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Z bohaté historie Tří Seker  
V listopadu vyšla další regionální publikace vlastivědníků Zdeňka 
Buchteleho a Richarda Švandrlíka. Tentokrát se soustředila na bo-
hatou historii Tří Seker - obce s pradávným hornictvím, po jehož 
zániku osídlení nezaniklo a našlo si nové způsoby obživy. K nim 
patřila domácká výroba zboží ze dřeva, dřevozpracující továrna z 
roku 1902, zemědělství a lesní práce, sezónní práce v lázních aj. V 
knize je popis návratu potomků Českých Bratří, kteří kdysi uprchli 
do Slezska před rekatolizací v Čechách a koncem roku 1945 ree-
migrovali do své vlasti. Po staletí si uchovali český jazyk. Také his-
torie farního kostela z roku 1787 je podrobně popsána. Kostel byl 
zasvěcen Čtrnácti sv. Pomocníkům v nouzi a proto jsou popsány i 
životopisy těchto čtrnácti svatých.  

Autoři sepsali nejen 
historii obce Tři Seke-
ry, ale celé tříseker-
ské farnosti, kam pat-
řily či patří obce Krás-
né, Nový Metternich, 
Jedlová, tři Hutě 
(Šmelctály) a osada 

Kamenec. Další vesnice Lohhäuser byla popsána v samo-
statné knize jako příběh již zaniklé vesnice. Publikace je již 
rozprodána. V nové publikaci je také historie jiné zaniklé 
obce - Skelných Hutí. Byla krátký čas dokonce samostat-
ným panstvím. U všech obcí jsou uvedeny též sakrální  
památky,  existující i zaniklé, a především popis ústřední 
památky - farního kostela Čtrnácti svatých Pomocníků. 
Evidence památek uvedených byla prováděna v letech 
2002-2005. Publikace je široká a vyžádala si mnoho desí-
tek jízd k průzkumu a pátrání po celé popisované oblasti. 
Mnohými informacemi obohatili autory místní usedlíci a 
pamětníci.   

Kniha má 
322 stran, 
bohatý ob-
rázkový a ta-
bulkový ma-
teriál.  Je v 
prodeji      v 
Městském 
muzeu v Ma-
riánských 
Lázních.       

========== 

Interiér t ří-
sekerského 
farního  kos-
tela Čtrnácti 
svatých 
Pomocník ů      
v nouzi .  

Vlajka T ří Seker s historickým motivem a 
starostka obce Dagmar Strnadová.  
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Komunální volby  
 20.10.2006 - 21.10.2006 

 
Zvolení zastupitelé dle volebního řádu  
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Mariánské Lázně  
 
                 Pořadí zvolených zastupitelů (nikoliv všech kandidátů) podle po čtu hlas ů  

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Pořadí 
2002 

Hlasů 
2002 Věk Hlasů 

2006 
1. Chval Jiří ODS 12. 949 45 1417 
2. Král Zdeněk ODS 7. 1172 46 1331 
3. Ing. Šimánek Antonín ODS 2. 1448 50 1313 
4. Ing.Budka Jan  ODS Ne - 53 1229 

5. PhDr.Nosek Luděk Nezávislí 1 1766 67 1114 
6. MUDr.Chlapec Ladislav Nezávislí  6. 1178 37 1078 

7. Harant Alexandr ODS 35. 731 42 1177 

8. PhDr. Kajlík Vladimír ODS Ne - 60 
 

1053 

9. JUDr. Pavel Miklušák KSČM 3. 1425 56 1021 

10. Ing.arch. Míka Miroslav ČSSD 13. 948 43 963 

11. Ing. Jokl Jan Změna pro ML Ne - 53 913 

12. Ing. Dobrman Oldřich Změna pro ML Ne - 52 899 

13. Mgr. Pelc Miloslav Změna pro ML Ne - 49 877 

14. Ing.Pavel Říha Evropští demokraté Ne - 39 859 

15. Ing.PhD.Horáček Jindřich KDU 9. 1012 43 846 

16. RNDr.Horký Petr ČSSD 14. 928 48 836 

17. MVDr.Pyskatý Mirko Nezávislí  5. 1205 66 834 

18. MUDr.Hůrka Petr Unie Svobody 4 1230 46 640 

19. Kozlíková Pavla ČSSD 48. 632 45 600 

20. Ing. David Novák Evropští demokraté Ne - 33 567 

21. Klestilová Eva KSČM 62. 506 52 427 

- MUDr.Rous Miroslav Volba pro město 15. 922 Mimo zastup. 

- Ing.Jindřich Jindřich Nezávislí 16. 918 Mimo za-
stup. - Ing.Martinek Zbyněk KDU 17. 904 Mimo za-
stup.  

Proti roku 2002 se nám tentokráte nepodařilo získat komplexní výsledky voleb všech kandidátů, ale 
jen kandidátů, zvolených do zastupitelstva.  
Starostou Mariánských Lázní byl zvolen Zdeněk KRÁL (ODS), místopředsedou Jiří CHVAL (ODS) a 
Mgr. Miloslav PELC (ODS). Členové městské rady (radní) jsou Král, Chval, Pelc, Nosek, Budka, Říha, 
Jokl. 
 
========================================= 
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Volební výsledky:  
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Mnichov  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Křenčil Jiří ČSSD 56 130 

2. Bělina Petr  ČSSD 40 121 

3. Gurniak Milan ČSSD 43 112 

4. Bártíková Martina ČSSD 30 101 

5. Kožušková Zdeňka ČSSD 43 100 

6. Veszený František ČSSD 54 91 

7. Krumlovský Jaroslav Za obnovu venkova 50 73 

8. Kločurková Miloslava Za obnovu venkova 39 65 

9. David Miroslav Za obnovu venkova 47 50 

 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Tři Sekery  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Ing. Rosolová Edith Naše obec-nezávislí  49 219 

2. Cuchal Miroslav Naše obec-nezávislí 48 213 

3. Treml Karel Naše obec-nezávislí 45 167 

4. Strnadová Dagmar ODS 49 166 

5.   Ing. Nedvěd Vladimír Naše obec-nezávislí 42 153 

6.   Volák Josef Naše obec-nezávislí 35 146 

7. Stolcová Iva Naše obec-nezávislí 37 142 

8. Chalupný Jiří ODS 53 136 

9. Dostalík Miroslav ODS 53 117 

10. Guzylak Jan KSČM 62 110 

11. Kut Václav ODS 53 96 

 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Zádub-Závišín  

  

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Mařík Roman Nezávislí  33 82 

2. JUDr. Šťastná Hana Nezávislí 42 69 

3. Nechanický Rudolf Nezávislí 43 68 

4. Otradovcová Jitka Jsme pro vás 44 64 

5. MUDr. Kykal František Jsme pro vás 68 64 

6. Ing. Nešpor Jiří Náš domov 50 64 

7. Tučková Anna Náš domov 56 43 
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Výsledky voleb   
Kraj: Západočeský   
Okres: Tachov  
Obec: Chodová Planá  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Vasilečko Michal Nezávislí  40 343 

2. Mgr. Ambrož Jan Nezávislí 40 325 

3. Nejedlá Oldřiška KSČM 56 319 

4. Ing. Sedláček Miroslav Nezávislí  50 293 

5. Ing. Batrlová Jana ODS  47 286 

6. Kubíčková Ivana Nezávislí  40 276 

7. Ing. Volný Jan Nezávislí 47 269 

8. Štěchová Zdeňka KSČM 54 242 

9. Pipta Michal Nezávislí  58 232 

10. Janoch Josef KSČM 54 217 

11. Janoch Jindřich KSČM 57 217 

12. Janochová Stanislava KSČM 50 210 

13. Hirš Ctirad ODS 58 203 

14. Bendová Dana ODS 46 203 

15. Hanzal Rudolf ODS 50 196 

 
Výsledky voleb  
Kraj: Plzeňský kraj  
Okres: Tachov  

Obec: Planá  
 
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Vrzala Karel  ODS 59 1 217 

2. Křístek Miroslav  ODS 43 1 037 

3. Kučera Jiří  ODS 48 989 

4. Antropius Miloslav  ODS 52 988 

5. Krejčí Václav  ODS 48 950 

6. Slabý František  ODS 41 950 

7. Němečková Martina  ODS 39 943 

8. Průchová Marie  ODS 64 846 

9. Krátký Jiří  ODS 54 803 

10. RSDr.Švarcbek Josef KSČM.  51 706 

11. Mgr. Kvasnička Stanislav KSČM  43 613 

12. MUDr. Bartáková Zdeňka ČSSD.  59 552 

13. Sádlíková Jitka  KSČM 48 474 

14. Červeňák Ladislav  KSČM 60 406 

15. Teplík Jan Str. zdravého rozumu 54 352 
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Výsledky voleb 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Lázně Kynžvart  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Pernica Miloslav  Pro město Kynžvart 45 275 

2. Schneider Martin  Pro město Kynžvart 52 272 

3. Mgr. Wenzlová Milada  Rozvoj města.  66 245 

4. Váňová Miloslava  Pro město Kynžvart 50 217 

5. PhDr. Říha Miloš  ODS  56 206 

6. Ing. Radimerský Bedřich  Pro občany města 55 206 

7. Zabloudil Martin  ODS 34 201 

8. Ing. Tůma Petr  Rozvoj města  40 198 

9. Pelikán Milan  Pro občany města 51 146 

 
Výsledky voleb  
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Dolní Žandov  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. MUDr. Valentová Jana KSČM  37 274 

2. Trepková Miroslava  KSČM 60 270 

3. Vlková Marie  Strana venkova 54 234 

4. Ing. Tůma Vladimír  KSČM 61 219 

5. Ing. Stránská Eliška  KSČM 48 217 

6. Jadlovský Josef  KSČM 48 205 

7. Hnát Kurt  Strana venkova 
Strana venkova  

41 183 

8. Ing. Bříza Jan  Strana venkova 52 169 

9. Novotný Bohuslav  Strana venkova 44 151 

 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Ovesné Kladruby  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Skřivan Kamil  Nezávislí  37 32 

2. Vaněk Václav  Nezávislí 57 30 

3. Holub Jan  Nezávislí  42 29 

4. Král Petr  Nezávislí 46 26 

5. Kalivoda Vladimír  Nezávislí  54 25 

6. Vaňková Věnuška  Nezávislí 52 24 

7. Fišer Karel  Nezávislí  68 23 
 
 



 195

Výsledky voleb 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Drmoul  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Lazur Zdeněk  Budoucnost obce 55 208 

2. Šedivý Josef  Za rozvoj Drmolu 60 162 

3. Mgr. Rygolová Jana  Sjednocený Drmoul 46 157 

4. Mgr. Chalupková Vladislava  Zdraví,sport .  46 149 

5. Bokr Marian  Budoucnost obce 42 143 

6. Bělohoubková Jitka  Bezpečnost a rozvoj 42 107 

7. Ing. Šmerda Jiří Sjednocený Drmoul 61 105 

8. Ing.Born Otakar  ODS.  49 83 

9. Roth Roman  Drobní živnostníci 39 65 

 
Volební obvod: 662 voličů, účast 424 voličů, tj. 64 %  a 3675 platných hlasů  
 
Výsledky voleb  
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Prameny  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Formánek Jaroslav Nezávislí   49 50 

2. Ing. Brenner Václav Nezávislí  53 49 

3. Bartůněk Jiří Nezávislí   52 48 

4. Poslušný Ladislav Nezávislí  43 43 

5. Rangl Jaroslav Nezávislí  59 43 

 
Výsledky voleb  
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Vlkovice  

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Opava Miroslav Za budoucnost obce 31 72 

2. Barková Jaroslava Za budoucnost obce 25 69 

3. Lepej Štefan Za budoucnost obce 60 67 

4. Klesnil Pavel Za budoucnost obce 25 66 

5. Šindelář Jaroslav Za budoucnost obce 59 66 

6. Petrová Jiřina  Za budoucnost obce 58 66 

7. Chmela Alois  KSČM 65 20 
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Výsledky voleb 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Velká Hleďsebe  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. RNDr.Bytel Jiří  Život ve vsi.  44 621 

2. Mgr. Havlínová Jitka  Život ve vsi 57 494 

3. Ing.Zadranská Ludmila  Život ve vsi.  48 455 

4. Ing.Linhart Miroslav  Život ve vsi 47 406 

5. Ing.Špimer Ladislav  Život ve vsi.  46 387 

6. Kopp Pavel  Život ve vsi 48 380 

7. Rendl Miroslav  KSČM 60 152 

8. Jašíčková Jana  Naše obec 42 114 

9. Panuška Igor  ODR 35 104 

 
Volební obvod: 1746 voličů, účast 883 voličů, tj. 50,6 %  a  7577 platných hlasů  
 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Valy  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Trstěnice  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Zítková Marie  Sdružení Valy 53 107 

2. Hengeričová Vlasta  Sdružení Valy 52 105 

3. Sedlák Josef  Sdružení Valy 37 103 

4. Patlejch Tomáš  Sdružení Valy 31 102 

5. Szöke Emil  Sdružení Valy 47 99 

6. Vlk Quido  Za obnovu 46 92 

7. Alexa František  Za obnovu 64 79 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Roučková Vladislava  KSČM 44 126 

2. Repíková Helena  KSČM 34 93 

3. Kovačíková Eva  KSČM 31 89 

4. Mazancová Helena  Nezávislí  38 87 

5. Hromíř František  Nezávislí  48 83 

6. Hajšman Václav  KSČM 59 72 

7. Růžička Ivan  KSČM 60 65 

8. Zeman Jaroslav  KSČM 55 62 

9. König Karel  Nezávislí  52 53 
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Výsledky voleb 
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Stará Voda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města  
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Františkovy Lázně  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Kapr Luboš Sdružení místních   44 834 

2. Mlátilík Ivo  Sdružení místních   45 797 

3. Mgr. Sazimová Lenka  Sdružení místních   27 770 

4. Štembera Roman  Sdružení místních   40 663 

5. Drahorád Václav Sdružení místních   40 651 

6. Farkaš Radek  Sdružení místních   32 657 

7. Ing. Klabouch Milan ODS  53 627 

8. Mgr. Cingroš Jiří ODS  64 510 

9. Chrástová Libuše  ODS 57 502 

10. Štogr Josef  ODS 56 435 

11. Fircák Václav  KSČM 56 341 

12. Vosala Jiří  ČSSD 45 341 

13. Pivoňka Jiří  ČSSD 51 338 

14. Křemen Jaroslav  KSČM 58 301 

15. MUDr. Pišvejc Jaroslav Společnou cestou  45 233 

16. Král Tomáš  Mládí pro město 29 224 

17. Ing. Šnajdauf František  US-DEU  52 219 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. Roučková Vladislava  KSČM 44 126 

2. Repíková Helena  KSČM 34 93 

3. Kovačíková Eva  KSČM 31 89 

4. Mazancová Helena  Nezávislí  38 87 

5. Hromíř František  Nezávislí  48 83 

6. Hajšman Václav  KSČM 59 72 

7. Růžička Ivan  KSČM 60 65 

8. Zeman Jaroslav  KSČM 55 62 

9. König Karel  Nezávislí  52 53 
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Volební výsledky   
Kraj: Karlovarský kraj  
Okres: Cheb  

Obec: Cheb  
 

Poř. Příjmení a jméno Politická  strana Věk Hlasů 
2006 

1. MUDr. Svoboda Jan ODS 49 2 977 

2. RNDr.Kočvara Jaroslav ODS 51 2 620 

3. Ing. Jakl Václav ODS 51 2 602 

4. PhDr.Pobežal Ján ODS 58 2 508 

5. RNDr. Kastl Evžen ODS 50 2 365 

6. Linda Tomáš ODS 26 2 348 

7. Ing. Pospíšil Michal ODS 43 2 340 

8. Ing. Strádal Jiří ODS 29 2 322 

9. MUDr. Plachý Robert ODS 36 2 290 

10. Motičák Jiří ODS 34 2 160 

11. Ing. Hojda Pavel KSČM  53 1907 

12. MUDr. Horník Ilja Volba pro město  44 1814 

13. Černý Václav  KSČM 60 1 732 

14. Ing. Jakubík Václav KSČM  57 1 701 

15. RNDr. Vanoušek Pavel ČSSD  59 1692 

16. Ing. Linda František Volba pro město  50 1 686 

17. MUDr. Johannes Jaromír Volba pro město .  50 1 641 

18. Ing. Kroupa Václav KSČM.  65 1636 

19. Doc.Dr.Ing. Plevný Miroslav Volba pro město  41 1633 

20. Mgr. Jiřík Václav ČSSD 61 1554 

21. Illek Zbyněk  Volba pro město 52 1541 

22. Mgr. Hartmann Vladimír  ČSSD 
  

56 1518 

23. Honců Radomír  KSČM 40 1507 

24. Ing. Glozigová Soňa  KSČM  52 1495 

25. Ing. Kroupa Martin ČSSD 33 1 361 

26. Špinetti Dušan  ČSSD 60 1 278 

27. Křížová Jana  KDU 48 1 137 

28. RNDr.Ph.D.Gangur Mikuláš KDU. 41 874 

29. JUDr.Vopálenská Hana  Zelení  27 704 

30. Mudrová Marie  Zelení 56 687 

 
Volební obvod: 24 712 voličů, účast 7 797 voličů, tj. 31,5 % a 204 483 platných hlasů  
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Kandidátní listina - město Cheb 
Hlasů  

Mandátů Absolutně Podílem 

1 Občanská demokratická strana 63 600 31.10 % 10 

2 Komunistická strana Čech a Moravy 43 426 21.24 % 6 

3 Volba pro město 35 721 17.47 % 5 

4 Česká strana sociálně demokratická 33 955 16.61 % 5 

5 Křesťanská demokratická unie 13 011 6.36 % 2 

6 Strana zelených 12 822 6.27 % 2 

7 Romská demokratická sociální strana 1 948 0.95 % 0 

 
 
František Soukup, Tachov  

Norimberská cesta – Zlatá cesta 
Když Karel IV. připojil k zemím Koruny české, část území Horní Falce, vytvořil i s částí českého území, 
kam patřil i Tachov, tzv. Nové Čechy (Neuböhmen). Rozhodl se povýšit cestu Praha - Norimberk přes 
Tachov na hlavní zemský směr pro cestování z Čech do Bavorska.Tím nabyla tato zemská cesta ev-
ropského významu.Vedla z Prahy přes Beroun, Plzeň, Kladruby (Stříbro) a Tachov do bavorského 
Bärnau, a odtud dále přes Weiden, Sulzbach, Hersbruck do Norimberku.  Dobu největšího rozkvětu 
zažila  tato "Zlatá cesta“ díky královským výsadám ve 14. až 16. století. 

Německý autor Rainer CHRISTOPH, který se zabývá obdobím největším slávy této cesty, zdůrazňuje, 
že císař Karel vydal nařízení, aby "k volbě a korunovaci císařů byli čeští králové povinni jezdit výhrad-
ně po této cestě.“ Údajně sám Karel IV. po ní jel 52krát. Jméno ZLATÁ CESTA dostala podle ekono-
mické prosperity, kterou nastartovala v regionu, kterým procházela. Císař Karel IV. dával městům při 
této cestě význačná privilegia a také posiloval jejich obranyschopnost. Cestování po této cestě bylo si-
ce bezpečné, ale muselo se za to platit. Kudy vedla nejstarší ZLATÁ CESTA na úseku Tachov-Bärnau 
a co po ní zbylo? To si vzal za cíl najít Ing. Roman SOUKUP z Tachova. Se svým synem v kočárku 
nebo v krosně na zádech prošel trasu a všechny,  i ty nejsložitější úvozy.  

Vyjdeme z Tachova směrem na Bärnau. Ze ZLATÉ CESTY na několika místech zůstaly jen úvozy, 
které se ještě nestačily zavést a srovnat s okolním terénem. Jsou to rokle, které vyšlapali soumaři, vy-
jezdily po dlouhé roky povozy a které pak vymlela voda. Hned v Tachově nám zůstal nejhlubší a nej-
širší úvoz, který směřoval k tachovské dolní bráně. Nachází se za posledním domem vlevo, asi 150 
metrů od silnice na Studánku. Nyní jsou tam zahrádky a výše je oplocenka pro jeleny. V těch místech 
stávala stará kaplička, která je zakreslena na staré mapě z I. Josefínského vojenského mapování. Po 
předběžném archeologickém průzkumu bylo zjištěno, že tam mohla stát kaplička a protože se v tom 
místě vyskytuje i vodní pramen, mohla tam být i "zázračná studánka“.  

Cesta pokračovala směrem pod nynější koupaliště u Studánky. Zde je ještě dobře patrný úvoz zarostlý 
stromy. Pak se úvoz na poli ztrácí a zase je dobře patrný nad Mýtem, kde přechází silnici Mýto–
Písařova Ves. Pod touto cestou v lese je několik hlubokých úvozů vedle sebe. Pod lesem je ještě pa-
trné místo, kde býval starý hostinec.Cesta pak vystoupala k vrcholu kopce u hájovny "Hruškovna“ a 
sestoupila k další hájovně "Obora“. Za hájovnou cesta vedla přes Sklářský a Studenský potok a pak 
vystoupala k bývalé celnici. Odtud  už směřovala do Bärnau.To byla jedna  nejstarší a nejpřímější ces-
ta Tachov–Bärnau. Tu mohli využívat převážně pěší, jezdci na koních i povozy. Těžké povozy mohly 
jezdit po delší cestě od Pavlovy Hutě údolím Sklářského potoka na Lučinu.  

V pozdější době se cesty z Tachova do Bärnau různě měnily.Po nejstarší ZLATÉ CESTĚ nám zůstaly 
němí svědkové – úvozy. Kolik lidí, koní a povozů  je muselo vyšlapat a vyjezdit. Je to nádherná, ale 
skrytá a zatím utajená památka, která by si zasloužila "odtajnit".  
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Co se o ní ví ? 

Mimo císaře Karla IV., který po ní jezdil, směřoval po ní se svým doprovodem také Mistr Jan Hus na 
své poslední cestě do Kostnice. Přenocovali v Bärnau.  

Další zprávu o využití ZLATÉ CESTY jsme našli v kronice Franze SCHUSTERA o čtvrté křižácké vý-
pravě. Dne 13.července vytáhl první oddíl křižáckého vojska "přes les“ a přes Tachov proti pohusitště-
nému Stříbru. Papežský kardinálský legát a kurfiřt von Brandenburg meškali v Tachově. Od Stříbra 
však došlo 3.srpna k žalostnému úprku zpět směrem k Tachovu, a to již prchali také rytíři a lehké oddí-
ly pěšáků od Tachova přes bavorskou hranici směrem k Brnau, odkud naopak pořád ještě postupova-
la nová křižácká vojska směrem do Čech. V té době se v Tachově prodlévající knížata pod vedením 
kardinála rozhodla, že příštího rána vytáhnou sama vstříc proti nepříteli.  

Když však přešla noc, bylo s úlekem vidět, že největší část křižáckého vojska uprchla mezitím ve stra-
chu přes hranici. Nyní nastal všeobecný úprk. Právě o pondělku 4.srpna vytáhli husité zrána ze svého 
ležení kolem Stříbra a se svými rychlými jezdci vpředu udeřili proti Tachovu. Asi kolem poledne dostih-
li v lese rozprášené útvary nepřátelského vojska, kupředu pronikal křik úděsu a poháněl prchající 
k bezoddechovému spěchu. V Augsburgu byl později počet zabitých Němců u Tachova udáván  - se 
zřejmým přeháněním  - na sto tisíc. České prameny o tom pomlčují.  

O páté křižácké výpravě píše ve své kronice Anton BLOBNER: "Dne 1.srpna 1431 překročili křižáci 
pod osobním velením kardinála Juliana CESARINIHO českou hranici u Tachova s úmyslem dobýt 
rychlým útokem toto město, stále ještě obsazené husity.  Jeho vojsko čítalo 40 000 jezdců, 90 000 
mužů pěšího lidu a 9 000 vozů. Bez váhání uskutečněný útok by se musel setkat s úspěchem. Ale 
hlavní vůdci nepřátelských oddílů prohlašovali, že jejich vojsko je namáhavým pochodem velmi una-
veno a že potřebuje nezbytný odpočinek. Proto byl útok odložen na příští den. Jenom s odporem svolil 
kardinál CESARINI k odkladu a měl pravdu. Zatímco křižáci po okolí rozbíjeli své tábory, opravili husi-
té urychleně poškozené hradby města, takže příštího rána nebylo možno na náhlé a úspěšné přepa-
dení Tachova křižáky ani pomyslet.  

Po týdnu táboření u Tachova se křižácké vojsko 8. srpna zvedlo a zničilo krutým způsobem městečko 
Brod u Plané. Odtud odtáhlo rozzuřené křižácké vojsko až k hradu Švamberku a přitom vyplenilo 
všechna zdejší otevřená města a vesnice, přičemž nečinilo žádného rozdílu v tom, zda se obyvatelé 
těchto nešťastných míst hlásili nebo nehlásili k husitství. Dne 12. srpna odtáhli křižáci  k Domažlicím, 
kde dopadli zrovna tak jako u Tachova. Uvedené počty křižácké výpravy jsou určitě nadsazené, ale 
kdyby byly pravdivé jen z  dvaceti procent, i tak to byla obrovská armáda. 

Při lesní těžbě u hájovny "Obora“ se na bočních stranách hlubokých úvozů objevilo množství starých 
podkov. Po důkladném průzkumu bylo zjištěno, že se tam odehrála nějaká neznámá bitva.  

Je možné, že to bylo v roce 1427, když křižáci prchali v hrůze od Tachova a naopak další křižáci po-
stupovali do Čech od Bärnau. V takovém zmatku se úvozy mohly ucpat z obou stran a husité měli kři-
žáky "napěchované“ v úvozech a snadno je tu likvidovali. 

Druhá možnost je ta, že tudy postupovala pátá křižácká výprava na Tachov a husité je tu v úvozech 
mohli napadnout a způsobit jim těžké ztráty. Husité se pak mohli rychle stáhnout zpět do opevněného 
Tachova. Křižáci měli z husitů strach a Tachov proto nenapadli. Která možnost je pravdivá, to se už 
asi nedovíme. 

Jedna zajímavá zpráva je ve staré kronice, kterou psal mnich snad jménem FREDEGAR 
v burgundském klášteře někdy kolem roku 660. Franský král DAGOBERT se nepohodl s kupcem SÁ-
MEM a chtěl si ho podmanit. Poslal proti Sámovi tři vojenské výpravy. Dvě výpravy, které postupovaly 
z jihu, byly úspěšné, ale třetí, která byla největší, postupovala ze západu a ta byla Sámovým vojskem  
poražena. Kronikář FREDEGAR doslova napsal: "Austrijci oblehnou pevnost Wogastisburg, kde zůstal 
největší oddíl statečných Vinidů (Slovanů), a po tři dny spolu bojují. Je tu mečem pobit velký počet 
Dagobertova vojska a ti potom, davše se na útěk, zanechají tam všechny stany i věci, které s sebou 
měli a prchají do svých sídel. O tom, kde ležel "Wogastisburg“, se v kronice nepíše a archeologové a 
badatelé jej hledají už nejméně dvě století  po celé Střední Evropě. To, podle čeho jej hledají, se hodí 
také na Tachov. Dagobertova vojska mohla k přechodu pohraničních hor také použít trasu, později 
uváděnou jako ZLATOU CESTU, a právě zde jim Sámo mohl zabránit v přístupu do vnitrozemí. 
V knize "Sámova říše“ je mapka, ukazující směr postupu Dagobertova vojska po ZLATÉ CESTĚ.  
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Zlá Silvestrovská noc 
Článek s tímto názvem vyšel z pera Stanislava Šusty v časopise ČESKOSLOVENSKÝ VO-
JÁK č.1/1971 z ledna 1971. To už probíhala už tzv. "normalizace" plným tempem. Byly hle-
dány události v minulosti, které by ukazovaly v nejhorším světle nebezpečí amerického a zá-
padoněmeckého imperialismu u nás. Tak bylo zčásti zneužito i události z roku 1947 ve Třech 
Sekerách, která stála životy dvou nevinných členů Finanční stráže. Třebaže šlo o příběh ve-
skrze pravdivý, jeho zveřejnění v době začínající "normalizace" mělo jiný účel: hledat podpo-
ru veřejnosti proti politice Pražského jara z roku 1968. Nešlo o žádné výročí (23 let) ani o no-
vé informace v tomto případu. Jestliže se před  60.výročím tragédie vracíme ještě potřetí k 
této události (poprvé 1948, podruhé 1971), pak jen proto, že se hluboce zapsala do historie 
obce Tři Sekery a že dodnes zůstává nepotrestán dvojnásobný nemilosrdný vrah, který si žil 
60 let spokojen kdesi v Kanadě a chráněn poměry světové studené války. Ta doba však mi-
nula a měla by nastoupit spravedlnost - nešlo tu o žádný politický akt, ale o sprostou vraždu:    

 
"Příkopy u cesty jsou zaváty sněhem, dálky se jiskří a v sevřeném kruhu kopců vidíš jako na dlani zá-
kruty cest, vedoucích dolů do údolí, v němž se utápí malá obec. Schyluje se k večeru a na obloze za-
čínají probleskoval první hvězdy. Prošli jsme prostornou vesnickou návsí s kostelíkem, obklopenou 
několika domky. Mezi nimi se tyčil i ten, který jsme hledali a jenž se stal mlčenlivým svědkem jedné 
události před 23 lety (1947-1970). Polorozpadlý plot s chybějícími plaňkami, vrátka se zrezivělými 
panty, oprýskaná, šedivá jednopatrová budova. Ke vchodu do ní bylo potřeba udělat jen pár kroků. 
Tenkrát pro toho, kdo tudy šel, to byly kroky poslední. Tady u rozvrzaných vrátek padl. 

* * * 

Jednopatrová šedivá budova byla stejná jako dnes. Tenkrát nahoře zářila do tmy okna bytů, v rodi-
nách příslušníků finanční stráže připravovali silvestrovskou večeři. Dole, ve služební místnosti vedle 
vchodu, byla tma. Ti dva, co měli službu, sloužili v terénu. Pomalu se ubírali zasněženou cestou. Pak 
stoupali úžlabinou a jejich kroky se stávaly těžší a těžší. Bělostný sníh zpomaloval příchod šera, které 
se snášelo na krajinu. Večer byl hluboký, klidný, na nebi se honila těžká oblaka a zakrývala měsíc. Je-
jich pochůzka, poslední v tomto roce, se chýlila ke konci. V tichu zaslechli oba strážci  vycvičeným 
sluchem mechanicky stejnoměrní šelestivé zvuky. Zastavili se, rozhlédli kolem, a když v povzdálí uvi-
děli na bílém sněhovém plátně tři postavy na lyžích, zbystřili pozornost.  

 
VÝŇATEK Z PROTOKOLU:  

"Uvedeni mladíci si ujednali, že dne 31. 12. 1947 se pokusí o ilegální p řechod hranic, a sice z 
návodu Wernera MILIANA, u Mariánských Lázní. Na cestu si vzal i lyže, aby se mohli jako turisté 
na hranicích pohybovat. V Mariánských Lázních, kam p řijeli 30. 12. 1947 dopoledne, p řespali v 
penziónu SLAVIE, koupili si mapu pohrani čního úseku a druhy den, 31. 12. 1947, za soumraku, 
byli zadrženi dv ěma organy Finan ční stráže ."  
* * * 
Inspektor MAREŠ a respicient DLESK se nemohli spokojit s až příliš průhlednou výmluvou mladíků, 
kteří se snažili přesvědčit oba strážce hranic, že si přijeli do těchto míst až z Rýmařova zalyžovat. Po 
prohlídce osobních dokladů je proto vyzvali, aby šli s nimi na oddělení finanční stráže do Tří Seker. 
Skupinka se vydala na pochod naznačeným směrem.  

Kolik lidí šlo kdy touto cestou? Ti dva, v zelených stejnokrojích, s puškami na ramenou, šli po ní napo-
sled. Kráčeli  již hlubokým šerem, které hrozilo tmou. Za chvíli je přepadla. Malý průvod pěti mužů se 
pohyboval pozvolna kupředu zvlněnou krajinou. 

Dva zadržení mladíci šli poslušně  s hlavou zabořenou mezi rameny, třetí se neustále číhavě ohlížel. 
Cesta z Krásna trvala půl hodiny. Muži při chůzi mlčeli a oči se jim plnily temnotou. Čas tekl pomalu 
nerušeným proudem. Ti dva v uniformách nemohli nic tušit. Zadržení tří podezřelých proběhlo přece v 
klidu. Před skupinkou, kráčející zlověstnou tmou novoročního podvečera, se objevily černé siluety 
prvních domků. Jsou u cíle. K úřadovně nebylo daleko. V prostorné místnosti s vysokým stropem a 
dvěma okny byl starý otlučený nábytek. Dva stoly, skříň, pár hrubě sroubených židlí, lavice, na níž 
spočíval příruční trezor. Na pancéřovém plechu stál telefonní aparát. V rohu místnosti na poličce byl 
elektrický vařič s velkým hrncem. 
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VÝŇATEK Z PROTOKOLU:  

"V kancelá ři pak orgánové Finan ční stráže na řídili p ředvedeným, aby odložili svoje zavazadla a 
předložili osobní doklady.. Tohoto vyzvaní všichni uposlechli a v ěci odložili na stoly. Oba or-
gánové Finan ční stráže, kte ří byli ozbrojeni puškami, tyto odložili a op řeli je o d řevěnou lavici, 
která stála podél zdi pod okny v kancelá ři, načež počali kontrolovat obsah zavazadel a osobní 
doklady. Když s tím byli hotovi, cht ěli provést u zadržených osobní prohlídku ." 
Žádný z obou strážců hranic na smrt nemyslel. A přece tu byla s nimi. Civěla na ně uprostřed studené 
ponuré přízemní místnosti s dvěma okny, zakrytými zevnitř dřevěnými okenicemi. Čekala na svou pří-
ležitost i pár kroků od vchodu domu na bílém, jiskřivém sněhu. Číhala na ně z očí muže, který ji chlad-
nokrevně a zákeřně připravoval, který ji promyslel, trpělivě čekal na svou příležitost a dovedl využít 
pravého okamžiku, kdy se pozornost obou finančníků obrátila k jeho dvěma mladým společníkům.  
  

VÝŇATEK Z PROTOKOLU:  

"Dle udání mladík ů započali finan čníci s osobní prohlídkou u nich a MILIAN v té dob ě stál vedle 
dřevěné lavice v blízkosti odložených pušek. Jeden z finan čníků se prý ptal, zda nemají zbran ě. 
V tom okamžiku vytáhl MILLIAN pistoli a nejprve vypálil dv ě rány na blíž stojícího respicienta 
Finanční stráže Josefa Dleska, který byl zasažen ob ěma výst řely do hlavy a skácel se mrtev na 
zem: vrah za čal st řílet na druhého finan čníka Václava Mareše, kterého jedna st řela zranila ve 
tváři, druha mu rozt říštila kost na pravém p ředloktí ." 

* * * 
Byl poslední den roku 1947. Inspektor Finanční stráže Vaněk se vracel ze služební pochůzky. Slabě 
sněžilo. Byl vzdálen několik minut chůze od služební místnosti u domku na návsi, když podvečerním 
tichem zapraskaly výstřely. Inspektor se rozběhl k finančárně, ale asi 100 metrů před ní se zastavil. Ze 
dveří vyběhl muž a vzápětí za ním druhý. Prvý udělal několik nejistých kroků k vrátkům, když se veče-
rem rozlehla silná ozvěna dalšího výstřelu. Muž u vrátek padl. Nový výstřel směřoval k inspektorovi 
Vaňkovi, který rychle klesl k zemi. Postava druhého muže zahnula kolem kostela ke škole a nikým ne-
sledována se ztratila ve tmě. Vaněk byl v prvém okamžiku překvapen, ale rychle se vzpamatoval a 
rozběhl se ke dveřím. V jejich osvětleném rámu spatřil dvě pohybující se postavy. 

"Ruce vzhůru!" zavelel a zamířil na neznámé připravenou pistolí. Ochotně poslechli a vyplnili i další 
příkaz inspektora Vaňka, aby se vrátili zpět do místnosti. Na tmavé, černé kancelářské skříni stál malý 
vánoční stromek. Stříbrný staniol spadlý z jeho větve se matně leskl vedle stružky krve mrtvého fi-
nančníka. Vaňka při pohledu na mrtvé tělo na podlaze v kanceláři napadlo, že Mareš už narození 
svého dítěte spolu s novým rokem nepřivítá.  

 
VÝŇATEK Z PROTOKOLU:  

"Finančník Mareš b ěžel ke dve řím a snažil se vyb ěhnout a p řivolat pomoc. Ve dve řích byl zasa-
žen třetím výst řelem do zad. MILIAN prý, ježto nemel v pistoli náboje, tuto odhodil na stůl a 
uchopil jednu ze stojících pušek, vyb ěhl za finan čníkem Marešem ven, kde ho st řelil zezadu do 
zad v okamžiku, kdy Mareš stál u vrátek p řed budovou ..."  
* * * 
Na útěku z budovy přeskočil vrah bezvládné tělo finančníka Mareše, natažené u sloupku plotu. Hlava 
mrtvého byla skloněna k levému rameni, s obličejem zabořeným do sněhu. Kulka z pušky, která ho 
zasáhla, prolétla zády do srdce. Zastavilo se okamžitě. Dlouho netrpěl. 
Celou tu dlouhou, nekonečnou novoroční noc, prohledávali příslušníci Sboru národní bezpečnosti a 
Finanční stráže okolí. Brouzdali hlubokým sněhem, chodili mezi strašidelnými stíny stromů v lese a 
pomalu pročesávali lesní úseky. Kraj propátrávali dokonale. Několikrát. Hlídky na rozcestí, v blízkém i 
vzdáleném okolí, vydržely až do novoročního rána, které po zlé noci přicházelo těžce a pozvolna. Na 
rozcestí u Helmova kříže našly pušku s jedním nábojem, kterou tam dvojnásobný vrah Werner MILIAN 
zanechal. Na hlavni měla vyražené číslo 3074. Nemohlo být nejmenších pochyb. Šlo o služební zbraň 
respicienta Dleska. Na úsilí desítek Iidí a probdělou novoroční noc to bylo zoufale málo. 

Druhý den zrána našli pronásledovatelé stopy. U hraničního mezníku číslo 12 přetínaly hranici do Ba-
vorska, směrem k obci Mährlng. Tam se jejich kroky bezmocně zastavily. Vrah unikl. Za pomyslnou 
čarou, v terénu mezi hraničními kameny, existovala "spravedlnost", která ponechávala bez povšimnutí 
žádosti československé vojenské mise u spojenecké kontrolní rady v Berlíně o vydání vraha. 
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"Spravedlnost",  reprezentovaná americkými okupačními úřady v Německu, měla již tenkrát jiná měřít-
ka na zločince podobného typu. Proto také soudní zatykače v několika jazycích, doručené našimi úřa-
dy a opatřené podrobným popisem a vrahovou fotografií, ponechávala bez povšimnutí. 

Ve služební místnosti ochránců hranic ve Třech Sekerách pokračoval výslech. Monotónní údery na 
klávesnici psacího stroje vyplňovaly přestávky mezi výpovědi obou zadržených. Dosah svého jednání 
si osmnactiletí mladíci začali uvědomovat až teď, když hleděli do přísných očí vyšetřovatele. Ten, u 
něhož inspektor Vaněk nalezl automatickou pistoli už bez nábojů, odpovídal pokolikáté na otázku vy-
šetřovatele vzrušeným tónem, ale se stejnou zarputilostí: "Seznámili jsme se v Rýmařově a dohodli, 
že půjdeme společně na západ. Chtěli jsme do Kanady ..." 

 
VÝŇATEK Z PROTOKOLU:  

"Jelikož byl u zadržených nalezen dopis, psaný G. jejím známý m v Kanad ě, zasílá se tento do-
pis sou časně Oblastní ú řadovn ě Státní bezpe čnosti, aby provedla ve v ěci p říslušné šet ření." 
* * *  

Milianova milenka G. měla příbuzné v Kanadě. Líčením bezstarostného života v cizině rozeznívala 
struny romantismu v srdcích obou nezkušených mladíků, kteří se nakonec stali Milianovými společní-
ky. Nyní šokováni při výslechu prožitými událostmi ochotně upřesňovali jeho popis.  

Milian byl asi 170-175 cm vysoký, štíhlé postavy, tmavokaštanových vlasů, zamračeného obličeje a na 
sobě měl černou lyžařskou bundu a kalhoty. Na hlavě tmavomodrou čepici s dvěma bílými páskami. 

Zatímco první mladík vypovídal, druhý, který měl v obličeji ustrašený výraz, se nespokojeně vrtěl na 
židli a roztěkanýma očima bloudil po stěnách kanceláře. Jeho zrak několikrát zakotvil na kalendáři.  
Začínal nový rok 1948. 

* * * 

Za několik dnů se konal pohřeb. Průvod, který se shromáždil na návsi před úřadovnou Finanční strá-
že, se dal do pohybu. Vesnický hřbitov byl připraven otevřenou, vlhkou zemí přijmout těla dvou za-
vražděných. Jeho brána však nemohla pojmout všechny ty, kteří přišli vzdat úctu mrtvým a vyjádřit své 
pocity. Postávali zamlkle a zamyšleně u hřbitovní zdi, plnili úzké cestičky mezi hroby, na nichž malé 
vánoční stromky a někde jen kytice jehličnatých větviček potvrzovaly, že lidé prožívají ve svých domo-
vech nejhezčí svátky roku. 

Salva z pušek přerušila vzlyky nad hrobem a vyplašila ptáky z korun stromů. Rozlétli se k obloze a 
zmizeli v šedých mračnech, která přinášela  sníh. Sníh pokryl čerstvou ránu v zemi, rána v srdcích zů-
stala však otevřena a ještě dnes bolí i jizva po ní. Ještě dnes si mnohý z těch, kteří v té době střežili 
hranice naší vlastI, kladou otázku, zda tomu mohli zabránit, či zda mohli přispět k záchraně alespoň 
jednoho z obou svých druhů. Ještě dnes v duchu přemýšlejí nad tím, že stejný osud mohl stihnout i je. 

* * * 
Vyšel jsem po schůdkách ke dveřím někdejší úřadovny Finanční stráže. Byly zamčeny. Vratil jsem se 
k oknu, u stěn stály regály s knihami. "Ted' je tam knihovna," řekl klidně soudruh Fischer, jeden z pa-
mětníků oné tragické události. Přišel do pohraničí čtyři měsíce po osvobození. Zůstal tam dodnes. Ve 
Třech Sekerách byly tehdy na tři desítky Čechů s finančníky a členy SNB. Společně se starali o chod 
továrny na hračky, kde zůstalo německé osazenstvo. Společné starosti spojily tu hrstku Iidí pevným 
poutem.  
"Ta událost s námi zahýbala. Nebylo jediného z nás, kdo by nechtěl pomoci. Vrah, bývalý voják hitle-
rovské armády, byl ozbrojen a nezastaví se před ničím. Přesto se většina Čechů z vesnice do jeho 
pronásledování zapojila," vysvětloval hovorný starý člověk, a potom, když nám doma s hrdostí ukazo-
val čestné uznání náčelníka správy Veřejné bezpečnosti, které nedávno obdržel za obětavou činnost 
při ochraně veřejného pořádku, nepochybujeme, že by byl připraven jít do akce i dnes. Léta však běží. 
Ze školy za kostelem vyběhne houf dětí, projdou okolo budovy národního výboru, na níž je připevněna 
pamětní deska a rozběhnou se k chalupám. 

U plotu jednoho z domu jsme se setkalI s učitelem Škrdlantem. Tenkrát na SiIvestra zapnul rozhlaso-
vý přijímač a strnul úděsem. Místo sváteční hudby oznamoval hlasatel podrobnosti zákeřného zločinu. 
Bylo po klidu a pohodě silvestrovského večera. Postavám v zamyšlení u desky zapustíme vedle vcho-
du do zdi jednopatrové budovy.  
Pokolikáté čtu jména - Václav MAREŠ a Josef DLESK - s dovětkem: "Čest památce věrných strážců 
hranic". Kolik dalších je bude číst se stejným pocitem po nás? 

Vrah MILIAN žije za hranicemi na svobodě. Dvojnásobná vražda u Tří Seker v Silvestrovské noci zů-
stala nepotrestána.                              Stanislav Šusta 1971  
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Architekt Johann Gottfried Gutensohn 
(*24. 6. 1792 Dürrenroth u Bernu; † 19. 4.1851 München). Mladý Johann vyrůstal ve velmi 
chudých poměrech.  Gutensohnovi pocházeli z Lindau, kam se mnohačlenná rodina opět 
vrátila po smrti otce, s nímž přišli do Švýcar. Nyní musela být obcí skrovně vydržována. Jak 
se dostal Johann k potřebnému vzdělání, není známo. Vystudoval na Umělecké akademii v 
Münchenu architekturu a nepochybně ukazoval v mládí mimořádné vlohy v tomto oboru.  
Nejprve pracoval jako  pomocník u Leo von KLENZE (1784-1864), pomocí kterého získal 
královské stipendium pro pobyt v Římě.  
 

Leo von KLENZE (1784 Schladen -1864 München), německý architekt, malíř, spisovatel - 
jeden z nejvýznamnějších klasicistických architektů. Mezi první jeho díla patřily bálový sál na 
zámku Wilhelmshöhe (Kassel), klasicistní budova (1809-1810 za Jérôma, krále westfálského  
(bratra Napoleona), zařízená jako dvorní divadlo. Leo von Klenze získal významné postavení  
dvorního architekta krále Ludvíka I. Bavorského. Řídil klasicistní přestavbu Münchenu 
(Königsplatz, Ludwigstraße, Glyptotheka, Ruhmes-
halle, Stará Pinakotheka, Residenz). Jeho dílem je i 
Walhalla u Regensburgu, hala Befreiungshalle v 
Kelheimu, Konstituční sloup v Gaibach, ale také " 
Nová Eremitage" v Peterburku; klasicistní přestavba 
města Athén. Ta však byla pozdějšími přestavbami 
zcela přebudována. Leo von Klenze poslal koncepci 
městské přestavby  na příkaz krále Otty I. Řeckého. V 
roce 1816 přestavěl KLENZE zámek Schloss Isma-
ning na přání nevlastního syna Napoleona, Eugena 
Beauharnais, a jeho manželky Augusty Amalie v klasicistním slohu. Idealistická vize zno-
vuzrození řecké architektury v moderním světě charakterizuje Klenzův hrob na Starém Mni-
chovském Jižním hřbitově ve čtvrti Glockenbachviertel, jak je možno zde shlédnout. Byl čest-
ným občanem Münchenu, kde se nachází ulice Klenzestraße, gymnázium Klenze-Gymnasium. 
Ulice Klenzestraßen mají rovněž Regensburg und Tutzing am Sternberger See. 
 
Z roku 1821 je skvělý Gutensohnův akvarel "Ansicht des Hofes von Santo Spirito in Rom“. 
Gutensohn pobýval v Římě v letech 1819 až 1827 a pilně se tu zabýval zakreslováním antic-
kých prvků architektury. Od roku 1822 vydával knižně - spolu s Johanem Michaelem KNA-
PPEM - výsledky  svých prací.   

 
Johann Michael KNAPP (1791-1861 - narozen i zemřel ve 
Stuttgartu) byl württembergský dvorní stavitel ve Stuttgartu. Svá 
umělecká studia začal v roce 1815 u Johanna Heinricha Dan-
nekkera ve Stuttgartě, další pak v Miláně (1818) a v Římě (1819-
1840), kde se spřátelil s Gutensohnem. V letech 1829-1832 pro-
váděl výzkum a ilustrace etruských a časně helénských staveb na 
Sicílii a v Itálii. 1840 byl jmenován  württembergským dvorním 
stavitel. Nejznámějším jeho dílem je Jubilejní sloup ve Stuttgartu 
na Zámeckém náměstí. Má výšku 30 metrů a vznikal 1841-1846 k 
poctě krále Viléma I. Byl korunován 1863 bronzovou figurou 
starořímské bohyně Conkordia (Svornost) o výšce 5 metrů. 
 
 

 

Glyptotheka Leo von Klenzeho 
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Rytiny vystavoval Gutensohn na jedné umělecké 
výstavě německých umělců v Římě, mezi nimiž 
byl i malíř Frideric Overbeck a sochař Johann 
Leeb.  
V roce 1822 získal trvalé zaměstnání na králov-
ské bavorské stavební správě jako tzv. dvorní 
stavební konduktér. Stále ještě v Říme předložil 
návrh spolu s Josefem Thürnerem plány pro  
kursál v Bad Brückenau , který vyhlásil král Lud-
vík I. Jako lázeňské místo. V roce 1827 se vrací z 
Itálie do Münchenu a v roce 1832 doprovází krále 
Ottu do Řecka v naději, že tu získá  úřad dvorní-
ho architekta, což se však nesplnilo a proto se v 
roce1834 vrací zpět do Münchenu. Také zde se 
naděje na stavební zakázky v důsledku výstavby 
mnichovské rezidence se zhatily, když král upřednostnil architekty Leo von Klenze a Friedri-
cha von Gärtnera. 
Ještě v roce 1834 ho však posílá král Ludwig jako civilního stavebního inženýra do Würzbur-
gu k dispozici vládě Dolních Franků a Aschaffenburgu. Toto postavení přijal Gutensohn jen 
nedobrovolně, proti své vůli, a stále hledal nějaký způsob se odtud dostat.  Roku 1835 však 
získal zakázku k výstavb ě kursálu v lázních Bad E ms a stavbu ukončil  v roce 1839. Gu-
tensohnův inovační koncept, který vyvinul pro lázně Bad Brückenau a Bad Ems pro rene-
sanční paláce a vily, orientovanou podle Říma platila pak vzor pro lázeňskou architekturu ve 
slohu historismu. V rámci tehdy jeho vedlejší činnosti vystupoval i jako schvalovací orgán a 
mohl  projektovat a postavit jakožto vládní úředník v Bad Kissingen tři dosud stojící  lázeňské 
domy, tzv. Westendhaus doktora Welsche  und lázeňské domy doktora Boxbergera a dokto-
ra Ballinga. 
V následujících letech 1842-1844 působil jako profesor architektury v Čechách na akademii v 
Praze. Tehdy - v roce 1843 - dostal žádost premonstrátského kláštera ke stavbě katolického 
kostela v Mariánských Lázních. Kostel dokončil v roce 1848. V důsledku trvalých rozmíšek 
jakožto příchozí z cizího prostředí se svými nadřízenými a v důsledku pokračující choroby  
byl v roce 1844 přeložen do penze. Zemřel 19. dubna 1851 v Münchenu.  
Mariánskoláze ňský kostel (1844-1848) spolu s kursály v Bad Brücke nau ( od 1827) a 
Bad Ems (1835-
1839) patří mezi 
hlavní díla archi-
tekta Gutensohna .  
============== 
Originál jeho akva-
relu Ansicht des Ho-
fes von Santo Spiri-
to in Rom prochází v 
listopadu právě auk-
cí. Znázorňuje pohled 
na prosvětlený dvůr 
známého renesanč-
ního špitálu s dvou-
patrovou sloupovou 
chodbou a figurální 
stafáží. Bohatě detai-
lizovaná jemně malo-
vaná veduta je dato-
vaná 1821. Rozměr  
46 cm x 60 cm. Zá-
kladní cena 3000 Eu. 
 

Kurhaus v Bad Brückenau po roce 1827 -  
J.G.Gutensohn 
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Gutensohnova hlavní odborná díla , která napsal ve svém oboru:   

Knapp, J.M.-Gutensohn J.G.: "Denkmale der christlichen Religion oder Sammlung der christ-
lichen Kirchen Roms" Rom 1822-27; dále "Die Basiliken des christlichen Roms". s 50 mědiry-
tinami,  München 1843 
Gutensohn, J. G.: Sammlung von Denkmalen und Verzierungen der Baukunst in Rom aus 
dem 15ten und 16ten Jahrhundert.. Rom und Dresden 1836- 1832 
Gutensohn, J.G.: Vergleichende Betrachtungen über Eisenbahn-anlagen und ihren Betrieb 
durch Lokomotiv- und Pferdekraft. München 1845. 
 
Životopis a dílo Gutensohna zpracoval Ewald Wegner v knize "Forschung zu Leben und 
Werk des Architekten Johann Gottfried Gutensohn (1792-1851)", Frankfurt 1984 

 
Pohlednicová alba z našeho okolí. Po příkladu publikace "Album starých pohlednic - Západočeské 
lázně" (Liberec 2001) s motivy lázeňských měst Západočeského kraje vyšly nyní  podobné publikace - Václav 
BAXA- Markéta NOVOTNÁ-Petr PRÁŠIL "Bezdružicko na starých pohlednicích (Baron Hostivice 2005) s 2000 vý-
tisky, a od týchž autorů "Plánsko na starých pohlednicích" (Baron Hostivice 2006), ale jen 1000 výtisků. V této 
poslední publikaci jsou pohlednice z našeho nejbližšího okolí - Drmoul, Trstěnice, Holubín, Pístov, Dolní Kramo-
lín, Výškovice, ale i zaniklé Domaslavičky. Vesměs jde o málo známé motivy. Chodová Planá má v publikaci 32 
historických pohlednic!  A přesto tato obec nemá žádný zájem o publikaci, neboť prý odmítla i jediný výtisk této 
publikace.….  Přitom v albu jsou i všechny  chodovoplánský osady (dílčí části) této obce (Výškov, Michalovy Ho-
ry, Boněnov, Hostíčkov, Domaslavičky, Pístovsko).  Jde o publikaci s cennými pohledy na obce - tedy veskrze 
povedenou, jen s malými omyly (Dolní Kramolín s Hanikovým mlýnem se uvádí mylně jako klášterní dvůr).   -rš- 
 
�������������������������������������������������� 

Hamelika, vlastivědný časopis z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík, Mari-
ánské Lázně. Číslo 11. z 30. listopadu 2006. Pořadové číslo 367.(od roku 1973) - XXX. roč-
ník vlastivědných materiálů HAMELIKY (2006).  E-mail: svandrlik@hamelika.cz  
��������������������������������������������������

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních  projektoval J.G.Gutensohn v dob ě svého p ů-
sobení na Akademii v Praze 1843-1844. Dodnes z ůstává obdivován generacemi host ů.   
                                                        ( Historický obrázek v majetku M ěstského muzea Mariánské Lázn ě. ) 



 

 

 

Lázeňský d ům PHILADELPHIA  (čp. 152 - proti Baťovi) na pohlednici z  20. srpna 1902. Tento patrový 
dům na rohu odbočky do Alexandřiny ulice (dnes Dykova) se stavěl před rokem 1880 a dodnes stojí. 
Prvním majitelem byl Johann Dietl a vpředu býval krámek. Za války přejmenován na SCHMIDT, ale po 
válce původní název domu vrácen.  Dlouhá léta tu byla prodejna koberců a podle toho se domu i říkalo.  

Dnešní hotel CRISTAL  (čp.61) na pohlednici z 5. září 1899 ještě jako typický lázeňský dvoupatrový ho-
tel s širokou přední částí v 13tiosé pozici a s třemi rivality - s širokým středním a dvěma rohovými s bal-
kony. Vlevo vykukuje tradiční zahradní kavárna z doby starého mlýna, který tu býval a také hotel se teh-
dy ještě nazýval MARIENBADER MÜHLE . Původní mlýn byl  z roku 1818. 
 



 

 

Villa M ÜLLER  (Kaiserstrasse čp.148), se stavěla kol 1880 jako Villa CHARLOTTE  (majitel Eduard Stern), 
za první republiky to byl dům MÜLLER, kde měl Müller obchod s porcelánem a Johanna Gieblová krámek. 
Po roce 1945 překřtěn dům na PŘEMYSL, což se neujalo a domu se říkalo "MLÉČNÝ BAR " (Benešova, 
pak tř. ČSA, dnes Hlavní třída), který býval dlouhá léta v přízemí a sem se chodilo po schodech dolů. Ob-
líbené místo! V domě měly kancelář Karlovarské rozvodné závody a říkalo se  "U Er-Ká-Vé " (RKV), zde 
se platívala elektřina. Tento dům s typickým balkonem na sloupech v prvním poschodí zcela zmizel. Dnes 
tu stojí hotel VILLA BUTTERFLY , který zasáhl při výstavbě ještě několik sousedních domů. Škoda, byl to 
pěkný patrový lázeňský dům v typickém slohu své doby.   
 + 

Na konci dnešní Mladějovského ulice stávala kdysi restaurace TANNE  (Jedle, čp.151). Postavena rovněž 
kol roku 1880 a majitel Johann LERCH tu měl zahradní restauraci při cestě na hřbitov. Dvoupatrová budo-
va s mansardou, představující třetí patro stávala na samém okraji lesa.  V roce 1945 se přejmenovala na 
TIPPERARY (kol 1975 pokus o socialističtější jméno Varšava, ale ne nadlouho). 


