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 ANOTACE 

Bakalářské práce je zaměřena na zhodnocení báňského revíru Hora Svaté 

Kateřiny z hlediska historického vývoje, dochovaných montánních památek a jejich 

využití v rámci turismu. Ve spojitosti s těžbou rud je zaměřena pozornost na doly s 

vhodným předpokladem k jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Dále je navrhován 

možný budoucí rozvoj hornického muzea v dochovaných štolách a vytvoření nové 

turistické koncepce celého kateřinského revíru v montánním směru.  

Klíčová slova: 

 Těžba, doly, turisticky rozvoj, Krušné hory, Hora Svaté Kateřiny, historie, 

budoucnost. 

 

SUMMARY  

The general purpose of this bachelor thesis is an evaluation of the Mount St. 

Catherine territory from the standpoint of its historical development and extant 

mountain monuments with the focus being their utilization in tourism. In relation to 

ore mining, the focus is put on mines with suitable requirements for availability to the 

general public. Then we will be introduced to a possible future expansion of the 

mining museum in the extant tunnels. The most interesting piece will be the creation 

of a new touristic conception for the whole catherinian territory. 

Keywords  

Mining, mines, touristic development, Ore Mountains, Mount St. Catherine, 

history, future. 
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1 ÚVOD 

Je známo, že Krušné hory byly v minulosti hojně využívány, zejména kvůli 

svému nerostnému bohatství. Bohatá hornická historie dochovala po celých 

Krušných horách značné množství pozůstatků po těžbě rud a jejich následného 

zpracování.  

Bakalářská práce je členěna do několika kapitol. Začátek bakalářské práce je 

věnován charakteristice krušnohorské oblasti Hora Svaté Kateřiny. Tato kapitola 

poukazuje na podmínky panující na daném území. Což znamená, že zachycuje 

geologické a klimatické podmínky v Krušných horách a jejich samotný geologický 

vznik a vývoj. Společně s hydrologickými podmínkami je pozornost věnována 

osídlování Krušných hor. 

Na předchozí podkapitolu plynule navazuje historický vývoj báňského revíru 

a města Hora Svaté Kateřiny, který je se samotným vznikem Hory Svaté Kateřiny 

spjat. Dějiny města zasahují od vzniku první osady až po vývoj během 20. století. 

V kapitole potenciál montánních památek v okolí Hory Svaté Kateřiny jsou 

vyzdviženy montánní památky a další památky, které mají spojení s montánní 

historií. Poslední kapitola s názvem možnosti začlenění kateřinského území do 

montánního turismu zahrnuje doporučené dostupné naučné stezky, které jsou 

v okolí města. Zároveň se zde dotýkáme tématu Krušných hor a UNESCO 

společně s projektem Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge. Jako širší zázemí pro 

turismus Hory Svaté Kateřiny je zde přiblížena kateřinská oblast. Zájem také 

vzbuzuje perspektiva využití dolů, zejména Mikulášské štoly. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit báňský revír Hora Svaté Kateřiny jako 

turisticky atraktivní oblast s hornickou tématikou. Dokázat zvyšující se potenciál 

města a jeho dochovaných památek 

. 
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2 CHARAKTERISTIKA KRUŠNOHORSKÉ OBLASTI 

HORA SVATÉ KATEŘINY 

 S vyobrazením České kotliny se setkáváme již na nejstarších mapách 

Evropy, díky svému tvaru upoutává kartografy již od dávných dob.   Krušné hory 

byly vždy vymezeny pásem hor, které se táhnou přibližně v délce 130 km od Lub 

až k Tisé na Děčínsku [5]. Na území České republiky leží pouze jižní část pohoří, 

severní část pokračuje na území Německa. Nejvyšší horou Krušných hor je 

Klínovec s výškou 1244 m nad mořem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Náčrt geografických celků sousedících s Krušnými horami [5]. 

2.1 Geologie daného území 

2.1.1 Geologický vývoj Krušných hor 

„Krušné hory vznikly kadomským vrásněním koncem starohor a počátkem 

prvohor. Došlo k vytlačení a přeměně sedimentů moře, které pokrývalo oblast 

Českého masívu, v krystalické břidlice – ruly, migmatity, svory, fylity. Při vrásnění 



Střítezská Barbora: Historie báňského revíru HSvK a jeho potenciál pro 
rozvoj cestovního ruchu  

  

2014  3 

 

bylo vytvořeno antiklinorní pásmo s rulami v centrální části a svory a fylity 

v obalových sériích. Po ukončení této činnosti nastalo dlouhé období denudace. 

Celá stavba byla poté zpevněna variským vrásněním koncem prvohor, kdy 

došlo v několika fázích k proniknutí žulového magmatu do okolních hornin a 

vzniku krušnohorského plutonu. Z magmatu unikaly plyny a páry bohaté na 

kovové prvky do puklin v okolních horninách. Tam se z nich vytvářely žíly 

s rudními nerosty, obsahujícími železo, mangan (Horní Blatná) nebo stříbro 

(Jáchymov). Cínovcová ložiska vznikala již v utuhlé žule její autometamorfózou. 

Působením plynů a par, které unikaly z magmatického krbu, došlo ke změnám 

v minerálním složení žuly: živce jsou rozloženy a na jejich místech se vytvořil 

cínovec (kasiterit). 

Další důležitou etapou ve vývoji Krušných hor jsou třetihory. Vlivem tlaku 

alpínského vrásnění byly Krušné hory porušeny četnými zlomy (krušnohorský a 

mariánskolázeňský). Vzniklo jednostranně ukloněné kerné pohoří, spadající do 

našeho území příkrým svahem zlomového původu a vytvořili se pánve Chebská, 

Sokolovská a Mostecká. Po této tektonické činnosti probíhala silná vulkanická 

činnost. Puklinami pronikaly na povrch výlevné vyvřelé horniny např. čedič, leucitit, 

nefelinit, vytvářely se Doupovské hory a některé vrchy v Krušných horách např. 

božídarský Špičák nebo Plešivec u Abertam. Působením povrchových vod a 

subtropického klimatu došlo v třetihorách ke kaolinickému zvětrávání žuly 

v pokleslých částech Krušných hor, přeměně živců na jílové minerály a vzniku 

ložisek kaolinu. Část zvětralé žuly byla transportována a vznikla ložiska 

žáruvzdorných, pórovinových kaolinitových jílů a křemenných písků v Chebské 

pánvi. Kaolinické zvětrávání postihlo též pokleslé krystalinikum. Sedimentací 

rostlinných zbytků a jejich prouhelněním se vytvořila ložiska hnědého uhlí v pánvi 

Sokolovské a Mostecké pánvi.  

Ve čtvrtohorách ještě doznívala vulkanická a tektonická činnost z konce 

třetihor. Docházelo ke zvětrávání a odnosu hornin a vzniku dnešních říčních 

náplavů. Vytvářela se rašeliniště a slatiny. Formovala se vřídelní deska srážením 
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vřídlovce (aragonitu) z termální vody v Karlových Varech. Tento proces probíhá 

nepřetržitě do současnosti“ [30]. 

2.1.2 Krušnohorské krystalinikum 

„Tato jednotka je povrchově vymezena krušnohorským zlomem na JV, 

hlubinně pak litoměřickým hlubinným zlomem. Středosaské nasunutí omezuje 

jednotku na SV. Místy tektonicky modifikovaný, v podstatě však primární je styk 

vogtlandsko-saského paleozoika s hlouběji metamorfovaným krystalinikem. 

Krušných hor. Nepatrná část hranice jednotky na J odpovídá jejímu styku 

s karlovarským plutonem. 

Litologicky představuje krušnohorské krystalinikum již z hlediska primárního 

charakteru hornin, jednotku velmi pestrou. V řadě starších názvů (šedé ruly, 

konglomerátové ruly, žuloruly, červené ruly, drobové ruly) se primární litologický 

charakter hornin přímo odráží. Všechny horniny krušnohorského krystalinika pro 

stratigrafické úvahy použitelný, stejně jako nejsou směrodatná hercynsky 

ovlivněná geochronologická data, je bližší stratigrafické rozdělení krušnohorského 

krystalinika pouze schematické. Protože se osa krušnohorského krystalinika, 

probíhající ve směru SV – JZ noří směrem k JZ, lze v krušnohorském krystaliniku 

spatřovat starší skupiny na SV a mladší na JZ a částeně i v lemu jádra. Ve 

zjednodušeném schématu se objevuje ve směru od SV k JZ freiberská skupina, 

krušnohorská skupina a jáchymovská skupina. Jejich sled je v určité míře i sledem 

stratigrafickým s tím, že metamorfní a grafitizační procesy jak kadomského, tak 

hercynského stáří primární vtahy těchto hornin často podstatně zastírají. Patrně 

stratigraficky odlišná je skupina hermsdorfská“ [6]. 

2.1.3 Mineralogie v okolí Hora Svaté Kateřiny 

„Kateřinohorský rudní revír je vázán na centrální partie kateřinhorské klenby, 

v nichž jsou obnaženy nejspodnější horninové soubory, reprezentované převážně 

ortorulami až žulami s vložkami pararul. V poválečném období bylo průzkumným 

vrtem ve hloubce 300 m intruzivní těleso typu „horské“ žuly (biotitický granodiorit), 

která je vesměs chudá na zrudnění. Kateřinohorské zrudnění se odlišuje od 
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ostatních krušnohorských rudních ložisek tím, že je vázáno na zmíněné ortoruly, 

které na ostatním území Krušných hor nebývá rudonosné. Byly zde pozorovány tři 

fáze zrudnění. První je charakterizována pyritem, hematitem, chalkopyritem, 

chalkosinem, sfaleritem, galenitem, kasiteritem a arzenopyritem. Druhá fluoritem   

a druhou generací měděných, zinkových a olověných rud s arzenopyritem. 

Základní žilovina bývá u obou křemen či rohovec. Ve třetí generaci nabývá na 

převaze kalcit, popř. fluorit II. generace a rudní minerály tvoří III. generace 

chalkopyritu, galenitu, pyritu a arzenopyritu a II. generace hematitu. Mladší 

generace se uplatňují ve vyšších partiích ložiska a kovnatost celkově zjevně ubývá 

s hloubkou. 

Podle archivních materiálů bylo hornicky ověřeno 22 žil. Z nich největší 

pozornost byla zaměřena na žílu Mikuláš, jejíž mocnost se pohybovala mezi 0,2 – 

1,9 m. Žilovinu tvořila zelenavá křemenem prostoupená plazma z rozložené žuly, 

křemene, vápence a fluoritu, z rud převládal bornit a chalkopyrit. V žíle Kateřina, 

jejíž mocnost dosahovala až 1 m, převládaly rudy mědi a stříbra“ [2]. 

2.2 Klimatické podmínky v Krušných horách 

Klimaticky patří Krušné hory do mírného a chladného pásu. Jsou otevřeny 

k severu a dost vysoké, proto je jejich podnebí drsnější. V dlouhém zimním období 

jsou prudké bouře s větry. Svým průběhem a výškou ovlivňují klima ve vnitrozemí, 

zabraňují pronikání studeného severního a severozápadního proudění, jejich 

hradba však vytváří také děšťový stín pro Podkrušnohoří, kde spadne pouze 

kolem 500 milimetrů srážek ročně.  

Pohoří je velmi rozmanité teplotně, protože zde působí řada faktorů např. 

členitost, expozice, poloha místa v údolí, na svazích, na hřbetech. Níže položená 

místa severní části pohoří jsou teplejší než  místa položená jižněji. Průměrná roční 

teplota nejvyšší části pohoří klesá pod 3°C. 

Poloze a výšce Krušných hor odpovídá množství vodních srážek. Na hřbety 

spadne ročně kolem 1200 milimetrů, hodně prší i v letním období. Sníh padá často 
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již od druhé poloviny září, v chladném a vlhkém podzimním počasí se často tvoří 

silná námraza. 

Zima přetrvává až 200 dnů, sněhová pokrývka dosahuje značné mocnosti     

a lesní porosty jsou často poškozeny větrem, sněhem a námrazou. Z větrů 

převládají severní a západní, vlhké a studené, přinášejí rychlé změny počasí. Pro 

klima Krušných hor je typický i velký počet dní s mlhou, 90 až 120 dní v roce, 

převážně v zimním období [5]. 

2.3 Vodní poměry Krušných hor 

Přesto, že jsou Krušné hory rozvodím, je česká strana i německá strana 

odlišně odvodňována. Česká strana je z větší části odvodňována do Ohře a Bíliny. 

Z větších toků zde pramení Svatava s Rotavou, Rolava, Bystřice, poblíž Hory Sv. 

Šebestiána pramení Chomutovka, na svazích severně od Jirkova Bílina. 

Nejvýchodnější část Krušných hor odvodňuje Jílovský potok, ústící v Děčíně do 

Labe. 

Severozápadní svahy Krušných hor jsou odvodňovány do Německa. Jde       

o nepravidelný, úzký, místy přerušovaný pruh území, povodí Blatenského potoka, 

Polavy, Černého a Načetínského potoka, Muldy a Flájského potoka. 

Tato část Krušných hor je velkým přínosem pro vodní hospodářství a skrývá 

vodu velmi dobré kvality. To je dáno převážně díky nadmořské výšce, 

nadprůměrným srážkám, značné zalesněnosti a velmi malému hospodářskému 

využití, včetně řídkého osídlení. 

Na rozdíl od rybníků jsou v Krušných horách podstatněji známější 

vodárenské nádrže, především na svazích hor s odtokem na českou stranu, 

Křímov, Kamenička, Jirkov, Jezeří, Janov. S odtokem na německou stranu jsou 

jen dvě nádrže, Přísečnice a Fláje. Jde vesměs o vodárenské jednoúčelové 

nádrže, pouze poslední dvě jsou i malé hydroelektrárny [5]. 
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2.4 Osídlování Krušných hor  

Drsné přírodní podmínky způsobily, že Krušnohoří bylo na české straně jen 

řídce osídleno. Již v pravěku bylo osídleno podhůří středního Krušnohoří. V té 

době zde sehrálo svou roli nerostné bohatství blízkých hor. Byly zde rozesety 

keltské osady a od 5. století se začínají objevovat první Slované. Zpočátku bylo 

území osídleno velmi nepravidelně, postupem času však získalo na významu 

právě díky rozšiřování těžby. Začaly vznikat první osady, zejména podél 

obchodních cest, které rozvoj horských oblastí urychlovaly [11]. Například ve 

středověku k nám byla sůl importována z jiných zemí. Významný zdroj soli ve 

střední Evropě bylo Halle an der Saale. Odtud vedlo nejméně dvanáct obchodních 

cest do 1 500 obchodních měst celého světa. Díky tomuto obchodnímu jednání 

vznikla Stará solná stezka [28]. 

Ověřené historické údaje o vzniku mnohých sídelních lokalit jsou již z 11. 

století. Ve 13. století nabývá vznik měst a obcí na intenzitě, jako výsledek procesu 

zemědělské kolonizace. Zejména proto, aby otevřely prostor dalšímu rozšiřování 

osídlení. V historických pramenech se ve 14. století objevují jména dalších 38 vsí. 

Horizont osídlování se zvyšuje, nastává pronikání podél potoků do horských údolí, 

tato skutečnost dokladuje snahu o hornickou kolonizaci Krušnohoří z české strany 

a první pokusy o těžbu stříbra na Mostecku [7]. 

Masivně byly Krušné hory osidlovány německým obyvatelstvem ve dvou 

vlnách v souvislosti s tzv. Berggeschrey v 12. a 15. století, kdy byla objevena 

bohatá naleziště stříbra - 1168 ve Freibergu, 1470 ve Schneebergu a 1491/92      

v oblasti dnešního Annabergu-Buchholze. Postupně následovala těžba dalších 

nerostů – cínu, mědi, olova, kobaltu, niklu, wolframu [11]. 

Druhá vlna hornické kolonizace a urbanizace české části Krušných hor je 

nejvíce patrná v 16. století. Nasvědčuje tomu vznik 11 nových sídelních lokalit 

v horské části Mostecka. Jednou z těchto lokalit byla Hora Sv. Kateřiny, která se 

stala báňským centrem [7]. 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ BÁŇSKÉHO REVÍRU A MĚSTA 

HORA SVATÉ KATEŘINY 

Evropské hornictví prožívalo mohutný rozmach od poloviny 15. století. Tento 

jev se projevil i ve střední Evropě, zejména v krušnohorské oblasti. Po objevení 

bohatého jáchymovského ložiska stříbra, zapříčinilo urbanizační proces, během 

něhož vznikla celá řada nových měst spjatých s objevením rudných ložisek a jejich 

dolováním. V rozmezí let 1515 až 1550 vznikly nové městské lokality např. 

Jáchymov, Měděnec, Oloví, Loučná pod Klínovcem, Hora Svaté Kateřiny, 

Abertamy, Pernink, Vejprty, Boží Dar a Horní Blatná [7]. 

Dějiny města Hory Svaté Kateřiny jsou úzce spjaty s těžbou rud, zejména 

mědi a stříbra. Snad se zde těžilo již v předhusitské době, čemuž by mohly 

nasvědčovat nepojmenované doly zakreslené na staré důlní mapě. Město HSvK 

leží v Krušných horách, při Saské hranici, v nadmořské výšce 729 m. Spadá do 

okresu Most a náleží pod Ústecký kraj. Jedná se o poměrně rozlehlé město, jehož 

celková katastrální výměra činní 18, 45 km2. Přirozenou a zároveň úřední hranicí 

mezi Českou a Německou stranou tvoří potok Svídnice.  
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Obr. 2 Hora Svaté Kateřiny, pohled na Městský vrch od západu,  

dobová pohlednice ze 30. let 20. století [1] 

Katastrální hranici obce v minulosti tvořila na severu státní hranice 

s Německem, která byla v průběhu dějin vícekrát pozměňována. V okolí 

je na severovýchodě katastrální obec Nová Ves v Horách, na východě obec 

Mikulovice, na jihu Lesná a polesí města Jirkova, na jihozápadě obec Malý Háj 

a na západě Brandov. Asi dvě třetiny města Hory Svaté Kateřiny byly situovány 

na tzv. Městském vrchu. Tato část vykazuje pravidelný tvar v obvodu 

obdélníkového náměstí. Zbývající třetina města leží v údolí podél Kateřinského 

potoka, na který navazoval v jižním směru Pachenkov. Na severu podél 

Hraničního potoka se táhla řada objektů až ke katastrální hranici s Brandovem. 

3.1  Historie Hory Sv. Kateřiny od 15. století – do 1. pol. 17. 

století 

Hora Svaté Kateřiny patřila pod panství Červený Hrádek a byla spolu s celým 

panstvím dána králem Václavem IV. v léno patrně Těmovi z Koldic, majiteli dolů 

v Krupce. Od roku 1443 jsou známí jednotliví majitelé panství Červený Hrádek. 

Rozhodujícím mezníkem byl rok 1473, kdy toto panství koupil Lorenz Glatz 

z Altenhorfu, krupský patricij, který svoje získané hornické zkušenosti v Krupce 

začal uplatňovat v Hoře Svaté Kateřiny. V této době již můžeme předpokládat, že 

v údolí Kateřinského potoka vznikla malá hornická osada.  Po smrti Lorenze 

Glatze z Altenhofu v roce 1516 přešel jeho majetek na jeho dceru Annu, manželku 

Šebestiána z Veitmile, známého horního podnikatele své doby, což mělo velmi 

příznivý vliv na další rozvoj těžby. V roce 1517 udělil Šebestian z Veitmile zvláštní 

privilegované postavení hornímu dílu zv. Kupferhall, kde v pozdější době hrál 

nejdůležitější úlohu cech Sv. Mikuláše [7].  

Pro založení městské lokality byl vybrán Městský vrch, kde střed tvořilo na 

kopci velké čtyřúhelné náměstí, jediné ploché místo městského areálu. Celý 

půdorys HSvK byl pravoúhlý s excentricky postaveným kostelem. Pravoúhlé 

uspořádání ulic nemohlo být provedeno do důsledku pro příliš velké terénní 

nerovnosti. Půdorysně městská část HSK odpovídala typu středověkých báňských 
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měst, jejichž jádrem bylo čtvercové náměstí, kolem nějž se rozkládala pravoúhlá 

síť ulic s obytnými domy. Vznik nového městečka potvrdil český král Ferdinand I. 

dne 2. února 1528, kdy Hora Svaté Kateřiny získala privilegium místního trhu        

a výročního trhu, právo pečetit zeleným voskem a užívat znak [12]. 

V Hoře Sv. Kateřiny sídlil horní úřad, jehož předpokládaný vznik se datuje 

k roku 1528. První doklad o jeho činnosti je z roku 1536. Hornímu úřadu náleželo 

území ohraničené lokalitami Kálek, Boleboř, Jirkov, Kundrtice, Jezeří, Černice, 

Klíny, Osek, Hrad Osek, Dlouhá Louka, Fláje, Český Jiřetín. Vedle jmenovaných 

lokalit ležela uvnitř vymezené oblasti další horní díla v Gabrielově Huti, Brandově, 

Hoře Sv. Kateřiny, Malém Háji, Lesné, Pyšné, Červeném hrádku a Nové Vsi. 

Hranice kateřinského báňského revíru se v průběhu let měnily [3].  

V roce 1554 prodal Šebastian z Veitmile své panství Červený Hrádek 

Kryštofu z Karlovic a Hermannsdorfu. V roce 1556 vznikl patrně také první farní 

kostel v Hoře Svaté Kateřiny, nasvědčují tomu opisy starých kostelních účtů 

z období 1566-1590 obsahující zprávy o rozšíření starého hřbitova. Od roku 

1607 začaly přípravné práce na stavbu nového kostela, který byl slavnostně 

zasvěcen Nejsvětější Trojici 17. října 1611. K rekatolizaci došlo v roce 

1627 a poslední evangelické bohoslužby byly konány 24. února v roce 

1628. Od roku 1630 převzali patronát nad kostelem v Hoře Svaté Kateřiny jezuité 

z Chomutova. 

Ale již v roce 1577 se dostala Hora Svaté Kateřiny do majetku Bohuslava 

z Michalovic a po osmi letech do majetku rodiny Lobkowiczů. Po konfiskaci 

majetku Jiřího Popela z Lobkowicz připadla Hora Svaté Kateřiny císaři Rudolfu II, 

který ji však pro neustálou finanční tíseň prodal roku 1605 Adamu Hrzánovi 

z Harasova. Z dochované horní knihy Hory Sv. Kateřiny vyplývá, že v roce 1560 

existovaly na krátkou dobu v blízkosti města zlaté rýže. Celkem se jedná o dvacet 

rýžovišť, a to v povodí Lesního potoka, tekoucího severním směrem od Malého 

Háje a vtékajícího se do Kateřinského potoka. Zvláštností Hory Sv. Kateřiny je, že 

se zde setkáváme s malým množstvím cínu, který je pro Krušné hory 

charakteristický. Cín zde představoval pouze doplňkovou záležitost. Vytěžená 
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ruda se po úpravě nejprve tavila a to přímo v HSvK v huti, která stála na soutoku 

Kateřinského potoka s Hraničním potokem. Dále se měď vozila do saského 

Grünthaltu, kde byla vycezovací huť. Město se dostalo na dobu více než 100 let 

do držení rodu Hrzánů, který již nebyl příznivě nakloněn rudnému dolování ani 

rozvoji města. Adam Hrzán nechal jedinou tavící huť, která na Hoře Svaté Kateřiny 

byla, zrušit. Tento nezájem Hrzánů na těžbě se nutně projevil na celkovém vývoji 

hornictví v této oblasti. V roce 1707 8. října prodal Zikmund Valentin Hrzán své 

panství Adamovi Ondřeji, knížeti z Lichtenštejnu, který daroval toto panství své 

dceři Marii Dominice, provdané za knížete z Auersperga. 

Hornictví v Hoře Svaté Kateřiny procházelo již od svého počátku složitým 

vývojem. Tento vývoj můžeme rozdělit do 5 značně odlišných období. Od 16. 

století se zde setkáváme s oběma základními způsoby dolování, s rýžováním         

a s těžbou na primární hornině. Oba kovy, měď i stříbro, se těžily převážně 

v bezprostřední blízkosti města. Stříbro hlavně na východním svahu Městského 

vrchu, měď na jeho severozápadní straně. 

V letech 1611-1614 postihl mor v plné míře místo Horu Svaté Kateřiny, 

vymírali celé rodiny a kronikář nazývá toto období dobou velkého umírání. Tyto 

morové rány zanechaly hluboké stopy i v Hoře Svaté Kateřiny a měly vliv 

na celkový vývoj města. V dubnu roku 1633 propukl opět mor, alespoň tomu 

nasvědčuje počet zemřelých, který bylo 216.  

Po oživení těžby za horního mistra Georga Sattlera na počátku 17. století 

dochází v roce 1628 prakticky ke zhroucení zdejší těžby. K tomuto stavu 

dopomohli přímé válečné události třicetileté války v roce 1633. Těžba byla 

zastavena na tři čtvrtě roku od velikonoc 1633 do konce prvního kvartálu roku 

1634. V tomto roce byla HSvK postižena drancováním a vražděním, pobytem 

cizích vojsk a vypálením řady domů. Vymřely celé rody a v důsledku 

náboženských sporů se řada rodin vystěhovala. [12] Což dosvědčuje vznik měst 

na saské straně Krušných hor, které vytvořili čeští exulanti. Některá tato města 

korespondují svými názvy s českou stranou Krušných hor. 
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Po roce 1634 jsou již záznamy o těžbě. Dolovalo se jen na cechu Sv. 

Mikuláše, kde pracovali 1 – 3 lidé, ale dolovat se nepřestalo až do roku 1713. 

Horní úřad v Hoře Sv. Kateřiny byl stále v činnosti. Dobrou známkou byl fakt, že 

v poslední čtvrtině 17. století začal kateřinské hornictví podporovat i stát. Zároveň 

se v roce 1713 spojilo několik těžařů s obcí Hora Sv. Kateřiny a shromáždili 

finanční prostředky na rozšíření těžby. Brzy se investice začala vyplácet a těžba 

rok od roku stoupala [3].  

3.2 Historie Hory Sv. Kateřiny od 2. pol. 17. století do 18. století 

Rozkvět trval až do 60. let 18. století. Následně nastal rychlý úpadek, jehož 

příčiny nejsou dosud plně známy. V roce 1786 byla těžba již plně zastavena a na 

dolech pracovala služba k čerpání spodních vod. Za 72 let od roku 1714 – 1786 se 

v HSvK vytěžilo 2 631,5 kg stříbra a 272 550 kg mědi. Průměrně se tedy těžilo 

36,55 kg stříbra a 3785 kg mědi ročně [4].  

K výraznému oživení důlního podnikání však došlo až v první polovině 18. 

století. Informace o revíru z první poloviny 18. století dokazují intenzívní těžbu na 

dole Mikuláš i na dole Kateřina. V roce 1742 pracovalo v dole Mikuláš 33 horníků. 

Ze zprávy z roku 1748 jsou patrné práce na prorážce z dolu Mikuláš do 

Kateřinského dolu. Tímto propojením se důl Kateřina větral a čerpala se z něho 

voda. 

V roce 1783 se dolovalo na mnoha místech pod štolou Mikuláš. Po celé 18. 

století nebylo dolování ekonomicky aktivní. Roku 1766 postupně odcházeli těžaři 

a doly se stávaly pasivnější. Práce byly ukončeny v roce 1786, přestože se zde 

nedlouho předtím intenzivně pracovalo. Vodotěžný stroj byl zastaven a hlubina 

dolu byla až do roku 1900 zatopena. Horní úřad v Hoře Svaté Kateřiny byl opuštěn 

již v roce 1790, což předcházelo jeho ukončení činnosti v HSvk [1].  

3.3 Historie Hory Sv. Kateřiny v průběhu 19. století 

V roce 1808 uzavřel stát kateřinský revír a činnosti horního úřadu a jeho 

agenda byla převedena do báňského úřadu v Hrobu. V roce 1835 lze zaznamenat 
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další pokus o obnovu těžby. Bylo povoleno těžařstvo „Katharina – Frisch – Glück -

Gesellschaft“, pokus však nebyl úspěšný a v roce 1849 se již prováděly jen 

udržovací práce. Po roce 1848 přestala být HSvK součástí panství Červený 

Hrádek a dostala samostatné zastoupení. V roce 1850 se stala sídlem okresního 

soudu, notářství, berního úřadu, poštovního a telegrafního úřadu, policejní stanice 

a finanční stráže [4].  

Zanikající rudné dolování donutilo lidi hledat jiný způsob obživy. Jedním 

z možných zdrojů obživy bylo zemědělství. Drsné horské podmínky umožňovaly 

ve větší míře pouze chov hovězího dobytka s návazností na výrobu základních 

mléčných produktů. Zemědělství jako takové mělo velmi omezené možnosti           

a proto nemohlo být dolování vyměněno za zemědělskou produkci. Zemědělství 

spolu s hospodařením v lesích se stalo jen doplňkovým zdrojem obživy. 

Od druhé poloviny 17. století se ve východní části Krušnohoří postupně 

prosazovala různá náhradní zaměstnání, za upadající rudné dolování. Mezi 

náhradní zaměstnání patřilo především plátenictví, punčochářství s výrobou 

strojně pleteného zboží, soukenictví. Od druhé poloviny 18. století se začíná 

uplatňovat i dřevovýroba a poté výroba hraček [7]. Hora Svaté Kateřiny byla 

jedním z hračkářských center. V roce 1874 zde byla otevřena škola, kde probíhalo 

odborné vyučování, zaměřené na výrobu hraček a dřevěných soustružených 

předmětů. Měla však jen krátké trvání a po pěti letech byla přeložena do Horního 

Litvínova. Kromě toho se mnoho jedinců vyučilo hračkářskému řemeslu                 

u soukromníků. Koncem 20. let min. století poskytlo ministerstvo pro vyučování        

a lidovou kulturu dotaci, ze které byl v HSvK postaven „Dům krušnohorského 

hračkářského průmyslu“. V této budově bylo umístěno nákupní a prodejní družstvo 

výrobců dřevěného a hračkářského zboží, odborná pokračovací škola a státní 

učňovské dílny pro hračkářskou výrobu. V současné době je v objektu umístěn 

Dětský domov [4]  
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Obr. 3 Státní učiliště průmyslu dřeva a hraček [10] 

V 90. letech 19. století se setkáváme se saskými pokusy obnovení těžby, 

které opět neměly dlouhého trvání. Koncem tohoto století vzniká myšlenka ve 

správní radě „Mostecké uhelné společnosti“ na obnovení kateřinské těžby [4]. 

3.4 Historie Hory Sv. Kateřiny během 20. století 

Kutací práce zahájila společnost v roce 1900. Dosavadní horní díla byla 

vyčištěna a začaly se razit nové chodby. Bohužel se zjistilo, že zrudnění není tak 

vysoké, jak se předpokládalo. V důsledku tohoto zjištění byly důlní práce na 

dlouhý čas přerušeny a v roce 1904 byly zcela zastaveny. Poslední zájem o zdejší 

ložisko souvisí s řešením problematiky stavby krušnohorského krystalinika. 

Výzkum prováděl Ústřední ústav geologický v letech 1963 a1966. 

V hospodářském směru význam Hory Svaté Kateřiny poklesl zejména 

po otevření antracitových dolů v blízkém Brandově, kde nastal prudký vzrůst 

obyvatelstva, již v roce 1908 čítal Brandov 2 300 obyvatel, zatímco Hora Svaté 

Kateřiny stagnovala na 1 550 obyvatelích. Brandov měl proti Hoře Svaté Kateřiny 

jedinou výhodu, která spočívala v tom, že neměl daleko železniční stanici a území 
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Německa, kam byl vytěžený antracit dopravován lanovkou. Přes veškeré pokusy 

napojit Horu Svaté Kateřiny na železniční síť se ani jeden z vypracovaných 

projektů nikdy neuskutečnil ani v době rakouské říše, ani v době předmnichovské 

republiky. V této skutečnosti nutno spatřovat příčinu, proč se v Hoře Svaté 

Kateřiny nerozvinul více průmysl a proč se tam nacházelo tolik domácích výroben. 

I když počet průmyslových závodů byl značný, nepostačil krýt plně zaměstnanost. 

Například v roce 1914 byla více než polovina obyvatel HSvK zaměstnána jako 

dělníci, kteří museli docházet za prací do závodů v Sasku. V roce 1933 bylo 10 % 

obyvatelstva zaměstnáno v zemědělství, obchodníci tvořili 17%, úředníci 8 %        

a dělníci 65%. Převážná část obyvatel byli dělníci a situace nebyla jiná ani 

v předmnichovské republice a prvních letech okupace. V roce 1933 čítalo město   

1 544 obyvatel, z toho bylo 98,2% Němců a 1,8% Čechů, pro českou menšinu 

byla zde zřízena česká menšinová škola a spolek Národní jednota severočeská. 

Posledním starostou města od září 1938 byl Emil Mock, člen německé 

sociálnědemokratické strany. V době okupace, kdy nastoupil na místo starosty 

Willy Zeidlet, nebyl totiž již volen obecní výbor, ale starostou byli jmenováni radní. 

Hned po okupaci byl v Hoře Svaté Kateřiny zřízen tábor RAD 

(Reichsarbeitsdienst). V roce 1940 bylo v Hoře Svaté Kateřiny 126 francouzských 

zajatců nasazených také na lesní práce a v místních průmyslových závodech. 

Počet obyvatel se v tomto válečném období stále měnil. Pracovali zde Ukrajinci, 

Poláci atd. obojího pohlaví, přicházeli sem utečenci z Německa, z míst 

ohrožených bombardováním nebo osoby, které pozbyly byt. Od roku 1944 přibyli 

utečenci před postupující frontou z východu. Pro městskou správu nebylo v té 

době zrovna lehké zvládnout zvýšené požadavky na zásobování a ubytování.       

K obsazení a osvobození Hory Svaté Kateřiny Rudou armádou došlo patrně 

7. května 1945, kdy nastal radostný okamžik zejména pro zajatce a pracovně 

nasazené příslušníky různých národů, kteří se mohli konečně vrátit ke svým 

rodinám [12]. 
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4 POTENCIÁL MONTÁNNÍCH PAMÁTEK V OKOLÍ HORY 

SVATÉ KATEŘINY 

Důkazů o těžbě v kateřinském revíru je mnoho, bohužel není možné velkou 

část z nich označit za prosperující, nebo turisticky atraktivní. Skrytý potenciál je      

v bývalých dolech, ve kterých v minulosti opakovaně probíhali stavební práce. 

Město má také další množství historický památek např. kostel sv. Kateřiny nebo 

náměstí, kterému dominuje sloup s dvojsochou Panny Marie. 

4.1 Montánní památky 

4.1.1 Štola Svatého Mikuláše  

Úvodní části dolů se nacházely po obou svazích Městského vrchu i na 

svazích protilehlých, tzn i na saském území. Celý revír zaujímá území o rozloze 

cca 3 × 3 km. Na podrobných důlních mapách kateřinského revíru je vyobrazeno 

přes 60 důlních děl [1]. 

Se jménem Mikulášská štola se poprvé setkáváme v roce 1557, kdy patřila 

Kryštofovi z Karlovic a Hansovi Eichhannovi. Jedná se o nejvýznamnější žílu 

zdejšího revíru. Důl Mikuláš se nachází převážně v severní části Městského vrchu 

a zasahuje až pod západní okraj Hory Svaté Kateřiny. Štolou Kateřina je 

Mikulášský důl propojen i s jižnějším údolím Kateřinského potoka. V dole bylo 

rozfáráno ve třech hlavních štolových horizontech a v pěti hloubkových 

horizontech. Štolové horizonty byly zhruba ve 28, 63 a 98 m pod ohlubní nálezné 

jámy, hlubinné horizonty byly 21, 37, 68, 104 a 126 metrů pod dědičnou štolou [1]. 
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 Štola Svatého Mikuláše je největší a nejznámější středověká štola na těžbu 

stříbra a mědi v Krušných horách. Chodby vedoucí pod úrovní štoly jsou dnes 

zatopeny, ale v minulosti byla voda čerpána velkým vodním kolem uvnitř štoly. 

Toto vodní kolo bylo poháněno vodou z náhonu od Nové Vsi v Horách. Voda, 

která byla vyčerpána, následně poháněla pilu [19]. 

Koncem 19. století byly zahájeny práce na zpřístupnění štoly pro oživení 

turistického ruchu. Pro nedostatek finančních prostředků a technické problémy 

byly práce přerušovány a opakovaně obnovovány až do 30. let minulého století, 

kdy se podařilo záměr dokončit [7]. 

Podle historických svědků je v okolí města HSvK ukryt poklad. Mluví se        

o bednách, které obsahovali zlato nebo cenné dokumenty. Nadšenci ale doufají, 

že je zde ukryta mnohem větší cennost, jantarová komnata. Respektive její 

ztracená barokní výzdoba, kterou za 2. světové války odvezli nacisté 

z Petrodvorce             u Petrohradu. V nedávné minulosti hledal ve zdejší štole 

pan Gaensel poklady         a jantarovou komnatu. V této činnosti pokračoval pan 

Greame Smith za spoluúčasti Hory Svaté Kateřiny [15]. 

V roce 1936 byla Mikulášská štola zpřístupněna veřejnosti jako turistická 

atrakce. Během druhé světové války štola sloužila místnímu obyvatelstvu jako 

protiletecký kryt a proto byly prohlídky ukončeny. V současné době je 

Obr. 4 Profil důlních děl Mikuláš a Kateřina v Hoře Svaté Kateřiny (Grimm 1872) [1] 
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z Mikulášské štoly přístupno přibližně 420 m. Město má zájem zpřístupnit štolu 

jako návštěvnickou štolu a k tomu otevřít hornicko-geologické muzeum [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Štola Fortunastollen 

V blízké souvislosti s těžbou stříbrných a měděných rud a Mikulášskou štolou 

je důl Fortunastollen na protější stráni na saské straně v Deutschneudorfu. 

Nedaleko je postavena tavící huť Saigerhütte a 2 km dlouhý vodní náhon, který 

sloužil k pohonu velkého vodního kola na čerpání důlních vod. V roce 1998 byla 

štola Fortunastollen opravena a zpřístupněna veřejnosti. Návštěvníci mají možnost 

prohlédnut si původní pístový parní stroj o výkonu 220 koňských sil. Další 

atraktivitou je blízká brusírna kamenů s výstavkou minerálů [29]. 

4.1.3 Městský vrch se stopami dolování 

Na městském vrchu HSvK se nachází množství stop po dolování. V této 

oblasti je 64 důlních chodeb. Nejčastěji jsou pouhým okem viditelné propadliny      

a odvaly. Pozůstatky po vodním odtoku z vodního náhonu vedoucího z Nové Vsi 

v Horách jsou do dnešní doby patrné. Zajímavostí jsou zdejší agrární odvaly, které 

jsou tvořeny odházeným kamením na bývalých polích.  

Obr. 5 Fotografie současných prostor Mikulášské štoly [20] 
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4.2 Památky spojené s montánní historií 

4.2.1 Kostel Svaté Kateřiny 

Svatá Kateřiny je patronkou horníků, proto byl farní kostel zasvěcen právě 

Svaté Kateřině. Vystavění prvního farního kostela v HSvK nasvědčují opisy 

starých kostelních účtu z období 1566 – 1590.  Kostel leží na návrší na místě 

prvního hřbitova. Roku 1607 začala příprava pro stavbu nového kostela, který byl 

slavnostně posvěcen 17. října 2011. Kostel byl postaven jako evangelický.             

V roce 1627 se na základě obnoveného zřízení zemského stal katolickým a byl 

pod správou jezuitské koleje v Chomutově. Poslední evangelický farář odešel              

v roce 1628 do saského  Seiffenu. V roce 1785 byl kostel barokně přestaven         

a byla přidaná věž. Ke kostelu patří ještě fara, která stojí naproti kostelu a pochází 

z roku 1860. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka. K 1. lednu 2013 byla 

farnost v Hoře sv. Kateřiny zrušena, a kostel se stal filiálním k farnosti v Horním 

Jiřetíně [16].V roce nedávné době byl renovován exteriér kostela, jednalo se         

o výměnu střešní krytiny a střešních prvků a také oprava venkovních omítek. Na 

opravu interiérů nemá město dostatek finance, proto je na oficiálních webových 

Obr. 6 Pozůstatky po dolování na Městském vrchu [zdroj vlastní] 
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stránkách zveřejněn transparentní účet, kam mohou sponzoři posílat příspěvky 

[16]. 

 

4.2.2 Pieta – kamenná plastika  

Socha Panny Marie držící ležící tělo Krista v náručí pochází z roku 1729. 

V soklu je vytesán Svatý Josef s dítětem v náručí. Socha je součástí komplexu 

kostela sv. Kateřiny a stojí přímo před hornickým domkem [17]. 

4.2.3 Sloup s dvojsochou Panny Marie 

Mariánský pískovcový sloup stojí na náměstí a pochází z roku 1714. Je to 

státem chráněná památka. Dvojfigura hledící na západ a východ stojí na 

zeměkouli s hadem a srpkem měsíce. Jelikož byl sloup postaven za morových 

epidemií, kdy vymřela více jak polovina obyvatelstva, nazývá se také morový 

sloup [27].  

4.2.4 Budova bývalé radnice a okresního soudu 

Budova radnice je historickým objektem, který má návaznost na hornickou 

minulost. V roce 1850 byla zavedena nová veřejná státní správa a provedena 

Obr. 7 Fotografie kostel Sv. Kateřiny před rekonstrukcí -vlevo a po rekonstrukci vpravo [16, vlastní] 
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nová územní reorganizace, došlo k ustanovení politického okresu Most, jehož 

součást tvořil soudní okres Hory Svaté Kateřiny. Kateřinský soudní okres 

zahrnoval horskou část, kam patřily obce Brandov s osadou Zelený Důl, Hora 

Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách s katastrálními obcemi Mikulovice a Lesná       

a s osadou Mariánské údolí, Rudolice v Horách s katastrální obcí Malý Háj, od 

roku 1923 také Mníšek. Město se stalo sídlem okresního soudu, notářství, berního 

úřadu, poštovního a telegrafního úřadu, policejní stanice a finanční stráže [24].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Budov bývalého sídla báňského úřadu [zdroj vlastní] 
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5 MOŽNOSTI ZAČLENĚNÍ KATEŘINSKÉHO ÚZEMÍ DO 

MONTÁNNÍHO TURISMU  

Největší turistickou atraktivností města je právě v jeho báňské historii, která 

po sobě zanechala množství montánní památek.  Největší možností jak začlenit 

kateřinské území do turismu je investování do zdokonalení dosavadní přístupnosti 

místních štol a tím zvýšit potenciál pro zařazení do Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Vedení města si je vědomé, jaké historické bohatství je zde ukryto. Pro 

celkovou koncepci rozvoje montánní turistiky, je přínosem spekulace, že by 

v kateřinském revíru mohla být ukryta jantarová komnata. Hornické město Hora 

Svatá Kateřina se dostává veřejnosti do podvědomí díky naučným stezkám          

a cyklotrasám, které se v okolí města vybudovali. 

5.1 Naučné stezky 

5.1.1 Naučná stezka Flájská hornatina 

Naučnou stezku vybudoval v letech 2000-2001 kolektiv studentů z Bílinského 

gymnázia pod vedením profesora Zdeňka Kučery. Slavnostní otevření stezky bylo 

31. 10. 2001. Začátek trasy je v Hoře Svaté Kateřiny, pokračuje přes Novou Ves 

v Horách a Mníšek. Zakončení stezky je v Českém Jiřetíně. Trasa je dlouhá 23 km 

a nalezneme na ní 13 informačních tabulí. Tabule nás informují o geologické 

stavbě a tektonice, problematice lesů, fauně, flóře, dále nás seznámí s Flájskou 

přehradou, ochranou přírody a také tím, jak byly Krušné hory zobrazovány 

ve starých atlasech a mapách. Stezka začíná poblíž hraničního přechodu do SRN 

v HSvK, vede po trase Krušnohorské magistrály a končí na hraničním přechodu 

v Českém Jiřetíně. Trasu je možné absolvovat i opačně [22]. 

5.1.2 Naučná stezka Gabrielka 

Naučnou stezku Gabrielku zřídila ZŠ a MŠ Hora svaté Kateřiny a město Hora 

Svaté Kateřiny společně s Lesy České republiky. Trasa stezky začíná v Brandově, 

poté následuje ke Gabrielině huti, pokračuje přes Rudolice a Malý Háj a končí 
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v Hoře Svaté Kateřiny. Naučná stezka je zaměřená na hornictví, lesnictví, 

botaniku a zoologii. Trasu lze absolvovat i opačně. Stezku mapují turistické cesty 

značené modře Rudolický rybník – Brandov a červěně Rudolický rybník – Hora 

Svaté Kateřiny. 

Stezku 18 km dlouhou můžeme absolvovat pěšky i na kole díky 

nenáročnému terénu, který je tvořen asfaltovou cestou nebo zpevněnými cestami. 

Časově nám zdolání naučné stezky Gabrielky vyplní 4 hodiny. 

Na celé trase je 20 zastávek např. zastávka č. 2 zbytky po dolování, 

zastávka č. 6 technické památky, zastávka č. 7 Gabrielka – údolní nádrž, zastávka 

č. 8 bývalá osada Gabrielka, zastávka č. 13 Rudolický rybník. Předposlední 

zastávka je v hornickém městě Hoře Svaté Kateřiny a zakončení naučné stezky je 

u ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny [23]. 

5.1.3 Městská stezka – Hora Svaté Kateřiny 

Městská stezka Hora Svaté Kateřiny začíná v areálu U vleku u hraničního 

přechodu. Celkový počet zastávek je 26 a hned několik z těchto stanovišť má 

přímou souvislost s historií dolování v daném území. Například hned první 

zastávka je u Mikulášské štoly, která je největší a nejznámější středověkou štolou 

na těžbu stříbra a mědi v Krušných horách. 

Druhá zastávka je u Karavan Campu, jehož výhodou je umožnění pěším 

turistům a cyklistům využívat sociální zařízení včetně sprch. V tomto areálu je 

plánované vybudování hornického muzea  

Na páté zastávce je pozornost věnována historickému náhonu, který vedl 

z Nové Vsi v Horách z říčky Svídnice. Ve středověku poháněl náhon velké vodní 

kolo v Mikulášské štole na čerpání vody z hlubokých chodeb. Voda dále poháněla 

pilu v dolní části obce. Celková délka náhonu byla cca 6 km 

Další zastávka je u kapličky ECCE HOMO, která byla mezi prvními 

kapličkami, kterou před 300 lety začali občasné města HSvK stavět. Kaplička 

ECCE HOMO se stala zastávkou pro havíře, kteří se modlili za šťastný průběh 

práce ve štolách. 
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Osmá zastávka je u štoly Veselé Mysli. Jedná se o jednu z 61 

pojmenovaných štol v Kateřinském masivu. Štola není průchozí ani spojena 

s dalšími štolami. Její ústí je za domem, který sloužil pro překládku rudy na 

povozy, které dál pokračovali do drtírny a následně do huti k tavení.  

Štola Kateřina byla v roce 1945 průchodná a uvnitř horského masivu se 

napojovala na štolu Mikulášskou. Štola Kateřina byla mohutnější a bohatší na rudu 

o čem svědčí i vybavenost kolejištěm. Nyní je bohužel štola zavalená a na 

několika místech v jejím směru vznikají propadliny. V jednom místě se propadl 

povrch do hloubky 6 m 

Největší budova osady Pachenkov byla hračkárnou s pohonem vodního kola 

a transmisí z rybníka nad budovou. Díky nálezům kamenné sekyry a nože je 

pravděpodobné, že tudy vedla jedna z dopravních cest již ve středověku z Čech 

do Saska a zpět [18]. 

5.2 Krušné hory a UNESCO 

Pro zapsání do seznamu UNESCO musí žadatel prokázat, že památky 

splňují požadované kritéria, kterými jsou, mimořádná univerzální hodnota, 

jedinečnost, autenticita a celistvost památky. 

Nemovité dědictví v Krušných horách, můžeme rozdělit do tří skupin. První 

skupinou jsou nadzemní a podzemní hornické památky: štoly, hutě, sklárny, 

kovárny, hamry, koňské žentoury atd. Do druhé skupiny řadíme krajinu 

formovanou hornickou činností, její flóra, fauna, biotopy: sejpy, haldy, pinky, vodní 

nádrže, plavební kanály, vodní příkopy atd. Třetí skupina je tvořena hornickými 

městy, sídlištěm a hornictvím ovlivněné stavby: typická architektura, urbanistika. 

Movité a nehmotné dědictví tvoří pouze doprovodný charakter. Jedná se 

především o umění, tradici a lidové zvyky, vzdělávání, vědu, techniku [14].  

Montánní krajina Krušnohoří byla tvořena 800 let těžbou a zpracováním rud. 

Nacházejí se zde jednotlivé významné kulturní památky montánního, 

zpracovatelského a těžebního charakteru. V širším okolí báňských měst jsou 

dochované povrchové vodohospodářské stavby a krajina nesoucí stopy po těžební 
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činnosti. Významná jsou historická horní města, Jáchymov, Krupka a Horní Blatná, 

které tvoří tematicky ucelené spektrum dokladů rozvoje rudného dolování 

světového významu [14].  

Krajina českého Krušnohoří má jedinečné historické štoly, které se nacházejí 

v blízkosti historických měst. Na české straně jde o šest nominovaných oblastí, po 

třech v Karlovarském a v Ústeckém kraji, které zahrnují celkem 23 objektů [10]. 

Mezi hornické revíry na české straně Krušných hor nominovaných do UNESCO 

patří Hornická oblast Krupka, Hornická oblast Měděnec, Hornická oblast 

Jáchymov, Hornická oblast Boží Dar, Hornická oblast Horní Blatná, Hornická 

Oblast Hřebečná. Tyto revíry tvoří jádrovou oblast Krušných hor. Na německé 

straně je zahrnuto 79 oblastí se zhruba 500 památkami [14].  

5.2.1 Proces projektu Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge 

V 90. letech se projevily snahy o komplexní pojetí hornických památek na 

saské straně. V roce 1998 proběhl zápis Montainregion Erzgebirge na národní 

Indikativní seznam SRN. 13. 06.2003 byl založen spolek Förderverein 

Montanregion Erzgebirge, který sloužil jako odborná a organizační podpora ve 

zpracovávání nominační dokumentace. V roce 2003 se zároveň zapojila do 

projektu česká strana za pomoci Oblastního muzea v Mostě a Euroregionu 

Krušnohoří. O tři roky později se uskutečnilo první posouzení české strany dle 

kritérií UNESCO a metodiky saské strany. Došlo se k závěru, že zapojení české 

strany Krušných hor do projektu je možné, pouze za předpokladu zapojení vyššího 

orgánu, kterým se stal Ústecký kraj a později i Karlovarský kraj. Montanregion 

Krušné hory – Ergebirge, o. p. s. bylo založeno 13. 02. 2010 se zapojením 

Karlovarské části. Od července 2010 do září 2012 probíhal příhraniční projekt 

„Středoevropská kulturní krajina Montanreion Krušnohoří /Erzgebirge – cesta ke 

světovému dědictví UNESCO“. Účelem projektu bylo zpracovávání komplexní 

nominační dokumentace pro expertní posuzování a kontakt s Karlovarským 

krajem a ústředními orgány. Teprve až v roce 2011 bylo zapojeno ministerstvo 

kultury ČR a Národní památkový ústav. Následně 24. 02. 2012 proběhl zápis 

hornické kulturní krajiny Krušnohoří na národní Indikativní seznam ČR, tedy na 
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tzv. Tentativní listinu UNESCO. Od října 2012 až do listopadu 2013 probíhal 

příhraniční projekt „Sláva krušnohorskému hornictví“, který měl funkci osvěty        

a marketingové aktivity. V roce 2013 vzniká mezinárodní česko-německá pracovní 

skupina, která zpracovala velkou nominační dokumentaci. Z této dokumentace 

vyplývá společná sasko-česká žádost o zápis na Seznam světového kulturního 

dědictví UNESCO. V roce 2014 se očekává kontrola inspektorů z UNESCO. Nyní 

se vychází z toho, že rozhodnutí bude přijato v roce 2015. V roce 2016 je možný 

zápis na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. [14].  

5.3 Oblast Hory Svaté Kateřiny z hlediska bývalého báňského 

revíru  

Kateřinské území, jako několik dalších revírů, vzniklo jako potenciální 

zájmový revír v Krušných horách. Mezi další potenciální zájmové území se řadí 

sokolovský revír, revír jáchymovský, revír mědenecko-svatošebestiánský, revír 

osecko-mikulovský a revír krupský. Bohužel svatokateřinské území není zařazeno 

do žádosti o zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ale je 

zde eventuální možnost budoucího zařazení díky tomu, že se jedná o sériovou 

nominaci. O zápis může být zažádáno, až jednotlivé památky splní požadovaná 

kritéria. Není pochyb, že kateřinské území má určité množství památek, které stojí 

za zhlédnutí. 

5.3.1 Brandov 

Obec Brandov byla součástí panství Červený Hrádek, stejně jako sousedská 

HSvK. Brandov leží na soutoku Svídnice, Flájského potoka a Načetínského potoka 

v krušnohorském pohraničním výběžku. První písemné zmínky byli již v roce 1549. 

Název „Brandov“ je zřejmě odvozen od způsobu získávání půdy vypalováním lesů, 

německy Brand.  

Osídlování obce bylo spojeno s těžbou železné rudy, stříbra a mědi. V 19. 

století těžba rud zanikla. Hornictví však pokračovalo dále, v horském údolí bylo 

nalezeno uhelné ložisko, ve kterém se těžilo kvalitní černé uhlí v letech 1826 až 
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1924. Vytěžený antracit se zpracovával na saské straně v Olbernhau. Dodnes jsou 

v okolí znatelné stopy po těžbě antracitu. 

Již v roce 1622 je zmiňována existence kostela, který byl po výstavbě 

nového kostela v letech 1720 -1730, zasvěcen Archandělu Michaelovi. Baroktní 

podoba kostela zůstala zachována do současnosti. Nad obcí byl hrádek z druhé 

poloviny 13. století, jehož účel byl strážit zemské hranice při obchodní stezce do 

Saska. Údolí Načetínského potoka patří mezi velmi atraktivní území se skalními 

útvary a viditelnými pozůstatky hornické činnosti [21]. 

5.3.2 Gabrielina Huť 

Gabrielina Huť je bývalá vesnice západně od Brandova, která byla založena 

v roce 1779. Vesnice ležela na Telčském potoce, který tvořil zemské hranice. Byla 

zde vysoká pec, drtírna rudy, čtyři hamry, jeden plechařský hamr a cínovna. 

Železná ruda byla do huti dodávána z okolních dolů, protože od roku 1817 se 

zaměřila na výrobu plechů. Zároveň zde bylo zavedeno zužitkování odpadních 

produktů jako mořidla a barviva. Kvůli velké konkurenci nových podniků byla 

železárna v roce 1867 zastavena. Život v rušném údolí zcela zanikl. Na Telčském 

potoce je dnes jen malá přehrada [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9 Přehrada na Telčském potoce v roce 2003 [9] 
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5.3.3 Český Jiřetín  

Jedná se o hornickou a dřevařskou obec z 16. století. Jsou zde zachovány 

některé stavby lidové architektury. Lovecký zámeček Lichtenwald z roku 1761 až 

1767 se nachází poblíž obce uprostřed lesní obory. 

Plavební kanál Fláje – Clausnitz byl vystavěn v letech 1624 až 1629 a je 

zajímavou montánní památkou.  Plavilo se v něm důlní a palivové dřevo z vrcholků 

českých Krušných hor. Kanál je dlouhý přibližně 20 km a výškovým rozdílem 150 

m. Jeho zvláštností je, že je částečně vytesán ve skále a vyztužený kameny. Byla 

zde i vybudována bezpečností propast, která odváděla přívaly vody do o 66 m 

níže položeného Flájského potoka, čímž vznikl uměle vytvořený vodopád. Tento 

vodopád byl v 19. století využíván jako přívod na vodní turbínu, pohánějící 

elektrický generátor papírenského podniku. Po opravě bude kanál patřit 

k památkovým vodním dílům [21]. 

5.4 Perspektiva využití dolů 

V Krušných horách je značná snaha zpřístupňovat prohlídkové štoly. Mezi 

nejznámější a nám nejbližší patří těchto 5 veřejnosti přístupných štol, Mikulášská 

štola v HSvK, štola Starý Martin v Krupce, štola Marie Pomocná v Měděnci, štola 

Antonína Paduánského ve Vejprtech a nakonec štola Lehnschafter v Mikulově       

a Hrobu. 

Využití pro místní doly je tématem, kterým se město HSvK zabývá již delší 

dobu. Mikulášská štola byla znovuotevřena 07. 09. 2013, ovšem jen ve zkušebním 

provozu. Po telefonické domluvě je nyní možné štolu navštívit o víkendu, otevřeno 

je každou sobotu a neděli od 10:00 do 16:00 hodin. 

Po domluvě se speleologickou společností Agricola na spolupráci se rozjely 

práce ve štole. Cílem je otevřít pokud možno co nejdelší prohlídkovou trasu. Zatím 

je pro veřejnost připraveno asi 250 m prohlídkové trasy a brzy bude zprovozněna 

štola v celkové délce 420 m. V celém zdejším masivu je 64 štol. 

Díky úspěšnému projektu na podporu z fondu Evropské unie se v roce 2001 

začalo budovat hornické muzeum v bývalé šachtě. Účelem je seznámit širokou 
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veřejnost s historií těžby rud v Krušných horách. První část muzejní štoly, která je 

základem budoucího hornického muzea už je dokončena. O potřebné finance 

žádalo město od rozvoje regionu ministerstva pro místní rozvoj o příspěvek 1,4 

milionů korun. Dotace byla bohužel zamítnuta. Náklady na projektovou 

dokumentaci nakonec uhradila Hospodářská a sociální rada Mostecka.  

Zprovoznění hornického muzea se uskutečnilo také v sousední německé obci 

Deutschneudorf. Obě obce hodlají v budoucnu úzce spolupracovat při rozvíjení 

turistiky a cizineckého ruchu. Zejména kvůli faktu, že saská strana má pokročilejší 

zkušenosti se zpřístupňováním montánních památek [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Předpoklady pro rozvoj turismus 

Pro účinný turistický rozvoj města, je možno navrhnout hned několik 

možností. Jednou z nich je, zpřístupnění co nejvíce stávajících štol v kateřinském 

revíru a vytvoření „podzemní sítě“ těchto montánních děl. Jedná se o velmi 

technicky i finančně náročný proces, který by byl dlouhodobého rázu. Město Hora 

Svaté Kateřiny má velký předpoklad pro úspěšný rozvoj turismus. 

Montánní turistika se nemusí zdát jako atraktivní pro všechny kategorie 

široké veřejnosti. V tomto oboru jde především o prezentaci daných památek, tak 

Obr. 10 Aktuální stav vchodu do Mikulášské štoly [zdroj 

vlastní] 
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aby se jejich návštěvnost stala efektivní. Pro nejmladší potencionální turisty, by 

bylo vhodné vybudovat na blízkém prostranství simulační prostředí štoly - formou 

cvičišť, kde by si mohli především děti vyzkoušet náročnost hornického povoláni. 

Možnost výskytu jantarové komnaty ve štolách HSvK je velkou výhodou, ze které 

se může jedině profitovat. Hledání pokladu a především jantarové komnaty, by se 

mělo stát hlavním mottem celého areálu. Tento mýtus může sloužit k většímu 

přílivu návštěvníků. Zajímavostí a především atraktivností by se stala tematická 

prohlídková trasa, která by vedla přes štolu, se zakončením v uměle vybudované 

jantarové komnatě. Možnou alternativou je upravit několik ukázkových štol 

s mineralogickou sbírkou pro studenty VŠB – TUO v Mostě pro povinnou 

praktickou výuku, která je velmi potřebná. Tímto by se zvýšilo podvědomí              

o hornickém městě Hora Svaté Kateřiny a zároveň by se mohlo stát 

navštěvovanou lokalitou v povinných exkurzích. Ostravští studenti mají možnost 

návštěvy Geologického pavilonu Františka Pošepného. Na Mostecku je ovšem 

tato možnost značně omezena. V Krušných horách je velké množství montánních 

památek, avšak za studia na VŠB v Mostě jsme navštívili jen malou část.  

Město Hora Svaté Kateřiny nabízí široké množství služeb pro dnešního 

náročného turistu. Dobře se najíst a odpočinout si, je umožněno návštěvníkům 

v unikátní restauraci Krušnohorský expres, která je velice oblíbená a místními 

nazývaná „Vagón“. Nachází se nedaleko od Mikulášské štoly, a je vytvořená 

z upraveného železničního vagónu typu Bai WR-85 303 r. v. 1955/10. Další 

možností pro návštěvníky je restaurační zařízení U vleku, které nabízí příjemné 

prostředí a především možnost ubytování s restauračními službami.  
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V blízkosti restaurace U vleku je 300 m dlouhá lyžařská sjezdová dráha, na 

které se provozuje v zimním období i večerní lyžování. Nachází se zde i lyžařský 

vlek, který pomáhá lyžařům překonávat převýšení, které zde činí 103 m. Tento 

lyžařský areál je nástupním místem velmi známe Krušnohorské lyžařské 

magistrály. Krásnou vzpomínku si můžou návštěvníci odvést v podobě 

vybroušeného kamene, které se provádí v nedalekém obchůdku u restaurace      

U vleku [25]. Mezi další restaurační a ubytovací služby se řadí Horský domov Hora 

Svaté Kateřiny, Penzion Praha, Restaurace Svatá Kateřina a horský hotel Lesná. 

Je nutno upozornit na EURORELLAX, což je sportovně – relaxační areál 

s využitím pro občany se zdravotním postižením a paralympioniky.  

Pro milovníky letních turistických aktivit je okolí HSvK protkáno příznivým 

množstvím cyklostezek a turistických tras. Tyto trasy zasahují z části i na německé 

území. Můžeme se jimi nechat vést po tzv. Měděné cestě do městečka Olbernhau, 

kde se nachází měděná kovárna „Saigerhütte“, nebo můžeme navštívit Seiffen 

a zde si prohlédnout muzeum hraček. Lázeňské městečko Seiffen zaujme 

návštěvníka svojí neobyčejnou atmosféru, zvláště v době adventu. Místem, které 

ocení především děti je bobová dráha, která se také nachází v Seiffenu. 

Obr. 11 Fotografie interiéru a exteriéru 

restaurace Krušnohorský expres [26] 
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Již zmiňované turistické pěší trasy jsou využívány také jako cyklotrasy 

a stezky pro běžkaře. Na krásnou krajinu a vrcholky okolních kopců se může 

návštěvník podívat z rozhledny Na Růžovém vrchu. Na malebné údolí turista shlíží 

z šestnácti metrové výšky [25]. Dopravní dostupnost Hory Svaté Kateřiny je 

v letních měsících bezproblémová. Nejlépe se do města dostanete osobním 

autem. Do města jezdí i autobusy Kavka a. s., jelikož se jedná o horské město, 

frekvence příjezdu a odjezdu autobusů není příliš veliká. V zimních měsících 

bývají cesty špatně přístupné, což je dáno klimatickými podmínkami Krušných hor.  
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6 ZÁVĚR 

Není sporu o tom, že Krušné hory jsou zajímavým místem, které stojí za to 

navštívit. Hornická minulost je patrná téměř v každém koutu Krušnohoří.  

Historie Hory Svaté Kateřiny má úzkou souvislost s dolování rud, zejména 

mědi a stříbra. Obyvatelé města byli mnohokrát v tíživé situaci. První velkou příkoř 

museli obyvatelé okusit za vlády Hrzánů, kteří mimo jiné, nebyli k hornické činnosti 

příznivě nakloněni. Velkou ránu učinily i morové nákazy, které se zde objevily 

vícekrát. Pro montánní turistiku je prosperující fakt, že v HSvK sídlil báňský úřad   

a město se tak stalo báňským centrem. 

Navštívení Mikulášské štoly je bezpochyby nejlákavější nabídkou v montánní 

turistice, kterou město HSvK nabízí. Samozřejmě jsou zde další památky, mezi 

které patří kostel Sv. Kateřiny s Pietou před hornickým domkem. S návazností na 

historii má HSvK širší turistické zázemí v nedalekém Brandově či Českým 

Jiřetínem, kde se také nacházejí hornické památky. 

Nabídka pro turisty je pestrá. Kvalitní zážitky jsou dostupné pro aktivní           

i pasivní turisty. V okolí Hory Svaté Kateřiny se nachází značné množství 

cyklistických tras, které jsou v zimních obdobích používány pro běžkaře.               

U hraničního přechodu do SRN je restaurační zařízení s možností ubytování          

a v bezprostřední blízkosti je lyžařská dráha. O ubytovací a restaurační služby 

není v Hoře Svaté Kateřiny nouze. Město, má velmi příznivou pozici, nachází se     

u hranic se sousedním Saskem, což umožňuje přeshraniční turistiku. Vzhledem 

k tomu, že se hranice v minulosti měnily, mají okolní města společnou nebo 

navazující historii. Z tohoto faktu vyplývají podobně zaměřené historické                

a montánní památky, což poskytuje další zajímavé místa pro návštěvníka.  

Ukázalo se, že potenciál, který skrývá město Hora Svaté Kateřiny je 

srovnatelný s ostatními hornickými městy v Krušných horách. Hlavní cíl bakalářské 

práce se tedy podařilo úspěšně splnit. Město Hora Svaté Kateřiny má velký 

potenciál v montánní turistice. Tento potenciál pro rozvoj cestovního ruchu vychází 

zejména ze snahy zpřístupňovat zdejší štoly.  
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