. Opat byl donucen ujmout se nejen role obhájce německých pozemkových velkovlastníků, 
ale obrany německých zájmů vůbec. Toto hrálo pak  v dalším vývoji kláštera významnou roli. 

Politicky patřil doktor HELMER ke křesťanskosociální straně (Deutsche Christlichsozialen Partei) a byl 
také členem Českého zemského zastupitelstva. Tak jako jiné význačné osobnosti (šlechta, podnikate-
lé aj.) byl navštíven také Konrádem Henleinem, který po svém obrovském volebním úspěchu v roce 
1935 se zabýval spojením všech německých politických stran v ČSR. Klášterní odborník Honhäuser 
připomíná Henleinovu návštěvu u opata jako "cestu pro rady". Opat nehodlal před rokem 1938 linii 
Německé křesťanskosociální strany nijak opustit. Byla vyjadřována větou "Einheitspartei nein – Ein-
heitsfront ja." (Henlein se stal 1.října 1938 župním velitelem Sudetské župy, pak říšským komisařem 
pro správu a od 1.května 1939 říšským státním místodržitelem (Reichsstatthalter).  



 131

Českému národnímu a státnímu myšlení se jevily tyto německé světo-
vé lázně "jako okno republiky, kterým se dívá celý svět do státu ČSR". 
To bylo velmi problematické. Zdánlivě neutrální zákon o pozemkové 
reformě z roku 1919 znamenal první konkrétní nebezpečí pro majetko-
vé poměry tepelského kláštera. Za této situace, pro klášter mimořádně 
nebezpečné, se klášter rozhodl nouzově a urychleně pronajmout mine-
rální prameny a lázeňská zařízení, které v Mariánských Lázních vlast-
nil, jedné česko-židovské nájemní společnosti, aby se tím vyhnul bez-
prostřednímu zásahu státního pozemkového úřadu.  

Když v roce 1924 oznámil klášter výpověď této nájemní společnosti, 
stát okamžitě zasáhl a 24.srpna 1925  zkonfiskoval "Mariánské Lázně" 
a dosadil vlastní nucenou správu.  Formální vyvlastnění tím stále ještě 
nenabylo moci, ale bylo jasné, že jde pouze o předstupeň k němu.      
V následujících letech bojoval klášter proti konfiskaci všemi k tomu 
dostupnými právními prostředky. Tak se například opat Gilbert Helmer  
obrátil na Společnost národů a posléze i na Mezinárodní  soud 
v Haagu. V letech 1936-1937 navrhl stát klášteru odkoupení pramenů 
a lázeňských zařízení. V době vysokého národnostního napětí (1933 
vražda profesora Lessinga v Mariánských Lázních a příslušné státní  

zásahy proti Mariánským Lázním) nebyla však takováto nabídka pro klášter  přijatelná. Z německé 
strany by to bylo totiž chápáno jako zrada na německé národní půdě, která by přišla do českých ru-
kou, jednak by to bylo nepochybně spojeno se ztrátou pracovních  příležitostí pro německé dělníky a 
zaměstnance. Rozhodujícím rokem obratu byl rok 1938. A tak konečné rozhodnutí o majetkových 
poměrech tepelského kláštera se přesunulo do doby připojení sudetských území k Německé říši.  

Právní postavení vztahu klášter Teplá-Mariánské Lázně bylo v řadě publikací popisováno nepřesně.   
V jednom reprezentativním německém díle se píše "Der Kurort war bis 1945 Besitz der reichen Prä-
monstratenserklosters Tepl." (Do roku 1945 byly lázně majetkem bohatého premonstrátského kláštera 
Teplá.) Jde o knihu F.PRINZE "Deutsche Geschichte in Osten Europas. Böhmen und Mähren.", Berlin 
1993. Podle toho by pak Mariánské Lázně  byly státním majetkem až od roku 1945.  

V jiné publikaci – R.M.BERGMANN: "Mit Langlauf und Golf zurück zur alten Herrlichkeit" - cestovní 
příloha "Frankfurter Allgemeinen" 22.1.1998) se uvádí: "Od doby Mnichovského diktátu (1.10.1938) 
patřilo město Mariánské Lázně k Německé říši a v roce 1941 došlo k nucenému vyvlastnění Říšským 
ministerstvem financí. Československý stát po roce 1945 tento stav nezrušil."  V obou „krajních“ pří-
padech dochází k tomu, že město a "prameny a lázeňské zařízení"  se tu ztotožňují, nerozlišují. Žádné 
nucené vyvlastnění během příslušnosti území k Německé říši se nekonalo!  

V novém českém cestovním průvodci "Premonstrátský klášter Teplá" (1999) se píše, že "během ná-
rodněsocialistické okupace byly majetky kláštera v Mariánských Lázních konfiskovány". Podobně se 
vyjadřuje katalog výstavy "Minulost premonstrátského kláštera Teplá v dokumentech" (1994), která 
proběhla u příležitosti 800.výročí založení kláštera Teplá. 

Je třeba proto tyto nep řesnosti uvést na pravou míru . Za podklady k tomu slouží kronikářské po-
známky posledního klášterního inspektora pramenů, kanovníka Eduarda HONHÄUSERA, který od 
roku 1925 vedl na příkaz opata Helmera  jednání -  se státními úřady v Praze a po roce 1938 s úřady 
v Berlíně, ve spolupráci s právníkem Dr. Bruno HELBIGEM. 

Při převzetí prostoru Sudet do říšské správy dne 29.září 1938 se věřilo obecně v klášteře Teplá, že  
majetky kláštera budou automaticky znovu převedeny na klášter tak, jak tomu bylo před konfiskací 
československým státem. Když 3. a 4.října 1938 nadšeně vítalo zdejší obyvatelstvo německá vojska, 
která vtáhla do Mariánských Lázní a do Teplé, svolal inspektor pramenů Eduard HONHÄUSER dopo-
ledne 4.října zaměstnance (úředníky) kláštera a sdělil jim oficiálně, že je tímto zrušena funkce českých 
úřadů a také úřední správa pramenů a lázeňských zařízení v Mariánských Lázních. "Vysvětlil jsem jim, 
že na příkaz opata dnes převezmu správu majetku tepelského kláštera a sesadím Ing.Dr.Beno Win-
tera z jeho zastupování, kterým ho pověřil český úředník Ing. Fanta během své nepřítomnosti. Záro-
veň byla již odstraněna tabule na domě děkanství a Inspekce pramenů (Brunneninspektion) s nápi-
sem "Úřední správa lázní a objektů pramenů kláštera Teplá v Mariánských Lázních" (Amtliche Verwal-
tung der Bäder und Quellenobjekte des Klosters Tepl in Marienbad)." 

Dne 5.října 1938 vykonal u opata Helmera návštěvu německý místní velitel plukovník RADTKE a pří-
tomen byl inspektor pramenů HONHÄUSER v Mariánských Lázních.  Generál von WEICHS přijal se 
svými důstojníky na neděli pozvání opata k hostině. Tak korektně, ba přímo dvorně, zdvořile, se cho-
valy vojenské autority k zástupcům kláštera. Jinak tomu bylo u nových politických držitelů úřadů, kteří 
se okamžitě ujali úřadů, aby vykonávali úřad v novém nacionálně socialistickém duchu.  

Dr.Gilbert HELMER 
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Zde se také ukazuje, že  klášterní velkovlastníci, zejména když se jednalo o tak renomovaný objekt 
jako byly světové lázně, předkládali námitky, jaké byly ne nepodobné takovým jako u dosavadního 
českého režimu.  

Až 6.října 1938 bylo sděleno inspektorovi pramenů Honhäuserovi, že lázně a tři klášterní dvory dostá-
vají komisionální správu, aby klášter mohl předložit - pokud chce - své návrhy. Strana však prosadila 
takové kandidáty, kteří neměli důvěru kláštera Teplá. Jmenováni totiž byli: pro prameny a lázeňská 
zařízení jako komisionální správce doktor HELBIG,  pro tři klášterní panské dvory Luisenhof, Hamr-
nický dvůr a dvůr v Dolním Kramolíně  vedoucí REINIGER, kteří byli podřízení tímto rovněž nucené 
správě. Z nové rady byl jmenován jako správce-komisař Dr.Ing. Beno WINTER. Mimoto proti vystoupili 
až dosud k Henleinově straně příslušející úřední osoby proti zástupcům kláštera náhle, s nadýmajícím 
se úřednickým sebevědomím. Honhäuser hovoří o "zraňující rezervě" (?). 

16.října 1938 se konala v Mariánských Lázních slavnostní hostina 2.divize na rozloučenou,  k níž byli 
pozváni opat i inspektor pramenů Honhäuser. Zde také vystoupil opat Helmer s proslovem, v němž 
nezatajil roli kláštera Teplá jako zakladatele Mariánských Lázní. Pánům ze "Staré říše" se jevila tako-
váto zdůrazňovaná souvislost jako jistá kuriozita a místní mocní šéfové byli uvedeni zvědavými otáz-
kami do trapné situace.  

Při další návštěvě Honhäusera  u krajského velitele Franka, u kterého byli také přítomni městští radní 
doktor Herzig, doktor Turba a dne 10.října 1938 z národně socialistické strany dosazený nový starosta 
Dr. Otto Manner, bylo dáno zástupci kláštera na srozuměnou, že není záhodno obracet se k otázce 
majitele. Celková nálada a atmosféra byla proti klášteru, protože tento už v roce 1919 odmítl účast 
města Mariánské Lázně na pronájmu a kromě toho platila nyní základní zásada, že všechno, co z 
půdy pochází, pat ří lidu.  V zápise o této návštěvě Honhäuser poznamenal: "Je to tedy tak, že vedle 
národního (německého)  je všechno platící především jako socialistické."     

Do těchto dnů spadá i příhoda, která - ačkoliv byla veřejnosti 
objasněna - byla rozhodující pro další osudy kláštera a Marián-
ských Lázní. 

Dne 16.října 1938 navštívil Mariánské Lázně  na okružní cestě 
po Sudetech říšský ministr vnitra dr. FRICK a nový sudetský šéf 
Konrád HENLEIN mu představil při té příležitosti také tepelské-
ho opata dr.HELMERA. Doktor Wilhelm FRICK (1877-1946) byl 
od roku 1933 říšským ministrem vnitra, od roku 1943 říšským 
protektorem Čech a Moravy a 1946 byl odsouzen k smrti v No-
rimberku. 

Den poté přišel ministr vnitra se svým doprovodem na návštěvu 
do kláštera Teplá. Před vchodem do kláštera se shromáždil opat 
s konventem, se zaměstnanci kláštera, aby vzdal návštěvníkovi 
hold a přijetí. Ve své odpovědi ministr Dr.FRICK řekl, že - nepo-
chybně Henleinem informován - přichází, aby opatovi vzhledem 
k jeho záslužnému vystupování v boji lidu vyslovil uznání a po-
chvalu. Hostům pak opat ukázal pozoruhodnosti v klášteře, při 
čemž znamenitý germanista Helmer především připomenul v 
patřičném světle staroněmecké písemné památky, k nimž patří i 
německá bible z roku 1400 (tzv. Codex Teplensis).  

Při další cestě vozové kolony směrem na Karlovy Vary bylo 
město Teplá dlouho se připravující a očekávající průjezd vysoce 
postavené politické návštěvy velice zklamáno, když se ministr  

ani nezastavil. Strana NSDAP pak zde měla další základ, aby se živila antipatie proti klášteru.    

Pokusy kláštera u současných politických autorit o uznání klášterních práv na svoje majetky šly ještě 
dále. Právní zástupce kláštera dr. HELBIG  musel znovu oživit svou aktivitu. Při návštěvě Liberce, 
sídlu nového župního velitele Konráda Henleina, sdělil mu dosavadní korunní právník Henleinovy 
strany, doktor Schicketanz, že v Berlíně byl probírán případ "Mariánské Lázně". Stát by chtěl mít lázně 
a nechat je velkoryse přebudovat - v takovém rozsahu, v jakém klášter finančně nedokáže - ale nikoliv 
cestou pozemkové reformy, tedy konfiskace, ale poctivým odkoupením lázní. Podobně se vyjádřil i 
nový vůdce zemědělství Ing. Raschka - byl to tak trochu paradox, že režim si s lázněmi zadá. Posled-
ní chápání řešení se jevilo na všech říšských místech jako právně platné.   

Opat Helmer se pokoušel o novou rozmluvu s Henleinem. Ale ta nepřicházela v úvahu.  

============================================ 

Konrád Henlein u Hitlera pro 
instrukce , jak dál v  Sudetech  
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16. listopadu 1938 hovořil dr.HELBIG u krajského velitele Sudetoněmecké strany Waltera FRANKA 
(Údaje o jeho osobě zmizely a není nic známo.)  Sudetoněmecká strana byla převedena do NSDAP 
dnem 5.11.1938. Tento mu vysvětlil: Německo převezme Mariánské Lázně "so oder so". Doporučil 
pak, aby byly lázně Německé říši nabídnuty, která by potom lázně zakoupila. Honhäuser k tomu po-
znamenal: "Slovem "nabídnout" myslel Frank "darovat". Něco tak hloupého jsme ještě neslyšeli. Tento 
muž otevřeně vůbec neví, že jde o základní klášterní jmění, které dostal jako správu, a její zajištění a 
péči, že musel opat odpřísáhnout při svém nástupu jako hlavní povinnost!" Toto ukazuje, že v klášteře 
o celé vážnosti situace nebylo plně jasno. Jen postupně zrála představa, že strana při prosazování 
svých plánů v případě nouze – co se týká civilních právních představ - bezohledně odstoupí od práva.  

Dne 22. listopadu 1938 bylo klášteru Teplá oznámeno vládním prezidentem z Karlových Varů, že veš-
keré zákony a kompetence, které až dosud byly platné z pověření československého státu přecházejí 
na zákonného následníka, tj. na Německou říši (Deutsches Reich). K dalšímu vedení lázní a lázeň-
ských provozů se mají všechna žádoucí opatření provádět na příkaz vládního prezidenta mariánsko-
lázeňským landrátem (okresním šéfem) v souladu  s klášterem Teplá a starostou Mariánských Lázní.  

23. listopadu 1938 vykonali HONHÄUSER a doktor HELBIG oficiální návštěvu u landráta - vyššího 
úředníka MESSNERA. Přítomen byl také starosta Mariánských Lázní doktor MANNER. Zástupci kláš-
tera sdělili, že klášter podává rekurs proti rozhodnutí.  

Přitom HONHÄUSER poznamenal: "Starosta dr. Manner nyní stojí ve funkci  a vytýká klášteru Teplá 
že v roce 1919 propachtoval Mariánské Lázně  jedné židovské společnosti a nedovolil účast města 
Mariánské Lázně na pronájmu, ačkoliv  to slíbil; dále, že klášter nic neinvestoval a toto také nemohl, 
protože tolik peněz nebyl schopen si opatřit. Mariánské Lázně proto musely být převzaty veřejnou 
správou, protože jen stát byl schopen tak velké investice unést." HONHÄUSER se pak pokoušel tato 
tvrzení právně vyvrátit Tak například klášter Teplá investoval v Mariánských Lázních v letech 1925-
1930 více než 12 milionů Kč. Výsledek dlouhého  dohadování se "hin und her" nakonec shrnul landrát 
MESSNER takto: 

1. panuje plná shoda názorů. že všechny tři strany, tj. stát, město a klášter, jsou připraveny spolupra-
covat; 

2. musí však být nalezena správná právní forma; 

3. pro rok 1939 je urychleně připravován plán; 

4. dále existuje plán na delší časové období; 

5. klášter Teplá uznává výnos, že je nasazena přechodná čili dočasná (komisionální) správa, může 
však proti tomu podat 0rekurs, pokud se domnívá, že nejsou dány právní podklady. 

Protože landrát nemohl osobně provádět komisionální správu, jmenoval Ing. WINTERA jako svého 
zástupce.  K tomu dodal HONHÄUSER zklamaně: "Tak to tedy dosáhl svého cíle!" a poznamenal 
nakonec: "Společně plánování s městem se skládá z toho, že my dáme peníze na investice a město je 
bude používat, jak nakonec bylo až dosud přáním mariánskolázeňského obyvatelstva." Osobně viděl, 
že je tlačen zpět do role, která mu již byla přisuzována za nucené správy československého státu.  

K tomu nutno dodat, že HONHÄUSER  viděl ve Winterovi pouze kariéristu, který se vždycky včas  
dokázal postavit na správnou stranu – tj. k těm, kdo jsou u moci. Za první světové války se zasadil 
tepelský opat HELMER u vysokých úřadů za Wintera, aby byl zproštěn vojenské služby. Nevděk vůči 
klášter spatřoval HONHÄUSER také u jiných zaměstnanců lázní. 

Hořká slova zaznívala vícekrát na hlavu nových autorit a funkcionářů: domácí úředníci se chovali jako 
povýšenci a zbohatlíci, neboť jim moc stoupla do hlavy;  správní úředníky, přicházející z Říše, ozna-
čoval za ignoranty, kteří nemají ponětí o dějinných předpokladech a právních poměrech v jejich no-
vém okruhu působnosti – v lázních. Stále více je cítit velké rozčarování  v jeho poznámkách o stálém 
růstu "papírování" a nadýmání úřadů. Nechyběla ani výtka o drancování kraje: "My jsme jen kolonie." 
Oficiální rekurs byl podán klášterem 4. prosince 1938. 

Když landrát MEISSNER dne 9. prosince 1938 zcela jasně  "klipp und klar" osvětlil, že při opatřování 
peněz pro komisionální správu zůstává zkrátka zárukou klášter Teplá, poznamenal k tomu KONHÄU-
SER: "My jsme tedy zárukou dodání peněz, které si bude někdo jiný půjčovat a vydávat je. Kde zůstá-
vá německé právo ? Kde čest ?"   

MEISSNER k tomu pouze dodal že zaměstnanci lázní beztoho brzy stanou státními úředníky. 

7. prosince 1938 vykonali oficiální návštěvu  opat s Honhäuserem u nově jmenovaného vládního pre-
zidenta v Karlových Varech doktora SEBEKOVSKÉHO. Tento sem přišel z blízké družiny kolem 
Konrada Henleina. Proti dojem dělající známé osobnosti opata, vyzařující plnou autoritu a dominanci, 
působil Sebekonvský - tento mladý úředníček - zřetelnou nejistotou.  
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Ano, byla to přímo rozpačitost, jak Honhäuser později poznamenal. Ještě jednou bylo znovu otevřeno 
oficiální státní stanovisko, co se týká lázeňského místa: Říše shledala stav nucené správy lázní jako 
juristicky správný, totiž že Říše za tohoto stavu je prostě - zákonně nebo nezákonně - zastupována. 
Sebekovský patřil k těm z Henleinova okruhu, kterým nebylo ve staré Říši důvěřováno. 

Opat k tomu dodal: " Československá nucená správa lázní nebyla založena na žádném právním zá-
kladě, protože Nejvyšší soud o tom nikdy nerozhodl.  Nemůžeme tedy očekávat, že Německá říše má 
nebo chce pokračovat v tomto bezprávním stavu.“ Sebekovský - "poněkud nepříjemně zaskočen a 
dotčen"- řekl: "Mariánskolázeňská otázka bude muset být tak jako tak co nejdříve rozřešena.“  Opat 
žádal vládního prezidenta  o přízeň a benevolenci při vyřizování jejich rekurzu. K tomu Honhäuser jen 
utrousil: "Žádná pomoc tu nebude, to říkám už teď předem!" 

K osobní konfrontaci mezi opatem Helmerem a mariánskolázeňskými úředníky došlo 10. ledna 1939. 
Vzhledem k důležitosti různého přístupu obou stran k problémům uvádí se celek  Honhäuserovy zprá-
vy o tom: 

„10. ledna 1939 byla u opata Helmera delegace, kterou tvořil  okresní velitel Wolfgang ZÖRKENDÖR-
FER, velitel sídla Mariánské Lázně WACH a starosta Dr. Otto MANNER, a požadovala zdvořilým, ale 
energickým  tónem, aby  lázn ě v městě byly p ředány do ve řejných rukou (tj.m ěstu).  Již v roce 
1919 podle zákona o konfiskaci majetku československým státem s následným pronájmem jisté lá-
zeňské společnosti bylo slibováno městu Mariánské Lázně účastnit se tohoto pronájmu, ale ze strany 
kláštera nebyl tento slib dodržen. Nyní tu stojí strana NSDAP jako jediný představitel lidu v Marián-
ských Lázních a tato strana je rovněž identická s nacionálně socialistickým státem, což jí propůjčuje o 
to větší význam.     

Pro Mariánské Lázně  je „nesnesitelné“ (Honhäuser připomínal, že to bylo velmi frekventované slovo u 
těchto lidí), že by nesměly mít žádný vliv na hospodaření s lázeňskými prostředky, stejně jako je „ne-
snesitelné“, že město nemá žádné pozemkové majetky a při každé maličkosti musí se obracet na 
klášter, kdykoliv potřebuje nějaký kousek pozemku nebo chce na tomto pozemku něco podnikat. Ma-
riánské Lázně  potřebují velké investice jako novou kolonádu, nové Slatinné lázně, zlepšování a mo-
dernizaci lázeňských zařízení. Takové nákladné investice, které nepřinesou dlouhá léta žádný bez-
prostřední  výnos, si nemůže klášter dovolit financovat, pročež musí lázně přejít do veřejných rukou, 
které mohou takové investice poskytovat. 

Obec Mariánské Lázně a rovněž landrát (hlavní okresní orgán) 
jsou nespokojeny s rekursem, který podal klášter proti uvalení pře-
chodné, tzv. komisionální správy (Honhäuser poznamenává, že 
zkratka “komm.“ neznamená “komunistický“, ale komisionální) a 
protestují proti zveřejnění zprávy o zrušení nucené správy lázní 
v novinách Marienbader Zeitung z 4.10.1938, ihned po odchodu 
československé  nucené správy, což vyvolalo u města a u vyšších 
úřadů špatný dojem a nepochybně rozladění.  

Opat odpověděl vážným a důstojným tónem, že propachtování 
lázní v roce1919 bylo jedinou cestou, jak se dalo zabránit česko-
slovenské vládě před okamžitým zásahem násilnického Pozemko-
vého úřadu. Co se týká slibu o účasti města na pronájmu, nikdy 
nebyl  takový vydán. O žádosti města na podílení se na pronájmu 
se jen hovořilo, že bude s tím srozuměno, pokud by se vyskytla 
nějaká změna. Prosadit podíl města na pronájmu nebylo ani v moci 
kláštera, protože každá taková změna vyžadovala zápis 
v pozemkové knize a rovněž při pronájmu konfiskovaných majetků 
nezbytné povolení Pozemkového úřadu, který by městu nedovolil 
být spolunájemcem lázní.  

Že město tak jako tak nemělo žádné vlastnictví pozemků, souvisí se vznikem a rozvojem lázní, které 
vznikaly na půdě (“Grund und Boden“) tepelského kláštera, budovaly se a vzkvétaly a tento stav způ-
sobil, že město jako nové založení rychle prosperovalo a rostlo. Kdyby byl klášter nedal k dispozici 
své velké peněžní prostředky, které mu přinášelo zemědělství a lesnictví, - čímž mimochodem riskoval 
finančně vlastní existenci! – byly by Mariánské Lázně dopadly asi stejně jako nedaleké Konstantinovy 
Lázně, které vznikaly ve stejné době, a Mariánské Lázně by dosáhly nanejvýše jejich úrovně. Ostatně 
se městu dostalo od kláštera v každé době všechno, co potřebovalo, a když ne přímo do vlastnictví, 
tak do nájmu, a město s tím vždy dobře vyšlo.  

Dr.Otto MANNER, další  po-
stava sporu  „klášter-m ěsto“ 
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Je pravdou, že nyní potřebují Mariánské Lázně nové velké investice. Ale jak jen bylo možné, klášter 
v letech 1926-1931 ze svých výnosů investoval cca 13 milionů Kč do pramenných vrtů, jímacích prací, 
do rezervoárů, do čerpacích stanic, do potrubního vedení a do nových kabin pro uhličité koupele, pro 
slatinné zábaly a obklady atd.  

Pro tak velké investice, které  se mu hospodářsky nevrátily a byly nerentabilní, nemůže nyní klášter 
sehnat dostatek prostředků, protože během sedmi let krize velmi utrpěl a zadlužil se.  Ale také město 
není ve stavu realizovat tak velké investice, a nadto má ještě mnoho věcí důležitějších momentálně 
k řešení - jako jsou chodníky, kanalizace,  stavba jatek, leda když  by mu někdo dal peníze na takové 
věci, ale potom není žádné umění, vzít na sebe takové riziko, pokud ho bude garantovat nacionálně 
socialistický stát.  

Opat dále vysvětlil, proč byl rekurs proti komisionální (přechodné) německé správě nezbytný, protože 
jinak by vzbudil dojem, že klášter schvaloval tyto nezákonnosti, ať to bylo městu a landrátu nepříjemné 
či nebylo. Klášter měl přece větší důvody, postavit se proti  uvalení komisionální správy už také proto, 
že byl zakladatelem lázní. Nejednou Češi jednali s klášterem stejně, jak to činí dnes město Mariánské 
Lázně, které přitom vděčí klášteru za svou existenci. Češi totiž měli úmysl a chystali se klášteru Teplá 
veškeré jeho majetky vrátit, ale jen překvapivě rychlý politický vývoj v Sudetech způsobil, že svůj úmy-
sl nedovedli do konce.   

Na námitku starosty Mannera, že německý stát, co se týká komisionální správy jen převzal zákony 
československého státu i s nucenou správou, odvětil opat zcela rozhodně, že československá nucená 
správa byla od počátku neoprávněná a nezákonná, proto také klášter proti tomu učinil už dříve rekurs 
u Nejvyššího právního soudu v ČSR, který věc právně posuzoval a stále nevyřizoval. Proto ani česko-
slovenská nucená správa nemohla nabýt definitivně právní moci a věc oddalovala. Nelze tedy akcep-
tovat tvrzení, že by německý stát chtěl pokračovat v tak nezákonném a nespravedlivém stavu, jak se 
nyní stalo.  

Na další námitku starosty, že státní vlastnictví ČSR již přešlo na majetky kláštera, vysvětlil opat, že 
taková registrace měla jen formální a nikoliv ústavní účinek, a výmaz z pozemkových knih podle výpo-
vědi sekčního šéfa Pozemkového úřadu Nováka zavinilo zmeškání Pozemkového úřadu.  

Že však zanesení do knih mělo jen formální charakter, je patrné také z toho, že Pozemkový úřad teh-
dy výnosem rozhodl, že  zápisy o pozemcích, když byly části půdy klášterem se souhlasem Pozemko-
vého úřadu odprodávány, dovolil provádět do pozemkových knih o prodeji, což by se v případě státní-
ho vlastnictví půdy nemohlo provádět. Komisionální správa proto nyní jednoznačně odporuje platným 
zákonům a zraňuje práva kláštera, protože československá nucená správa nebyla žádným zákonem 
definitivně potvrzena a je tedy nezákonná a nespravedlivá. Německá říše nemůže pokračovat v tomto 
nezákonném a nespravedlivém poměru a proto je nutno setrvat a vyčkat rozhodnutí Vůdce a říšského 
kancléře, podle něhož 1.10.1938 v Sudetech prozatím zůstávají v platnosti až dosud zde platící záko-
ny, dokud nebudou změněny v důsledku převzetí tohoto území Německou říší.  

Na základě tohoto nařízení je zřejmé, že především zákony o pozemkové reformě, které sloužily po-
češťování staré německé půdy, nemohou být v platnosti a nemůže vzniknout ani komisionální správa 
jako pokračování československých zákonů. Ostatně klášter podal rekurs 4.12.1938 k vládnímu presi-
dentovi v Karlových Varech s oznámením, že je připraven k dalším jednáním. 

Opat požadoval od starosty písemné potvrzení obsahu celého rozhovoru, a když obecní velitel Wach 
žádal od opata rozhodnutí k 20.1.1939, opat odmítl a  slíbil do 4 týdnů podat zprávu. Obsah pohovoru 
opat sdělil Honhäuserovi 10.ledna odpoledne, když měl jet do Mariánských Lázní, protože nebyl pří-
tomen jednání s deputací. Honhäuser napsal zprávu 12. ledna.“  

 Při jiné příležitosti Honhäuser  potvrdil, že dr. Manner  výslovně hovořil, že žádá o nabytí lázní měs-
tem za „zanikající roční rentu během několika let“. Při těchto jednání bylo překvapující čistě formálně-
juristické-etatistické stanovisko zástupců města a nového politického systému, kolísající až dosud 
v těchto kruzích během národnostního boje – jako přirozené právo.  

11.1  ve zdejších novinách a 12.1. v nadregionálním časopisu ZEIT vyšla zprávička „O vrácení lázní 
do veřejných rukou“, kde prý opata přiměli k ústupkům. Bylo rozhodnuto ihned věc řešit. Honhäuser  
psal: „Takto akce tří pánů donutila klášter k rozhodnutí okamžitě jet do Berlína a eventuální náhledy 
města hned v zárodku zbrzdit a také, protože jsme dosud nedostali od Henleina žádnou zprávu, kdy 
budeme moci být přijati …“   

22. ledna 1939 se vydal dr.Helmer, Honhäuser a dr.G. Helbig do Berlína k říšskému ministru vnitra 
Dr.FRICKOVI, ale to už pokračuje další kapitola sporu. K pokra čování studie se vrátíme .  
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Kdo je kdo aneb Osoby a obsazení    
HONHÄUSER Eduard Norbert O.Praem. - inspektor klášterních 
lesů  
(*1877 v Lestkově, + 1949 Speinshart v Horní Falci), vstoupil do kláštera Teplá v roce 1901, primic 
měl v roce 1906, pak studoval ve Vídni oblast lesní a pozemkové kultury. Potom byl farářem v  několi-
ka farnostech a po letech se stal klášterním lesním inspektorem (Forstinspektor), od roku 1925 také 
inspektorem pramenů  (Brunneninspektor) v Mariánských Lázních. Po roce 1946 se usadil v klášteře 
Speinshart a jeho významným historickým dědictvím zůstává  jeho "Diarium", které psal  od 24.8.1925 
do  16.5.1947. Dosud nepovšimnuté dílo zahrnuje veškeré aktivity kláštera - především co se týká 
nucené správy lázní za Československa. Jeho využití dosud zůstává úkolem lokální historie. Vedle 
této oblasti zachycuje i všechny události v klášteře - smrt opata Helmera, volbu nového opata, události 
po skončení války, internování v klášteře, odsun do Bavorska. Diarium zachycuje neobvyklé aktivity 
kláštera s nejvyššími říšskými německými úřady za války a celou atmosféru té doby. Originály kore-
spondence, memorand by měly být uloženy v archivu tepelského kláštera. Honhäuserovo Diarium je 
však  v majetku Institutu pro církevní dějiny Čech, Moravy a Slezska v Königsteinu.    

ThDr. JUDr. HELBIG-NEUPAUER Bruno (1884-1963) 
Pocházel z Frýdlandu, po absolvování jezuitského gymnázia (Mariaschein) vystudoval theologii           
v Innsbrucku. Pokračoval ve studiu práv v Praze a byl aktivní v katolickém hnutí (spolek Vandalia).     
V roce 1912 dokončil právnická studia a studoval církevní právo v Berlíně. Účastnil se první světové 
války a po ní nastoupil dráhu právníka. Od roku 1924 pracoval ve Svazu  německých velkovlastníků 
půdy v Čechách, od roku 1929 jako obchodní vedoucí. Po roce 1946 pracoval jako právník ve Vídni.  

JUDr. MANNER Otto – starosta za nacistické éry 1938-1945 
(*26.3.1893 Mariánské Lázně, + 2.2.1977 Weilheim), syn dirigenta pěveckého sboru Ferdinanda Man-
nera. Maturoval v roce 1913 na německém gymnázium v Plzni, vedeném premonstráty,  pak studoval 
práva na německé univerzitě v Praze a 25.6.1919 byl promován doktorem obojího práva. Ač právník, 
následovalo pět let, kdy podle předpisů musel dělat koncipienta; teprve pak si mohl otevřít vlastní ad-
vokátní praxi. Prosazoval se v různých spolcích a v komunální politice. Byl politicky činný nejprve ve 
straně Deutsche Nationalpartei, od roku 1933 v Henleinově Sudetoněmecké straně, Jako člen okres-
ního výboru získal vážnost u okresního hejtmana i na celém okrese. Dne 10.října 1938 byl jmenován 
starostou Mariánských Lázní. Po připojení českého pohraničí k Německu v roce 1938 se stala funkce 
starosty placeným povoláním. Byl tedy prvním placeným starostou a zůstal jím až do konce války, do 
května 1945. Dne 22.října 1938 se konala v Karlových Varech jednání Svazu německých lázní, na 
která nebyl pozván klášter Teplá. Přes velký Mannerův nápor, aby byly Mariánské Lázně převzaty  do 
veřejných rukou (tj. znárodněny), byly tyto návrhy odmítnuty.  

Jeho starostování za války a poválečné aktivity hodnotil jeho současník Oskar TUTBA: "Po vypuknutí 
světové války přinášel každý den nové úkoly a starosti. Počet obyvatel města vzrostl ke konci války     
z 10 000 na 30 000 a kromě toho bylo nutno zajišťovat péči o 6 000 zraněných a 3 000 uprchlíků 
z bombardovaných měst, a na konci války péči o obrovské množství uprchlíků z Východu, což pohlco-
valo větší část jeho tvůrčích sil. Jeho největší zásluhou zůstává, že před příchodem Američanů se 
postavil proti rozkazu stranických a vojenských funkcionářů proti nařízení vojenské obrany "do po-
sledního dechu". Tím zachránil Mariánské Lázně před rozbitím. Po obsazení města Američany byl 
internován v táboře; přesto zůstal nezlomen. Po vysídlení si otevřel v Saalmünsteru v Hesensku ad-
vokátní kancelář jako notář; dvanáct let pracoval v městském zastupitelstvu v Saalmünsteru a osm let 
byl členem krajského sněmu v Schlüchtern. Založil mariánskolázeňský svaz vysídlenců "Heimatver-
band Marienbad", navrhl a prosadil Bad Homburg jako kmotrovské město (Patenstadt) pro mariánsko-
lázeňské vysídlence. Z jeho iniciativy vzniklo i Mariánskolázeňské sídliště v Bad Homburgu a Marián-
skolázeňské muzeum v homburském Gotickém domě. Za tyto zásluhy bylů vyznamenán Reitenberge-
rovou medailí a titul čestného člena "Heimatverbandu". Zemřel 2.2.1977 v 84 letech ve Weilheimu." 
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Hamelika, vlastivědný časopis z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík, Mariánské Láz-
ně. Číslo 7. z 15. srpna 2006. Pořadové číslo 363. (od roku 1973)  XXX. ročníku vlastivědných materi-
álů HAMELIKY (2006).  E-mail: svandrlik@hamelika.cz  
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Dr. HELMER Gilbert Johann Baptist   – 44 let opatem kláštera  
(* 2.1.1864 Křepkovice, + 4.3.1944 klášter Teplá), premonstrát a opat. Narodil se v klášterním mlýně  
v Křepkovicích, maturoval v roce 1884 na gymnáziu v Plzni,  teologická studia v Insbrucku, primic měl  
28.7.1889, dále studoval na univerzitě v Innsbrucku germanistiku, klasické jazyky a filosofii. Stal se 
profesorem na Německém státním gymnáziu v Plzni (1894-1900), poté zvolen opatem a ve funkci 
zůstal až do smrti (1900-1944). Od 1901 členem České sněmovny, od 1905 členem rakouského pan-
ského domu a Německé společnosti pro umění a vědu v Čechách. Čestným doktorem jmenován na 
Německé univerzitě v Praze. Iniciativně dal postavit klášterní knihovnu, slavnostní síň a klášterní mu-
zeum. Pečoval o 40 kostelů a 25 farností. Přítel anglického krále Edwarda VII., kterého provázel 1900-
1909 v Mariánských Lázních a navštívil ho na pozvání v Anglii. Roku 1916 promován doktorem theo-
logie na Německé univerzitě v Praze, pak patronem, zemským převorem, od 1927 generálním viká-
řem pro kláštery v ČSR a řádovým definitorem, od 1928 senátorem a předsedou Klubu Německé 
křesťansko-sociální strany v parlamentě ČSR. Mimořádné zásluhy má o rozvoj Mariánských Lázní.   
Za pozemkové reformy v roce 1919 přišel klášter o lázeňské majetky v Mariánských Lázních a Helmer 
tvrdě bojoval se státem ČSR o zrušení tohoto rozhodnutí. ČSR oddalovalo řešení a proto se Helmer 
obrátil na Společnost národů a na světový soud v Haagu. Připravovalo se zrušení konfiskace klášter-
ních majetků v Mariánských Lázních v roce 1938, ale došlo k zabrání Sudet a Hitler odmítl respektovat 
rozhodnutí Haagu. Do kláštera bylo za války přesunuto půl milionu knih z Pruské státní knihovny. Mi-
losrdná smrt ho v  80 letech zachránila před většími tragédiemi, které postihly klášter za komunismu. 
Helmer byl čestným občanem obcí Lestkov, Velká Hleďsebe, nositelem bezpočtu vyznamenání. Hel-
merova soukromá germanistická knihovna v klášteře měla nesmírnou cenu, patřila k nejlepším na 
světě a když ji po válce prohlédl jeden švýcarský odborník, nabízel klášteru a státu jakoukoliv cenu, 
kterou vysloví. Po obsazení kláštera armádou (1950) osud tohoto unikátu není znám a není vylouče-
no, že přišla do sběru papíru.     

 

 

Opat Gilbert HELMER hostem na svatb ě v Bečově na dvorku svého p říbuzného (na obrázku 
Helméř uprost řed vlevo nev ěsty – vpravo je ženich). Helmé ř se narodil v K řepkovicích a m ěl 
příbuzenstvo na Tepelsku i v okolí. Rád navšt ěvoval své blízké – na pozvání i ne čekaně.   
  



 

 

   Z připravované publikace “Lé-     
.  kařství v Mariánských Lázních" 
 

    Pohled do vojenského lazaretu   v dobách první světové války 

Také chudobinec v Karlovar -
ské ulici býval minilazaretem ... 


