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Anotace  

V předložené práci je popisován historický výskyt nerostného bohatství a jeho 

využití v Krušných horách. Zabývá se především jejich jihozápadní částí v okolí 

královského horního města Jáchymov. Popisuje Jáchymovskou hornatinu od počátků 

dobývání zdejších rud až do první poloviny dvacátého století. Věnuje se životu v místních 

význačných báňských lokalitách a samostatně podrobněji popisuje tři z nich : Abertamy, 

Boží Dar a Jáchymov. 

Tato literární rešerže byla vypracována z odborné literatury uvedené v seznamu 

použité literatury a dostupných webových zdrojů.  

Klíčová slova: historie, nerostné bohatství, využití, Krušné hory, báňské lokality, 

Abertamy, Boží Dar, Jáchymov 

 

Summary 

This bachelor thesis describes the historical presence of mineral resources and its 

using in the area of Ore Mountains. This work mainly deals with their southwest part 

around the royal city Jáchymov. It describes the history of the mining from the begging till 

the end of the first half of the 20 th century. This thesis devotes to the life in this significant 

mining´s locations, special parts are devoted to the main locations, Abertamy, Boží Dar 

and Jáchymov.  

The literature review was worked out from the bibliography and the available web 

sites.  

Key words: History, mineral resources, using, Ore Mountains, mining locations, 

Abertams, Boží Dar, Jáchymov 
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Názvosloví a definice použitých pojmů 

báňský       historicky hornický, vztahující se k dolům a dolování 

dědičná štola       odvodňovací štola 

důlní dílo      prostor v ložisku a doprovodných horninách vytvořený hornickou  

                                      činností za účelem dobývání užitkového nerostu z ložiska   

dobývání      souhrn všech prací prováděných při dobývání nerostů z ložiska 

hašplíř       obsluha vrátku (dopravní zařízení) 

horní regál       výsadní právo panovníka na některé nerosty a právo s nimi volně  

                                      nakládat 

horní řád     historická norma v hornictví 

jáma      hornické svislé nebo úklonné důlní dílo, hloubené z povrchu pro 

                                      otevření a zpřístupnění ložiska uloženého pod zemským povrchem. 

ložisko       nahromadění nerostných surovin, které je za určitých podmínek 

                                      zužitkovatelné 

manufaktura       typ výrobního podniku založený na ruční řemeslné technice a dělbě 

                                      práce 

montanistika     nauka o hornictví 

nerost     nerostná surovina, kterou lze hospodářsky využít (rudy, nerudy a 

                                      kaustobiolity) 

nerostné bohatství   je tvořeno výhradními ložisky nerostů a je ve vlastnictví ČR podle  

                                      §5 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství  

                                      (horní zákon) 

odval       násyp horninového odpadu po těžbě 

pinka       reliéfní tvar v krajině, vzniklý hornickou činností 

důlní patro       část dolu vymezená vodorovnými důlními díly raženými z jámy  

                                      v doprovodných horninách nebo v ložisku 

revír      areál, oblast výskytu (nerostného bohatství) 

rubanina      nerostná surovina i s okolní horninou, nutno vyrubat k získání   

                                      užitkové složky                         

ložisko      přírodní nahromadění nerostů a základka v hlubinném dole,  

                                      opuštěný odval, výsypka a odkaliště pokud vznikly hornickou  

                                      činností a obsahují nerosty 

rýžování      oddělování těžších minerálů od lehčích v říčních náplavech  

                                      (rozsypech), mořských plážových píscích, ve svahovinách nebo i  

                                      rozdrcené vytěžené rudě 

štola      chodba sloužící k odvětrávání a odvodňování dolu či dolů 

těžba      souhrn činností k získávání nerostu 

urbanismus       soubor vědeckých a uměleckých metod a postupů sloužících při  

                                      zakládání a formování lidského osídlení 

žíla      deskovité těleso, minerální výplň pukliny v hornině 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

                        (specializovaná organizace OSN, založená v listopadu 1946, se sídlem v  

                      Paříži. Usiluje o zabezpečení mezinárodní spolupráce v oblasti vědy,  

                      výchovy a kultury) 

OSN -    Organizace spojených národů 

USD -   United states dollar (Americký dolar), oficiální měna Spojených států 

             amerických a některých dalších zemí 
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Úvod 

Cílem této práce je výzkum historie rudného hornictví v Jáchymově a jeho 

nejbližším okolí. Práce popisuje oblast jihozápadní část Krušných hor s ohledem na 

nerostné bohatství tohoto kraje a vývoj lokalit Abertamy, Boží Dar a Jáchymov od nálezu 

zdejších rud. Všechny tyto tři lokality jsou v současné době součástí projektu Cíl 3 

(podpora přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou) 

Cesta k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Všechny tři tyto lokality byly 

v tomto roce také vybrány a prohlášeny v lednu roku 2014 za památkové zóny - Hornická 

kulturní krajina Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná a Hornická kulturní krajina Jáchymov. 

[2] [14] 

V dobách minulého režimu, byla část Krušných hor, kterou popisuje tato práce 

vnímána jako zdevastovaná krajina nad podkrušnohorskou průmyslovou oblastí. Dnes jsou 

Krušné hory překrásnou krajinou s bohatým turistickým vyžitím. Jen Jáchymov se stále 

velmi pomalu vzpamatovává z ran minulosti. [9] 

Málokteré město na světě mělo pro vývoj hornictví a hutnictví takový význam 

jako Jáchymov. Nové osídlení po druhé světové válce a hlad po uranu, zcela zpřeházely 

zdejší nerostné bohatství, a zanechaly město a okolí poničené, zapomenuté a zarostlé. 

Jáchymov, který po svém rychlém vzestupu díky stříbrné horečce v šestnáctém století opět 

rychle upadl a znovu vzestoupil s objevem radia, nechvalně proslul pracovními tábory při 

těžbě uranových rud. Dnešní Jáchymov je mezinárodně oblíbeným lázeňským městem 

s urbanistickými prvky světového významu a na druhou stranu odstrašujícím příkladem 

devastace kulturního dědictví. [14] 

Na rozdíl od Jáchymova, ostatní báňské lokality v jeho okolí jsou dnes 

upravenými turistickými centry s rozvojem pěší turistiky a zimními sporty. Jsou zde 

budovány naučné stezky a díky projektům za podpory programu Cíl 3 (podpora 

přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou) se pracuje 

na zpřístupnění některých důlních děl veřejnosti. V současnosti je to například štola 
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Kryštof v důlním komplexu Mauritius v Abertamském revíru, která by měla být 

zpřístupněna do 31. 12. 2014 a práce na zpřístupnění právě probíhají. [14] [15] 

1 Nerostné bohatství Krušnohoří a jeho využití od 

počátků dobývání až do poloviny 20. století  

Následující text se věnuje těžbě nejvýznamnějšího nerostného bohatství 

jihozápadní části Krušných hor od počátků dobývání nerostů až do poloviny dvacátého 

století. 

1.1 Geomorfologický celek a nerostné bohatství Krušných 

hor v okolí Jáchymova  

Krušné hory jsou hojně mineralizované kerné pohoří a jsou složeny převážně 

z krystalických břidlic a granitoidů krušnohorského plutonu. Tvoří je nakloněná deska, 

jejíž okraj byl vyzvednut podél oherského zlomu. Proto směrem k severu klesají pozvolně, 

zatímco na jihu jsou omezeny 500-700 metrů vysokým příkrým svahem. Celková délka 

pohoří dosahuje 140 kilometrů a jejich relativně plochý hřeben dnes umožňuje pohodlnou 

turistiku s krásnými výhledy do podkrušnohorské kotliny, která je až o 800 metrů níže. 

Řada vrcholů přesahuje tisícimetrovou nadmořskou výšku. Zdejší klima v oblasti hřebene 

provází studené a dlouhé zimy s krátkým, ale teplým létem. Původní pralesovité porosty, 

které byly tvořeny smíšenými lesy, byly většinou během intenzivní těžby a zpracování rud 

vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami. Především na Božídarských loukách, 

na rozsáhlých plochách krušnohorských rašelinišť se daří v hojné míře borovicím, břízám 

a vřesu. [13] [14] 

Takzvaná Jáchymovská hornatina se nachází v Krušnohorské oblasti se 

specifickým vývojem sedimentace, struktur a metamorfózy. Hornaté okolí měst Jáchymov, 

Boží Dar, Potůčky, Horní Blatná, Pernink a Abertamy, je jednou z nejbohatších rudních 

oblastí nejen Krušných hor, ale i celých Čech. V území s krystalickými břidlicemi byla 

před započetím jejich těžby bohatá ložiska ušlechtilých stříbrných rud (provázána rudami 

bismutu, kobaltu, niklu a uranu), ložiska rud mědi, olova a železa, a v žulových terénech 
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ložiska rud cínu, wolframu a molybdenu. Samotný název Krušné hory byl odvozen od 

slova krušiti, tedy dobývati rudu. V Jáchymovské hornatině dodnes zůstalo množství 

pozůstatků po hornické činnosti. [8] [12] [13]  

1.2 Jáchymovská hornatina od nálezu zdejších rud 

a příchodu prvních obyvatel Krušných hor 

Krušné hory jsou ukázkou společenského vývoje v česko-saském pohraničí, který 

měl vliv na příchod významných humanistů, montánních odborníků, horníků a hutníků. Ti 

následně velkou měrou ovlivňovali hospodářský a společenský vývoj Krušnohoří. Před 

příchodem prvních obyvatel sloužily Krušné hory a jejich neprostupné hvozdy spíše jako 

hraniční val. Pro všechny kultury usazující se od pravěku na našem území byly jen přírodní 

hranicí kolem české kotliny. [9] [11] 

Osídlení Krušných hor probíhalo jen velmi pomalu. Bývaly nehostinnou krajinou, 

převážně kvůli strmým svahům a četným rašeliništím. První lidé začali toto území 

osidlovat až v druhé půlce dvanáctého století. Lákaly je sem tmavé a těžké krupky cínu 

a stříbronosné rudy, které nacházeli v řekách a potocích stékajících z hor do údolí Ohře. 

Roku 1170 byl na saské straně Krušných hor postaven hrad Schwarzenberg. Pod ochranou 

tohoto hradu začali do Krušných hor proudit první horníci, řemeslníci a zemědělci. Na 

české straně pak stejnou funkci, jako hrad Schwarzenberg na straně saské, plnila strážní 

věž v Nejdku. Odsud hlídaly posádky průběh a výnosy z rýžování stříbrných a cínových 

rud, a dalších kovů na řece Rolavě. Vývoj získávání nerostů ovlivňovala nadmořská výška 

kolem 1000 m. n. m. a dlouhé studené zimy. [8] [9] 

Některé těžené rudy byly ze začátku jen doplňkem při těžbě tehdy známých 

a využitelných rud. Díky nedokonalým znalostem o zpracovávání rud, nebylo například 

pro zinek a wolfram známo žádné využití. Výjimkou se však stalo olovo, jež bylo hojně 

využíváno především při tavbě stříbrných rud, ale sloužilo také k výrobě předmětů, 

určených k běžné denní potřebě. Produkce olova, ač velmi nízká, pocházela z oblasti 

dnešního Kraslicka. Především z Oloví, Hřeben a Boučí. Přehled o počtu a rozmístění dolů 

do čtrnáctého a po čtrnáctém století obsahuje Příloha č. 1 této práce. [6] [8] 
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Nejvýznamnější období z hlediska získávání nerostného bohatství Krušných hor 

začalo ve století šestnáctém, kdy osadu Konradsgrün – dnešní Jáchymov, začali po 

provedené prospekční činnosti ve zdejším okolí, osidlovat první horníci. Této kolébce 

hornictví, získávání rud v jeho okolí, a jeho přilehlým báňským lokalitám se věnují další 

kapitoly předložené práce. [4] 

1.3 Jihozápadní část Krušných hor po šestnáctém století 

Po konci třicetileté války (1648) došlo k prvnímu odsunu obyvatel z Čech. 

Důvodem byla jejich neslučitelnost se státním zřízením. K odchodu byli donuceni všichni 

protestanti, kteří odmítli přestoupit ke katolické víře. Vyhnanci mířili z Čech zejména do 

Johanngeorgenstadtu. České království se zřeklo velmi pracovitých horníků a úspěšných 

podnikatelů, kteří založili svoje provozy v sousedním Sasku a vytvořili tím konkurenci pro 

doly, které zůstaly na území Česka. Pozitivní dopad této migrace obyvatelstva na region 

byl v pozvednutí hospodářské úrovně a vytvoření Krušnohorska jako spolupracujícího 

celku. [6] [9] [10] [12] 

V sedmnáctém a osmnáctém století postihly Jáchymovskou hornatinu morové 

rány a války. Vyhladovělí horníci tak utíkali do lesů, těžba stříbrných a cínových rud 

upadla, lidé neměli práci a významně zchudli. Utrpení zdejšího obyvatelstva ještě podpořil 

příchod takzvané malé doby ledové. Život se ve zdejších horách stal velmi složitým 

a nebýt sbírek pro chudé, objevů nových řemesel a zakládání nových výrob, 

pravděpodobně by život z Krušných hor vymizel nadobro. Proběhly zde sice pokusy 

o záchranu těžby a financování prací, které následně směřovaly k obnově některých revírů. 

Téměř všechny ale nakonec zkrachovaly díky nedostačujícímu množství financí, 

především na složité odvodňování místních dolů. Výjimkou se stalo Oloví, kde po menších 

kolísáních byla situace těžby olova příznivá. Také v Jáchymovském revíru se dařilo 

produkci barevných kovů z hydrotermálních ložisek, jako byly kobalt, bismut a arzén. [6] 

[7] [8] [10] 

Počátky devatenáctého století byly významně ovlivněny mechanizací 

manufakturních provozů. Především díky uhlí, jako palivu, mohly být využívány parní 

stroje k odvodňování a těžbě z větších hloubek. Zároveň díky zavádění těchto strojů 
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značně vzrostlo využití známých rud. S rostoucí industrializací se zvýšila poptávka po 

železu, jako konstrukčním materiálu, které bylo dodáváno z Krušných hor. Prvním, kdo 

použil hnědé uhlí, jako palivo namísto dřeva byl Jan David Starck z Kraslic. Díky 

rozšiřování svých báňských podniků se stal nejbohatším mužem Karlovarska a založil 

první pece na pálení kyseliny sírové. Poznal, že uhlí je daleko levnější palivo než dřevo a 

byl prvním, kdo dal v hnědouhelných dolech postavit parní stroj. Šlechta, která se stále 

držela dřeva jako paliva, své železárny a sklárny zakládala uprostřed lesů. Začala vznikat i 

potřeba zavádění nových strojů a mechanizací ve snaze vyrovnat se vyspělejší Anglii. Ve 

velkém se taky rozvinulo zpracovávání dřeva a těžba rašeliny. [1] [3] 

Rozvoj báňského průmyslu se projevil hlavně v těžbě hnědého uhlí. Význam 

těžby barevných kovů klesl a trpěl stálou stagnací. Hnědé uhlí se těžilo především 

v podkrušnohorských pánvích - chebské, sokolovsko-loketské a chomutovské. Rozhodující 

událostí, pro mohutnější těžbu hnědého uhlí, se stala výstavba železniční trati Chomutov-

Cheb z roku 1871, která umožnila rozšíření dopravy uhlí na velké vzdálenosti do 

vnitrozemí i za hranice. [2] [5]  

Stříbro bylo z krušných hor produkováno ve velmi malém množství a zájem se 

obracel jen na okolí Jáchymova, kde se těžily barevné kovy, olovněné rudy a uranové rudy. 

V roce 1898 z odpadu při výrobě barev z původní suroviny smolince, objevili manželé 

Curieovi polonium a radium. V roce 1905 přišel objev radioaktivity jáchymovských 

důlních vod. O rok později zde byly založeny první radonové lázně na světě. Využití nalezl 

i wolfram z Hornoslavkovského revíru. Nejvýznamnější energetickou surovinou se stalo 

hnědé a černé uhlí. Bylo nezbytnou surovinou pro rozvoj průmyslu a sloužilo (a slouží 

dodnes) především jako palivo a surovina pro výrobu koksu. [5] [8] [11] [12] 

Do první poloviny dvacátého století spadá započetí prací k těžbě uranu 

v Jáchymovském revíru. Těžbě uranu v jihozápadním Krušnohoří se podrobněji věnují 

další kapitoly této práce.  
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2 Význačné báňské lokality  

Až do poloviny dvacátého století se s příchodem horníků, řemeslníků a zemědělců 

zabydlovala náhorní rovina krušnohorského hřebenu. Vzhledem k vysokému počtu 

obyvatel byly obce rozesety všude od podhůří až po nejvyšší lokality kolem Božího Daru. 

Většina obcí byla charakteristická roztroušenou zástavbou, ke které náležely štoly 

a později políčka a pastviny, situované do strání. Nejprve si obyvatelé svého času nejvíce 

obydlených hor Evropy stavěli prosté dřevěné chatrče. Postupně se podle významu měst 

a financemi z těžeb rud zástavba měnila ve zděnou a měšťanskou. Jáchymovská hornatina 

je urbanistickým klenotem a dodnes je zde možné spatřit mnoho domů z původních 

zástaveb. [6] [9] [11] 

V žádných jiných českých horách se v nadmořské výšce od šesti set metrů 

nevyskytuje tolik obydlených míst jako v Krušných horách. Díky těžbě rud a zde na české i 

saské straně, i přes nehostinnost původní krajiny, vzniklo mnoho měst. Mezi 

nejvýznamnější báňské lokality na české straně tohoto pohoří patřila okolí měst - 

Abertamy, Cínovec, Horní Blatná, Hřebečná, Jáchymov, Kovářská, Kraslice, Krupka, 

Měděnec, Oloví, Přebuz a Přísečnice. Nejvýznamnějšími dobývanými rudami v oblasti 

těchto báňských lokalit byly původně cín, olovo a stříbro. V pozdějších dobách sláva 

těchto měst upadala, ale existovaly také výjimky. V některých lokalitách byla těžba rud 

nahrazena těžbou rašeliny, využíváním minerálních pramenů a již zmíněná těžba 

radioaktivních vod. [6] [7] [9] 

2.1 Život v báňských městech v minulých staletích 

„Každé báňské město mělo svou dobu růstu, rozmachu a úpadku. …Poněvadž 

báňská města umožňovala větší příležitost k ziskům pro podnikatele i obchodníky, větší 

výdělky pro řemeslníky a živnostníky a poskytovala pracovní příležitost pro městskou 

chudinu, patřila naše báňská města k největším našim městům.“[8] Nejvíce těchto 

informací, se dochovalo pravděpodobně o lokalitě Jáchymova, kterému se věnují další 

části této práce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chymov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krupka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADse%C4%8Dnice
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Ve správě měst báňských stála městská rada o dvanácti radních. Tato rada volila 

takzvanou radu malou, složenou ze šesti šeptmistrů. Města nespravovala jen tato rada, ale 

předměstí a příměstské oblasti pomáhali spravovat takzvaní konšelé a rychtáři. V báňských 

městech podle jejich velikosti, panoval značný obchodní obrat. Zapotřebí byla nejen 

řemesla nezbytná pro dobývací práce a obživu občanů, ale také řemesla takzvaná 

„nadstandartní“ pro zbohatlou část obyvatelstva. „Hlavní složkou obyvatel báňských měst 

byli dělníci a městská chudina. Dělnické mzdy nebyly velké a životní úroveň byla nízká. 

Problémem městské správy bylo zajistit dostatečný přísun potravin, zvláště mouky, pro 

dělnictvo, zejména v zemědělsky chudých oblastech, jakými byly např. Krušné hory.“ [8] 

Tendencí doby bylo všeobecné zdražování, ale platy dělnictva zůstávaly na stejně úrovni. 

To vedlo k častým nepokojům a havířským bouřím. Proto byla v báňských městech pečlivě 

střežena morálka a nálada pracujících. [6] [8] [12] 

 „V Jáchymově například bylo město rozděleno na čtvrti, v jejichž čele stáli vždy 

dva radní, kteří měli k ruce čtvrťmistra, který měl dbát, aby byly dodržovány předpisy a 

nařízení. Aby byl dokonale informován o stavu čtvrti, byl pro každých 20 obyvatel určen 

„rotmistr“, který pečlivě hlídal své svěřence a byl povinen upozornit na každé vybočení 

z řádu, které by zjistil.“ [8] 

V báňských městech se také hodně pilo. Byl zde velmi rozšířen alkoholismus 

a v každém městě bývalo mnoho hospod a honosných domů, aby bylo kde ubytovat vzácné 

hosty a cizince. Nechyběly ani obyčejné hospody. Zapíjeli se jak úspěchy, tak neúspěchy a 

výjimkou také nebylo ani pití v práci. „Časté jsou i záznamy o tom, že dělnící nepracovali, 

protože byli opilí, hašplíři propíjeli nejen mzdu, ale i kusy svého oděvu, trejvíži - jsúce 

vožralí, jdú na kolo a tak činí škodu na koních.“ [8] Kazateli Mathesiusovi nevadil akohol, 

pokud šlo o jeho konzumaci například k uctění významného hosta nebo před spaním jako 

prevenci proti nemocem, ale to co viděl v Jáchymově, nesl nelibě. Vadilo mu, že s pítím 

zde začínali od časného rána: „ Lijí do sebe víno a pivo jak do měchu, vyvolávají spory, 

klejí a nadávají jak na selském posvícení, mluví hrubě a sprostě a vysmívají se posvátným 

věcem“. A protože k alkoholismu se upínaly i ženy, došla mnohým radním trpělivost a 

nařídily v některých městech zavírání hospod již po dvacáté hodině. Problémem však 

nebyl jen alkoholismus, ale také lehké ženy a s tím spojené volné šíření pohlavních 

nemocí. Báňské podnikání lákalo také různé podvodníky, šejdíře a zloděje. [8] [12] [14] 
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Obr. 1, Kraslice - továrna na hudební nástroje 

(1930), [1] 

Obr. 2, Oloví – Továrna pro výrobu skla (1920), [1] 

Bohatství těchto měst nebylo jen ke škodě v podobě výše jmenovaného, ale také k 

prospěchu rozvoje a výrazu měst. Bohatí měšťané přispívali na opravy a výzdoby kostelů, 

špitálů a škol. Důkazem pro toto tvrzení jsou nálezy mnoha kaplí, kostelů a hlavně jejich 

nákladná výzdoba. Měšťané také zakládali a vydržovali špitály. Horší situace byla v 

tehdejším školství. Školy sice zakládány byly, ale jen málo z bohatých věnovalo pozornost 

jejich dalšímu osudu a finanční situaci studentů, kteří pro udržení na studiích byli dokonce 

nuceni žebrat. [6] [8] 

Do první poloviny dvacátého století se výraz některých báňských měst změnil 

k nepoznání. Některé hlubinné provozy byly uzavřeny, zůstaly jen odvaly a pinky dobře 

viditelné v krajině. S těžbou uranu a otevíráním velkolomů na těžbu uhlí se Krušné hory 

opět změnily k nepoznání. Již od století devatenáctého se postupně, s potřebou obživy 

obyvatelstva, význačné báňské lokality měnily na města s manufakturními provozy 

a továrnami, jejichž výstavba byla mnohdy iniciována potřebou zaměstnat manželky 

horníků a důlních úředníků. [1] [8] [9] 

 

 

 

  

Obr. 3, Jáchymov – Státní tabáková továrna 

(1910), [1] 
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3 Rozvoj Abertam od nálezu stříbrných rud, hornictví 

uranové 

Město Abertamy se nachází v srdci centrálního Krušnohoří v nadmořské výšce 

840 metrů nad mořem na hřebenu hor. Dnešní Abertamy jsou známé především jako 

středisko zimních sportů. V dobách minulých bylo toto město významnou báňskou 

lokalitou Jáchymovské hornatiny. Po ukončení těžby stříbrných a cínových rud se 

městečko přeorientovalo na výrobu rukaviček, která ho proslavila po celém světě. Další 

změna života v Abertamech přišla po druhé světové válce, kdy začal odsun německého 

obyvatelstva a do popředí zájmu vstoupilo opět hornictví - uranové. Po průzkumných 

pracích z roku 1946 byla obnovena štola Tří králů a v roce 1949 jáma Jeroným. Roku 1953 

byla obnovena štola Albrecht, roku 1954 také dědičná štola Šlikova ze šestnáctého století. 

Těžba probíhala v hloubce až 500 m a ukončena byla roku 1964. V roce 1965 byla jáma 

Jeroným dána do likvidace jako vůbec poslední v jáchymovském revíru. [6] [7] [12] [14] 

 Po těžbě uranových rud z Jáchymovské hornatiny dodnes zbývají v okolí 

Abertam mohutné odvaly u bývalé jámy Jeroným, u štoly Albrecht i na dalších místech. 

Pozůstatky po těžbě stříbrných rud jsou méně patrné, ale dodnes jsou vyhledatelné haldy 

z hlavních historických stříbrných dolů, které se nacházely přímo ve městě. Díky absenci 

zemědělské výroby je možno na povrchu pozorovat mnoho montánních památek, 

především pinky vzniklé kombinací povrchového a hlubinného dolování. V podzemí se 

nacházejí zachovalé štoly ze šestnáctého až osmnáctého století s dobře dochovanými 

ukázkami ruční hornické práce. Dále pak šachty ze šestnáctého až dvacátého století, 

báňské rybníky a příkopy, a další pozůstatky po těžbě rud. [7] 

Ani dnes pravděpodobně nejsou zmapována všechna stará, či opuštěná důlní díla. 

Téměř na území celých Abertam pak nelze vyloučit podobnou nehodu, jako byl propad 

otáčejícího se popelářského vozu (Obr. 5, 6). Dnešní novodobé Abertamy jsou především 

turistickým a sportovním centrem, s rozsáhlými plochami rašelinišť, četnými naučnými 

stezkami a s podzemními obyvateli – netopýry. V současné době se pracuje na zpřístupnění 

štoly Kryštof. Celé Abertamsko je navrženo díky projektu – Cesta k zápisu na seznam 
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světového dědictví UNESCO, MONTANREGION Krušnohoří, v rámci dotačního 

programu Cíl 3. [5] [7] [14] [15] 

3.1 Vznik Abertam, Abertamská stříbrná horečka 

a následující vývoj 

Roku 1529 se po objevu bohatých stříbrných žil nedaleko Jáchymova datuje vznik 

nového báňského sídliště – Abertamy, které stejně jako Jáchymov patřil hraběcímu rodu 

Šliků, a bylo považováno za součást svobodného horního Jáchymova. Za královské horní 

město byly Abertamy prohlášeny roku 1579, ale první zmínky o těžbě v tomto revíru 

pocházely již z roku 1517. Zmiňovaly se o dolování cínu a stříbra. [7] [12] [15] 

Abetamy ležící v nadmořské výšce mezi 840 - 1000 m nad mořem, vděčí za své 

objevení především prospektorům, kteří se po mimořádně úspěšných výsledcích báňských 

prací ve Slavkovském lese vydali prozkoumat výskyty cínových rud také v jihozápadní 

části Krušných hor. Počátkem šestnáctého století zasáhla tato prospektorská činnost také 

do míst ležících v nadmořské výšce kolem 1000 m. n. m. Tyto oblasti prozatím nebyly 

prozkoumány, především pro hustotu zdejších lesů a četné výskyty rašelinišť, které 

doposud bránily osídlení těchto částí Krušných hor. [9] 

 Hornické sídlo Abertamy bylo pevně spjato s dobýváním žil obsahujících prvky 

cínu, stříbra, kobaltu a vizmutu. Největší míra těžby se však vztahovala na argentit, 

proustit a ryzí stříbro. Počátky třicátých let šestnáctého století znamenaly rychlý rozvoj 

této hornické osady. Abertamy se rozrůstaly kolem slavných stříbrných dolů, které zde 

vznikaly ve velmi krátké době od objevení stříbronosných žil. Osídlení nastalo především 

podél žíly Lorenz, jinak také žíly sv. Vavřince, která kopírovala jihovýchodní zástavbu 

dnešního města. Tato žíla patřila k nejbohatším na Jáchymovsku. Na jejím výchozu byl 

vystavěn roku 1534 také první dřevěný kostel, financovaný právě z výnosů těžby stříbra. 

O bohatosti této žíly, svědčí i fakt, že podle zprávy vrchního hejtmanství v Jáchymově 

císaři Rudolfu II. roku 1589 poskytla do tohoto roku 66 000 hřiven stříbra (cca 15 tun), což 

byly dvě třetiny výtěžku celého Abertamského revíru v letech 1528 – 1589. Tento 

vytěžený kov se zřejmě stal materiálem pro ražbu slavných Jáchymovských tolarů. Tyto 

mince začaly již roku 1520 razit Šlikové.[6] [12] [14] 
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Dnešní součástí města Abertamy je obec Hřebečná, v jejímž revíru se vyskytovalo 

jedno z nejvýznamnějších historických ložisek cínových rud v České republice. Cínové 

rudy se zde těžily zhruba od konce dvacátých let šestnáctého století, po dobu 400 let, a 

zdejší důl Mauritius se řadí mezi nejslavnější cínové doly v zemi. Rudy se zde těžily z 

hloubek přesahujících 200 m. Největší rozmach dolu se datuje v období před třicetiletou 

válkou a definitivně byl tento důl uzavřen až po druhé světové válce. [15] 

Bitva na Bílé hoře (1620) a třicetiletá válka (1618 – 1648) jen umocnila přirozený 

úpadek dolování v tomto revíru a i proto neměla Abertamská stříbrná horečka dlouhého 

trvání. Po vytěžení prvních povrchových partií žil, se vzácnými velkými kusy ryzího 

stříbra začalo v polovině 16. století dolování upadat. Dokladem tohoto jevu je již zmíněná 

zpráva pro císaře Rudolfa II. z roku 1589, která konstatovala velmi špatnou situaci dolů. 

Přesto se i v tomto roce v Abertamech vytěžilo kolem 25 tun stříbra, což pořád stačilo na 

to, aby Abertamy zůstaly jedním z nejvýznamnějších stříbrných revírů v Čechách. 

Nejbohatší partie byly již vytěženy. [10] [7] [12] 

Na postupné dolování do větších hloubek k méně výnosným rudám doly 

v Abertamech přestávaly mít kapitál. Na konci šestnáctého století tak Abertamy, stejně 

jako většina našich rudných dolů, zasáhla pohroma v podobě značného přílivu stříbra ze 

Španělských kolonií ve Střední a Jižní Americe. Ke stálému úpadku také přispívalo prudké 

zhoršování ekonomické situace v českém království. [14] 

V osmnáctém století po zásahu státu se situace začala obracet a byly zahájeny 

nové průzkumy dosud známých žil. Ty ukazovaly na rudy stříbra, s obsahem až 5 kg 

stříbra na vyrubanou tunu, a také rudy kobaltu a olova. Celková státní těžba však přinesla 

do roku 1806 výnos jen asi půl tuny stříbra, 1,4 tuny olova a 6,2 tuny kobaltových rud. [14] 

3.2 Nejznámější stříbronosné a uranové žíly Abertamského 

revíru 

Žíly Abertamského revíru mají směr půlnoční (sever – jih) s úklonem k západu 

a jitřní (východ – západ) s úklonem k severu. V roce 1530 byla v Abetramech zmiňována 

existence devíti bohatých stříbrných žil, které byly v pozdější době zmiňovány jmenovitě.  
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Důlní činnost V Abertamech můžeme rozdělit do tří časových horizontů. 

 1520-1700 – důlní mapy nejsou k dispozici a mnoho informací nemáme 

 1701-1945 – některé důlní mapy se dochovaly, ale polohová přesnost těch 

starších vykazuje chybu do deseti metrů.  

 1945-1965 – k dispozici jsou poměrně přesné mapy a profily, jsou 

většinou uloženy na DIAMO, s.p. v Příbrami. 

V prvním období se v Abertamech jednalo o dobývání na žilách Svatého 

Vavřince, Svatého Pavla, Společnosti ševce Matěje, Pánevní a na žíle Svatého kříže. Ve 

druhém a třetím období se jednalo o žílu Stříbrná růže, žílu Lorencovu, Burianovu, 

Bohatou ozvěnu a o žílu A2, A4 a také o odžilky. [7] [12] [14] 

3.2.1 Hodnota Abertamského stříbra 

V šestnáctém století bylo v Abertamech vytěženo přibližně 25 tun stříbra, toto 

množství stačilo pro vyražení zhruba 960 000 jáchymovských tolarů o hmotnosti necelých 

30 gramů, nebo přes 23 mil. pražských grošů. Tato suma odpovídala dvounásobku majetku 

obou nejbohatších rodů na našem území, Rožmberků a Pernštejnů. Při nynějších cenách 

stříbra (7 USD za trojskou unci), by měl výtěžek 25 tun hodnotu kolem 160 mil korun. [14] 

3.2.2 Hornictví uranové 

Uranové rudy znali zřejmě již horníci ve středověku.  Při těžbě stříbra, často 

naráželi na tzv. černý kámen, u kterého se lámaly dobré rudy. Tento kámen byl s největší 

pravděpodobností smolinec. Důkazem, že staří horníci museli s rudami obsahujícími uran 

přijít do styku je geofyzikální měření, provedené těsně po roce 1945, při kterém se na 

středověkých haldách, pozůstalých po těžbě zdejších rud, prokázala zvýšená radioaktivita. 

[14] [15] 

Na rozdíl od stříbronosných žil (viz 3.4) žilné struktury uranu v Abertamech měly 

převládající směr severozápad – jihovýchod. Celkem bylo v tomto revíru objeveno několik 

desítek žil s mocností až 30-40 cm. K nejbohatším patřila žíla A2, která byla otevřena 

stejnojmennou štolou mezi ústím štoly Tří králů a Albrecht. Tato žíla vyprodukovala 496 
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tun uranu za celou dobu dobývání a stala se tak nejproduktivnější žilou celé Jáchymovské 

oblasti. Celkem vyprodukovaly Abertamské žíly 922 tun uranu. [7] 

Objevem uranu v těchto ložiscích začala poslední etapa Abertamského dolování. 

Průzkumné práce byly provedeny v roce 1946 a první práce byly započaty roku 1949, kdy 

byla zpřístupněna šachta Jeroným na severním okraji Abertam. Byly zde objeveny ve 

středověku neprozkoumané části ložiska. Za 11 roků byla jáma Jeronýmu prohloubena do 

úrovně VIII. patra na kótu 434 m. n. m. Ohlubeň jámy tou dobou ležela na kótě 911 m.n.m. 

[12] [14] 

Další zmáhanou historickou štolou se stala v roce 1953 štola Albrecht. Roku 1954 

štola Lorenze Šlika. V letech 1946 až 1965 bylo v katastru Abertam vyraženo celkem 

53 000 metrů štol, jam a komínů. Výše zmiňovaný důl Jeroným byl díky bohaté žíle A2 

posledním činným dolem na Jáchymovsku, a byl provozován až do roku 1964. Podle zpráv 

z tehdejší doby, byly všechny uranové rudy i rudy barevných kovů vydobyty. [7] [12] 

3.3 Technika v Abertamském revíru 

Na území dnešního katastru Abertam se dochovalo velké množství montánních 

památek v nadzemí i podzemí. Pozoruhodné jsou částečně dochované důmyslné systémy 

vodního hospodářství, které v minulosti sloužily k pohánění důlních a úpravárenských 

zařízení. 

V jedné ze zpráv z roku 1521 se uvádí, že takzvané „lesní cínové doly 

v Abertamech instalovaly dřevěný těžební stroj. Není jasné, zda šlo pouze o vrátek, těžní 

žentour, nebo vodní kolo. V roce 1530 jsou doloženy již těžní velkovrátky s obousměrným 

pohybem poháněné vodou. Sloužily k vytahování vody a rubaniny z dolů, ale také ke 

spouštění horníku a materiálu do podzemí. V roce 1539 došlo v Abertamech k instalaci 

dalšího obousměrného těžního velkovrátku s těžním pohonem, který za pomoci kožených 

vaků z volské kůže čerpal z dolů vodu. Vaky byly upevněny na těžních řetězech a průměr 

kola byl 10 m. Zaváděna byla také pístová čerpadla s vodním pohonem. [7] [12] [14] 
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 Roku 1544 se poškodil vodotěžní stroj na Lorencově šachtě, kde těžba sahala až 

do dvousetmetrové hloubky a vlivem této havárie byla zaplavena. Odvodňovací práce byly 

prováděny za pomoci takzvané dědičné Šlikovy štoly, kterou později až po 400 let 

používaly i Jáchymovské doly pro odvodňování ložiska. [12] [15] 

3.4 Přehled ostatních významných událostí v báňské 

lokalitě Abertamy 

 1531-1558 nejbohatší období Abertam s nejvyššími důlními výnosy, za 

působení Georgia Agricoly jako spolumajitele dolu Gottes Gaben 

 1536 Abertamy disponovaly vlastním soudem 

 1545 v Abertamech byla založena křestní matrika, jedna z nejstarších 

v Čechách 

 1547 přešly Abertamy z majetku Šliků do majetku krále 

 1579 – 23. 4.  byly Abertamy spolu s ostatními městy v okolí darovány 

císařem Rudolfem II. Království českému jako skutečný korunní statek 

 1792 udělil císař František II. Abertamům právo výročního trhu 

 1848 – 1850 byla Adalbertem Eberhartem založena první rukavičkářská 

dílna se strojovou výrobou kožených rukavic 

 1850 došlo k oddělení od svobodného královského horního města 

Jáchymov, vzniká samostatná místní obec Abertamy s přidruženou vsí 

Hřebečná 

 1877 – 12. 2. císař František Josef I. povýšil Abertamy na město 

 1947 vznikly na území Abertam uranové doly 

  2007 – 22. 6. Abertamy získaly opět statut města [7] [12] [14] [15] 
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Obr. 4, Odvalová halda u dolu Jeroným v Abertamech, Foto Jiskra, J., [7] 

Obr. 5, V květnu 2007 došlo v Abertamech 

k propadnutí otáčejícího se popelářského vozu 

vlivem dodatečného závalu důlního díla v okolí 

dobývek na žíle A2, Foto Lakatoš, Z., [7] 

 

Obr. 6, Kráter po odstranění propadlého 

popelářského vozu, Foto Jiskra, J., [7] 
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4 Rozvoj Božídarska od nálezu zdejších rud 

Boží Dar, nejvýše položené město Krušných hor i střední Evropy leží přímo na 

česko – německé státní hranici, v sedle mezi dvěma nejvyššími horami Klínovcem 

a Fichtelbergem. Díky své poloze u hranic s Německem, se po druhé světové válce stal 

Boží Dar téměř vylidněnou obcí. V roce 1971 se nedaleko obce otevřel hraniční přechod 

Boží Dar do tehdejší NDR. Ze středověkého horního města se díky tomu ve dvacátém 

století proměnil Boží Dar na významné turistické centrum zimních a letních sportů, kde 

turisté bývají často překvapeni informací o hornické historii překrásné krajiny Božího 

Daru. [9] [16] 

Boží Dar je také spolu s Abertamy součástí projektu – Cesta k zápisu na seznam 

světového dědictví UNESCO, MONTANREGION Krušnohoří, v rámci dotačního 

programu Cíl 3. [14] 

4.1 Vznik Božího Daru a první nálezy zdejších rud 

Na místě hustého vysokohorského pralesu vznikla postupným shromažďováním 

horníků z lesních dolů a kolonizací horníků ze Schneebergu osada Wintersgrün. Tato 

krajina byla předtím považována za tak chudou, že se zde nevyplatila ani těžba dřeva. 

První zmínka o této osadě, založené Anselmem z Tetova, pochází z roku 1500, kdy od 

Vladislava II. Jagellonského, krále českého a uherského, obdržela horní řád. [7] [12] [14] 

Podobně jako u jiných osad na Jáchymovsku zde nejdříve byla nalezena ložiska 

cínových rud, které byly rýžovány z náplavů říčky Černá pod Božím Darem i těženy 

hlubinně na nedalekém Zlatém kopci. Počátky zahájení těžby ve větší míře spadaly do roku 

1517. Těžba stříbra Božídarsko ovlivnila až od roku 1528. V roce 1531 probíhala ještě 

současně těžba cínu i rýžování stříbra. V okolí Božího Daru se nacházely dvě význačné 

báňské lokality Zlatý kopec s doloženými 12 cínovými doly a Neklid. Již roku 1521 je v 

Božím Daru zmiňováno 12 žil jitřních a 3 žíly půlnoční. [7] [14] 

Jméno dnešnímu Božímu Daru údajně dal saský kurfiřt Johann Friedrich, který 

prohlásil o tamějším stříbru: „Tento ušlechtilý kov je váš chléb, to je dar boží“. Boží Dar 
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byl také mezi deseti hornickými osadami Krušných hor, které byly mezi lety 1516 – 1534 

povýšeny na horní města. Friedrich, vydal pro zdejší doly vlastní horní řád, vydaný ve 

Zwikau a ustanovil písaře, hormistra a dva přísežné. Na Božídarsku probíhaly díky objevu 

bohatých rud neustálé tahanice o vlastnictví revíru. Roku 1529 pak již zmíněný saský 

kurfiřt J. Friedrich k podpoře báňské činnosti na Božídarsku vyhlásil takzvanou kutací 

svobodu pro jižní část tehdy Schwarzenberského panství, sousedící se Šlikovskými 

jáchymovskými državami na jihu. Již v tomto roce předpokládal vznik nového horního 

města. Roku 1533 se tomuto kurfiřtovi po složitých jednáních podařilo odkoupit 

Schwarzenberské panství od pánů z Tetova a založil Boží Dar. [7] [14] 

4.2 Nejznámější dobývané rudy Božídarska 

Božídarský horní revír, který byl vymezen roku 1534, zahrnoval několik ložisek 

rud odchylného typu. Bezprostředně u města se nacházelo žilné ložisko Ag–As–Co–Ni-Bi 

(stříbro – arsen – kobalt – nikl – bismut) Jáchymovského typu, mezi Božím Darem 

a Neklidem. Stejný typ ložiska u Rýžovny (hlavní důl Štětí a Radost) a polymetalické 

skarnové ložisko, z něhož se dobývaly především rudy cínu, železa a v menší míře rudy 

měděné. Po obnově dolování uranu v polovině devatenáctého století byly průzkumem 

objeveny i rudy zinku. Toto ložisko je jediné v okolí Božího Daru, ve kterém jsou 

spočítány bilanční zásoby rud cínu a zinku, ale i kadmia, india a titanu, jež by se v 

budoucnu mohly znovu dobývat. [14] [16] 

4.3 Prosperita těžby na Božídarsku 

Dle dostupných pramenů bylo z božídarského revíru do roku 1589 získáno 3715 

kilogramů stříbra, což bylo s ohledem na ostatní revíry v okolí poměrně málo. Cínu se zde 

vytěžilo mnohonásobně více. Celkový zisk z revírů Boží Dar, Horní Blatná obnášel 

v letech 1534-1621 35 600 tun cínu. V okolí Božího Daru se občasně rýžovalo také zlato. 

Byly také provedeny pokusy o nalezení zlatých žil v původní hornině, ale odkryty byly 

místo zlatých, žíly stříbrné. [7] [12] [16] 

 Z roku 1574 existují záznamy o doplácení těžby na Božím Daru. I tento revír 

postihly dopady třicetileté války (1618 – 1648), těžba se po ní soustředila spíše na arsen 



Veronika Krátká: Výzkum historie rudného hornictví v Jáchymově 

a jeho nejbližším okolí 

 

2014                                                                                                                                     18 

 

a cín, jejichž těžba byla oproti ostatním rudám prodělečnou. K omezení hornické činnosti 

přispěla také náboženská protireformace, po které se obec částečně vylidnila. [9]  

K nejznámějším stříbrným, cínovým a železnorudným dolům v okolí Božího Daru 

a Neklidu patřily tyto: Svatá Trojice, Hoffmann, Nestlerova šachta, Kryštof, Neklid, 

Klínovecká šachta, Krásná ruda, Dřevěná, Bärmerov, Přední Neklid, Mladého Kurfiřta, 

Zikmunda, Kyzový důl, Hůl Mojžíšova, Jana Nepomuckého, Děti Izraele, Smlouva knížat, 

Andreas (Ondřej), Barbora; Římský orel a Bohatá. Doly byly provozovány zřejmě na 

stejnojmenných žilách. [7] [12] [14] 

4.4  Přehled ostatních významných událostí v báňské 

lokalitě Boží Dar 

 1540 první zmínka o dobývání železných rud na Neklidu 

 1544 zprovoznění Blatenského příkopu 

 1546 – 14. října Božídarské doly přešly do majetku krále Ferdinanda I, 

který uzavřel dohodu o míru se saským kurfiřtem Mořicem a stanovil 

demarkační linii, na jejímž základě Boží dar spolu s Horní Blatnou 

připadly Čechám. 

 1561 – 4. srpna obdrželi přísežní v Božím Daru pokyn k odevzdání zlatých 

zrn z rýžovišť do mincovny  

 1579 potvrdil Rudolf II. Božímu Daru městská práva 

 1601 udělil Rudolf II. Božímu daru vyšší statut, svobodné královské horní 

město 

 1650 přikázal generální visitátor českých dolů sesadit v Božím Daru 

všechny nekatolické horní úředníky 

 1689 byly Božímu Daru prominuty na tři roky kontribuce 

 1743 pokus o obnovení těžby na hlavní božídarské stříbrné žíle 

 1808 vyhořela většina domů s farou, školou a radnicí 

 1854 hornická činnost u Božího Daru utichla 

 2006 byl Božímu daru navrácen státu statut města [12] [14] [16] 
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5 Jáchymov od nálezu stříbrných rud 

Jáchymov se rozkládá v rozmezí 560-750 metrů nad mořem. Dnešní především 

lázeňské město je vklíněno do jižního svahu Krušných hor. Jáchymov je městem vzestupů 

a pádů. Na jedné straně prosperující, na druhé straně chátrající a opomíjené. Málokteré 

město na světě pro vývoj hornictví a hutnictví takový význam jako Jáchymov. Svého času 

byl Jáchymov v Českém království druhé největší město po Praze. Město, velkého 

historického významu, těžby nerostných surovin, kde byly položeny základy světového 

moderního hornictví, metalurgie, geologie a mineralogie. Za 500 let svojí historie se 

Jáchymov mnohokrát zasloužil o rozmach montánních a příbuzných oborů. Základy jim 

položil v šestnáctém století Georg Agricola a není náhodou, že právě zde vzniklo roku 

1716 první báňské učeliště na světě, které se postupně přes Prahu a Příbram stalo 

základním kamenem Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Jáchymov je 

také unikátní až učebnicovou ukázkou hornické krajiny. [2] [8] [9] [12]  

Jáchymovská hornatina byla nejpřednější rudní oblastí Krušnohoří. Dochovalo se 

zde značné množství důlních děl ze šestnáctého až dvacátého století v originálním 

a autentickém stavu. Zachovaná důlní díla byla doprovázena nadzemními stavbami 

montánního charakteru s jedinečnou architekturou – například šachta Svornost, která je 

nejstarším uranovým dolem na světě. Další významné architektonické památky - královská 

mincovna, radnice, kostel sv. Jáchyma, špitální kostelík Všech svatých, hrad Freudenstein 

a patricijské domy v centru města. Rozvoj Jáchymova v šestnáctém století přispěl k vzniku 

ojedinělého souboru pozdně gotické až renesanční měšťanské architektury světového 

významu. Byl zde postaven také první ryze luteránský kostel na evropském kontinentě. [6] 

[8] [12] [14] 

V průběhu pěti století podle důležitosti různých nerostných surovin, měnil se 

i hlavní předmět jáchymovského hornického podnikání. Od těžby rud stříbra a dalších 

kovů, kobaltu, arzenu, vizmutu, přes uran a radium až k dnešní době radioaktivní vody pro 

lázeňské účely. Největší pozornost historického dobývání na sebe strhovala těžba stříbra z 

takzvané pětiprvkové hydrotermální formace (Ag, Bi, Co, Ni, U). Geologický průzkum 

podloží z roku 1977, který byl veden z dolu Svornost, prokázal obrovskou geologickou 
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rozmanitost této lokality. Na Jáchymovsku se nalézá sedmnáct kovonosných rud (stříbro, 

uran, cín, olovo, kobalt, platina, wolfram a další) a více než čtyři sta různých minerálů. [6] 

[14] 

5.1 Vznik Jáchymova a první pokusy o těžbu stříbrných rud 

Zatímco v Kutné Hoře ubývaly zásoby stříbra a těžba od roku 1510 upadá, v roce 

1512 se začalo poprvé stříbro dobývat na Jáchymovsku. Rok 1516 byl prvním 

zaznamenaným v knize výtěžků. Počátky dobývání stříbrných žil se zdály velmi slibné, 

i když ne všichni, co se pokoušeli o nález stříbrné rudy, byli úspěšní. Jejich naděje často 

zmařil nedostatek finančních prostředků a marné pokusy o nalezení žíly šachticemi, 

rýhami, či štolami. Pokusy probíhaly v nevelkých důlních dílech a často na nich pracovala 

jen jedna rodina. Třetina děl po úspěšných pokusech o nález stříbra měla 4-10 pracovníků 

a zbytek tvořila důlní díla na hlavních žilách. Jednou z nich byla žíla Ondřejská, na které 

v roce 1524 pracovalo 83 havířů. [5] [6] [7] 

Za první horníky na Jáchymovsku byli považováni páni Össer z Ostrova a Kašpar 

Bach z Geyeru, kteří razili štolu na Schottenbergu, kterou ale nedokázali dokončit. Později 

Štěpán Šlik dostal první zprávy o úspěšných pracích na svém panství Ostrov nad Ohří a tak 

spolu s dalšími pány založil roku 1515 těžařstvo a obnovil dolování na Schottenbergu, kde 

v hloubce 3,8 metru nalezli žílu Fundgrüber. Přestože tato první otevřená nálezná jáma 

nepatřila k nejbohatším, dala podmět k otvírce dalších žil.  Ty Byly nacházeny často na 

žilných výchozech v terénu a mezi kořeny stromů.  Existovalo zde pásmo hlavních žil, 

procházejících směrem sever – jih (žíly půlnoční), a druhé pásmo východní (jitřní). Obě 

žilná pásma vytvářela rozsáhlou hustou síť se sto padesáti žilami, které však nebyly stejně 

mineralizovány. Měly hloubku i délku až několik set metrů s mocností od 15 cm do 

jednoho metru. Výjimečně se v 15 hlavních žilách vyskytovala mocnost až dva metry. [6] 

[8] [12] [14] 

 Hornická kolonie v údolí pod hustě porostlými stráněmi se začala velmi rychle 

a hustě osidlovat. V roce 1516 je poprvé zmiňována žíla Geschieber a byla zahájena ražba 

dědičné štoly svaté Barbory, jejíž celková délka dosáhla nakonec 11,5 kilometru. 1519 

byly prvně zmiňovány žíly Dorota, Mauricius, Schindler a Zlatá růže. V roce 1520 je prvně 
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doloženo dobývání na žíle Vysoká Jedle, poblíž dnešního dolu Svornost a Kraví žíla 

s žílou Růže z Jericha. Roku 1521 byly pak žíly Barbořina naděje a Boží požehnání. [6] 

[12]  

Objev stříbrných rud na Jáchymovsku dal podmět k rozsáhlé prospektorské 

činnosti, která zasáhla celou západní část Krušných hor. Opět tedy po dvou stoletích od 

slavné těžby na Kutnohorsku, propukla stříbrná horečka v českých zemích.  

5.2 Stříbrná horečka v Jáchymově 

Rozvoj Jáchymovského hornictví šel velmi rychle kupředu a zajišťoval velmi 

vysokou produkci stříbra. V provozu bylo v tu dobu třináct hutí na zpracování vytěžené 

rudy. Jáchymov vzhledem k nalezenému bohatému zrudnění a rozpuku těžby přitahovat 

také šejdíře. I tento příliv podvodných existencí později poznamenal vývoj těžby a život 

v této lokalitě. [8] [12] 

 V roce 1518 až 1523 se počet propůjček na nová důlní díla pohyboval mezi 575 

až 700 ročně. O strmém vzestupu Jáchymova od počátku dobývání stříbra vypovídá fakt, 

že v roce 1532 bylo v jáchymovském revíru evidováno 911 dolů, které dávaly práci 4099 

havířům. O rok později měl Jáchymov kolem 18 000 obyvatel, odkryto bylo 134 rudních 

žil a provozováno 914 dolů. Jáchymovu se nevyhýbaly ani živelné pohromy jako povodně 

a častá zemětřesení. O poklesu těžby v jáchymovském revíru svědčí další údaj z roku 1544, 

kdy zde bylo evidováno jen 615 dolů. V roce 1545 Šlikové přišli o své doly a Jáchymov 

přechází do královské správy, v tomto roce je v Jáchymově evidováno 572 dolů. Počty 

dolů stále klesají a v lednu roku 1548 vydal Ferdinand I. nový královský horní řád pro 

jáchymovské doly a zároveň v květnu téhož roku vydal okamžitý příkaz k vyplácení 

odvedeného stříbra. O bohatosti zdejších žil svědčí i údaj ze štoly Eviny jabloně na 

Lorenzově žíle, kdy byly v roce 1556 nalezeny dráty stříbra jako brk silné a asi 15cm 

dlouhé. [6] [8] [12] [14] 

Prudký úpadek jáchymovského hornictví = moc úředníků. Okrádali horníky při 

nákupu potřeb a vyměřovali vyšší dávky, než měli platit podle horního řádu. Výplaty za 

stříbro dostávali opožděně a často v nehodnotné měně. Úředníci žádali úplatky a nutili 
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Obr. 7, Georgius Agricola; [6] 

horníky jíst a pít to co jim sami prodali. Již v letech 1521 – 1523 vypukly v Jáchymově 

silné hornické bouře, jejichž vrchol nastal 20. května 1525, kdy se vzbouřilo okolo 3 000 

osob, zajaly purkmistra, vyplenily radnici a hrad Freudenstein. Při tomto plenění byly 

zničeny městské knihy, privilegia a statut města. Mezi léty 1534 až 1536 byla již 

nejbohatší partie ložisek vytěžena a postup prací začal směřovat do hloubek, kde kovnatost 

mírně klesala. Zároveň stoupaly náklady na odvodňování, samotnou těžbu rubaniny a také 

na větrání dolů. [6] [12] 

Šedesátá léta šestnáctého století znamenaly pro Jáchymov odliv zahraničních 

těžařů a zároveň příchod nové výroby paličkování krajek. V roce 1563 vyslal Ferdinand I. 

do Jáchymova inspekci, která zjistila, že k vycezování stříbra se stále používalo olovo, 

které bylo dovezeno z Polska, namísto toho, aby bylo použito olovo domácí a podstatně 

levnější. Druhá polovina šedesátých let a začátek let sedmdesátých se nesly ve znamení 

závalů, průvalů vod a smrtelných pracovních úrazů. V roce 1570 postihla Jáchymov 

morová epidemie, při které zahynulo celkem 1 352 lidí. Na konci let sedmdesátých se 

poprvé začíná výrazně negativně projevovat dovoz amerického stříbra a začátkem let 

osmdesátých postihuje jáchymovský revír jarní povodeň, při které se natolik zvedly 

hladiny potoků, že například dědičná štola Daniel byla zatopena až po strop. Roku 1586 

přijeli do Jáchymova císařští komisaři, zjistit současný stav a ihned na to vydává Rudolf II. 

ostrý císařský patent proti nepořádkům a neplechám, páchaným jáchymovskými těžaři. 

Komise pak Rudolf II. posílal do Jáchymova pravidelně. [6] [8] [12]  

5.3 Georgius Agricola ( 1494 – 1555 ) 

Jméno tohoto Jáchymovského učence je uctíváno a zůstává pojmem i dnes, po 

450 letech od jeho největší slávy. Především obrázky z De re metallica libri XII – Dvanáct 

knih o hornictví a hutnictví, jsou dodnes využívány i v odborné literatuře. [6] 
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Rodák ze saského Glauchau an der Mulde studoval nejdříve na univerzitě 

v Lipsku filozofii, filologii a teologii, později jako bakalár atrium (bakalář) přijmul místo 

na učitele na městské škole ve Zwickau, kdy vyučoval řečtinu a hebrejštinu. Zde také 

napsal své první dílo Libellus de prima de simplicit institutione grammatica – Malá 

latinská gramatika. Později se vrátil do Lipska, odkud se vydal na studijní cestu do Itálie 

a vystudoval zde medicínu a přírodní vědy. Jako lektor se zde podílel na vydání 

významných děl antických lékařů. Roku 1526 se vrátil zpět do rodného Saska, oženil se 

a odstěhoval se do Jáchymova, kde začal provozovat lékařskou praxi. Jako lékaře ho toto 

hornické prostředí lákalo především ke zkoumání vlastností kovů a jejich sloučenin, 

využitelných v lékařské praxi. Agricola byl velmi dobrým pozorovatelem a začal se 

postupně zajímat také o hornictví a mineralogii. Informace získával také od horních 

úředníků a hornického lidu. Získané poznatky pak sepsal do spisu - Bermannus, sive de re 

metallica dialogus, který pojednává o všech známých minerálech a horninách 

jáchymovského ložiska. V tomto spisu také upozorňuje na nutnost provozování hornické 

činnosti také pro potřeby lékařství. Agricola také jako křesťan a všestranný učenec sepsal 

své stanovisko k tureckému tažení na křesťanskou říši v roce 1529 v dokumentu Türkende. 

V roce 1530 Agricola zřejmě opustil Jáchymov a začal vykonávat funkci městského fyzika 

ve Zwickau. Jáchymov stále hojně navštěvoval, protože vlastnil podíly na dole Gottes 

Gabe v Abertamech. Roku 1550 se Agricola do Jáchymova vrátil na pozvání hraběte 

Jeronýma Šlika, za účelem konzultace jeho zdravotního stavu. Sblížil se zde s místním 

farářem Johanesem Mathesiem, i přesto, že Mathesius vyznával víru Martina Luthera a 

Agricola zůstal věrným křesťanem. [6] [12] 

Agricola svá díla psal v latině, proto jeho díla musela být překládána do němčiny, 

italštiny, francouzštiny, angličtiny a češtiny. Na svá díla vynakládal mnoho finančních 

prostředků a podle některých zdrojů trpěl před svou smrtí, ve věku nedožitých 62 let, 

nouzí. Tento údaj je však sporný vzhledem k údaji, podle kterého měl Agricola v roce 

1550 Jeronýmu Šlikovi údajně půjčit 5000 tolarů a byl spolumajitelem dolu Gottes Gabe. 

[6] [12] 

Agricola vydal za svůj život 15 úspěšných literárních děl, ve kterých zveřejňoval 

své studie o mírách a váhách, mincovnictví, vynálezu peněz, hornictví, fyzikálních 

vlastnostech nerostů, přírodě, tekutých látkách prýštících ze země, o vlastnostech vody, 
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o zemním oleji a zemních plynech, o vulkanických jevech, řezání a broušení drahokamů, 

historii kovů a jejich dobývání, ale v jednom ze spisu se zabývá i živočichy. Nejznámější 

a nejúspěšnější kniha – De re metallica libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví) 

tohoto významného učence byla vydána čtyři měsíce po jeho smrti. [6] [12]  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Jáchymovská těžební technologie v šestnáctém století 

V roce 1517 byl na nálezné jámě na Ondřejské žíle postaven těžební žentour na 

zvířecí pohon. V roce 1520 byly v Jáchymově zavedeny mokré stoupovny pro drcení rudy. 

1522 došlo při ústí štoly Svatá Barbora k osazení měchového dmychadla, složeného 

z několika měchů, jejichž píšťaly byly napojeny na dřevěné větrací (lutnové) potrubí. 

Zařízení bylo ovládáno ručně pákovým systémem. Zároveň bylo na dole Svatá Kristýna 

zavedeno první četkové čepadlo – Heinzovo. Princip tohoto vodním kolem poháněného 

stroje spočíval v tom, že na konečném řetěze byly v určitých vzdálenostech uchyceny 

kožené vaky (četky), které procházely potrubím a tvořily vlastně písty, takže kontinuálně 

vytahovaly vodu z dolu na povrch. Čerpadlo mělo výkon okolo 5000 litrů za hodinu. [6] 

[12] 

Od roku 1551 byly stále více zaváděny výkonnější a složitější stroje. 

V Jáchymově byla zkonstruována a postavena mihadla, která byla schopna převádět 

Obr. 8, Vytahování vody z dolu ručním vrátkem, 

De re metallica libri XII; [6] 
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pohybovou energii na větší vzdálenosti. Jednalo se o dvě tyče, na konci volně spojené 

příčnami, krátkými rameny – vznikl rám, který mohl měnit svůj tvar. Upevnění příčných 

ramen ve středu bylo provedeno tak, aby mohla vykonávat kyvadlový pohyb kolem osy 

upevnění. Díky tomu pak převáděl kruhový pohyb na pohyb podélný, který se dále 

přenášel na táhla pump. [6] 

V roce 1552 je na Jáchymovsku postaveno první měchové dmychadlo pro větrání 

dolů, 1559 proběhla instalace vícestupňových pístových čerpadel poháněných vodními 

koly s průměrem až dvanáct metrů, a v roce 1561 bylo zavedeno pražení rud. 1563 zavedl 

důl Eliáš systém četkových čerpadel s vodním pohonem. [6] [12]  

5.5 Dobývání ostatních rud v Jáchymovském revíru 

Počínaje rokem 1600 se začala jáchymovská těžba obracet ke kobaltovým rudám. 

Směr těžby v Jáchymovském revíru se nadále ubíral už k dříve známému smolinci, který 

zde byl pojmenován od poloviny šestnáctého století. Nosil horníkům smůlu, když na něj 

narazili, znamenal pro ně pokles obsahu stříbra v rubanině. Roku 1789 izoloval německý 

geolog M. N. Klaproth ze smolince látku, kterou tehdy považoval za kov, či rudu 

wolframu. Uranitem ji nazval později podle planety Uran. Roku 1835 se jáchymovský 

smolinec začal těžit pro svou vlastnost obarvit zeleně a žlutě porcelán. Výroba uranových 

barev se na Jáchymovsku udržela až do přelomu devatenáctého a dvacátého století. 

Výnosy z této činnosti zajistily provoz dolů i jejich potřebné rekonstrukce. [6] [14] 

Počátkům těžby radioaktivních vod v Jáchymově, předcházela nešťastná událost 

na šachtě Svornost. V roce 1853 zde došlo k průvalu vod a od roku 1906 je tato voda 

využívána k lázeňským účelům. [9] 

Významným mezníkem v dějinách Jáchymova se stalo Usnesení o využití 

rudného bohatství v Krušnohoří. Tuto novou éru Jáchymovských dějin nastartovala v roce 

1898 fyzička Marie Curie Sklodowská, když izolovala z odpadů při výrobě uranových 

barev radium a polonium. Ukázala, že některé minerály uranu vysílají silné záření. Od roku 

1909 se vyrábělo radium v Jáchymově z odpadu po výrobě uranových barev, který byl 

v roce 1924 vyčerpán, a radium se začalo získávat ze smolince. [5] [14] 
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 Vláda SSSR projevila zájem o výskyt uranové rudy. Dne 23. 11. 1945 byla 

v Praze podepsána tajná dohoda vlády ČSR a SSSR o těžbě uranové rudy a dodávkách 

vytěžené rudy do SSSR. Dne 3. 3. 1946 zřídilo ministerstvo průmyslu Národní podnik 

Jáchymovské doly se sídlem v Jáchymově. V době, kdy studená válka (1947-1991) byla na 

vrcholu, byl Jáchymov zónou s režimem hraničního pásma. [3] [2]  

5.6 Důl Svornost 

Dolu Svornost připadá tolik primátů, že jej nelze při studiích těžby 

v Jáchymovském revíru opomenout. Jedná se o nejstarší hlubinný důl v Jáchymově a jde 

o první důl na světě, kde se těžilo radium a dále o nejhlubší důl světa, který neslouží 

k těžbě surovin, ale vod. Celková délka chodeb dolu je přes sto kilometrů a nacházely se 

zde nejbohatší stříbrné žíly Jáchymovska – Gescheiber, Küh, Prokop, Klement, Ondřej, 

Růže z Jericha Fundgruber, Hildebrand a Evangelist. Využívané prameny – Curie, 

Hildebrandovy, Becquerel, Prokop, Evangelista, HE-1, HG-1, Agricola. Důl Svornost se 

stal nejbohatším geologickým nalezištěm na světě. [6] [17] 

Těžba na Svornosti byla započata roku 1525 a název dolu pochází od události, 

kdy došlo ke smíru mezi dvěma těžařstvy. Obě tyto těžařstva měli zájem o těžbu na tomto 

místě, nakonec došlo k dohodě na společném provozu dolu. Později v devatenáctém století 

se jediným vlastníkem dolu stalo město Jáchymov. Krátce po odkoupení došlo k nešťastné 

události, kdy při práci na žíle Junghauzerzecher v hloubce 417 metrů horníci nalomili 

dutinu plnou vody a důl se okamžitě naplnil vodou. Odčerpání dolu trvalo pět let a po 

dalších čtyřech letech provozu došlo k dalšímu zatopení, které dosáhlo až k pátému patru 

dolu. Město Jáchymov si ale práce na odčerpávání vod nemohlo finančně dovolit a tak 

v polovině devatenáctého století důl Svornost přechází do vlastnictví státu. [17] 

Roku 1853 na dole s hloubkou 419 metrů a osmi patry začala těžba uranových 

rud. V šedesátých letech devatenáctého století horníci nechtěně objevili další pramen 

v hloubce 532 metrů. Došlo k provádění dalších odčerpávacích prací, které trvaly přes tři 

roky. Další zatopení na konci devatenáctého století postihlo i dědičnou štolu Daniel na 

šestém patře. Přebytečná voda však byla z dolu odčerpána až v roce 1924. [17] 



Veronika Krátká: Výzkum historie rudného hornictví v Jáchymově 

a jeho nejbližším okolí 

 

2014                                                                                                                                     27 

 

V šedesátých letech dvacátého století začala být budována nová dědičná štola 

Nová Svornost, ve které bylo vybudováno potrubí pro dopravu radonových vod do 

radonových lázní. V osmdesátých letech dvacátého století byl Léčebným lázním předán 

celý důl Svornost. Lázně v devadesátých letech dvacátého století provedly generální 

rekonstrukci těžební jámy. Po přelomu tisíciletí bylo na Svornosti dosaženo hloubky 600 

metrů a byly zde objeveny další léčebné prameny radioaktivních vod. [17] 

5.7 Jáchymovské zajímavosti 

 Roku 1518 bylo vydáno Jáchymovské právo – Jáchymovský horní řád, 

takzvaný Šlikovský, inspirován saským právem, několikrát novelizovaný. 

Do té doby platilo pro oblast českých zemí Jihlavské horní právo 

a Kutnohorské horní právo, které však městské a šlechtické těžařstva příliš 

nerespektovaly. Nikdy nebyla panovnická moc upevněna natolik, aby se 

podle nich řídily všechny revíry. Tento horní řád inspiroval císaře 

Ferdinanda I., aby roku 1548 vydal Horní řád, kterým se pokusil sjednotit 

normy v hornictví – opět byl úspěšný jen někde. 

 Roku 1519 zasáhl v té době zcela neslýchaně hrabě Štěpán Šlik do 

výsostních královských práv, podle horního regálu. Začal ve sklepích 

svého hradu Freudenstein razit stříbrné mince – jáchymovské tolary. 

Využil tak povolnosti tehdy třináctiletého nezkušeného panovníka 

Ludvíka Jagellonského - 9. ledna 1520 se Šlikům za zištné pomoci 

českých stavů podařilo prosadit schválení vlastního horního řádu 

a především výkup stříbra a jeho zmincování. Roku 1528 jim ale tuto 

činnost překazil další nastupující král Ferdinand I. Mohutný proud 

Šlikovských stříbrných tolarových ražeb pronikl do peněžní směny mimo 

hranice českého státu a spolu se saským zlatníkovým grošem ovlivnil další 

vývoj měnových systémů. Na Jáchymovských mincích se poprvé objevily 

mincovnické značky (touto značkou mincmistr stvrzoval správný poměr, 

váhu i kvalitu mince) a zdejší mincovnu opustily první medaile v Čechách. 

 V roce 1521 byl v Jáchymově vydán zákaz vstupu lehkých žen do města.  

  Ten samý rok výběrčí desátku Petr Hartenberg zpronevěřil 30 000 

zlatých, které byly určeny pro nákup potřeb pro doly. 
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 Roku 1523 vydal jáchymovský lékař Petr Payer knihu, ve které 

zaznamenal hornické choroby z povolání. 

 Do konce roku 1528 bylo z místního stříbra vyraženo 2 200 000 tolarů a až 

4 000 000 drobnějších mincí. 

 Jáchymovský tolar dal jméno americkému dolaru. 

 V Jáchymově se rozvinulo nové hornické zákonodárství, vznikly zde nové 

lesní zákony, kreslily se zde první lesní mapy. V roce 1538 byl 

v Jáchymově vydán Lesní řád. Vznikl především díky potřebě zajištění 

plynulého zásobování města dřevem. 

 Cizoložství bylo v Jáchymově trestáno mrskáním, ale také smrtí v souladu 

s knihou zlých činů. 

 Roku 1555 postihla Jáchymov zpráva o úmrtí Georga Agricoly. Tento 

významný učenec, působil v Jáchymově jako lékař, spolumajitel dolu 

Gottes Gabe, katolík a přesto přítel luteránského kazatele Mathesia a velmi 

zdatný pozorovatel. Jeho význam pro Jáchymov, celé české hornictví 

a mineralogii byl tak obrovský, že skicy z jeho děl se dodnes objevují 

v odborné literatuře. 

 Z roku 1556 se dochovala nejstarší jáchymovská důlní mapa.  

 Vzhledem ke stoupajícímu nedostatku dřeva musel být 8. června 1560 

v Jáchymově zaveden nový Lesní řád. 

 Začala se zde psát první česká matrika. 

 V roce 1578 se v Jáchymově poprvé razily malé grošíky v hodnotě 1/30 

tolaru 

 Téměř všude lze najít stopy po nezlomném úsilí, s nímž horníci razili cestu 

za drahocennou rudou. 

 Těžba kobaltových rud na Jáchymovsku se stala základem pro výrobu 

kobaltových barev, které spolu s barvami ze saských lokalit svého času 

ovládly světový trh. 

 Z Jáchymovských rud byly poprvé izolovány radioaktivní prvky radium 

a polonium. 

 Byly zde roku 1906 založeny první radonové lázně na světě. [4] [5] [8] [9] 

[10] [12] [14] 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce byl výzkum historie rudného hornictví v Jáchymově a 

jeho nejbližším okolí. Práce se věnuje vývoji těžby a využití nerostného bohatství 

v Jáchymově a přilehlých báňských lokalitách. První část práce se pro ucelený přehled o 

tématu zabývá vyhledaným nerostným bohatstvím jihozápadní části Krušných hor a jeho 

získáváním od počátku těžby zdejších rud až do první poloviny dvacátého století. Druhá 

část práce se zabývá jejich těžbou a životem v místních báňských lokalitách. V práci jsou 

postupně popisovány nálezy zdejších rud, vývoj a využití znalostí o dobývaných nerostech 

a zavádění těžebních technologií. Samostatně se tato literární rešerše ve svých dalších 

kapitolách věnuje třem význačným báňským lokalitám Jáchymovské hornatiny - 

Abertamy, Boží Dar, Jáchymov. 

Báňské lokality na jihozápadě Krušných hor měly zásadní význam pro vývoj 

českého hornictví a zákonodárství v hornictví. Díky jejich poloze na hranici se Saskem byl 

vývoj těžby a zpracování rud na tomto území ovlivněn i zahraničními učenci.  Vznik těchto 

báňských lokalit byl podmíněn nálezy rud, které zde byly vyhledávány již od dvanáctého 

století. Právě díky nálezům zdejších rud se Krušné hory začaly postupně měnit v nejhustěji 

obydlené pohoří Evropy a přitahovaly neustále horníky, podnikatele, učence, ale i nekalé 

živly. Díky objevům kvalitních stříbrných rud a uranu se na toto pohoří, zejména na jeho 

jihozápadní část, obracel v průběhu staletí i státní zájem. Vzrůstající těžba rud v Krušných 

horách také významně ovlivnila lesní hospodářství na tomto území (nutnost plánování 

těžby a dopravy dřeva, a nové výsadby vykáceného porostu). Rychlý vývoj těžby 

v báňských revírech na Jáchymovsku, vyvolával také neustálou potřebu zavádění nových 

technologií.  

 Život v těchto lokalitách nebyl jednoduchý. Vývoj těžby v popisovaných 

lokalitách byl kolísavý a životní úroveň obyvatel Krušných hor poznamenaly války, 

morové epidemie, hladomory a státní zásahy. Lidé byli nuceni hledat i ve vysokých 

nadmořských výškách také jiné způsoby obživy kromě dobývání rud, a proto na území 

Jáchymovské hornatiny vznikaly také manufakturní provozy se světovým významem. Také 

zemědělství bylo i přes nepřízeň podnebí nutností. Dnešní obyvatelé Krušných hor, místní 
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patrioti a různé spolky, (ať už místní, nebo přeshraniční) vznikající na záchranu památek, 

dnes pracují na zpřístupnění mnoha montánních a historických děl a přiblížení nelehkého 

života v Krušných horách široké veřejnosti.  

V současné době v popisovaných lokalitách probíhají práce na zpřístupnění 

dochovaných a v některých případech takřka nedotčených důlních děl. Jak bylo uvedeno 

v předchozích kapitolách, v tomto roce probíhají práce na různých projektech, vedoucích 

k jejich zpřístupnění a přiblížení široké veřejnosti. Například díky hornickému spolku 

Barbora a Karlovarskému kraji je již zpřístupněna Štola č. 1v Jáchymově, kterou prochází 

naučná stezka Jáchymovské peklo. 

Samotný dnešní Jáchymov je pravděpodobně širokou veřejností vnímán buď jako 

lázeňské centrum, a nebo jako špinavé zapomenuté město v Krušných horách, které 

proslulo především lágry pro vězně nasazené při těžbě uranu, či nechvalným centrem 

prostituce a vietnamských tržnic. Dnešní Jáchymovsko je ale i přes svou nehezkou pověst a 

špatný náhled veřejnosti, krásnou žijící krajinou s všestranným turistickým vyžitím a řadou 

úctyhodných památek. Snad k pochopení významu Jáchymova a jeho okolí pro dějiny 

nejen hornické, ale i České snad přispěje projekt, v rámci programu na podporu zápisu na 

seznam světového dědictví UNESCO, ve kterém RNDr. Michal Urban, CSc. s kolektivem 

zpracoval tři studie o hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří, které právě tyto 

báňské lokality vyzdvihují a popisují jejich jedinečnost a historický význam. Nadějí na 

lepší budoucnost a propagaci památek této hornické krajiny, je letošní prohlášení těchto 

lokalit za památkové zóny, a zápis do rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek, 

kam byly zapsány odvaly a pinky na žíle Schweitzer v katastrálním území Jáchymov.  
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Obr. 12, Model četkového vodotěžního stroje [4] 

Obr. 13, Četkové čerpadlo, poháněné vodním či 

šlapacím kolem, De re metallica libri XII [6] 
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Obr. 14, Četkový vodotěžný stroj; Jiskra, J., [4] 
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Obr. 15, Šlikovský stříbrný dvoutolar; Jiskra, J., [6] 

Obr. 16, Šlikovský stříbrný dvoutolar; Jiskra, J., [6] 


