
Původ jména města Lázně Kynžvart
Legenda praví, že původní název malého opevně-
ného keltského hradiště byl „Molobodný Caste-
lum“. Na  konci 13. století, za  panování slavného 
českého krále, byl hrad dokončen a zařazen do sítě 
hradů a měst, která měla chránit tehdejší zemskou 
hranici českého království. Hradu se začalo říkat ně-
mecky Königswart, čili Královská stráž. Toto pojme-
nování se udrželo až do časů, kdy zde kníže Metter-
nich založil lázně. Později se tedy městečku začalo 
říkat Lázně Kynžvart.

O cínovém skřítkovi
Cínový skřítek se objevoval v  blízkosti Kynžvartu, 
tam, kde se chodívalo k ložiskům cínu. Byl to malý 
šedivý skřítek se špičatým kloboukem na hlavě, kte-
rý obdarovával hodné duše zlatou mincí nebo jim 
naznačil cestu k pokladu. Když někdo v Kynžvartu 
rychle zbohatl, říkali lidé, že se jistě „punktuje“ s cí-
novým skřítkem. Závistivci pak podezírali zbohatlí-
ka, že má něco společného s  falešnými mincemi 
nebo s přechováváním kradených věcí. Před mnoha 
lety zavedl cínový mužík k  velké skalce mladého 
pastýře a ukázal mu štěrbinu, která prý vede k pokla-
du. Pastýř si zavolal kameníka, prosekali se do štěr-

biny a  skutečně – nalezli 
množství zlatých mincí velmi 
starého ražení.

Jak cínové bohatství 
přejmenovalo les
Dnešní Slavkovský les něko-
likrát změnil své jméno. To 
první se už asi nedozvíme. 
Co ale víme je, že v 17. stole-
tí se mu začalo říkat Císařský 
les. Tehdy patřil Kynžvart 
i  s  hradem k  Bečovskému 
panství. Bečovští páni, Pluho-
vé z Rabštejna, těžili ve zdej-
ších lesích hlavně cín a  velice na  této činnosti zbohatli a  svůj hrad rozšířili. 
To bylo za panování císaře Rudolfa II., známého milovníka alchymie, který chtěl 
oživit Golema.

Za třicetileté války byl na českém trůnu Ferdinand II. Ten, coby katolík, měl spory 
s Pluhy z Rabštejna, kteří se postavili na stranu protestantů. To byla záminka 
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získat bohaté bečovské panství včetně Kynžvartu. 
Po bitvě na Bílé hoře, kdy byli bečovští na straně po-
ražených, byl celý jejich majetek zabaven a  lesu, 
který byl jeho velkou součástí, se od té doby říkalo 
Císařský, protože od toho momentu patřil císaři.

Císařský les byl přejmenován po  II. světové válce, 
kdy byla většina názvů měst a obcí v pohraničí změ-
něna. Les tak dostal jméno podle Horního Slavkova 
– Slavkovský.

Obr Kobr v Císařském lese
Nedaleko Kynžvartu, v lese mezi zámkem a Dolním 
Žandovem, je místo zvané Stará díra. A možná k ní 
se váže následující legenda.

Ve Slavkovském lese - tehdy Císařském - znali kdysi 
místní lidé tzv. Kobrovu díru. Jméno Kober prý pů-
vodně pocházelo z názvu místa, kde v dobách ne-
bezpečí hledali útočiště obyvatelé z okolních měst, 
vesnic a osad - Kynžvartu, Žandova, Úbočí, Milíkova 
a  Podlesí. Kdykoliv hrozila válka nebo rabování, 
shromažďovaly se celé rodiny i  s dobytkem a nej-
nutnějším majetkem u Kobrovy díry. Doma si pak 
lidé vyprávěli o obrovi, který ve svém skalním obyd-
lí kdysi žil a pomáhal dobrým lidem.

Legendu o Obrovi Kobrovi a jeho dobrém skutku naleznete na www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Jaká obec vznikla díky 
dobrotě Obra Kobra?
1. Úbočí
2. Podlesí
3. Kladská

K čemu byl nejčastěji 
používán cín?
1. k výrobě mincí
2. k výrobě bronzu
3. k výrobě kulek

Kdo vládl v Čechách, když 
dostavěli hrad Kynžvart?
1. Fridrich I. Barbarossa
2. Přemysl Otakar II.
3. Karel IV.

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fDqs
Náměstí Kynžvart 50.0091328N, 12.6255147E
Vyhlídka Špičák 50.0096017N, 12.6299781E

Tipy pro výlet: Terén je náročný a kopcovitý, schůdný pouze pěšky. Doba prohlídky s návratem kolem 
hřbitova je cca 2 hodiny. Doporučeno jít po modré turistické trase.

Zdroj:	 Archiv	Mariánskolázeňska,	Hamelika	RŠ,	Heimatbuch	Marienbad	Stadt	
und Land	Band II.

www.marianskolazensko.info


