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  Opat Clementso a jeho milované Mariánské Lázně   
48. opat tepelského kláštera Ambrosius Alfred CLEMENTSO má mimořádné místo   v historii 
Mariánských Lázní. Narodil se 28. října 1831 v Chebu. Jeho otec byl Francouz, mistr souke-
nický, který se oženil s dcerkou chebského měšťana. Odtud i francouzské příjmení. Bylo 
rozhodnuto, že inteligentní synek se dá na kněžskou dráhu.  Teologii studoval v klášterní 
škole, později v Praze, kde také získal 26. 7. 1854 kněžské svěcení. 1857-87 zastával po-
stupně místo kaplana v Mariánských Lázních, farního administrátora v Mnichově u Marián-
ských Lázní, v Liticích u Plzně a roku 1886 byl jmenován lázeňským inspektorem v Marián-
ských Lázních (Brunneninspektor = inspektor pramenů a lázeňských zařízení). To byla vý-
znamná funkce v lázních, neboť minerální prameny s pavilony a veškerá lázeňská zařízení 
patřila klášteru Teplá. Clementso se vrhl do práce s životním elánem, který mu byl vlastní, a 
připravoval rozsáhlou modernizaci zdejšího lázeňství.  

Avšak osud tomu chtěl jinak. Jeho nadřízený, opat Bruno BAYERL (1831-1887), předčasně zemřel 4. srpna 1887 v 55 le-
tech. Tento opat byl zvolen 12.5.1880 opatem. Nechal postavit nové fary v Pernatci a Otročíně, koupil dům Vavřínový věnec 
v Mariánských Lázních (Nehrova čp.27) a  přestavěl na nový areál - dvojdům Zlatá Koule a Vavřínový věnec; nazval ho 
"Nová Koule" (Neue Kugel), což se neujalo a dvojdomu se říkalo nadále původním názvem  "Zlatá Koule".  2. srpna 1887 
Mariánské Lázně navštívila korunní princezna Štefanie, manželka korunního prince Rudolfa Habsburského, a opat Bruno 
Bayerl, třebaže postonával, rozhodl se, že princeznu bude doprovázet na prohlídce všech lázeňských zařízení kláštera. Po 
prohlídce doprovázel princeznu do Kynžvartu, Na zpáteční cestě ho ranila mrtvice a krátce nato zemřel († 4.8.1887 v Teplé).  
Volba nového opata padla na Alfreda Clementso (opatem 1887-1900).  Byl zvolen 14.9.1887 opatem a následujícího dne in-
fulován.   

Za francouzské revoluce byl zrušen mateřský klášter v Prémontré a teprve v roce 1883 došlo 
k obnovení  řádového svazu premonstrátů. Generálním opatem řádu na generální kapitule 
ve Vídni se stal  Sigismund STARÝ, opat kláštera na Strahově. Tento muž předsedal volbě 
nového opata v  Teplé dne 14. září 1887. Nový opat roku 1888 rázně ukončil v klášteře ob-
dobí stagnace a oslabování řádu a zahájil velkolepou stavební činnost. Postavil v klášterním 
areálu nové stáje pro telata, prasata, drůbežárnu a přestavěl mlýn Zapfenmühle. V městě 
Teplá dal rozšířit zdejší špitál, v samotném klášteře 1890-1891 přebudoval pivovar a mlýn, 
prosazoval využívání parního pohonu a zavádění elektrického osvětlení, v pivních sklepích  
byla instalována umělá chladírenská zařízení a rozšířil skladiště pivovaru. Nechal přestavět 
stodoly v klášteře a  rozšířil klášterní hostinec. Dne 24.listopadu 1890 postihla Karlovy Vary 
zničující povodeň a klášter byl obviněn, že to způsobily protrhlé hráze tepelských rybníků na 
řece Teplá. Opat nechal provést úřední vyšetřování, které  ukázalo, že klášter nenese vinu 
na povodni a  že tepelské  rybníky naopak  zadržením vod zabránily ještě většímu neštěstí. 
Přesto úřady doporučily klášteru  zvýšit hráze rybníků Betlému, Starého a Sladovního. To 
opat urychleně a s vysokými náklady provedl.  V roce 1891 byla podepsána nové smlouva ve 
věci klášterního gymnázia v Plzni,  podle níž stát přispěl  částkou 14 000 K na mzdy  13 pro-
fesorů gymnázia. Roku 1892 byl zřízen u kláštera poštovní úřad a telegraf.    

Za jeho opatování proběhly v roce 1893 mohutné oslavy 700. jubilea založení premonstrát-
ského kláštera v Teplé (1893). Zakladatel tohoto kláštera, Hroznata, byl vždy uctíván jako 
svatý a v jednom období dokonce jako patron země České. Jen neodpovědným zásahem 
papeže Urbana VIII. byl škrtnut ze seznamu svatých (1642). To těžce nesl klášter Teplá a 
snažil se o jeho znovusvatořečení.  

Opat Clementso dosáhl 16. září 1898 alespoň Hroznatova blaho řečení a nechal nově 
upravit v klášterní kostele uložení Hroznatových ostatků. Hroznata byl prohlášen blahoslave-
ným a mučedníkem. Blahořečení proběhlo za přítomnosti  apoštolského nuncia ve Vídni, ar-
cibiskupa Talianiho, kardinálského knížecího biskupa  z Prahy, hraběte Schönborna aj. Po-
prvé od Hroznatovy smrti byla otevřena Hroznatova kamenná rakev (váhy 4200 kg) a prove-
den soupis ostatků.  
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Ambros Alfred Clementso byl zemským převorem Čech premonstrátského řádu, konsistori-
álním radou; na generální kapitule řádu v Tongerloo byl roku 1889 jmenován generálním vi-
kářem premonstrátského řádu pro Rakousko (roku 1899 svolal první poradu všech premon-
strátských opatů Rakousko-Uherska do Teplé). Předsedal volbě opatů v Nové Říši, ve Wilte-
nu a v Gerasu. Byl mimo jiné také rytířem řádu císaře Františka Josefa I. aj.  

Největší zásluhy opata Clementso však patří Mariánským Lázním 
To, co chystal realizovat jako inspektor pramenů, prosadil nyní jako opat. Jeho první akcí v 
Mariánských Lázních bylo v letech 1888-1889 postavení klášterem litinové novobarokní ko-
lonády  podle plánů vídeňských architektů Miksche a Niedzielského na místě starého pro-
menádního sálu z roku 1827. Následovala výstavba moderní solivárny  (stáčírny minerálních 
vod) v roce 1889. Do funkce ředitele lázní získal opat Clementso mladého architekta Josefa 
Schaffera, rodáka Mariánských Lázní, který tehdy působil ve Vídni. Schaffer vedl komplexní 
přestavbu Starých lázní  (1890-1892) s přejmenováním na Centrální lázně; dále přestavbu 
Nových lázní  (1892-1896), vše v nádherném stylu italské pozdní novorenesance. Jeho 
stavby zůstávají dodnes předmětem obdivu lázeňských hostů. To vše vyžadovalo obrovské 
náklady od kláštera na samé hranici únosnosti finanční. Nová koncentrovaná lázeňská zaří-
zení se tak stala ve své době největším evropských lázeňským komplexem.  

 

V roce 1895 byly k Mariánským Lázním přičleněny  úšovické čtvrti Šenov a Nádražní, k če-
muž aktivně přispěl opat Clementso. Roku 1896 byla vybudována mohutná zemní přehrada 
jako první sypaná hráz v Rakousku-Uhersku (pod dnešní kavárnou Nimrod) a nazvána jmé-
nem opata A.A. Clementso. Za jeho opatování přijel do Mariánských Lázní poprvé anglický 
princ a budoucí král Edward VII. (1897), byla otevřena železniční trať Mariánské Lázně-
Teplá-Karlovy Vary (1898).   

Poslední akcí opata byla v roce 1900 výstavba nádherného kursálu  (dnes společenský 
dům Casino).  Šlo rovněž o dílo architekta Josefa Schaffera. Dokončení tohoto díla se však 
opat nedožil. Opat Clementso v roce 1900 ještě cestoval jako delegát řádu do Říma k Sva-
tému otci. Krátce poté po krátké nemoci zemřel 19. července 1900 v 68 letech v Mariánských 
Lázních v domě Zlatá Koule.  

V roce jeho úmrtí měly Mariánské Lázně už 340 domů, 4617 obyvatel a 13723 hostů. Od 
roku 1888 byly soudním okresem a stály před vyhlášením okresního hejtmanství (1902). 
Opatův pohřeb se stal velkolepým rozloučením, které svým rozsahem nemělo obdoby.  

Ostatky opata byly uloženy do nové, nedávno dokončené moderní hrobky opatů na klášter-
ním hřbitůvku v Teplé. Tuto hrobku nechal opat Clementso postavit v předtuše blízké smrti  
Pohřeb proběhl za účasti desítek nejvýznamnějších politiků, mezi nimiž byl i rakouský ministr 
spravedlnosti baron SPENS-BODEN, veškeří církevní hodnostáři země, diplomaté a nejvyšší 
úředníci, šlechtici, zástupci všech církví, spolků a obcí. Město Mariánské Lázně se ponořilo 
do černého sukna a vyhlásilo týdenní smutek .  
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Opat Clementso a Mariánské Lázně   
Opat Clementso byl již dříve jmenován čestným občanem Mariánských Lázní (a četných ji-
ných obcí), město na jeho počest pojmenovalo nově jímaný Alfréd ův pramen  v těsné blíz-
kosti Alexandřina pramene, silnici na Cheb třídou opata Clementso  (dnes Chebská), již 
uvedenou přehradu rovn ěž jeho jménem. Opat měl oblíbenou vyhlídku na okraji lesa nad 
Mariánskými Lázněmi nad kamenolomem (od 1911 hotel Esplanade). Tato Clementsova 
vyhlídka  zůstává dodnes cílem vycházek hostů.  

Hrobka opatů  

Literatura:  
J. Brtek, Pohřeb tepelského 
opata Clementso v létě roku 
1900, Mariánskolázeňské lis-
ty, 2000 

Čáňová, s. 18; BL 1, s.206; 
EBL 1, s. 100.  

B. Grassl, Geschichte und 
Be-schreibung des Stiftes Te-
pl, 1910, S. 29-30 

R. Švandrlík, Ambros Alfred 
Clementso, Hamelika-historie 
Mariánských Lázní, internet 
(webové stránky), kapitola 
Osobnosti Mariánských Láz-
ní, 2004 

J. Weinmann, Egerländer Bi-
ografisches Lexikon mit aus-
gewählten Personen aus dem 
ehemaligen Reg.-Bez.Eger, 
Band 1. (A-M), Druckhaus 
Bayreuth,1985, S.100 

Heimatbuch Marienbad Stadt 
und Land, Ein Heimat- und 
Ortsbuch,  Band 1., Heima-
tverband der Marienbader 
Stadt und Land e.V., tisk 
Staudt-Druck KG, Geisenfeld 
1977, S.603 

 

 

Hrobka opat ů na klášterním tepelském h řbitůvku (stav 
1980). V ní odpo čívají Karl Reitenberger (†1860, uložen 
1906), ? Bruno Bayerl († 1887), Ambros Alfred Cleme ntso 
(† 1900), Gilbert Helmer († 1944). Postavil opat Cl ement-
so. V dob ě sistace tepelského kláštera sloužil areál jako 
kasárna čsl. armády a v té dob ě byla hrobka vojáky ná-
siln ě otev řena, vykradena a ostatky slavných opat ů zne-
svěceny.  
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Pohřeb opata Alfreda Clementso  
O sezóně 1900 se rozšířila zpráva, že 19. července v Mariánských Lázních v domě Zlatá 
Koule zemřel opat tepelského kláštera Alfréd Ambrož Clementso (*28.10.1831 Cheb, 
†19.7.1900 Mariánské Lázně). Tepelská kanonie, lázeňské město i okolní obce mu chystaly 
důstojné a velkolepé rozloučení. Nebylo divu. Prozíravý a činorodý opat inicioval vznik a pře-
stavbu řady veřejných staveb včetně špitálů, jeho jméno bylo spjato s počátky elektrifikace v 
kraji, s oslavami 700. výročí založení kláštera a s blahořečením Hroznaty, spojeným s novým 
uložením jeho ostatků. V opatu Clementso odešla tepelské kanonii i celému regionu výrazná 
osobnost, jejíž význam byl pohřebními ceremoniemi náležitě zdůrazněn.  

Na katafalku v hale Zlaté Koule byl zesnulý v sobotu 21. července 1900 od 5. hodiny ranní 
vystaven v honosné kovové rakvi se skleněným příklopem. Průčelí domu i katafalk byly po-
kryty černým flórem, černé prapory vlály na všech veřejných budovách města, městských i 
klášterních. Městské zastupitelstvo vyhlásilo týdenní smutek a tradiční promenádní koncer-
ty lázeňského orchestru u Křížového a Ferdinandova pramene byly přeloženy až na pátek 
27. července 1900.  

Do domu Zlatá koule od časného rána proudily davy lidí, aby se poklonily památce zesnulé-
ho. Rakev i katafalk se ztrácely pod množstvím květin a věnců. "Svému nezapomenutelnému 
čestnému občanovi a příznivci" - zněl nápis na stuhách v městských barvách věnce, který 
věnoval zdejší magistrát. Další věnce pocházely od lázeňských lékařů, od nejrůznějších 
spolků včetně Humanitárního spolku korunní princezny Štěpánky či od Společnosti Bílého 
kříže, která řídila léčebné pobyty c.k. důstojnictva, dále od ředitele divadla Julia LASKY a od 
předních hoteliérů a podnikatelů.  

Slavnostní vykropení tělesných ostatků zesnulého opata začalo v 9. hodin ráno. Obřad pro-
váděl premonstrát P. Alfons JELÍNEK, profesor plzeňského gymnázia, za asistence dalších 
řádových kněží. Poté mužský pěvecký spolek zapěl smuteční píseň "Voňavé květy na 
lukách", načež se nekonečný smuteční průvod za hlaholu zvonů vydal přes promenádu na 
Kostelní (dnes Goethovo) náměstí a odtud Karlovarskou ulicí na Závišín. Vpředu šla školní 
omladina, vedená svými učiteli, po ní následovali hasiči z Mariánských Lázní, Úšovic a Kli-
mentova, zdejší veteráni, pěvecké sbory a spolky, spolek válečníků, spolek katolických tova-
ryšů a deputace cizích hasičů a veteránů, vesměs se skloněnými, černě opentlenými prapo-
ry.  

Před proskleným, černým, koňmi taženým a nesčetnými věnci pokrytým pohřebním vozem 
kráčel lázeňský orchestr, hrající Beethovenův smuteční pochod. Dále šli četní duchovní, ka-
novníci i světští, mezi nimi tepelský provizor NADLER a tepelský děkan WINKLER. Za vo-
zem jako první kráčel jednašedesátiletý bývalý starosta Mariánských Lázní MUDr. August 
HERZIG, jenž se zesnulým úzce spolupracoval na rozvoji Mariánských Lázní. Za ním kráčel 
kynžvartský pán, kníže Paul METTERNICH, doprovázen rakouským ministrem spravedlnosti 
Aloisem svobodným pánem von SPENS-BODEN. Dne 2.7.1900 přivezl do Mariánských Láz-
ní svou choť Antalu, roz. hraběnku z Khuenburgu, jež bydlela také ve Zlaté kouli. Ministr tu 
setrval 3 dny a pak odjel na své bývalé působiště do Chebu. V seznamech lázeňských hostí 
není uveden.   

Za nimi kráčeli předseda zdejšího okresního soudu, zemský soudní rada Friedrich ADAM se 
soudci a úředníky soudu, vrchní poštovní správce Guido PETRIDES s úředníky zdejší pošty, 
úředníci berního úřadu, přednosta DOLEŽAL s úředníky železniční stanice, kolegium lázeň-
ských lékařů, náčelník Vojenského lázeňského domu (dnes Mars čp.166) korvetní kapitán 
Paul FRANKL  s tam ubytovanými c.k. rakouskými důstojníky.  

Městskou radu a zastupitelstvo vedl starosta JUDr. Franz NADLER, následovali zástupci 
evangelické a židovské náboženské obce, jakož i úředníci tepelského kláštera. Po nich se k 
průvodu přidali četní lázeňští hosté, zprvu přihlížející na ulicích a kolonádách. Doprovázeli 
dva vozy, vrchovatě naložené smutečními věnci. Mohutný smuteční průvod zastavil na Kar-
lovarské ulicí u domu NOTRE DAME (čp. 149) školských sester Svatého Kříže.  
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Zde, na hranici města se konalo nové vykropení rakve s opatovými ostatky, načež zdejší 
mužský pěvecký sbor zapěl smuteční chorál "Zde kyne blažený klid". Tady se od průvodu 
oddělily mariánskolázeňské spolky. Pohřební vůz, provázený početnými truchlícími, pokra-
čoval přes Závišín do kláštera v Teplé, kam dorazil krátce po poledni. Přitom jej obcemi, jimiž 
projížděl, doprovázela obecní zastupitelstva a spolky. 

lnsigniemi infulovaného opata vybavený nebožtík Clementso by] vystaven na katafalku          
v kapitulní síni kláštera, jež byla za účelem posledního rozloučení přechodně zpřístupněna 
veřejnosti. Po celou neděli 22. července 1900 sem přicházely zástupy venkovanů vzdát po-
slední poctu opatovi; u rakve držel čestnou stráž lesní personál klášterního velkostatku.  

Vlastní pohřeb proběhl v pondělí 23. července 1900. Davy okolního obyvatelstva od rána 
proudily do kláštera a desítky fiakrů svážely smuteční hosty s věnci a kyticemi. Za asistence 
mnoha kněží mezi 9. a 10. hodinou sloužil v přeplněném kostele slavnostní rekviem P. Adri-
an ZACH, opat premonstrátského kláštera v dolnorakouském Gerasu, jehož A.A. CIementso 
kdysi instaloval. Po obřadu vynesli premonstráti rakev z kostela přes klášterní dvůr, kde se 
již sešikovaly spolky z okolí. Poté rakev převzali mariánskolázeňští a tepelští úředníci klášte-
ra, kteří ji donesli k vyzdobenému pohřebnímu vozu, do něhož byli zapřažení čtyři bělouši. 

Za dunění zvonů se kol ½ 11 hod. smuteční průvod vydal na cestu ke klášternímu hřbitovu.   
V jeho čele pochodovaly střelecké spolky z Teplé a Úterý, po nich defilovaly spolky váleč-
ných veteránů z Mariánských Lázní, Teplé, Chodové Plané, z Chebu a dva tyto spolky           
z  Lestkova. Za nimi s hudbami a prapory zvolna kráčely spolky z Mariánských Lázni - dva 
mužské pěvecké a spolek katolických tovaryšů. Za nimi se ubíralo rozličné úřednictvo lázeň-
ského města, vedené svými představenými, které následovali tepelští premonstráti a du-
chovní ze sousedních neklášterních farností, jakož i školské sestry Svatého Kříže z Mnicho-
va a Mariánských Lázní. Špalír jim tvořilo 41 spolků a deputací z okolí - hasiči z Teplé, Mari-
ánských Lázní, Úterý, Berouna, Prachomet, Beranova, Jankovic, Rankovic, Vidžína, Rájova, 
Závišína, Zádubu, Ovesných Kladrub, Výškovic, Domaslaviček, Sítin, Číhané aj.   

Za pohřebním vozem, pokrytým věnci, kráčel 70letý strahovský opat P. Zikmund Antonín 
STARÝ, generální opat premonstrátů v rakouské cirkárii, jenž zde v Teplé roku 1887 předse-
dal volbě A.A. Clementso opatem. S geraským opatem P. Adrianem ZACHEM jej doprováze-
lo mnoho duchovních. Poté následovali oficiální hosté, mj. ministr spravedlnosti baron 
SPENS-BODEN a právě odstupující sekční šéf c.k. ministerstva vnitra Josef von Stummer, 
jenž za vládní krize na přelomu let 1899-1900 toto ministerstvo krátce vedl (rovněž on se 
roku 1887 účastnil pohřbu opata B.V. Bayerla, tehdy jako chebský okresní hejtman). Aristo-
kracii zvučných jmen představovali hrabě NOSTIC, hrabě Raoul ROHAN, bečovský pán 
Friedrich Georg vévoda de BEAUFORT-SPONTINI (1843-1916) či hraběnka z Hardenbergu-
Trautmannsdorfu. Za nimi šli profesoři státního německého gymnázia v Plzni, spravovaného 
tepelským klášterem, dále místodržitelští radové dr. ČERNÝ z Chebu a dr. GEITLER von 
Armingen, provozní ředitel státních drah dvorní rada TUČEK z Plzně, okresní hejtmani          
z Teplé, Chebu a Stříbra, poslanec českého zemského sněmu dr. SCHREINER, poslanci 
říšské rady rakouského parlamentu dr. STOHR, dr. SCHICKER a prof. ROHLING, starostové 
a zastupitelstva Mariánských Lázní, Teplé, Mnichova, Bezdružic, Plané a Lestkova, jakož i 
představení a zastupitelé 58 okolních obcí. V průvodu kráčeli ředitel kynžvartského vel-
kostatku RÖSLER, zámožný mariánskolázeňský hoteliér Max HALBMAYR a četní lázeňští 
hosté. Za nimi šli učitelé z okolí, pak ostrostřelecké sbory z Mnichova a Bezdružic.  

Průvod uzavíraly spolky válečných veteránů z Mnichova a Teplé. Teprve za nimi následoval 
tisícihlavý zástup diváků. Na klášterním hřbitově se odbývaly poslední smuteční ceremonie, 
hrobka i rakev byly naposledy vykropeny. Zatímco doznívaly žalozpěvy a spolky vzdávaly 
zesnulému opatovi poslední poctu salutováním i slavnostními salvami, rakev s tělesnými 
ostatky Alfréda Ambrože Clementso byla spuštěna do čerstvě dokončené nové opatské 
hrobky.  

V letech 1906 a 1944 do ní přibyly ještě ostatky opatů Karla Reitenbergera a Gilberta Helmera. Deset minut po 
11. hodině pohřeb 48. tepelského opata skončil.  (Podle článku v ML-LISTECH Josefa Brtka 2000 - kráceno a 
opraveno). 
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Zaniklé obce 
Zaniklé obce na Tepelsku za husitských válek  a za třicetileté války 
Na Vidžínsku zanikly před staletími vesnice NĚMČICE (východně od Dobré Vody), DĚČKO-
VICE (dnes Ovčín u kláštera),  CHVALICE  (polesí Qualitz), LEŠTINA či LSTĚNÉ (hájenska 
Stěnská, vrch Stěnský, louka Stěnská, rybník Stěnský, německy Stentzka), POŠOV (polesí 
západně od Vidžína), HARŠTOVÁ či HYRŠTOVO (polesí severovýchodně od Vidžína).  Ve 
Stěnském lese bylo místo s názvem "U pusté vsi" (GNIRS). Po zaniklých sídlech zbyly stopy 
v terénu s nálezem střepů apod. 

Franz KLEMENT (1882) uváděl, že  tepelská obec  STARÁ VES  stávala v  těsné blízkosti 
dnes obnoveného Nového dvora s kostelem u Dobré Vody. Stará Ves zanikla za třicetileté 
války, ale německý pomístní název "Starawes"  přežil do roku 1945. 

U Branišova je rybník Janov či Janovec. Na jeho dně stávala před husitskými válkami vesni-
ce JANOV , dokumentovaná listinami v klášterním tepelském archivu z let 1313-1347. Opat 
Zikmund roku 1476 dal vybudovat na místě této vsi  rybník, na jehož břehu zůstal poutní kos-
tel sv. Blažeje, kdysi ve vsi Janov. Dnes je v ruině.  

Zaniklé obce v Císařském lese 
Nedlouho po založení kláštera Teplá (1193), snad i nějaké desetiletí později zanikla  velice 
stará vesnice PINGARTEN (Včelnice ) uprostřed Císařského lesa (poblíž kavárny Nimrod) a 
zaniklé sídlo prozradil až nedávno ob jevený  B.Broukalem a Z.Buchtelešm celkem zachova-
ný ringval. V okolí pak je ještě terasa a zdejší katastrální mapa uvádí v této části Slavkov-
ského lesa vedle názvu "Včelnice" luční a jiné menší parcely při protékajícím toku. Ještě An-
tonín PROFOUS (1947) marně pátral po tom, kdy by mohl zaniklý Pingarten ležet.  

Jiným příkladem zrušení obce v pradávnu je přímo na území Mariánských Lázní zánik ve 
14.století nově zakládané obce KAPELEC  a přičlenění jejich parcel pod Úšovice v roce 
1341. Podobně ve Vidžíně u Teplé bylo prý sídlo, zvané LADVE , snad původně samostatná 
ves. 

Úvahy (Profous) o zaniklé obci EBRVINOV,  uváděné v listině z roku 1273  jsou  zbytečné, 
protože půjde o některou z obcí dnes jiného jména. Tak tomu je i s obcí ŠKVAROV , uvádě-
nou mezi Vlkovicemi a Výškovicemi. Zde jde nepochybně stále o Martinov, který existoval, 
ale nebyl uveden roku 1273. Musel být přejmenován nedlouho potom, protože  už se nikdy  
jméno Škvárov neobjevilo, kdežto Martinov je už na listině z roku 1459.    

Poblíž Těšova byla polesí s názvy  SCHWARZENBACH a WOLFHARTSGRÜN, což bývaly 
vesnice a stopy po nich jsou v terénu patrné. Schwarzenbach zanikl po roce 1492, Wolfhart-
sgrün za husitských válek. Rovněž ves HEŘMANOV (Hermannsgrün ) u Horního Žandova 
zanikla za husitských válek  Ves TOLLINGEN , patřící k hradu Boršengrýn, zanikla na konci 
husitských válek. Sám hrad BORSCHENGRÜN s podhradím zanikl, třebaže v terénu je stá-
le zřetelné místo bývalé ruiny. .Podhradí ovšem zaniklo beze stop.  

Poblíž Kynžvartu se uváděl roku 1392 dvůr BÍLÝ KÁMEN (Weißenstein ), který mohl být po-
zůstatkem neznámé starší  vesnice. Ačkoliv Antonín PROFOUS připomíná  toto místo jako 
neznámé, můžeme konstatovat, že v této krajině nebylo markantnější dominanty, než ona 
zdaleka se třpytící bílá skála z čistě bílého křemene. Její název Bílý Kámen (Weißen Stein) 
byl tu od nepaměti. Kolem roku 1900 byla ovšem tato skála vytěžena a křemen sloužil k vý-
robě skla v nedaleké sklárně v Amonsgrýnu (Úbočí), ležící poměrně blízko Bílého Kamene.  

Skála Bílý Kámen bývala v kraji tak mimořádným výrazným orientačním bodem, že Bohumil 
BROUKAL uvažoval,. že kolem této skály vedly už prastaré stezky v předhistorické době. 
Nevylučoval, že zde bývalo nejstarší osídlení v kraji vůbec. Proto tu opravdu mohla existovat  
vesnice a nakonec  dvůr.    
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Zánik obcí po roce 1945: 
1. Obce při hranicích  zanikaly po roce 1947 z důvodů vojenské ochrany hranice. Původně 
začaly být obce dosídlovány a pak náhle vysídleny  - LOHHÄUSER (Slatina), NOVÉ MO-
HELNO (Neumugl), JALOVÝ DV ŮR (Galtenstallung). 

2. Rovněž z důvodů využití prostoru pro vojenské ú čely (manévry a cvičiště) zanikly obce 
nedaleko Drmoulu jako SKELNÉ HUTĚ  (Glashütten) a CECH SVATÉHO VÍTA (Sk.Viti 
Zeche)      

3. Po druhé světové válce byla spojena ves  NOVÝ METTERNICH s obcí Krásné u Tří Seker 
a její název zanikl. V posledních dvaceti letech byly zcela zrušeny a bezd ůvodn ě názvy  
historických obcí  BRTNÁ (Zeidlweid ) u správní obce Dolní Žandov,  a  JEDLOVÁ (Tanna-
weg ) u správní obce Stará Voda. Ačkoli na jejich lokalitách dosud stojí stavení, důvody toho-
to zrušení historických názvů neznáme a toto zrušení je skutečně nezdařilé! 

4. Obce ve Slavkovském lese zanikaly v letech 1948-1952 z důvodu využívání lokality  jako 
vojenského prostoru pro manévry (rovněž vysídlením nedávno přistěhovalých českých do-
sídlenců), při čemž po zrušení vojenského prostoru zůstaly  obce už neobydleny: 

 VRANOV (Frohnau), SMRKOVEC (Schönficht), OSTROV (W öhr), Město LITRBACHY 
(Lauterbach), KRÁSNÁ LÍPA (Schönlind), BYST ŘINA (Reichenbach), KAMENICE 
(Štampach ), HORNÍ ŽITNÁ (Ober Rockendorf) a DOLNÍ ŽITNÁ (Unter Rockendorf), TÝ-
MOV  (Tiefengrün), PASEKA (Schwand) aj.    

Město Sangerberg  ( 2500 obyvatel) bylo rovněž odsouzeno k likvidaci, ale naštěstí přežilo 
jako vesnička Prameny (110 obyvatel). Kostelní B říza (Kitrchenbirk) se zámkem a kostelem, 
hřbitovem a rytířskou hrobkou se nalézá na samém okraji zániku. Žilo tu kol 500 obyvatel, 
dnes jen zlomek.  

5. Menší obce na Tepelsku zanikaly po roce 1945 z různých důvodů - ať už chybějící do-
pravní spojení, chybějící elektřina, nedostatek vody. Tyto malé vesničky zanikaly až poměrně 
dlouho po válce 

Zanikly obce DŘEVOHRYZY (Zeberhirsch ), SVATÝ VOJTĚCH (Skt. Adalbert) , DO-
MASLAVIČKY (Deutsch Thomaschlag), VYSO ČANY (Wischezahn ) - zanikly po suchém 
roce 1947, kdy tu vyschly studny, a nebyla tu elektřina; CALTOV (Zaltau)  u Michalových 
Hor, MILKOV (Milikau ) u Lestkova.  

Svatý Vojtěch byl českým poutním 
místem a zanikl z důvodů proticírkev-
ního tažení po roce 1948. Obec byla 
přeměněna v letech 1949-1950 ve 
střelnici pro minometná vojska česko-
slovenské armády a při střelbách zcela 
zničen historický kostel sv.Vojtěcha.  

V Domaslavičkách byla ještě po válce 
v provozu obecná škola, kam chodily 
děti z okolních vsí. Ves zanikla rovněž 
až po roce 1949. Sousední  Výškovi-
ce byly demolovány a zůstal jediný 
dvůr k rekreačním účelům a lze i tuto 
ves vidět jako zaniklou.  Jako první 
zanikla osada JINDŘICHOV (Hein-    
richshain) mezi Výškovicemi a Do-
maslavičkami.                                -rš-  

Zaniklá poutní obec Svatý VOJT ĚCH s kostelem a 
hostincem.  Čtyři sochy z let 1722-1723 stojící ko-
lem kostela byly údajn ě zachrán ěny a odvezeny 
do kláštera. Tam ale už řádila armáda. 
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Aibichtovy 
vzpomínky 

Pan AIBICHT vypomáhal na Kladské jako číšník  
a byl zde také pan Bláha, číšník z hotelu Hvězda. 

Bílý jelen 
Ve svých vzpomínkách bloudí pan AIBICHT po 
Kladské a vyprávění začíná samozřejmě tou nej-
atraktivnější událostí. Šlo o bílého jelena - albína. 
Myslivci vždy vyprávěli, že albín se nesmí za 
žádnou cenu střílet. Jak se však stalo, že kníže 
Schönburg zastřelil tohoto jelena, není známo. 
Pravděpodobně nechtěl. Hlava bílého jelena pak 
visela jako trofej v zámečku. Kníže byl pověrčivý 
a podle pověsti věděl, že do roka zemře.Tak se i 
stalo.  
Po válce, při požáru zámečku shořela i trofej hla-
vy bílého jelena. Trofej byla prý myslivci pohřbe-
na na místě, kde byl jelen zastřelen.  
V oboře bývali jeleni zavřeni, aby neožírali stro-
my. Ale když přišla zpráva, že přijíždí kníže pán, 
byli jeleni vypuštěni. Kníže byl hrdý na své velké 
stádo jelenů. Střílet chodil a když se netrefil, mys-
livec, který ho doprovázel,  jelena střelil.  

Medvěd na Kladské  
V zámečku na Kladské býval vycpaný medvěd    
v poloze stojícího zvířete se zvednutýma tlapa-
ma. Kníže sice tvrdil, že to byl poslední zdejší 
medvěd, ale  nebyla to pravda. Tento medvěd byl 
střelen v Karpatech, kde měl kníže také rozsáh-
lou honitbu, sem byl medvěd dovezen a zde vy-
cpán.  

Vycpanina medvěda na čtyřech tlapách se zřej-
mě týkala jiného medvěda.  

Je to známo z historek, že na tomto chodícím 
medvědu s oblibou rád "rajtoval" v době svých 
častých poválečných návštěv na zámečku ministr 
P. Josef PLOJHAR. Jako vždy byl opilý.     

 

Za požáru zámečku medvěd uhořel. Stával          
v hlavní místnosti, kde byl obrovský krb, vedle     
v pokoji byla empirová kamna až ke stropu. Na-
hoře v patře byly pokoje. Služebnictvo  bylo uby-
továno mimo zámeček ve srubech.  
Kol roku 1950 byla zde škola pro vojenské lesní 
inženýry a na této školu vyučoval inženýr Polák. 
Tehdy zámeček vyhořel.   
Kladská byla brzy  po válce otevřena a jezdilo se 
sem na pstruhy, kde byl nájemcem pan Filouš.  

Maršál Konev na Kladské  
Maršál Koněv, který byl na léčení v Karlových 
Varech, neboť trpěl žaludečními vředy, přijel také 
na Kladskou, kam ho pozval generál Ludvík Svo-
boda.  

Když jel maršál Koněv vojenským prostorem od 
Pramenů (Sangerberg), tvořili tu českoslovenští 
vojáci při silnici téměř nepřerušovaný špalír. Na 
Kladskou byli pro tuto návštěvu převeleni číšníci 
z mariánskolázeňského hotelu Hvězda. 

Generál Svoboda přijel z Plzně velikým bourá-
kem, který prý měl spotřebou 30 litrů/100 km. 
Tehdejší společnost na Kladské měla asi 40 
účastníků. Byla večeře, po večeři kafe. Maršál 
Koněv si pak vyšel na pstruhy za doprovodu so-
větského lékaře a pobočníka plukovníka. Maršál 
šel k rybníčkům, ale žádného pstruha nechytil, 
kdežto jeho šofér nachytal pstruhů hodně, pozdě-
ji prozradil, že prý pomazal prut lidským lejnem. 
Pstruzi se pak připravovali pro společnost. 
Maršál při té příležitosti dostal zvláštní dar - opa-
kovačku ze Škodovky s dalekohledem. Když ji 
však chtěl použít, selhala. Maršál se rozčílil, s 
dárkem praštil a bylo nutno mu dát hned lék.  

Zámeček na Kladské m ěl mnoho význa č-
ných host ů - politik ů, diplomat ů, ministr ů.  

V hostinci U tokajícího tet řeva na Kladské 
se vyst řídaly generace láze ňských host ů 
a výletník ů především v letní sezón ě. 
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Poslali do Mariánských Lázní do lékárny pro 
atropin, ale recept byl napsán rusky. Lékárnice v 
domě JALTA (zde byla tehdy lékárna Excelsior) 
vzkazu nerozuměla, a poslala mu atropin na ka-
pání do očí. 

Když to přivezli, zuřil osobní lékař i maršál, lah-
vičku hodili do krbu, ale ani to je neuklidnilo. Mar-
šál nařídil okamžitě se vrátit zpátky do Varů. To 
bylo před půlnocí. Odjel s generálem Svobodou. 
Ostatní společnost však na Kladské zůstala. 

Vysocí hosté na Kladské  
V těch letech se na Kladské často střídali vysocí 
hosté. V roce 1949 přijeli polští ministři jako Fier-
lingerovi hosté a zde i spali. Dělala se pro ně sr-
na na smetaně. Protože nebylo dost masa, byl 
ostatním  připraven moučník.  

Prezident Edvard Beneš na svém pobytu             
v Mariánských Lázních samozřejmě vyjel i na 
Kladskou. V lázních vycházel inkognito na kolo-
nádu. Tři dny tu bydlel oficiálně v LILU, pak už 
jen soukromě asi týden. V městě ho vítal oficiálně 
starosta Bohumil Kuželovský. Z Benešova pobytu 
existuje malé album s fotografiemi prezidenta       
Mariánských Lázních.  
I na soukromém pobytu měl u sebe prezident dva 
hlídače, to byla pražská ostraha, a komorníka 
Tomana. Tehdy se bouraly stánky u domu Devá-
tý květen, místo se zdobilo truhlíky s břečťanem.  

Oba první prezidenti - Edvard Beneš i T.G. Masa-
ryk - tu byli několikrát před válkou. Také Jan Ma-
saryk znal Mariánské Lázně  a bydlel vždy v do-
mě WINDSOR. Zprvu byl ve funkci našeho vy-
slance v Anglii, pak ministrem zahraniční. Po vál-
ce v letech 1946-1948 snad pobýval také v Paci-
fiku u restauratéra Řezníčka.  

Hoteliér Morel  
Hoteliér MORELl byl zde jako národní správce a  
původně vlastnil hotel CARLTON. Byl to zahra-
niční voják západní armády.  

Jeho žena pocházela z Velké Hleďsebe, ale její 
rodiče byli Židé a včas odjeli - už v roce 1934 - do 
Anglie. Tam dostala paní anglickou státní pří-
slušnost a později se také dcera za ní dostala do 
Anglie. Pan Morel měl rozbitou lebku, což se mu 
asi stalo za války v Německu. 

Bydlel pak v domě RIENZI a střídavě mizel v le-
tech 1948-1950 za hranice. Byl prý ve službách 
obou mocností. V novinách 1954 se objevil o 
něm novinový článek "Agent CIA se vrátil" a u 
nás měl být operován, ale ve skutečnosti asi byl 
při výslechu bit.  

Antonín Zápotocký v městě  
Prezident Antonín Zápotocký nikdy nebydlel v ho-
telu-zotavovně Zápotocký, jak se mylně říkalo.  
Bydlel na Bellevue ve vile EVA, a snad v Pacifi-
ku, jak vzpomínali pamětníci, že prý mluvil jednou 
z balkonu k lidem. Tehdejší hotel BROADWAY 
(Antonín Zápotocký, dnes BOHEMIA) totiž nebyl 
tehdy v provozu. Byl v renovaci a všechno se tu 
opravovalo. Původně to patřilo podniku "Ráj" 
(RaJ = Restaurace a jídelny), ale jednou zapo-
mněli uzavřít vodu a všude protekla voda. Bylo 
rozhodnuto, aby to od podniku RaJ převzaly od-
bory ROH a přeměnily na zotavovnu, neboť ROH 
mělo peníze.  

právcem tu byl pan Řezníček a  tři roky se to 
opravovalo. Tehdy údajně prezident Antonín Zá-
potocký, když tu dělníci pracovali, objevil v pří-
zemí zastrčený Duschkův velkoobraz kolonády 
se slavnými hosty. Ptal se, proč je to schováno, a 
když dostal odpověď, aby pracující neviděli, kdo 
všechno se na kolonád+ě v lázních ukazoval, 
Zápotocký nesouhlasil a řekl prý: "Jen to našim 
lidem ukažte, ať se poučí!" Od té doby směl ob-
raz viset v sále v přízemí - směrem k ulici.       

Hosté v Hvězdě 
Po válce německý hotel STERN dostal jméno 
STAR a v hotelu bydlíval lidovecký ministr zdra-
votnictví Procházka a jeho žena, spisovatelka a 
redaktorka Helena Koželuhová. 

Také tu bydlíval americký velvyslanec v ČSR 
STEINHARDT, anglický velvyslanec a švédský 
vyslanec  tu trávili část dovolené. Hotel Hvězda 
dlouho zůstával reprezentativním hotelem. 

Také P. Josef PLOJHAR pobýval v Mariánských 
Lázních. Jako ministr zdravotnictví bydlíval v ho-
telu KREML, ale jeden rok prý byl ubytován i v 
RUDÉ HVĚZDĚ. Zde v přízemí bývala tzv. Čer-
vená jídelna a sloužila jako diplomatický sál. Stě-
ny měly červené hedvábné tapety, příbory snad 
ze stříbra, a rovněž nádobí prvotřídní. Perské ko-
berce byly prvotřídní - vše z první republiky.  

Hotel King of England (Kavkaz) míval původně 
první patro s balkonem, který byl zasklen, jak si 
poručil za svých zdejších pobytů anglický král  
Edward VII.  

Osvícen sluncem nabízí pohostinství hos-
tinec U tokajícího tet řeva na Kladské  
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František Plánička v Mariánských Lázních 

František Pláni čka (* 2.6.1904,  + 20.7.1996) byl nejslavnějším čes-
kým brankářem všech dob. Za Slavii ( v letech 1923-1939) odchytal 
969 zápasů a za celý svůj život sehrál 1235 zápasů, v nichž pustil 
pouze 1073 gólů, což tedy činí průměr 0,86 branky na zápas!  V re-
prezentaci byl v letech 1925-1938, odehrál 74 zápasů a 37krát byl 
kapitánem reprezentace. Za něho byla Slávia mistrem ligy v letech 
1925, 1929-1931, 1933-1935, 1937.  
Plánička byl nejprve hráčem Slovanu Praha VII, později SK Bube-
neč. Ve svém mládí trénoval se Slávií, později jej zvala na tréninky 
Sparta. Stále však zůstával brankářem Bubenče. Roku 1923 přišel 
do Slavie. Byl u všech velkých meziválečných úspěchů Slavie.  

Byl účastníkem mistrovství světa v roce 1934 , kdy Československo 
obsadilo druhé místo a získalo stříbrnou medaili. Plánička byl kapi-
tánem mužstva. Podlehlo až Itálii 1 : 2. Na mistrovství světa v roce 
1938 ve čtvrtfinále proti Brazílii chytal od 83. minuty (a v prodlouže-
ní remízového zápasu) po střetu s Perraciou se zlomenou rukou !!!  

Po zápase dostal na ruku sádru a opakovaného zápasu s Brazílií se 
samozřejmě již nemohl účastnit. Po vyléčení se již mezi tři tyče ne-
vrátil a přišel tak o finále Středoevropského poháru s Ferenc-
városem. Zjistilo se totiž, že František Plánička měl již v minulosti 
ruku jednou zlomenou. 

Mezi jeho nejlepší zápasy patřilo utkání s Itálií o mistra světa. Zvláš-
tě předchozím semifinálovým výkonem proti Německu, které skonči-
lo  3 : 1 pro Československo uchvátil odborníky. Ve finále dlouho dr-
žel i šanci na zlato a Italové z něho byli doslova zoufalí. A nejhorší? 
Roku 1937 byl mučen osmi góly od Maďarů. Útokům soupeře čelil 
se slzami v očích a po zápase poprosil novináře, aby se nemusel k 
utkání vyjadřovat. Přitom ještě mnoha dalším brankám perfektně 
zabránil. 

A jak se vzpomíná svět  a Československo na brankářské umění 
Františka Pláničky ? Fenomén, oblékající v bráně Slavie modrý svetr 
s hvězdou. Nechytal na efekt, ale na spolehlivost, a k dokonalosti 
dovedl chytání "do koše", což byla pro něho typická rybička v pádu, 
při níž si ztlumil oběma rukama míč na prsou. Byl pověstný vynikají-
cím postřehem, mrštností, předvídavostí.  

František Plánička po celou svou sportovní kariéru nevyměnil slavis-
tický dres za jiný než reprezentační.  

Byl spolu se Španělem Zamorou považován za nejlepšího brankáře předválečné Evropy. Největšího 
úspěchu dosáhl v roce 1934, kdy jako kapitán a velká opora týmu přivedl Československo až do finále 
MS, v němž mužstvo podlehlo domácí Itálii 1:2. Byl vzorem nejen pro svou klubovou věrnost, ale také 
pro svoji skromnost, příkladnou celoživotní životosprávu a profesionalismus, který provázel celou jeho 
sportovní dráhu. Za národní mužstvo nastoupil poprvé jako osmý brankář v řadě  17. ledna 1926 v 
přátelském zápase v Turíně proti Itálii.  

Ve fotbalové brance stál naposledy 4. července 1970 jako šestašedesátiletý v Domoušicích u Rakov-
níka, kde hrál v dresu jedenáctky seniorů - bývalých internacionálů. V roce 1985 se mu právem dosta-
lo vysokého mezinárodního ocenění - od UNESCO převzal čestný diplom fair play. Byl oceněn tituly 
Zasloužilý mistr sportu, v roce 1994 titulem "Fotbalový rytíř" , cenou dr. Václava Jíry a byl držitelem 
plakety J. Maddena (což bylo nejvyšší ocenění této doby v rámci fotbalové Slavie). Plánička zemřel v 
požehnaném věku 92 let. 

 

 

František Pláni čka 
nejslavn ější  český  
branká ř 

Pláni čka v akci  
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V Mariánských Lázních  
chytal František Plánička 
již jako 44 letý v roce 
1948, údajně za AC 
Spartu, respektive za 
tým seniorů z Prahy.  Dí-
ky fotografii mariánsko-
lázeňského fotografa Mi-
roslava Kočího je zachy-
cen na zdejším hřišti   
 
František Pláni čka 13. 
června 1948 na h řišti  v 
Mariánských Lázních . 
 
Přátelské utkání místní-
ho S.K. Mariánské Lázně 
s týmem pražských seni-
orů, který tu hrál pod 
hlavičkou AC Sparta, se 
uskutečnilo u příležitosti 
slavnostního otevření 
právě dostavěné tribuny 
v Mariánských Lázních.  
 
Pozvaný tým seniorů při-
lákal na stadion velké 
množství diváků (na fo-
tografii v pozadí publi-
kum na straně k Ferdi-
nandovu prameni).  
Zápas skončil po velkém 
boji nerozhodně - AC 
Sparta - SK Mariánské 
Lázně  4:4, když SK Ma-
riánské Lázně  vedl ještě 
před koncem 4:3 !!!! 
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Zaniklý hrad Plikenštejn ve Slavkovském Lese 
 

Koho láká dávná minulost, rád si udělá výlet do okolí, ke zříceninám hradů. Minulé generace 
vzrušovaly staré hrady mnohem více než dnešní svět. Lidé prolézali zříceniny s vidinou za-
sypaných hlubokých sklepů s ukrytými poklady se zlatem a drahým kamením, lákaly je tajné 
chodby, běžící prý na kilometry daleko od hradu jako únikové cesty pro hradní pány (Cebiv u 
Bezdružic), luštili podivná znamení na zdech a hradbách (hrad Švamberk), nalézali zbytky 
středověkých zbraní, dělové koule, v příkopech množství střepů, v hlubokých hradních stud-
nách předměty tam spadlé před staletími. 
Lákavé byly i staré pověsti, líčící obranu hradu před cizími nájezdy, před franckými či Žižko-
vými vojsky, nebo popisující podivuhodné úkazy a příběhy na hradech. Minulost bylo cítit na 
nádvoří na každém kroku. 
Ale někdejší zříceniny se dnes rychle mění v pouhé hromady kamení a jsme často vděčni za 
to, že můžeme vůbec určit místo, kde hrad stával. Tak jako se dnes mění ještě před 50 lety 
některé krásně upravené zámecké areály s parky ve zříceniny, tak mizí ruiny hradů a zbytky 
jejich zdí se mění v pouhé hromady kamení. 
Přesto na oněch místech zůstává patina minulosti, střílny v hradbách, rozpadající se zdi pa-
láců, pach vlhkých tajemných sklepení s truhlami zlata, tušení tajných podzemních cest, na 
cimbuří stín bloudící Bílé paní či hradního pána bez hlavy, ohnivého psa nebo černého kr-
kavce. 
Z okolních zřícenin to byl hrad Kynžvart  (Königswart), pobořený Švédy v roce 1648. Dlouhá 
desetiletí lákal k výletům mariánskolázeňské hosty. V posledních dvaceti letech dostal roz-
pad hradu nevysvětlitelně zrychlené tempo a před očima nám mizí zbytky hradeb. Podobně 
jako o století dříve nedaleko Žandova zmizela zřícenina hradu, slavného Boreše z Oseka, 
nazývaná Boršengrýn . Hrad byl dobyt chebským vojskem 1452. Dlouho však zůstával za-
chován ve zřícenině, až byl z jeho zdiva postaven dvůr pod hradem a skrze hradní vrch pro-
ražena necitelně silnice do vsi Úbočí. Poslední ránu tomuto místu zasadilo stejně necitelné 
postavení několika chat přímo na nádvoří hradu. Přesto tu najde zvídavý milovník hradů řadu 
stop - Hradní rybník, příkop hradu, základ stavení i středověký židovský hřbitov stísněný v 
těsném údolíčku pod hradem. 
Za "krásnějšími" ruinami se musíme vypravit dále - do Bečova, k Černošínu na hrad Volfš-
tejn, na hrady Švamberk a Gutštejn na Konstantinolázeňsku. Blízko Mariánských Lázní jsou 
už jen zbytky hradu Výškov  na Lazurové hoře, která byla před časem předmětem sporu v 
informačním listu ARNIKA, zda tu vůbec kdy hrad stál. Přerušení kontinuity osídlení kraje - to 
byla pravá příčina otazníků. Neboť o minulosti hradu není pochyb. Byl vícekrát připomínán (v 
roce 1844 ještě stála zeď ve směru k Pístovu).  
V roce 1987 jsem se pokusil ve sborníku tachovského okresního muzea č. 22 soustředit fak-
ta a důkazy, že hrad patřil českým pánům. Byli to Měsíčkové z Výškova, jedna z větví pánů 
ze Svojšína a z Volfštejna (měli též stejný erb s vlčí hlavou), a přímo v samotné obci Výškov 
žádný hrad nestál. Ruina hradu Výškov však leží na katastru staré slovanské obce Výškov!  
Přímo na plošině Císařského lesa nebylo hradů. Nacházely se pouze při jeho okrajích nad 
údolími. August SEDLÁČEK (1936) připomínal zaniklý hrádek v Císařském lese jménem Pli-
kenštejn . Marně jsme ho však v terénu hledali. Až po roce 1990, kdy znovu přijíždějí ná-
vštěvou někdejší němečtí obyvatelé a ukazují nám místa, kde jsou marně hledané kame-
nokříže či zaniklé kaple, bylo lokalizováno poblíž zaniklé vesnice Vranov místo, kde stával 
kdysi slavný hrádek Plikenštejn. 
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Do roku 1945 byl živý pomístní název Plikenštejn pro zalesněný svah se strmým skaliskem 
nad Lobezským potokem poblíž farní obce Vranov. Krajina je dnes v těchto místech neosíd-
lena. Před staletími zanikl hrad a před půl stoletím i nedaleký ovčín, farní obec Vranov a 
zmizel i zdejší prastarý farní kostel sv. Jakuba Staršího. V podvědomí mizí i to, že tu Češi 
před tisíci lety zakládali ves s českým jménem Vranov. Na kamenném soklu nad hlavním 
vchodem do kostela byla totiž písmena "CM" a obrys ženy.  
Latinská písmena byla považována za rok založení kostela (C - M = 900) a obrys ženské po-
stavy měla být kněžna Libuše. Kostel byl zničen armádou kol roku 1950, vesnice srovnána 
se zemí a s ní i tato česká památka v kraji. Nejbližší obec je dnes Rovná.  
Hrad byl rodové sídlo známého rodu Plik ů. Zprávy o nich se objevují od 14. století. Roku 
1317 farář z Radešova, Vojtěch Plik, daroval polovinu farního dvora oseckému klášteru. Ve 
14. století postavili prý Plikové hrad Nejdek, jmenovitě Konrád Plik z Plikenštejna. Avšak lis-
tina z r. 1340 uvádí, že jeho syn Petr Plik měl hrad Nejdek jen lénem od krále Jana Lucem-
burského.  
Přímo na Plikenštejnu sídlil roku 1360 Albert Plik a vlastnil polovinu Vranova, druhá polovina 
byla v rukou Humprechta z Kynžvartu. Ze 16. století je zpráva o Jiříku Plikovi z Andělské Ho-
ry, kde byl ovšem jen hejtmanem, ale vlastnil vsi Bražec a Javornou.  
O zmizelém Plikenštejnu je známa pov ěst . Zapsal ji ve vranovské vlastivědě Hans Ertl. Po-
sledním pánem na hradě byl prý jakýsi rytíř Niklas z Plikenštejnu. Byl bezdětný a dal se na 
loupežnickou dráhu. Se svými kumpány řádil na Loketsku, při jedné tvrdé a krvavé půtce při-
šel o život a jeho hrad zůstal opuštěn. Hrad se rychle rozpadal a místo dnes už prozrazuje 
jen strmé skalisko vysoko nad Lobezským potokem.  
Hluboko v podzemí hradu leží prý v kamenných truhlách poklady se zlatem a drahým kame-
ním. Na truhle sedí paní v bílém šatě, s dlouhými zlatými vlasy a hlídá poklady. V ruce drží 
jablko, které daruje tomu, kdo se odváží vstoupit do podzemí a vysvobodí ji ze zakletí. To je 
však možné jen jednou za sto let. Jen jednou za sto let o půlnoční mši se totiž otevře skála a 
zůstane otevřena, dokud znějí půlnoční zvony z vranovského kostela při svatém Pozdviho-
vání. 
Tato pověst se mezi lidem vyprávěla po generace, ale ne tajemství, které měla Bílá paní 
ukryto v srdci. Jen ten ji totiž může vysvobodit, kdo od ní přijme jako dar jablko a nebude 
hledět na zlato kolem sebe. Musí to být člověk statečný a odvážný, ale také upřímný a 
skromný. Stalo se, že jeden vážený, ale lakomý sedlák z Vranova od svého mládí rok co rok 
mířil místo na půlnoční mši ke zřícenině hradu v naději, že se jednou dožije toho, že se skála 
otevře, a on bude moci vstoupit dovnitř. Ale teprve jako starý muž zažil toto: 
"Když se rozezněly vranovské zvony o půlnoční mši, otevřela se náhle skála bez jediného 
zvuku tak, že mohl vstoupit dovnitř. Došel na konec chodby a byl oslepen leskem zlata a 
drahého kamení. Zachvácen velkou chamtivostí, vrhl se ke zlatu a plnil jím kapsy a klobouk. 
Znovu a znovu vynášel zlato před sluj, poháněn strachem, že zvony přestanou znít. Nepře-
berné bohatství ho přitahovalo, a tak se vracel, aniž by si všímal Bílé paní, natož jablka, kte-
ré držela v ruce. V poslední chvíli, když zvony už přestávaly znít, vyběhl ven, ovšem bez Bílé 
paní. 
Skála se opět neslyšně uzavřela a sedlák s hrůzou hleděl na vynesené hromady. Zlato se 
totiž proměnilo v kamení. Dodnes prý tyto hromady připomínají poutníkům smutný výsledek 
celoživotní sedlákovy touhy." 
Vranovští k tomu dodávali: "Kdyby přijal od Bílé paní jablko a vyvedl ženu ven, jistě by se ja-
blko proměnilo ve zlato jako odměna za její vysvobození. Tento dobrý čin by byl totiž hod-
notnější než ty největší hromady zlata. 
Čas smazal všechny stopy po hradu a zbyly tu jen podivné hromady kamení. Snad inspirova-
ly dávné lidové vyprávěče k této pověsti.  
=========== 
Švandrlík Richard: "Hrad Plikenštejn" - Kulturní a informační přehled Mariánské Lázně č.1/1995 
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Milan Knížák a jeho Mariánské Lázně 
český výtvarník a hudebník,  se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. Rodina bydlela v Blovicích, kde jeho 
otec učil na měšťanské škole. V roce 1945 odešel otec na výzvu československé vlády učit do pohra-
ničí, do Mariánských Lázní. Rodina se odstěhovala za ním a zde vyrůstal i mladý Milan, vychodil 
obecnou a vystudoval gymnázium v Plané (gymnázium v Mariánských Lázních bylo tehdy z politic-
kých důvodů zrušeno). Maturoval v roce 1957, následně nastoupil na Vysokou školu pedagogickou    
v Praze, obor výtvarná výchova a ruština. Pedagogická škola byla kompromisem mezi jeho přáním a 
přáním rodičů. Ruštinu zanedbával a tak byl nucen po semestru odejít. Studium však nedokončil - 
chtěl malovat. Udělal zkoušku na přípravku Akademie výtvarných umění v Praze. Romantičnost, bez-
uzdnost a divokost zapříčinily předčasný odchod před ukončením roku. Studium na Akademii výtvar-
ných umění v Praze tedy nedokončil, nastoupil na vojenskou základní službu. Po ní se stal pomocným 
dělníkem v PKOJF. Pokračoval v samostudiu a v práci došel dál, ale žádný profesor ho nechtěl vzít do 
speciálky. Tak zase, ač nerad, odešel. Našel si práci jako uklízeč mosteckých věží Karlova mostu.         
V roce 1965 přijat do Svazu československých výtvarných umělců. To měl již za sebou práci, která 
našla odezvu v zahraničí. Byl pozván do USA, kam se však dostal až roku 1968, kdy mu byl vydán 
pas. Později studoval jeden rok matematickou analýzu na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V tota-
litním režimu byl cca 300krát zadržen, perlustrován a krátkodobě vězněn policií. Několikrát byl řadu 
měsíců ve vyšetřovací vazbě. Odsouzen pro nezabránění trestného činu zběhnutí a pro poškozování 
zájmů republiky v zahraničí. Od roku 1966 evidován jako nepřítel státu. Jeho poslední zakázaná vý-
stava měla proběhnout v listopadu 1989.  

Obdržel řadu zahraničních cen a nadací. V roce 1996 vyznamenán medailí I. stupně za pedagogickou 
činnost. Vydal několik desítek knih a katalogů a několik gramodesek. Zúčastnil se několika studijních 
nadačních pobytů, mimo jiné v USA. V letech 1997-1998 absolvoval doktorantské studium na Aka-
demii výtvarných umění v Praze, kde také v letech 1990-1997 působil jako rektor. Přednášel v Ně-
mecku a USA.  

Od roku 1997 je též profesorem ateliéru intermediál-
ní tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Vzpomínáme, jak vedl v Mariánských Lázních de-
monstraci 21. srpna 1968 v čele studentů s praporem. 
Po roce 1968 trávil dost času na chalupě v Klíčově u 
Kočova.   

V současné době je generálním ředitelem Národní 
galerie, jímž se stal v roce 1999 jako nástupník J. 
Ševčíka. Měl více než 100 samostatných výstav, 
téměř po celé Evropě, ale i v Austrálii, Sýrii a USA a 
jeho díla jsou v galeriích u nás i po celém světě. Ob-
držel také cenu Jiřího Koláře, Grand Prix na V. me-
zinárodním trienale kresby ve Vratislavi a medaili 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za 
pedagogickou činnost.  

Zabývá se malbou, sochařstvím a v minulosti byl ak-
tivním iniciátorem četných happeningů. Není znám 
jen jako výtvarný umělec, ale je oceňován i za hu-
dební, literární a publicistickou činnost. V roce 1998 
neúspěšně kandidoval do senátu v Berounském ob-
vodu za ODS (30.5% a 37.8% hlasů v 1. a 2. kole). 

 

 

 

 

Profesor Milan KNÍŽÁK, generální ředi-
tel Národní galerie v Praze  
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Rozprava s Milanem Knížákem v rozhlase v roce 2002 
Hovor vedla Jitka OBZINOVÁ, moderátorka v rozhlase:   

"Myslíte si, že Evropská unie je dobrým krokem k potlačení řevnivosti mezi národy Evropy?" 

Milan Knížák : "Obávám se, že spíše naopak, že to k řevnivosti mezi národy přispívá, poněvadž vyvo-
lává nerovnoprávnost různých částí Evropské unie, chce direktivně rozhodovat o věcech, které by mě-
ly být rozhodnuty na místě, a tak dále a tak dále, mohl bych pokračovat."  

"A myslíte si, že existovala jiná cesta?" 

 Milan Knížák : "Myslím si, že existovala jiná cesta. ... samozřejmě já jsem pro Evropskou unii, jsem 
pro spolupráci mezi státy a národy, ale ta cesta musí být daleko jemnější, nedirektivní a musí být zalo-
žená na domluvě, na respektování odlišností. Zatím se zdá, že máme jeden typ civilizace pro všechny 
stejný a to samozřejmě v Evropě není pravda."  

"Když mluvíme o té civilizaci, Vy jste proti cenzuře. Co říkáte hysterii proti karikatuře proroka Mo-
hameda?"  

Milan Knížák : "Myslím si, že Evropská unie v tomto případě udělala velkou chybu, že se jich neza-
stala a jasně nedeklarovala své stanovisko, naopak chtěla si svým způsobem jakoby přihrát ... přihřát 
svoji polívčičku. A to si myslím, že není fér, že měla vystoupit jako jeden muž a říct: "Toto je naše ne-
zadatelné právo a za tím si stojíme." To by znamenalo i lepší reakci na druhé straně, byť třeba ze za-
čátku hysterickou."  

"A teď nejnovější případ - Irving odsouzený jako popírač holocaustu. Je to omezování projevu, nebo 
je to správně, že je odsouzený?" 

Milan Knížák : "Já neznám okolnosti toho odsouzení. Myslím si, že pokud si to říká sám za sebe, tak 
v tom není žádný problém. Já si myslím, že psát knihy může, jak chce, že to bychom neměli asi ome-
zovat. Já samozřejmě neznám ten ... doslova znám jenom tu osobu; vím, že toto dělá, a vím, že je to 
nesmysl. Ale jako nesmyslů je kolem nás tolik, že kdybychom na všechny měli vymýšlet zákon, 
všechny bychom měli odsuzovat, tak by pak opravdu tady zbyla jenom velmi malá část lidí a velmi 
malá část literatury a umění ... " 

"Takže svoboda projevu je pro vás něco, co by nemělo mít mantinely ?"  

Milan Knížák : "Ne, ale ani na jedné straně. To znamená, zrovna tak jako on proti tomu vystupuje, tak 
by mohl někdo vystoupit jasně a tvrdě proti němu. A je to ve všech oblastech, nejenom v této velmi 
vypjaté, jako je holocaust."  

"Když se vrátím k tomu islámu, vnímáte islám jako hrozbu Západu?"  

Milan Knížák : "Tak zatím ano. Samozřejmě myslím si, že islám se sám jakoby nakazí tím Západem, 
poněvadž ta podpora subjektivity, kterou ten Západ přináší, je velmi destruktivní, a že jakmile oni za-
čnou vnímat západní seriály, západní kulturu, tak se sami vnitřně rozloží. Ale to samozřejmě nejde na-
jednou, takže myslím si, že to je jenom otázka času."  

"A oni sami nás, naši západní civilizaci, myslíte, neohrozí?"  

Milan Knížák : "Tak možná, že ze začátku nás ohrozí, že nám sem hodí nějakou pumu, rozbijou nám 
něco, udělaj velkou řadu teroristických útoků, ale myslím si, že v podstatě v zásadě nemají šanci, že to 
je opravdu jenom otázka času."  

"Říká se ale, že do padesáti let jich bude tolik a té civilizace na Západě bude zase tak málo, že nás 
prostě přebijí jenom tím počtem."  

Milan Knížák : "Já si to nemyslím. Když se podíváte, jak se rozšířila evropská kultura po celém světě, 
tak zjistíte, že všichni přijali evropský způsob myšlení. Poněvadž ta podpora, ta akcentace subjektu je 
strašně nakažlivá. A já si myslím, že ať už tady budeme my nebo někdo jiný, tak budou žít naše živo-
ty, naším způsobem přemýšlet. A to je tak nakažlivé a tak destruktivní, že si myslím, že opravdu ne-
mají šanci, i když dneska jejich šance jsou veliké."  

"Pokud jde přímo o vás, na čem pracujete právě teď Vy?"  

Milan Knížák :"Tak já jsem teď právě skončil, dneska jsem dostal poslední korekturu mé třicetileté 
práce, knihy o loutkách, o výtvarnících loutkového divadla, která za měsíc už určitě bude hotová. Ji-
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nak jsem právě vydal sbírku básní a píšu druhou. A mám rozmalovaný velmi velký cyklus obrazů, kte-
rý bych chtěl za rok vystavit. A dále pracuji na hudebních projektech. Za týden bude premiéra mé vio-
lové sonáty při příležitosti koncertu k výročí T. G. Masaryka v Lánech."  

"Ten cyklus obrazů má nějaké téma?"  

Milan Knížák : "Nemá téma, které by se dalo nazvat jedním slovem nebo několika slovy. Je to takový   
můj pohled na lidi, podivné portréty, podivné story, něco, co ... čemu nerozumím. Poněvadž když to-
mu nerozumím, tak to maluji. Jinak si to normálně sesumíruju v hlavě a vím o tom, co si mám o tom 
myslet. Když nevím, co si mám o tom myslet, když nevím jak s tím zacházet, tak se pokusím s tím ně-
jak jakoby tvůrčím způsobem pracovat."  

"To znamená, že až je potom někde ukážete, že to zase bude něco, o čem budou všichni diskutovat, že 
je to kontroverzní? Jak je to?"  

Milan Knížák : "To záleží na nich. Já si myslím, že tam nic kontroverzního není, ale je to moje vyjád-
ření, můj způsob vidění světa. A pokud někomu připadá kontroverzní, to je možné. " 

"Budete je nabízet Národní galerii, aby je odkoupila?"  

Milan Knížák : "Národní galerie by ráda ode mě něco odkoupila, ale já jí nic neprodávám. Poněvadž 
mně za to všichni nadávají, že Národní galerie někdy koupila má díla. A já jim na to říkám, že kdyby 
je nekoupila, než jsem tam byl samozřejmě, bohužel koupila, tak by to byla špatná Národní galerie, 
poněvadž já tam samozřejmě patřím.  

"Národní galerie v Praze existuje dvě stě deset let a Vy ji řídíte, jestli počítám správně, sedmým 
rokem. Jak jste ji ovlivnil? Kromě toho, že tedy koupila několik vašich děl."  

Milan Knížák : "Ne, ne, to jsem jí neovlivnil já, ta díla koupila, než jsem vstoupil do Národní galerie 
jako ředitel. Ta díla koupila v roce 1995, to znamená těsně před otevřením Veletržního paláce, a 
všechna mi zaplatila mimo jednoho díla. A to dílo, které mi nezaplatila, zůstala dlužna, jsem nařídil 
zaplatit, když jsem vstoupil do Národní galerie, aby Národní galerie nedlužila svému řediteli. To je 
vše. Žádné další dílo tam nebylo."  

"Jak jste ji ovlivnil jako ředitel tedy, galerii?"  

Milan Knížák : "Tak za prvé jsem ji zbavil dluhů, které byly stamilionové ... Začal jsem jednat nejdřív 
s nějakými cizími peněžními ústavy a pak vláda se usnesla, že některé věci zaplatí. Pak jsme měli vel-
kou pokutu z doby, kdy já jsem ... než jsem nastoupil, tak pár dní galerie dostala osmdesát milionů po-
kutu, tu jsme usmlouvali na patnáct ... " 

"Za co může galerie dostat pokutu?"  

Milan Knížák : "Za to, že špatně hospodaří se svými prostředky. Vždyť ta má řadu věcí, s kterými 
hospodaří. Takže my jsme teď měli čtyři kontroly, tři kontroly ... bylo to NKÚ a finanční úřad, tři kon-
troly dopadly nula a poslední kontrola, to bylo, pět let daní kontrolovali, tak tam byla chyba dvě stě 
padesát korun, což je možná ještě skoro lepší než nula. Takže jsem naprosto pyšný, poněvadž neznám 
žádný státní podnik, který by měl takovéto výsledky."  

"Jak jste ovlivnil Národní galerii, pokud jste tedy o stav těch sbírek?"  

Milan Knížák : "Tak nám se podařilo založit sbírku takzvaného nejmladšího umění, čili nakupujeme 
velmi vehementně díla mladých umělců a začínáme dokonce pronikat i do okolních států, což je při 
našich finančních možnostech velmi obtížné. To je. Stabilizujeme některá díla, nebo sbírku ze zahra-
ničního umění, kde jsem získal ... tím, že znám spousty umělců po celém světě, tak jsem získal díla v 
ceně mnoha desítek, řekl bych, set milionů právě do zahraniční sbírky. A snažíme se zaplnit mezery, 
které u nás jsou, tím, že nakupujeme všechna bohemika, která se objeví, nebo všechna zásadní bohe-
mika venku. Třeba do staré sbírky jsme koupili Madonu na lvu ve Vídni nebo teď jsme koupili dva ba-
rokní obrazy. Čili snažíme se ty sbírky, které mají mezery, poněvadž za totality se samozřejmě nesmě-
lo nakupovat a nebyla ani finanční šance, tak se snažíme nějak doplnit. Což úplně nejde. Navrhli jsme 
vládě před lety, aby uvolnila každý rok nějaké peníze. Vláda přijala ten návrh, ale bohužel zatím ty 
peníze neuvolňuje. Což považuji za chybné rozhodnutí."  

"A taky vám někdy někdo nějaký obraz daruje?"  
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Milan Knížák : "Samozřejmě. O tom jsem mluvil, že díky tomu, že znám spousty umělců po celém 
světě, tak nám darovali obrazy. A mimo jiné sběratel Jiří Valoch, brněnský sběratel, nám daroval ce-
lou sbírku, která má circa čtyři tisíce věcí."  

"O tom rozhodujete sám, nebo máte nějaké právo veta třeba při rozhodování o nákupu těch obrazů? 
Jaký je ten postup? Jaký je ten systém?"  

Milan Knížák : "Sbírky ... máme pět sbírek, tak každá sbírka má svoji nákupní komisi, která je porad-
ní samozřejmě, ale kterou projdou všechny ty věci, které se v té sbírce objeví nebo sbírkám nabídnou 
nebo sbírky chtějí. Pak samozřejmě něco jiného je odsouhlasit, že je můžeme koupit kvůli kvalitě, ně-
co jiného je skutečný nákup. Poněvadž ten skutečný nákup se uskuteční tehdy, až když jsou peníze. 
Čili já rozhodnu, jestli už máme peníze na to, abychom tu schválenou věc koupili, jo. Věc, která přijde 
mimo schválení, tak to se stalo asi dvakrát za tu dobu, poněvadž to byl nákup, který byl neodkladný, 
tak jsme rychle svolali komisi, která se jakoby rychle usnesla. Ale to se běžně neděje, běžně to trvá 
bohužel velmi dlouho, což je sice správně, ale na druhou stranu to někdy vadí tomu, že nemůžeme 
koupit třeba něco pružně."  

"Vy jste vnímán jako značně kontroverzní osobnost. Jaký je způsob vašeho řízení galerie, jste obávaný 
šéf?"  

Milan Knížák : "To by bylo lépe se zeptat mých podřízených než mě, já o sobě těžko jako o šéfovi 
mohu mluvit. Já bych řekl, že vyžaduji práci, ale v podstatě je mi jedno, jestli ten člověk přijde o pět 
minut později nebo dříve, i když mám rád, když lidi chodí včas. Ale nejsem, myslím si aspoň, tak se 
vnímám a vnímají mě tak i doma, člověk, který lpí na detailech, ale zásadně vyžaduji oddanost, inten-
zivní práci a mám rád invenci, to znamená, mám rád, když lidé přicházejí s nápady a s takovou ocho-
tou něco dělat sami, nerad je nutím. Připadá mi, že když někoho člověk má nutit do práce, že by to měl 
... že to může udělat radši za něj, že to je jednodušší."  

"Vy působíte, jako by vám vůbec nezáleželo na tom, co o vás soudí veřejnost. Jak je to doopravdy? 
Nezáleží ?"  

Milan Knížák : "Tak na hloupostech mi opravdu nezáleží, ale když někam ... něco dělám, napřu tam 
veškerou energii opravdu, která mě vysaje až do dna, pak to nemám a zjistím, že vlastně všechno je 
špatně, a já vím na milion procent, že to je čin, který mě vysál a který znamená něco podstatného, tak 
mě to štve. A normálně se jenom naštvu, ale když se to nakumuluje a je těch věcí za sebou hodně, tak 
hryžu do polštáře, to opravdu pak je to nepříjemný."  

"Vy jste chtěl vstoupit do politiky, kandidoval jste do Senátu, ale neuspěl jste. Už dneska víte, v čem 
to bylo, že jste neuspěl?"  

Milan Knížák : "Tak jasně, tak osobnost mého typu nemůže v tři sta vesnicích, které byly na beroun-
ském okrese nebo okrsku, tam nemůže uspět. A byla to ještě jiná doba. Myslím si, že dnes by to bylo 
jiné. A kdybych i tehdy kandidoval třeba v Praze, tak si myslím, že jsem šanci měl." 

"Ředitel Národní galerie - vrchol kariéry a hotovo ?"  

Milan Knížák : "Já o tom takto neuvažuji. Vrchol kariéry určitě není ředitel Národní galerie, vrchol 
kariéry je, že já dělám nějaké umění, že dělám nějaké věci, žiji nějakým způsobem. Toto je práce, sta-
rat se o Národní galerii je velká práce a já jsem ji pokorně přijal. Kdybych nebyl ředitelem, tak budu 
bohatší, svobodnější a tak dále a tak dále. - Já jsem sympatizant pravicového myšlení, pravicové poli-
tiky. A zatím žádnou pravicovou stranu skutečnou než ODS nemáme. Kdyby se objevila nějaká jas-
nější a pravicovější, možná bych se k ní přiklonil. Zatím budu volit ODS."  

"Vzhledem k šancím, které ODS má, a vzhledem k šancím ČSSD, umíte si představit, co by znamena-
la pro kulturu vláda ČSSD podporovaná komunisty?"  

Milan Knížák : "Naprostý disaster, abych to řekl správně česky, naprostou prohru. Poněvadž nedávno 
v televizi proběhl Večer Trebia, který organizoval nějaký pan Smolák, což je ostuda české kultury, je 
to něco tak pokleslého, že by si toho neměl nikdo všimnout. A tam přijde předseda vlády, ministr kul-
tury, má tam přijít primátor, pošle tam svého kulturníka. To mi připadá něco tak strašidelného a ne-
mohu to pochopit. A kdyby takto měla vypadat kultura, tak to jsme na úrovni ... já nevím čeho. Ne-
znám tak pokleslou zemi, která by něco podobného propagovala v televizi."  

"Premiér Paroubek, je to osobnost, která by opravdu mohla přinést zemi stabilitu a prosperitu, jako se 
to říká?"  
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Milan Knížák :"Podle mě je pan Paroubek duchovně primitivní."  

"Ministr kultury Jandák, je to užitečný politik?"  

Milan Knížák : "Já jsem zatím nepochopil jeho užitečnost. Já vím, a s tím s ním souhlasím, že v mno-
ha oblastech kultury je velký nepořádek, jež je třeba razantně proměnit. Ale já jsem pro strukturální 
změny, já jsem pro systémové změny. A zatím to, co dělá, mně bohužel příliš systémové nepřipadá. 
Možná, to je příliš krátká doba, ale já si myslím, že záměr asi dobrý, ale způsob nevhodný."  

"Zatím zasáhl dost razantně do struktury památkářů."  

Milan Knížák : "Ti určitě velkou změnu potřebovali, ale to, co je tam teď, je takový zmatek, že se      
v tom ... si myslím, že ani Jandák není moc rád."  

"Miloš Zeman na Hradě. Jak by se vám líbil?"  

Milan Knížák : "Nelíbil. Miloše Zemana mám jinak docela rád. Přestože jsem mu hrozně nadával, tak 
jsme spolu vycházeli dobře, poněvadž je ... jako byl normální, nebyl závistivý a tak dále. Ale připadá 
mi, že jako prezident by nebyl tak inteligentní a jemný jako je například Václav Klaus."  

"Současní čeští výtvarníci, projevuje se u nich větší provázanost se světem po revoluci?"   

Milan Knížák :"Určitě ano. Po roce 2000, nebo kolem roku 2000 se naši výtvarníci ještě jakoby uvol-
nili, jsou normálnější, ta mladá generace, a daleko silnější, řekl bych, než před tím, dokonce silnější 
než na začátku devadesátých let, kdy byla spousta entusiasmu, ale přece jenom jsme s sebou nesli ně-
jakou zátěž. Současní mladí jsou naprosto normální a není rozdíl mezi umělcem odsud nebo ze San 
Francisca nebo, já nevím, z Austrálie, je to úplně jedno."  

"A kdybyste měl říct jméno jednoho opravdu absolutně nadaného výtvarného českého umělce, neřek-
nete? " 

Milan Knížák : "Dneska to není o géniích, dneska je to o vlnách, o celých generacích, o takovém, řekl 
bych, normálním vstoupení do života. Čili já jedno jméno neřeknu."  

"Víte, mně přišlo, že i dřív bylo jednodušší určit ten styl doby, impresionismus, kubismus. Co je dnes 
tím převládajícím stylem?"  

Milan Knížák : "Já bych řekl, že nic, právě že svoboda, která znamená velkou osobní odpovědnost. 
Dneska se to neurčuje po stylech, po vlnách, ale vlastně je třeba sejít ke každému tomu člověku a on 
svojí ... vahou své osobnosti, svou odpovědností, svým postojem ke světu, to je to ... ta veličina, která 
dneska hraje roli. A to se mi velmi líbí, poněvadž vlny s sebou vždycky nesou ... je to sice zajímavé, 
ale vlastně spousty slabochů se zachraňuje tím, že tu vlnu následuje. Dneska musíte vystoupit sám a to 
mi připadá, že je bezvadná doba, že to je doba velké svobody a zároveň velké odpovědnosti."  

"Takže vnímáte současnost jako jedno z nejsvobodnějších období pro uměleckou tvorbu vůbec?"  

Milan Knížák : "Já si myslím, že ano. Dneska totiž umělci spíše hledají omezení. Ještě donedávna 
moderna přinášela jakousi povinnost nějakého osvobozování, nějakého protestu. Dneska protest už          
v umění nemá skoro žádný smysl, čili naopak. Umělci hledají něco, co mají společného, co by je spo-
jovalo, nikoliv co by je odlišovalo. A to já považuji za projev svobody.  -  "Chtěl bych, aby lidé chodi-
li do galerie, poněvadž galerie nabízí určité zastavení, určitou meditaci. A není bohatství bez kulturní-
ho bohatství. A to je také pobídka pro ty bohaté u nás, kteří zatím neumí bydlet, neumí žít a na stěnách 
jim visí hrůzy. Čili galerie by jim dodala -... jejich životu nějaký rozměr, který zatím nemají.  

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka 
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Hamelika, vlastivědný časopis z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík, Mari-
ánské Lázně. Číslo 12. z 31. prosince 2006. Pořadové číslo 368.(od roku 1973) - XXX. roč-
ník vlastivědných materiálů HAMELIKY (2006).  E-mail: svandrlik@hamelika.cz  
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Za Goethovým domem vzadu je starý židovský špitál ( čp,.102) z roku 1861 a vp ředu po-
stavena patrová vilka GÖDÖLLÖ ( čp.139) v roce 1875. Majitelem vilky byl Anton Korn, 
došlo k p řestavb ě, a v rukách rodiny Korn ů zůstával d ům až do roku 1945.   

Mezi domy Mailand a Kalifornia na Hlavní t řídě byl postaven roku 1933 supermoderní 
obchodní d ům BAŤA (čp.144). Třebaže nezapadl architektonicky do vilkového okolí, 
město si zvyklo a řadu let z ůstával slohov ě nejmladším domem.   



 

 

 

 

Nová dominanta v Mariánských Lázních z roku 1834 - dvoupatrový Tepel ský d ům, po-
stavený klášterem Teplou, vedle dvoupatrový Putz ův dům Zlatý Orel z roku 1820.  

Týž mariánskoláze ňský pohled o 70 let pozd ěji. Naho ře se jíž pyšní Grandhotel OTT 
(čp-84), obdivné dílo víde ňského architekta Arnolda Heymanna. Dlouho tu byl jen 
svah vrchu Špi čáku. Roku 1851 postavil zde doktor Emil KRATZMANN sv ůj dům TE-
LEGRAF. Teprve p řestavbou Telegrafu (1904-1905) ztratil monumentální TEPELSKÝ 
DŮM svou mnohaletou dominantu.  


