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Anotace 
 

 

Téma bakalářské práce se zabývá historií rudného dolování v kateřinohorském 

revíru. Sleduje souvislosti s nálezy těţby a následným osidlováním území.  

 

První část práce se věnuje historickému vývoji dolování a popsání nových osad, 

které se zrodily díky impulzu hornictví. Se vznikem osad a rozmachem dolování souvisí i 

rozvoj nových řemesel a zpracovatelských závodů. V této kapitole jsou také sledovány 

majetkové poměry a to konkrétně vlastníci celého panství Červený Hrádek, kam většina 

revíru spadala.  

 

Ve druhé části je práce zaměřena na popis dochovaných památek a pozůstatků po 

těţbě. Turistické zviditelnění by měly přinést nově navrţené turistické stezky, které by na 

tyto památky upozornily.  

 

 

Klíčová slova: těţba, štola, dolování, ţíla, řemeslo, Hora Sv. Kateřiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Summary 

 

The theme of the thesis deals with the history of ore mining in the district of Hora 

Sv. Kateřina. It follows the findings related to the mining and subsequent colonization of 

the territory. 

 

The first part deals with the historical development of mining and describes new 

settlements that were built due to mining impulse. With the establishment of the 

settlements and mining boom relate to the development of processing new plants and 

crafts. In this chapter, are also observed rates and property owners of whole domain of 

Červený Hrádek, where most of the district belonged to. 

 

The second part of the thesis is focused on the description of the preserved 

monuments and the remains of mining. Visit rate of these locations should rise with the 

new proposed nature trails, which would bring more attention to sightseeing. 

 

 

Key words: mining, tunnels, core, craft, Mount St. Catherine 
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1 Úvod 
 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral ke sledování rudné dolování v oblasti 

Hory Sv. Kateřiny v časové kontinuitě. Pro toto téma jsem se rozhodl z několika důvodů. 

K Hoře Sv. Kateřiny mám vztah od dětství. O její bohaté historii jsem toho do nedávna 

příliš netušil, a tak bych se chtěl v této práci blíţe seznámit s historií Hory Sv. Kateřiny i 

jejího blízkého okolí. 

 

Práci zaměřuji jak na historii obecnou, tak především na historii báňskou. Rozvoj 

báňského řemesla je pro kraj, díky četným nalezištím rud, velkým přínosem. Dolování a 

získávání rud se přitom opírá o celou řadu dalších řemesel. V blízkosti báňských nalezišť 

začaly vznikat zpracovatelské závody vytěţeného materiálu. Tomuto odvětví se budu 

okrajově v mé práci také věnovat. Právě proto bych se chtěl postupně zabývat historií 

dolování a následnému rozvoji města a ostatních řemesel souvisejících s těţbou.  

 

Hornictví ovlivňovala řada aspektů, z nichţ nejvýznamnější jsou vojenské 

konflikty, které zasáhly na toto území. Ty značně ovlivňují konjukturu a proto jsem 

rozdělil kapitoly podle dvou významných válek. 

 

Po vytěţení veškerého nerostného bohatství, nastává pro celou oblast Hory Sv. 

Kateřiny těţké období.  Proto se zde začínají formovat nová řemesla, která mají poskytnout 

místním obyvatelům obţivu. Tyto řemesla postupně zdomácní a stanou se tradičními. Ve 

své práci bych chtěl vytyčit časový horizont, kdy se tato řemesla začala postupně utvářet a 

kdy převzala hlavní otěţe nad těţbou.  

 

Pro získávání informací jsem se nejčastěji vydával do terénu. Díky příznivé 

morfologii je řada štol a pozůstatků po těţbě dobře přístupná k nalezení. Cesty k bývalým 

důlním dílům jsou dostatečně dobře popsány. Za historickými informacemi jsem zavítal do 

kniţních archivů Oblastního muzea v Mostě. Malý zlomek dat jsem získal prostřednictvím 

internetu.  
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Hlavním cílem práce bude tedy sledovat časovou posloupnost a následný rozvoj 

zdejší krajiny. Proto jsem si kapitoly rozdělil podle určitých událostí, které v historii 

důleţitou roli. V jednotlivých kapitolách bych chtěl přiblíţit historii a prokázat tak, ţe 

vývoj báňského řemesla plně ovlivňoval další aspekty ţivota zdejších obyvatel. 

 

Dalším cílem práce bude vytvoření turistického poznávacího okruhu, který by 

přiblíţil historii. Po seznámení s historií bych chtěl v mé práci poukázat na dochované 

pozůstatky po těţbě a nově zbudované stavby, za účelem přilákání turismu do zdejších 

končin. Pokusím se vymezit dva turistické okruhy, které by provedly návštěvníky po 

zajímavých a poučných objektech.  
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2 Zmapování revíru, geologická stavba (vývoj) 

 

Předmětem zaměření práce je výhradně střední Krušnohoří. V práci je sledován 

stručný vývoj Krušných hor. Ve sféře středního Krušnohoří se zaobírám na část hor, kde se 

nalézá Hora Sv. Kateřiny.  

 

Toto místo je v rámci Krušných hor tvořené specifickou stavbou, tvoří jistou 

anomálii, kterou nelze nalézt nikde jinde v tomto kerném pohoří. Rozbor území se zabývá 

především stručnou geologickou stavbou, zaměřenou právě na oblast okolo Hory Sv. 

Kateřiny.  Právě tato anomálie byla jedním z důvodů, proč jsem si vybral toto území pro 

téma mé práce.  

 

2.1 Stručný vývoj Krušných hor 
 

Severozápadní pohraničí Čech tvoří v délce 220 km Krušnohorská soustava. Krušné 

hory byly utvářeny poměrně pozdě, kdy se zemská kůra nevrásnila, ale kdy v ní docházelo 

k plošným vertikálním posunům během alpínského horotvorného cyklu. Kus země, kra 

nebo deska se odlomila. Na našem území, byla kra vyzdviţena po délce 130 km, nad 

okolní terén. Vrcholová část kry vytvořila parovinou náhorní plošinu. Od severu k západu 

se terén sniţoval jen velmi zvolna. Jiná situace nastala na severu, kde došlo k velkému 

posunu a jeho následkem vznikl zlom. Pod zlomem se utvořila propadlina, kde se dále 

v průběhu dalších let a důsledků procesu vytvořila hnědouhelná pánev např. Sokolovská, 

Mostecká. [10] 

 

V prvohorách se na místě celé soustavy nacházelo nízké pohoří, sloţené především 

z přeměněných hornin (tzv. šedé a červené ruly, fylity, svory aj.), které bylo zvrásněné 

koncem prvohor při variské orogenezi, v rozsáhlé pásemné pohoří. V tomto období 

pronikly k povrchu hlubinné vyvřeliny. Později ve třetihorách došlo k rozlámání souvislé 

klenby podél zlomů. Morfologicky nejvýznamnější je zlom podkrušnohorský. Podél 

podkrušnohorského zlomu byly relativně vyzdviţeny Krušné hory nad propadlinu dnešních 

uhelných pánví. Krušné hory tvoří kerné pohoří s parovinou plošinou ve vrcholové části a 

prudkými zlomovými svahy ve směru do vnitrozemí. [3] 
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V oblasti Krušných hor byly obnaţeny nejstarší horniny - vyvřeliny i usazeniny. Ty 

se ve starohorách aţ prvohorách dostaly do značných hloubek. Zde za působení vysokých 

tlaků a teplot docházelo k metamorfóze do dnešní podoby. K povrchu zde vystupují 

starohorní aţ prahorní horniny krušnohorského krystalinika. [5] 

 

Základní stavba Krušných hor byla tvořena při variském vrásnění jako součást 

horstva, které se vleklo z Francie do Střední Evropy. V průběhu prvohor a druhohor bylo 

pohoří působením vnějších vlivů zarovnáno v parovinu. Dnešní podoba Krušných hor 

vzniká v aţ ve starších čtvrtohorách v souvislosti s přemodelováním Evropy a 

dramatickými klimatickými změnami. Dnešní podoba reliéfu je přisuzována alpínskému 

vrásnění probíhajícímu ve třetihorách. Stáří Krušných hor je odhadováno na 560 milionů 

let. K povrchu zde vystupují starohorní aţ prahorní horniny krušnohorského krystalinika. 

Krušné hory jsou utvářeny do dnešní podoby během posledních dvou miliónů let, kdy jsou 

odnášeny stovky metrů nejsvrchnějších částí a vystupují do současné výškové úrovně. 

 

 

2.2 Geologická stavba středního Krušnohoří – Kateřinohorská 

oblast 
 

Geologickou hranici střední části Krušných hor tvoří hranice měst nacházející se 

v blízkosti pohoří. V některých případech zasahují hranice měst i do části hor. Hraničními 

městy jsou od západu Chomutov, Jirkov, Horní Jiřetín, Litvínov a Duchcov.  

 

Oblasti Hory Sv. Kateřiny a její okolí (později souborně zahrnuté do 

Kateřinohorského báňského revíru) tvoří v rámci Krušných hor na Mostecku jistou 

anomálii. Je jediným, skutečným rudným revírem v mostecké části Krušnohoří. 

Kateřinohorský rudní revír je vázán na centrální obnaţené partie kateřinohorské klenby, ve 

kterých se objevují nejspodnější horninové soubory, jako jsou ortoruly aţ ţuly s vloţkami 

pararul. Ortoruly a ţuloruly byly v minulosti označované jako červené ruly.  
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Klenba vytváří řadu vrásovitých struktur variabilní velikosti. V posledních letech 

byly v jádru klenby zaznamenány menší výběţky ţul. Ty spadají do středočeského plutónu 

a vytvářejí kamenná moře. Akumulace balvanů jsou k vidění u osady Lesná, na hřebenu 

mezi Kamenným a Vraním vrchem a západně od Hory Sv. Kateřiny. Jsou tvořeny 

biotickou aţ muskovit-biotickou ţulou.  

 

Kateřinohorské zrudnění je zvláštní tím, ţe na rozdíl od ostatních krušnohorských 

loţisek je vázáno na ortoruly. Ty na ostatním území nebývají rudonosné. Nachází se zde tři 

fáze zrudnění. První fáze je zrudněna arsenopyritem, galenitem, hematitem, chalkopyritem, 

chalkosinem, kasiteritem a sfaleritem. Druhou fázi tvoří zrudnění fluoritem a druhou 

generací měděných, olověných a zinkových rud s arsenopyritem. Základní ţílovinu u obou 

fází zrudnění tvoří křemen či rohovec. Ve třetí generaci zrudnění získává převahu kalcit a 

fluorit. Kovnatost celkově ubývá s hloubkou.  

 

Z archivních materiálů je patrné, ţe bylo hornicky ověřeno 22 ţil např. Mikuláš, 

Johannes, Kateřina, Elias. Nejzásadnější pozornost byla upřena na ţílu Mikuláš. Její 

mocnost se pohybovala mezi 0,2 – 1,9 metru. Z rud zde převládal bornit a chalkopyrit. 

Další významnou ţilou byla ţíla Kateřina. Její mocnost dosahovala aţ 1 metru a převládaly 

na ni rudy mědi a stříbra.  

 

Dalším významným centrem těţby je izolovaná černouhelná pánvička u Brandova. 

Představuje drobnou kru sedimentů prvohorního staří, které jsou zaklesnuty do 

krystalinika. Mocnost podle průzkumů představovala 1,7 metru. [5] 

 

2.3 Kateřinohorský revír 
 

Spádová oblast byla ohraničena na severu státní hranicí. Propojenost se Saskem je 

zřejmá. Zabývat se okolnostmi za státní hranicí ovšem není potřeba, pouze v některých 

případech je vhod uvést společné propojení místní těţby a zpracovatelských podniků.  

Krajní hranici spádové oblasti tvořila na západě obec Načetín, kde se dobývalo zlato, 

stříbro a cín. Od Načetína pokračovala hranice východně směrem k Chomutovu a Jirkovu, 

kde na jejím pomezí byla obec Otvice. Od Otvic zasahovala hranice podél Jezeří a Černic 
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na kraj Litvínova k Horní Vsi. Z kraje Litvínova pokračuje hraniční pásmo revíru do Oseka 

a přes Dlouhou Louku zasahoval revír aţ do Dubí. Z Dubí se vrací zpět přes Fláje, Český 

Jiřetín, podél Klínů do Hory Svaté Kateřiny. Uvnitř na ploše revíru byly další důleţité obce 

např. západně od Hory Sv. Kateřiny poloţený Brandov, kde se těţily ţelezné rudy a uhlí. 

Dále sem patří Kalek, jehoţ osídlení souvisí s těţbou ţelezných rud. Kolem Hory Sv. 

Kateřiny jsou to obce Malý Háj, Lesná, Pyšná a Nová Ves. V obci Pyšná byl dobýván 

magnetit. Asi čtyři kilometry od Nové Vsi bývala dnes jiţ zaniklá obec Červená Jáma, kde 

byla těţena ţelezná ruda.  

Hora Sv. Kateřiny se stala, především kvůli rozsáhlým nalezištím, centrem 

báňského revíru. To podtrhuje působnosti zdejšího Horního úřadu, který sídlil přímo ve 

Obrázek 1: :: Rozsah revíru Hory Svaté Kateřiny.  Zdroj: Petr Jenčárek - Hornictví v 

Hoře Svaté Kateřiny za feudalismu 
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městě. Jeho vznik v místě nelze přesně datovat. Je však vysoce pravděpodobné, ţe zde 

vznikl brzy po roce 1528. První dochované zmínky o jeho činnost jsou z roku 1536. 

 

Rozloha kateřinského báňského revíru se v průběhu času mění. Jejím měřítkem 

není rozloha, ale forma tzv. propůjček. Tyto údaje vypovídají hlavně o výši zdejší těţby. V 

potaz také bereme skutečnost, ţe všechny propůjčky nebyly v horní knize zaznamenány. 

V období rozmachu kateřinského hornictví tj. 1556 – 1633 je zaznamenáno v horní knize 

511 propůjček. To je v průměru 6,6 na rok. V následujícím období let 1634 - 1713 se počet 

propůjček sniţuje na 58, coţ průměrně činí pouze 0,7 na rok. Tyto záznamy jasně 

poukazují na úpadek zdejší těţby. V letech 1714 – 1786 je registrováno pouze pět 

propůjček. Tyto data dokládají vysokou koncentrovanost místní těţby. 

 

V letech 1634 – 1713 je rozloha kateřinského horního úřadu vymezena lokalitami 

Načetínem, Otvicemi, Kunraticemi, Horní Vsí u Litvínova, Dubím, Kalek, Gabrielina huť 

a Brandov. V následujícím období se počet lokalit spadající do kompetencí kateřinského 

horního úřadu nadále zmenšoval. V rozmezí let 1714 -1786 se území zkoncentrovalo do 

dvou lokalit, Hory Sv. Kateřiny a Brandova. [6] 

 

 

Obrázek 2: :Mapa důlního revíru z roku 1767. Na mapě jsou podrobně vyznačena důležitá důlní díla. Zdroj: SOA 

Litoměřice pobočka Most 
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3 Historie dolování, střediska těžby 

 

Osidlování Krušných hor souvisí s postupným objevováním a vyuţitím rud. 

Specifická geologická stavba Krušných hor, kdy k povrchu vystupují vzácné rudy a jsou 

dobře přístupné pro těţbu, podnítila usazování nových obyvatel. Nově příchozí obyvatelé 

začali kolonizovat hory právě díky rozsáhlým nalezištím. Osídlení v Krušných Horách 

bylo zpočátku řídké a rozptýlené, neboť se obyvatelstvo nemohlo v  potřebné míře opírat o 

zemědělství ani v bezprostředním okolí. Většina z nově utvářených měst byla poloţena v 

takové nadmořské výšce a nehostinných podmínkách, ţe se zde některé druhy obilí 

nemohly pěstovat vůbec např. pšenice, jiné potom ve velmi omezeném rozsahu např. oves, 

ječmen nebo ţito. Tyto oblasti jsou proto ve značné míře závislé na dovozu potřebných 

surovin. 

 

Hornictví zaţívalo značný vzestup od 2. poloviny 15. století a to zejména ve střední 

Evropě. Rozvoj hornictví se týká bezpochyby krušnohorské oblasti, kde začínají vznikat 

nové hornické osady povýšené na města a městečka. Vzhled a uspořádání nově vzniklých 

městeček se od sebe příliš nelišil. Důraz byl kladen na funkčnost. Je však zřetelné, ţe 

půdorys městeček byl důkladně promyšlen. Kolem čtvercových náměstí vzniká síť 

pravoúhlých ulic s obytnými domy. Typickým příkladem renesančního města je 

Marienberg. Nově vzniklé osady se rozbíhaly v celém pásu Krušných hor od západu na 

východ. Mezi nové vzniklé lokality městského charakteru patří např. Horní Blatná, Boţí 

dar, Jáchymov, Měděnec, Hora Sv. Šebestiána, Hora Sv. Kateřiny, Hrob a Krupka. 

Městské lokality na české straně Krušných hor se vyvíjely o poznání pomaleji, neţ 

sousedící saská městečka. Ty, které vznikly bez impulsu hornictví, začaly být těţbou 

v průběhu let značně ovlivňovány. [7] 

 

  Rozmach těţby měl pro vývoj sousedících oblastí dvojího významu. Primárně 

hornictví podněcovalo usazování nových obyvatel, kteří se specializovali přímo na těţbu 

rud a ostatních materiálů. Sekundárně hrála důleţitou roli v tom, ţe ve střediscích těţby a 

jejích okolí vznikal průmysl specializující se na zpracování vytěţeného materiálu. Kolem 

center těţby byly budovány hutě, hamry apod. 
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Se zvyšováním objemu těţby začíná získávat Hory Sv. Kateřiny na významu. 

V blízkosti města byla největší a nejbohatší naleziště rud. Díky této skutečnosti se město 

stalo spádovou oblastí celého území a pro báňskou činnost mělo zásadní vliv.  

 

K označení města jménem Hora Sv. Kateřiny se váţe zajímavá pověst. Dle staré 

legendy, slouţila u vrchnosti v místě dnešního města sluţka Kateřina. Ta jako kaţdý den 

sekala trávu, kdyţ náhle při sekání narazila na stříbro. Od této doby se město začalo 

nazývat Hora Sv. Kateřiny. Svatá Kateřina se také stala patronkou místních horníků a 

farního kostela. Sv. Kateřina je téţ vyobrazena v městském znaku. 

Rozvoj celého regionu se dá rozdělit do několika kapitol. [16] 

 

Obrázek 3: Letecký snímek města Marienberg, které bylo vybudováno podle klasického saského renesančního 

projektu. Je zde patrné pravoúhlé uspořádání ulic kolem čtvercovitého náměstí.  Zdroj: www.marienberg.de 
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Obrázek 4: : Satelitní snímek města Hora Svaté Kateřiny. Ze snímku je zřejmé, že při budování města byla snaha 

o dodržování saského renesančního projektu, ovšem výstavba byla modifikována pro místní kopcovitý terén. 

Zdroj: www.maps.google.com 

 

3.1 Období od počátku historické dobry do Husitských válek 
 

 

O nejstarším sledovaném období se nedochovalo mnoho zpráv. Ve 12. a 13. století 

je zaznamenána plošná kolonizace nových území. Ubývalo lesů a krajina se začala 

kultivovat. Obyvatelstvo díky volnosti pohybu začalo migrovat. Byly zakládány nové 

vesnice a osady. [12] 

 

Celé území statutárně spadá pod panství Červený hrádek. Panstvím vedla řada 

starých cest, které spojovaly důleţité oblasti. Je doloţená cesta ve směru severně od 

Flájského potoka, směrem kolem Kateřinského potoka aţ ke Komořanskému jezeru. 

Existence této cesty spadá do 12. století. První obyvatelé se začali usazovat v blízkosti 

cest. Další vlnu kolonizace zdejšího nehostinného kraje podnítila dobře přístupná 

povrchová naleziště rud. Ta vystupovala na povrch a tak k těţbě nebyly zapotřebí ţádné 

sloţitější nástroje. První doly začaly vznikat v 15. století. V roce 1419 jsou rozpoutány 

Husitské války a tak je rozvoj a osidlování pozastaveno. Při taţení husitů do Saska 

docházelo k velkému plenění Krušných hor. [6] 
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3.2 Období od konce Husitských válek do konce Třicetileté 

války 
 

Zásadní zlom přichází v roce 1473. V tomto 

roce získává panství Červený hrádek krupský patricij 

Lorentz Glatz von Althof. Nový majitel byl velice 

znalý těţby a snaţil se na svých pozemcích rozvíjet 

báňskou činnost. Jiţ dříve díky dolování zbohatl. 

V údolí u Kateřinského potoka vzniká malá osada, 

která se začíná čím dál více koncentrovat na těţbu.   

K rozvoji těţby určitě přispěla i příznivá 

morfologie terénu, umoţňující dobývat značnou část 

loţiska štolovým raţením. V počátcích byly 

soustředěny kutací práce na doly Mikuláš a Starý obecní důl. Tyto doly byly provozovány 

bez účasti cizího kapitálu. Těţila se zde především měď.  

 

3.2.1 16. století 
 

V roce 1516 umírá Lorentz Glatz von Althof. Panství Červený Hrádek odkazuje své 

dceři Anně. Anna byla provdána za Šebestiána z Veitmile, který jiţ dříve zbohatl na 

dolování v Krupce. Šebestián, jakoţto dobrý báňský odborník a vynikající podnikatel, 

nemohl ponechat bez povšimnutí výsledky, které vykazovala tato krušnohorská osada. 

Proto ji také roku 1517 udělil výsadní postavení v rámci svého majetku. Svého rozhodnutí 

opravdu nemohl litovat, neboť se nedlouho poté objevila na Městském vrchu stříbrná ruda. 

Objevení četných loţisek stříbra na Městském vrchu přiměla Šebestiána k povýšení Hory 

Sv. Kateřiny na Horní město. Úřadující český král Ferdinand I. potvrdil 2. února 1528 

vznik města Hora Sv. Kateřiny a udělil mu privilegium místního a výročního trhnu. Město 

mohlo uţívat městský znak a pečetit zeleným voskem. Brzy po tomto datu vznikl ve městě 

i báňský úřad, který spravoval celý Kateřinský báňský revír.  

Obrázek 5: Obrázek 6: Horníci v 

pracovním oděvu v 15. století. [8] 
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Obrázek 6: Vyobrazené město Hora svaté Kateřiny na Městském vrchu z výřezu důlní mapy. Mapy pochází z 

roku 1751. zdroj: SOA Litoměřice pobočka Most 

Původní osídlení bylo situováno v údolí Kateřinského potoka, osada se nazývala 

„Im Grunde“.  Nové město začalo vznikat na Městském vrchu. Město Hora Svaté Kateřiny 

bylo budováno podobně jako okolní sousedící města v renesančním stylu. Jedná se o tzv. 

Saský projekt. Ve městě je tato snaha zřejmá. Uspořádání ulic je pravoúhlé kolem 

obdélníkového náměstí. Na české straně krušných hor je dodrţování tohoto systému 

značně sloţité, neboť místní kopcovitý terén není pro tento projekt ideální. Bylo tedy nutné 

modifikovat uspořádání pro zdejší podmínky. 

 

Hlavní část města se rozkládala na Městském vrchu. Střed lokality tvořilo velké 

čtyřúhelníkové náměstí, to bylo jediné ploché místo celého areálu. Půdorys města byl 

pravoúhlý s kostelem postaveným nepatrně od středu města. Ulice vycházející z náměstí 

překonávaly velké terénní nerovnosti, proto nemohl být zcela dodrţen systém pravoúhlého 

uspořádání ulic. Druhá část města se rozkládala v údolí pod Městským vrchem. Údolí 

začínalo na západě leţícím „Grundem“, ke kterému se napojovala skupina domů. Osídlení 

se táhlo do údolí Hraničního potoka, na kterém se vyskytovala řada mlýnů. 

 

Ustanovení Hory Sv. Kateřiny jako horního města přilákalo do města řadu 

obyvatel. Počet příchozích obyvatel úměrně roste v závislosti na nalezištích rud. Je zde 

patrný trend jako např. v Jáchymově, kdy se zvyšováním těţby úměrně roste počet 

obyvatel. O skutečném stavu obyvatel se nedochovaly ţádné zmínky. Ve větších horních 

městech je odhadováno v době rozkvětu hornictví 15 obyvatel na jeden dům. Pro horu Sv. 

Kateřiny se odhaduje 10 obyvatel v jednom domě. V první polovině 16. století lze na 

území Hory Sv. Kateřiny odhadovat 177 domů. [6] 
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O počtu horníků mezi obyvateli se v předbělohorské době nedochovali ţádné 

zprávy. Lze odhadovat, ţe v době hornické konjunktury v 1. polovině 16. století jich musel 

být značný počet. Zmínky uvádějí, ţe v revíru působilo aţ 500 horníků. Jejichţ pravost 

ovšem není moţné ověřit. V předbělohorské době se setkáváme s tzv. mobilními horníky, 

kteří sem přicházeli v dobách rozvoje hornictví. Pokud nastal útlum těţby, horníci 

migrovali dále do oblastí, kde se otevíraly nové doly. 

 

O technické stránce dolování v předbělohorské době se nedochovaly ţádné zmínky. 

Není tedy známo, jakým způsobem se razily štoly a jaké nástroje se pouţívaly. Další 

neznámou je dostoupená hloubka těţby. Lze tedy přepokládat, ţe v kateřinském revíru 

převládaly stejné podmínky a shodné technické principy jako v okolních městech 

Krušnohoří. V blízkosti Lesního potoka probíhaly v malém mnoţství zlaté ryţe.  

 

„K dobývání rudných ţil stačilo jen několik základních nástrojů, různé druhy 

mlátků, kladiv, perlíků, pucek a špičáků, mnoho ţelízek, klínů, ţelezných sochorů, tyčí, 

páčidel. Pro odklízení rubaniny se pouţívaly škrabky, hrabice a lopaty. Pro tesařské práce 

sekery a pily. K vytěţení rubaniny na povrch slouţily dřevěné, ţeleznými obručemi obité 

okovy, zavěšené na lanech rumpálů, jeţ se uţívaly i k čerpání spodní vody. Ve štolách a 

pro odvoz rudy ke stoupám bylo pouţíváno koleček a kár. Vytěţená ruda se před 

upravováním ještě třídila na sítech.“ [9] 

 

Vytěţená měď z blízkosti Hory Sv. Kateřiny byla tavena v místní huti. Vytavenou 

černou měď je potřeba dále jemně upravit na vycezovací huti. Zde se za pomocí olova 

oddělovalo vícestupňovým tavícím procesem od mědi stříbro. Tento proces patřil 

k vrcholným hutnickým technologiím. Vycezovací huť v Hoře Sv. Kateřiny nikdy nebyla 

zbudována. Díky příznivému terénu a mnoţství vodních zdrojů, které byly později 

vyuţívány ke hnací síle, byla nepatrný kousek nad Olbernhau roku 1537 vybudována 

vycezovací pec. V témţe roce byl postaven nejstarší ze 4 hamrů v Grünthalu. Zařízení 

slouţilo ke zpracování ţeleza strojním kováním. Nadhazovací kladivo bylo poháněné 

vodním kolem.  Huť se označovala Saigerheute Grünthal.  
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Rozkvět zdejšího hornictví nemohli nechat bez povšimnutí obchodníci. Movití 

majitelé saských obchodních domu disponují finančním kapitálem. Spojili se s lidmi, kteří 

ovládali báňské řemeslo a měli pro jeho vykonávání potřebné nástroje. Společně tak 

vytvořili těţařské společnosti a začali tak pronikat do zdejšího revíru.  

 

Nejvýznamnějšími obchodníky té doby byli Fuggerové. Byl to rod obchodníků a 

bankéřů, jejichţ vliv sahal aţ na královské dvory. Díky prozíravosti Jakuba Fuggera se 

začali orientovat na obchod se stříbrem a mědí. Podporovali tedy i báňskou činnost. Ve své 

době je tvoří první nadnárodní monopol. Jiţ roku 1539 norimberský obchodník Conrad 

Weber, s norimberským měšťanem Hansem Lynharten pronikli k místní produkci mědi. 

Tito dva společníci se podíleli také na zrodu vycezovací huti v Grünthalu. Díky huti a 

obchodní smlouvě, ovládli veškerou místní produkci mědi. V této době zde také působili 

bánští činitelé ze saské části Krušnohoří, z Altenbergu a Marienbergu. Obchod s mědí byl 

velmi výnosný. Rozprostíral se přes celou Evropu, avšak s centrem v jiţním Německu. [6]  

 

V roce 1549 jsou dochovány zmínky o městečku Brandov které je vzdálené několik 

kilometrů severozápadním směrem od Hory Sv. Kateřiny. Vznik Brandova byl provázán 

s těţbou ţelezné rudy, mědi a stříbra. Bylo zde těţeno také dřevo, které bylo pro báňské 

řemeslo nesmírně důleţité. [13] 

 

Změna vlastníků nastává v roce 1554, kdy panství Červený Hrádek kupuje další 

báňský odborník a schopný podnikatel Kryštof z Karlovic. S rokem 1555 je spojena 

zmínka o Kalku, který se nacházel jihozápadním směrem od Hory Sv. Kateřiny. Tato 

oblast byla osídlena díky nalezištím ţelezné rudy v kopečku, kde dnes stojí kostel. 

Vytěţená ruda byla přímo v místě zpracovávána na starém hamru. Z rudy se vyráběl plech. 

V následujících letech začal podnik upadat. [17] 

 

Nejvýznamnějším důlním dílem kateřinského revíru byla štola Sv. Mikuláše leţící 

v tzv. staré měděné ţíle v blízkosti města Hory Sv. Kateřiny. Na této ţíle leţelo mnoho 

dolů, ovšem dochovala se jen štola Sv. Mikuláše. Byly zde naleziště cínu mědi a později i 

olovnatých rud. Zmínky o této štole pocházejí z roku 1557. Mezi další měděná díla jsou 

řazeny důl Sv. Jana (označovaný téţ starý obecní důl), doly Staré ţeny, Veselá mysl a 
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Telecí hlava. Všechny tyto doly byly raţeny do Městského vrchu. K tomuto datu se 

objevují zmínky o další hornické lokalitě v revíru nedaleko Horní Vsi. Vzniká Červená 

Jáma. Označení vzniklo díky načervenalé barvě břehů místních vodních toků. Zbarvení 

způsobuje ţelezná ruda, konkrétně hematit. Loţiska hematitu zde byla objevena jiţ na 

začátku 16. století. Ruda byla získávána z jam. V letech 1557 – 1585 se zde vystřídalo 

několik těţařů. Ti dolovali na několika místech v okolí. [14] 

 

V roce 1579 se dostává celé panství do majetku Lobkoviců. V jejich područí ovšem 

nezůstává dlouho. O rok později byla rozfárána štola sv. Kříţe na Sobolím vrchu, která 

sledovala stříbrné ţíly. Štola byla raţena v bořivé hornině a i přestoţe byla opatřena 

výdřevou, celá se zbortila a zašla. Panství Červený Hrádek se přidalo roku 1594, 

následkem zkonfiskování, k majetku krále Rudolfa II. Hora Sv. Kateřiny se tak stává 

z poddanského města městem královským. Právě v této době vzniká horní řád. V druhé 

polovině 16. století, kdy dochází k úpadku těţby, se počet domů pohybuje od 134- 142. 

Téměř tři čtvrtiny domů jsou vystaveny na Městském vrchu. 

 

3.2.2 17. století 
 

Na počátku 17. století je město stále součástí majetku panovníka Rudolfa II.  Ani 

Rudolf II. si však kvůli finanční tísni způsobenou nešťastnou tureckou válkou nemohl 

Horu Sv. Kateřiny ponechat a ta se tak roku 1605 dostává do moci Adama Hrzána 

z Harasova. Ten však musí panovníkovi sloţit slib, ţe ve městě a vůbec v celém panství 

budou zachovány horní výsady. Stejně tak musí zůstat nedotčena královská práva. Jedná se 

např. o zákazu ukládat horníkům robotu nebo jiné omezení. Hora Sv. Kateřiny se tak stala 

opět městem poddanským.  

 

I přesto, ţe musel Adam Hrzán sloţit výše uvedený slib, nastává velký úpadek 

města. Je to kvůli odlišné politice, kterou zde praktikoval rod Hrzánů. Nastávají vleklé 

spory s kateřinskými měšťany, neboť Adam Hrzán vystupoval přímo proti městskému 

hospodářství. Rod Hrzánů byl několikrát panovníky napomínán za postoj, který k městu 

zaujal. Ovšem ţádné napomenutí nezlepšilo špatnou situaci ve městě.  
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Nepříznivé podmínky, které nastavil Adam Hrzán, souvisejí s poklesem místní 

těţby. Po úpadku těţby se většina prací soustředila na udrţovací práce, které ţádný 

technologický postup v technikách dolování nepřinesly. Dá se tedy předpokládat, ţe 

techniky zůstaly stejné jako v 16. století. Spory s majitelem panství vyvrcholily v roce 

1610, kdy nechal lakomý majitel zavřít tavící huť a nechal ji přebudovat na krčmu, ve které 

nařídil čepovat pivo ze svého pivovaru. Vytěţená ruda musela být vyváţena ke zpracování 

do Saska. Tímto jednáním způsobil Adam Hrzán škodu i králi. [6] 

 

I přes celkový úpadek dolování v revíru, rozkvétá osada Načetín. Zde bylo za vlády 

Adama Hrzána objeveno zlato, stříbro a měď. Tyto vzácné kovy se v přímo v Načetíně 

dobývaly. V následujících letech zasahuje město pohroma v podobě epidemie moru. 

Epidemie propukla v Hoře Svaté Kateřiny v letech 1611-1614. Vymíraly celé rodiny a 

počet obyvatel se tak dále sniţuje kolem pěti obyvatel na dům. Další nepříznivý dopad na 

hornictví je propuknutí třiceti leté války v roce 1618. Hospodářská situace se značně 

zhoršila.  

 

V roce 1632 zasahuje přímo do města 30ti letá válka. Mnoho obyvatel hornických 

osad uprchlo do lesů, další část obyvatel emigrovala z náboţenských důvodů do 

sousedního Saska. Ti jsou označováni jako exulanti. Přímo městem putovalo valdštejnské 

vojsko a 200 mušketýrů se usadilo na několik měsíců. Po odchodu vojsk zůstalo město bez 

potravin a zásob. Vojáci spolu se zásobami odvezli veškerou měď. Začalo hroucení místní 

těţby. Na štole Sv. Mikuláše byly prováděny udrţovací práce. [16] 

 

Extrémně nepříznivé poměry třicetileté války se pochopitelně odrazily i ve velikosti 

města a jeho lidnatosti, kdy je zde pouze 87 obydlených domů. Můţeme to zjistit 

z důleţitého pramenu z poloviny 17. století z Berní ruly, ta byla pořízena k daňovým 

účelům a zachytila soupis usedlostí ve městě. Revize berní ruly z roku 1675 ukázala, ţe 

počet zdejší domů, které jsou obydlené, klesl aţ na počet 85. Nepříznivá situace se 

projevila na počtu horníků, kteří zde působili. Zpráva Georga Sattlera z roku 1622 o 

zdejším stavu hornictví uvádí, ţe na staré měděné ţíle v dole Sv. Jana působilo 50 dělníků. 

Nelze tedy předpokládat, ţe by na ostatních horních dílech v regionu bylo zaměstnáno více 

lidí. Je tedy patrné, ţe za hormistra Georga Sattlera nepřesáhl počet zaměstnaných 
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v hornictví 100 lidí. Po roce 1633 je počet lidí zaměstnaných v hornictví nulový. 

Zahraniční kapitál působil na těţbě v revíru, jen pokud měl zaručen zisk. Proto se kvůli 

úpadku těţby na několik let z revíru stáhnul. 

 

3.3 Období od konce 30. leté války do začátku 19. století  
 

 

Po válce bylo hornictví v celém panství Červený Hrádek ve velkém útlumu. 

K tomu navíc přispěli i vlastníci Hrzánové z Harasu, kteří se podíleli na pokračujícím 

útlaku místních obyvatel. Následky války odezněly aţ za několik desítek let příchodem 

nových obyvatel a opětovnou orientací na těţbu. 

 

Jako první vystupuje z úpadku Červená Jáma. Roku 1652 získal Červenou Jámu do 

svého vlastnictví krupský patricij, u něhoţ se usazovali exulanti, August Rothe. Ten měl 

s místní lokalitou zajímavé plány, které však nebyly uskutečněny, jelikoţ majitel náhle 

umírá. V roce 1682 se za vlády Ferdinanda Viléma z Lobkovic, Červená Jáma dočkala 

přeci jen rozkvětu. Začala se zde těţit ţelezná ruda ve velkém rozsahu. Díky tomu roku 

1685 vzniká v místě rozlehlá hornická osada. Vytěţená ruda se sváţela do údolí 

Kundratického potoka, kde stály vysoké pece.  Později v údolí vzniká dnešní osada Vysoká 

Pec. [14] 

 

Roku 1695 byla vybudována přímo v Načetíně vysoká pec spolu se zkujňovací 

výhní a jedním hamrem. Část rudy ke zpracování se dováţela z Mezilesí, část byla těţena 

v místním dole Jindřich.[17] 

 

3.3.1 18. století 
 

 

Roku 1707 je nucen rod Hrzánů z Harasova prodat Horu Sv. Kateřiny Janu 

Adamovi z Lichtenšteina. Město se tak konečně dostalo ze stoletého útlaku, který na něj 

byl rodem Hrzánů z Harasova vytvářen. 
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Následky třicetileté války začaly být zacelovány aţ na počátku 18. století, kdy je 

potvrzen příchod nového obyvatelstva. V této době se jiţ vyskytuje první zpráva o 

skutečném počtu zdejších obyvatel z tereziánského katastru. Ve své době představuje 

nejúplnější statistiku obyvatelstva. Z jeho záznamů je patrné, ţe na počátku 18. století 

obývalo Horu Sv. Kateřiny 622 lidí. Díky novému rozkvětu hornictví a novému druhu 

zaměstnání, jako je např. punčochářství, počet obyvatel v tomto století nadále stoupal. 

V 18. století s rozvojem těţby je patrný příchod pracovních sil působící v hornictví. 

V období znovuzrození kateřinského hornictví v roce 1713 se kutací práce soustředily 

hlavně na štolu Sv. Mikuláše a na důl Kateřiny v Městském vrchu. Ostatní díla, ve kterých 

probíhaly kutací práce, jako jsou např. Tereziánská štola, štola Sv. Vojtěcha, důl Sv. 

Antonína, důl Sv. Jana apod., neměly v porovnání s dříve zmíněnými štolami příliš velký 

význam. Kromě mědi a stříbra se pravděpodobně u Brandova těţila ţelezná ruda.  

 

Většina horníku dolovala v okolí Městském vrchu a to zejména na štole Sv. 

Mikuláše. Počet horníků pracujících v této štole tvořil v průběhu let 76-84% z celkového 

kateřinského revíru. Dalším významným horním dílem na Městském vrchu byl důl Sv. 

Kateřiny s průměrným počtem 5.5% pracovní síly. Počet lidí zaměstnaných v hornictví 

dosahoval v tomto regionu 10-20%. [6] 

 

Naopak objem těţby v Červené Jámě se tenčí. Lokalita postupně upadá, aţ roku 

1711 zaniká úplně. Obyvatelé přesídlili do Vysoké Pece. Ve dvacátých letech 18. století 

dominují v Hoře Sv. Kateřiny dvě těţařstva. První těţařstvo tvořil stát, město a domácí 

těţaři. Ti pracovali na severní části Mikulášské ţíly. Druhé těţařstvo tvořili převáţně těţaři 

z Lipska, kteří byli soustředěni na kříţení Mikulášovi štoly s ţilou Kateřina. Veškerá těţba 

tak byla soustředěna na městském vrchu a v okolních místech jiţ neměla takový význam. 

Pro období 18. století jiţ nalézáme více zpráv a záznamů o technikách dolování. Bylo 

potřeba pronikat do větších hloubek, z čehoţ vyplývaly větší nároky na techniky dolování. 

Horníci jsou nuceni vyřešit také řadu problémů, které souvisejí právě s pronikáním do 

větších hloubek.  
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Obrázek 7: Nástroje používané pro těžbu. A. želízko, B. zasekáváček, C. želízko žumpové, D. Skalní klín, E. klín, 

F. hrubý klín, G. plechová klín, H. dřevěná rukojeť, I. v želízku zasazená rukojeť. [1] 

 

K běţnému hornickému nářadí se přidává střelný prach, který se pouţívá pro 

rozrušování horniny. Sloţitější metody jsou také pouţívány v boji proti podzemní vodě. 

V roce 1719 byla vyhloubena umělá šachta, která měla slouţit pro odčerpávání důlních vod 

na štole Sv. Mikuláše. Na umělé šachtě se ještě v témţe roce objevuje vodní kolo. Toto 

kolo pohání voda, která je přiváděna umělým kanálem nazývaným Heinzengraben 

vedeným od Hraničního potoka. [21] 

 

Ukončení načetínské ţelezárny spadá do roku 1749. Tohoto roku byla zrušena 

výroba a přemístěna právě do Kalku. Ke konci století se ve vsi začala rozvíjet produkce 

hřebíků, vznikla zde Rauscherova továrna. [15] 

 

V  2. polovině 18. století nastává situace, kdy záznamy jasně ukazují, ţe horníci ve 

většině případů pocházejí z Hory Sv. Kateřiny, mají zde dům a dokonce se zde narodili. 

Nesetkáváme se zde tedy s migrujícími horníky, jak tomu bylo v minulosti.  Je patrné, ţe 

mají vazbu na zdejší prostředí. Proto pro ně bylo velkým problémem vyřešit svoji situaci 

v době úpadku hornictví v šedesátých letech 18. století. Proto se setkáváme s rozvojem tzv. 

náhradních profesí. 

 

V průběhu 18. století do města opět zasahují válečné události. Nejhorší konflikt je 

zaznamenán roku 1759, kdy město přepadli Prusové a ţádali výkupné ve výši 1000 

říšských tolarů. Přepadání města se ještě několikrát opakovalo. [4] 

 



 Jan Rosenbaum: Rudné dolování v kateřinském báňském revíru 

 

20 

2011 

V roce 1771 získává celé panství za jeden milion zlatých hrabě Alexandr von 

Johann Rottenhan. Nový majitel se ujal i Kalku a odstartoval prudký rozvoj místních 

ţelezáren, které přebudoval na velký podnik. Na ţelezárnu zde navázala výroba hřebíků. 

Na konci 18. století byly součástí ţelezáren 2 vysoké pece, 3 válcovny tyčí a hamr na 

nářadí. Valná většina místních obyvatel byla zaměstnána právě v ţelezárnách.  Z let 1756 – 

1770 se dochovaly údaje o počtu lidí zaměstnaných v hornictví. V kateřinských dolech 

působilo průměrně 71 lidí, z toho 50 lidí pracovalo na štole Sv. Mikuláše.  

 

Obrázek 8: Kolmý řez štolou Mikuláš z roku 1793 v měřítku 1:50.  Zdroj: SOA Litoměřice pobočka Most 

 

Více informací je v souvislosti se štolou Sv. Mikuláše známo z roku 1774, 

především díky záznamům mineraloga Jakuba Johana Ferbera. Z jeho zpráv je patrné, ţe 

štola měla délku chodbice 476 metrů a hloubku 119 metrů. Uprostřed této hloubky se 

nacházelo mechanické vodní kolo. To bylo vysoké asi 8,5 metru a mělo sedm lopatek. 

Kolo bylo vyhotoveno za účelem odčerpávání hloubkové vody, roční průměr vyčerpané 

vody činil 15 litrů za minutu. V období zimních oblev se objem vyčerpané vody zvětšuje 

na 31 litrů za minutu. Toto vodní kolo je označováno za vrchol zdejší báňské techniky. [4] 

 

V roce 1779 zaloţil Alexandr von Johann Rottenhan ves s názvem Gabrielina Huť. 

Osada byla dříve součástí Kalku. Leţela asi 4 km jihozápadně od Brandova. V období 

mezi roky 1778-1780 zde nechal majitel panství Červeného Hrádku, vybudovat ţelezárnu. 

Tu pojmenoval na počest své dcery Gabrielinou Hutí. Zdejší podnik si zpočátku vystačil 

s jedním hamrem ke zpracování ţeleza. Ke konci 18. století byl podnik rozšířen a 

zmodernizován. Gabrielina Huť disponovala vysokou pecí, drtírnou rudy, cínovnou, čtyřmi 

hamry, z nichţ jeden byl plechařský a tři tyčové. Bylo zavedeno zuţitkování odpadních 

produktů. Z těchto odpadních materiálů se vyráběla mořidla, barviva apod. Zpracovávala 

se zde ruda vytěţená z jejího okolí např. Brandov. [15] 
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O rozdělení pracovních činností v předbělohorské době, nejsou jako v ostatních 

případech, zachovány ţádné materiály. V 18. století se dělníci v hornictví rozdělovali 

technicky do tří kategorií, na havíře, pomocné dělníky a chlapce. Toto dělení bylo shodné 

s ostatními lokalitami v Krušnohoří. Havíři měli nejlepší osazení, najdeme mezi nimi 

rozlišení na mistry, tovaryše a učedníky v řemeslně - cechovním smyslu. Podobné 

rozdělení panovalo i ve zbývajících dvou skupinách. K úpravě rud a dalším 

nekvalifikovaným pracím byly zaměstnávány kromě chlapců i ţeny. Samostatnou skupinu 

tvořili důlní tesaři, kováři, formani a lidé zaměstnaní v hutích. Počet profesí působících 

v hornictví se lišil v jednotlivých obdobích hornické konjunktury a úpadku. V období 

rozvoje kateřinského hornictví zde působilo aţ 21 profesí, naproti tomu v dobách úpadku 

se počet profesí zmenšil na 5. 

 

Snahu zdokumentovat výši těţby lze s určitou jistotou stanovit aţ po roce 1713. Pro 

toto období se nalézá větší mnoţství pramenů. Přesto jsou údaje mezerovité a nelze je určit 

souvislou statistickou křivkou. Dochovaly se zmínky z období let 1714 – 1786 o mnoţství 

mědi a stříbra, které bylo vytěţeno v Hoře Sv. Kateřiny. Za 72 let bylo vytěţeno 2631 kg 

stříbra a 272 550 kg mědi (tj. 36,5 kg 

stříbro/rok a 3785 mědi/rok). 

 

Roku 1808 je definitivě ukončen 

kateřinský báňský úřad. Činnost úřadu je 

zastavena a agenda předána báňskému úřadu 

do Hrobu, pod který spadá celý revír. Postupně 

je ukončena těţba rud, kterou definitivně 

střídají náhradní řemesla.  Tradice řemeslné 

výroby se drţí v kraji dosud a stala se typickou 

obţivou místních obyvatel. 

 
 

 

Obrázek 9: Vnitřek štoly Mikuláš z roku 1919. 

Zdroj: Oblastní muzeum Most 
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3.4 Období od počátku 19. století do současnosti 
 

V roce 1809 panství získává po smrti svého otce Gabriela. Ta byla provdána za 

hraběte Jiřího Buquoye, který na svých panstvích podporoval rozvoj průmyslu. Snahy o 

obnovení těţby jsou patrné takřka po celé století. Probíhal velký počet důlních průzkumů. 

V roce 1835 došlo k  profárání důlních prostor. Na jeho základě se utvořilo těţařstvo 

„Katharina-Frischglück und Nikolai Zeche“. Šlo o těţařstvo, které vzniklo za přispění 

občanů Hory Sv. Kateřiny. Investiční kapitál tvořil sto tisíc zlatých.  Fungování tohoto 

těţařstva netrvalo dlouho, neboť roku 1849 se báňská činnost omezila opět pouze na 

udrţovací práce, aby alespoň byla zachována horní privilegia města.  

 

V 19. století se výroba v ţelezárnách v Gabrielině Huti plně zaměřila na výrobu 

plechů, všechny dosavadní hamry byly přeměněny na plechařské. V roce 1835 byla 

přistavěna válcovna plátů.  

 

Posledním feudálním drţitelem Hory Sv. Kateřiny, jakoţ i celého panství, se stává 

v 1. Polovině 19. století Jiří František August von Buqouy. Po převratném revolučním roce 

1848, jakým se tento rok stal ve většině Evropy, přestala být Hora Sv. Kateřiny součástí 

panství Červený Hrádek a dostala samostatné zastoupení. Stalo se tak s nastolením nových 

reforem správy, které byly ustanoveny spolu s kapitalistickým systémem. V roce 1850 se 

Hora Svaté Kateřiny stala sídlem okresního soudu, berního úřadu, poštovního a 

telegrafního úřadu, policejní a finanční stráţe. 

 

V Brandově se setkáváme s nálezy černého uhlí vysoké kvality tzv. antracitu. Těţba 

uhlí se po vyčerpání rudních zásob stává pro Brandov velice důleţitou událostí. V roce 

1851 proběhly první průzkumy po uhlí, ovšem ţádné uhlí nalezeno nebylo. V následujícím 

roce byly provedeny další průzkumné vrty, při nichţ byla nalezena loţiska uhlí. Uhlí bylo 

nalezeno v lese na Koňském potoku. Díky těmto nálezům byla utvořena důlní společnost, 

která byla vedena ţelezárnami v Kalku. V roce 1853 se začalo těţit. Šachta byla 

pojmenována Gabriela na počest majitelky panství. Po smrti hraběnky těţba upadá. [13] 
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Otěţe obţivy místních obyvatel tak postupně přebírají náhradní řemesla. Roku 1874 

je v Hoře Sv. Kateřiny slavnostně otevřena odborná škola, která byla zaměřena právě na 

výrobu hraček a předmětů soustruţených ze dřeva. O pět let později je škola přesunuta do 

Horního Litvínova. V Hoře Sv. Kateřiny jsou pořádány pouze vzdělávací kurzy. Kromě 

vzdělávacích kurzů se řada jedinců vyučila odbornému řemeslu u soukromníků.  

 

V 2. polovině 19. století má svou pobočku mezi Brandovem a Zeleným Dolem 

Saský metalurgický podnik s názvem F.A.Lange. Vyráběly se zde měděné a mosazné 

výrobky. Roku 1864 přešla Gabrielina Huť pod ţelezárny v Kalku, kde vlivem velké 

konkurence nových podniků postupně upadá v zánik. Dnes je v místě bývalé vsi malá 

přehrada. Aţ do druhé poloviny 19. století se zde produkce ţelezáren drţela na slušné 

úrovni. Po tomto datu přichází zlom a k roku 1874 je provoz úplně zastaven, většina 

zařízení byla rozebrána a odvezena.   

 

3.4.1 20. století 
 

Koncem století a na jeho přelomu, konkrétně v letech 1900-1904, byly prováděny 

průzkumy Mosteckou uhelnou společností. Hlavním cílem po zahájení průzkumných prací 

bylo prozkoumat pokračování ţíly Mikuláš pod úroveň starých dobývek a prozkoumání 

Obrázek 10: Bývalá budova soudu a radnice. Právě v této budově č.p. 106 sídlil dříve 

okresní soud. Ve věži jsou umístěné historické hodiny z roku 1894. Budova se nachází na 

náměstí Pionýrů na Městském vrchu. Foto: Rosenbaum 2011 
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ţíly Gottfried. Po provedení rozsáhlých průzkumových prací, kvůli kterým bylo postaveno 

ponorné čerpadlo, nový větrací komín i parní kotelna, nebylo v mnoha chodbách a patrech 

nalezeno ţádné průmyslově vyuţitelné zrudnění. Díky těmto výsledkům byl provoz 

ukončen. Všechny následující průzkumy vynesly stejný verdikt a to, ţe obnovení těţby 

v rentabilním rozsahu není moţné. [21] 

 

Roku 1893 kupuje doly v Brandově Jan Schlutius. Za jeho přispění zaţívá zdejší 

hornictví vzestup. V roce 1901 – 1902 bylo postaveno parní těţební zařízení. Roku 1906 

byla otevřena u horního konce obce šachta Zdař Bůh, která byla zařízena podle posledních 

báňských trendů. Šachta byla propojena lanovou drahou s úpravnou uhlí v Olbernhau, kde 

se nacházela třídírna, prádlo a briketárna. Z úpravny v Olbernhau bylo uhlí exportováno do 

celého světa. V roce 1910 je zaznamenáno 172 horníku, kteří pracovali na dole. 

 

V roce 1904 postihuje město Horu Sv. Kateřiny ničivý poţár. Popelem lehlo 44 

domů. Počet obyvatel ve městě nijak závratně nestoupal, do roku 1910 stoupl na 1724 

osob. Tento počet v následujících obdobích nebyl překonán. [13] 

 

Po vzniku Československé republiky 

v roce 1918 zůstal ráz města takřka nezměněn. 

Soudní okres zůstal v podstatě shodný. Městu 

i nadále dominovala hračkářská výroba 

doprovázená výrobou textilní.  

Z národnostního hlediska zůstalo městečko 

nadále z většiny německé.  

Po tzv. Mnichovském diktátu, kdy byla 

rozbita Československá republika a odtrţeno 

pohraničí odešla z města česká menšina do 

vnitrozemí. Ve městě zůstali pouze 2 osoby 

hlásící se k české národnosti. V době 2. 

světové války se charakter města příliš 

neměnil. Po okupaci byl ve městě zřízen 

pracovní tábor. V táboře působily pracovní síly Obrázek 11: Vstup do štoly Mikuláš v roce 1920. 

Zdroj: Oblastní muzeum Most 
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z mnoha národů. Jednalo se převáţně o válečné zajatce. Např. v roce 1940 pracovalo 

v táboře 126 francouzských zajatců. Ti byli nasazeni na lesní práce a v blízkých 

průmyslových táborech. [4] 

 

V roce 1942 byly práce na dolech v Brandově úplně zastaveny. Dle pozdějšího 

průzkumu jsou místní zásoby uhlí zcela vyčerpány. 

 

O osvobození Hory Sv. Kateřiny se zaslouţila Rudá armáda, ta obsadila město 7. 

května 1945. Po ukončení 2. světové války, byl dekretem prezidenta republiky obnoven 

soudní okres Hora Svaté Kateřiny. Ten byl však neobsazen a jeho působnost byla 

přesunuta na okresní soud v Horním Litvínově. Hora Sv. Kateřiny získává statut 

samostatné místní obce, nejsou k ní přidruţeny ţádné okolní osady.  

 

Po ukončení války začíná přibývat českého obyvatelstva v obci. Přísun českých 

obyvatel se neustále zvyšuje, naopak podíl německého obyvatelstva se na skladbě města 

zmenšuje. Část Němců odešla dobrovolně, část jich byla zadrţena jako politicky 

kompromitované osoby.  Němci byli po prohrané válce nuceni opustit české pohraničí, coţ 

jim přikazovali tzv. Benešovi dekrety, které byly přijaty Československou prozatímní 

vládou a mezinárodně uznány.  

 

Po novém osídlení města se od základu změnila skladba obyvatelstva. Hračkářská 

výroba, která se stala v průběhu let tradičním řemeslem Hory Sv. Kateřiny, byla celá 

postupně likvidována. Strojní zařízení bylo nakonec odvezeno na Slovensko. To 

znamenalo na dlouhou dobu konec dřevovýroby hraček v tomto regionu. Po 2. světové 

válce se dostává toto krušnohorské městečko do období stagnace. Slávu a lesk této lokality 

nám připomínají pouze historické záznamy. Ve městě zanikají dvě třetiny domů a nastává 

postupný úpadek.  

 

Ve 20. Století se začíná vyuţívat nových surovin. Jedná se především o radioaktivní 

suroviny. Průzkumu na zastoupení radioaktivních surovin se nevyhnula ani Hora Sv. 

Kateřiny. Průzkum byl započat roku 1947 skupinou Jáchymovských dolů spolu se Státním 

geologickým ústavem. Pracovníci prozkoumali celou řadu starých štol. Hlavní prohlídky se 
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soustředily na štolu Mikuláš, Kateřina. Na štole Kateřina byl nalezen Torbenit (ruda 

uranu). Doly byly mnohdy profárány aţ na úroveň spodních štol. Průzkumné práce 

pokračovaly postupně do roku 1951. Výsledek průzkumných prací byl konstatován jako 

neúspěšný. Radioaktivní suroviny nebyly v oblasti nikdy těţeny. [21] 

 

Po únoru 1948 se vyrovnaly soukromě - vlastnické poměry, došlo ke zrušení 

národních zpráv a k další socializaci. Ze zprávy místního národního výboru z února 1949 

je zřejmé, ţe v Hoře Sv. Kateřiny zbyly jen čtyři podniky pod národní správou, tři 

hračkářské dílny a jedna dílna na výrobu školních pouzder. Ve stejném roce byly tyto 

podniky začleněny do komunálních útvarů a národní správy a přestaly definitivně 

existovat. Od 1. února došlo ke změnám správního charakteru. Byl utvořen okres Litvínov, 

pod který Hora Sv. Kateřiny spadala. V jeho rámci zůstává aţ do roku 1961, kdy se stává 

opět součástí okresu Most. Počet obyvatel se v padesátých letech jiţ nijak výrazně 

neměnil. V roce 1949 zde našlo svůj domov 372 obyvatel, v roce 1955 se počet zmenšil na 

298 obyvatel.  

 

V roce 1970 osidluje  Horu Sv. Kateřiny 398 obyvatel. V obci se nachází 108 

obytných domů. Většina obyvatelstva působí jako dělníci. V této době asi 70% obyvatel 

dojíţdělo za svým zaměstnáním mimo obec. Tyto poměry nadále pokračovaly přes celá 80. 

léta aţ do revoluce roku 1989. V 90. letech se nadále prohlubuje útlum a úpadek obce. 

Dochází k větší migraci obyvatel z obce. Hlavním důvodem je nedostatek pracovních míst 

v blízkosti obce.  

 

Hračkářské řemeslo zaniklo po druhé světové válce.  V 70. a 80. letech se snaţí 

navázat na tradiční výrobky ze dřeva závod DEHOR. Provozovna se nacházela v Nové Vsi 

v horách. Velká část výrobků odcházela na export do zahraničí. [4] 

 

3.5 Vznik náhradních řemesel 
 

V Hoře Svaté Kateřiny se setkáváme s tzv. klasickými řemesly. Vyskytovaly se zde 

např. řemesla potravinářská a oděvní. Tyto řemesla byly podstatné pro vývoj města. Byly 

však zastoupeny i ve všech ostatních městech té doby. Nebylo proto moţné, aby v dobách 
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většího úpadku těţby přešla řada obyvatel působící v hornictví k těmto zdrojům obţivy. 

Lidé, kteří nechtěli opouštět svůj domov a putovat za prací, aby uţivili sebe a svou rodinu, 

byli nuceni hledat náhradní zdroj obţivy. Morfologie terénu zemědělství příliš nepřála, 

ovšem bohaté okolní lesy a šikovnost místních obyvatel daly vzniknout novým řemeslům, 

které se po letech staly tradiční pro krušnohorskou lokalitu. Rozhodujícím okamţikem bylo 

přesunutí báňského úřady z Hory Sv. Kateřiny. Díky této události začaly řemesla plně 

nahrazovat místní těţbu.  

 

3.5.1 Tkalcovství, punčochářství a plátenictví 

 

Nutnost najít trvalé náhradní zaměstnání pro vzrůstající populaci ve městě je patrná 

jiţ v šedesátých letech 17. století.  Jako zdroj obţivy se začalo uplatňovat tkalcovství a 

punčochářství.  Jak tkalcovství tak i punčochářství  byly ve městě zastoupeny od konce 18. 

století vlastní cechovní organizací.  

 

„Výkaz z roku 1788 uvádí 9 mistrů punčochářů, kteří zaměstnávali 6 tovaryšů, 

6 učňů a 38 pomocných dělníků. Pod pojmem pomocný dělník, kterých bylo u punčochářů 

v roce 1770 celkem 85, se skrývají patrně přadleny. Ze zmíněných 85 dělníků bylo 

nejmladším 12 let, nejstarším 76 let. Kromě jiţ zmíněných punčochářů pracovalo v roce 

1788 dalších 8 mistrů punčochářů, se třemi tovaryši a šesti učedníky a dalšími 

34 pomocníky (nebo dělníky) smluvně (auf Geding) pro faktora, obdobně tak tkalci. Tento 

způsob výroby představoval vlastně formu rozptýlené manufaktury. Kateřinští tkalci 

pracovali výhradně pro faktura. V roce 1788 vyrobili kateřinští tkalci zboţí v hodnotě 

8328 zl. Obdobně jako punčocháři pouţívali také tkalci pomocných dělníků, kterých bylo v 

roce 1788 celkem 29 v poměru k 22 mistrům, šesti tovaryšům a pěti učňům.“ [16] 

 

Z tereziánského katastru je patrné, ţe dalším hojně zastoupeným řemeslem ve 

městě bylo plátenictví. Plátenici svou produkcí reprezentovali výrobu, která překročila 

místní hranice a začala se uplatňovat na vzdálenějších trzích. Zboţí vyrobené tkalci bylo 

určené na tuzemský trh. Jinak na tom byli punčocháři. O jejich výrobky byl zájem i 

v zahraničí. Hlavním odbytištěm se stalo nedaleké Německo. Vyváţely se např. krajky a 

rukavice. Se zboţím panovala spokojenost a tyto řemesla se tak staly důleţitým zdrojem 
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příjmů pro Kateřinské. To ovšem netrvalo dlouho, neboť po celních opatřeních německé 

vlády roku 1830 bylo uvaleno na plátno a pletené výrobky vysoké clo. Kateřinští 

punčocháři a pláteníci tak přišli o významné odbytiště a nastal jejich úpadek. Velká část 

obyvatel byla donucena přejít k jinému zdroji obţivy. Byla to právě dřevovýroba, kde našli 

nové uplatnění.  

 

3.5.2 Dřevovýroba  

 

První zmínky o dřevovýrobě na Kateřinsku spadají aţ do 17. století. Tehdejší 

výrobě však nelze přikládat většího významu, neboť výrobci pouţívali jako pohon 

šlapacích soustruhů a vyráběli převáţně kuchyňské nádobí, jako jsou talíře a mísy. Na 

tento druh dřevovýroby navazuje v roce 1792 výroba hraček. Tu lze povaţovat za základ 

odvětví, které se v pozdějších letech rozšířilo po celém středním pásu Krušných hor. 

Hlavním centrem se stala Hora Svaté Kateřiny, pro kterou se hračkářství stalo tradičním 

řemeslem.  

 

Dílny rostly podél Hraničního potoka od Mníšku aţ po Brandov. Dále je bylo 

moţné nalézt u Bílého potoka, Načetínského a Kateřinského. Jako hnací sílu pro výrobu se 

vyuţívalo vodního pohonu. Jednalo se o levnou energii a přítomnost řady potoků a říček 

v okolí tomu jistě jen nahrávala. Vodou byly poháněné soustruhy, tím se nesmírně zvýšila 

produktivita práce oproti minulosti. Často také bylo vyuţíváno starých mlýnu v okolí.   

 

Jako zlomový okamţik se ukazuje zavedení cla na produkty, kteří místní pláteníci a 

punčocháři vyváţeli do nedalekého Saska. Po zavedení cla poklesly objednávky ze 

zahraničí a většina řemeslníků byla nucena přejít k jinému zdroji obţivy. Nadále se proto 

zvyšoval počet dřevosoustruţníků. Jiţ v roce 1834 působilo ve dvou dílnách 32 

řemeslníků. 

 

Hračkářská a textilní výroba se stala stěţejním oborem ve městě. V průběhu let jsou 

patrné snahy o modernizaci výroby, začala být pouţívána i nová hnací energie. Roku 1874 

je v Hoře Sv. Kateřiny slavnostně otevřena odborná škola, která byla zaměřena právě na 

výrobu hraček a předmětů soustruţených ze dřeva. O pět let později je škola přesunuta do 
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Horního Litvínova. V Hoře Sv. Kateřiny jsou pořádány pouze vzdělávací kurzy. Kromě 

vzdělávacích kurzů se řada jedinců vyučila odbornému řemeslu u soukromníků. Počet 

obyvatel ve městě nijak závratně nestoupal, do roku 1910 stoupl na 1724 osob.  

 

Koncem dvacátých let 20. století vzniká v tomto horském městečku „Dům 

krušnohorského hračkářského průmyslu“. Tento dům byl postaven za značného přispění 

ministerstva pro vyučování a lidovou kulturu, které poskytlo na stavbu dotaci. V budově 

bylo umístěno prodejní a nákupní druţstvo výrobců hračkářského zboţí Eros, odborná 

navazující škola a státní učňovské dílny pro hračkářskou výrobu. Po 2. světové válce byl 

do tohoto objektu umístěn dětský domov.  

 

Za dob první republiky se v kateřinské oblasti nacházela řada firem, které působily 

v dřevovýrobě. Například firmy Walter nebo Albín Weidner. Dílny vlastnily soustruh a 

nabízely předměty jako šachovnice, šachové figurky, vyřezávaná kola předměty denní 

potřeby apod. Ve městě působil i umělecký truhlář.  

 

Město mělo v roce 1934 kolem 304 domů. Nacházelo se zde asi 40 podniků 

zaměřených ba zpracování dřeva a to především na hračkářskou výrobu. Ta dodávala 

městu charakteristický ráz, bylo zde 28 obchodů a 62 ţivností. Velká část obyvatelstva 

byla zaměstnána ve dřevozpracujícíh podnicích. Další část obyvatel působilo jako lesní 

dělníci.  
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4 Současnost, turistické využití 

4.1 Současný stav obce 
 

V současné době je Hora Svaté Kateřiny součástí mosteckého okresu. Významnost 

tohoto městečka nedosahuje jiţ takové výše jako v minulosti. Aktuálně obývá Horu Svaté 

Kateřiny 437 obyvatel. Z toho 335 obyvatel se nachází v produktivním věku. Průměrný 

věk obyvatelstva je skoro 38 let.  

 

Hora Svaté Kateřiny se rozprostírá na 1846 Ha. V roce 2008 je obec znovu 

povýšena na Město Hora Svaté Kateřiny. Město je členem mikroregionu Svazek obcí 

regionu Krušných hor. Tento svazek označovaný zkratkou SORKH vznikl 1. června 2001. 

Mikroregion tvoří tyto obce a města: Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, 

Český Jiřetín, Klíny, Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, Horní Jiřetín, Litvínov, 

Meziboří a Lom. Činnost tohoto svazku naplňují úkoly z oblasti vzdělávání, kultury, 

sociální péče, ochrany ţivotního prostředí, naplnění cestovního ruchu, správa komunikací, 

veřejné dopravy apod. Díky iniciativě svazku bylo realizováno několik projektů, o nichţ 

bude zmínky v další části textu.  

 

Městskou dominantou jsou dvě charakteristické věţe. Jednou je věţ kostela, druhou 

tvoří místní rozhledna. Po historicko-architektonické stránce je město zachováno jen spoře. 

Jádro města na městském vrchu tvoří obdélníkové náměstí. Nedaleko náměstí se nachází 

kostel sv. Kateřiny. Kostel byl vystavěn v letech 1611 – 1612, v roce 1785 byl barokně 

přestavěn. V témţe roce k němu byla přistavěna věţ. Kostel by v současné době potřeboval 

rekonstrukci, ovšem chybí na ni finanční prostředky. Další historickou stavbou je budova 

čp. 106. Nachází se přímo v čele náměstí na městském vrchu. Od 19. století zde sídlil 

okresní soud. Soud byl uzavřen roku 1939. Ve sklepě jsou zachovány tři vězeňské kopky. 

V současné době je budova vyuţívána jako ubytovna při návštěvách dětí, sportovců a 

různých zájmových skupin. Naproti budově bývalého soudu se nachází Mariánský sloup 

z roku 1714. Na svazích okolo města před 300 lety začaly vznikat kapličky. Ty měly být 

zastávkou pro havíře, kteří se zde modlili za šťastný průběh své práce. Mezi nejstarší 

objekty patří kaplička ECCE HOMMO. Plastika byla obnovena 1.8 2001 za přispění 

českých a německých přátel. Socha sedícího Krista s trnovou korunou je dnes součástí 



 Jan Rosenbaum: Rudné dolování v kateřinském báňském revíru 

 

31 

2011 

sbírek okresního muzea v Mostě. Další pietním místem je kaplička se sochou Sv. Jana 

Nepomuckého. Najdeme ji při cestě z dolního města na Městský vrch. Mezi další 

zachovalé plastiky patří pískovcová Pieta, stojící před kostelem. Pieta pochází z roku 1729 

a dnes patří mezi dobře zachované barokní památky.  

 

Druhou dominantu města tvoří 16 metrů vysoká vyhlídková věţ. Věţ byla 

vybudována roku 1902 dobrovolným spolkem pro zvýšení turistického ruchu v místě. 

V současnosti je opravena a zdarma přístupná veřejnosti. Na věţi se nachází webová 

kamera, která přenáší aktuální obraz na stránky města.  

 

4.1.1 Občanská vybavenost města 

  

Ve městě se nachází základní a mateřská škola, dům s pečovatelskou sluţbou a 

dětský domov.  K pobavení obyvatel slouţí nejvýše poloţené kino v Krušných horách a to 

Horské kino Kateřina. V Hoře Sv. Kateřiny se v současnosti vyskytuje několik restaurací, 

v některých je moţnost se i ubytovat. V blízkosti města se nacházejí lyţařské vleky, které 

patří hlavně v zimě k hojně vyhledávaným.  

 

Pod rozhlednou je nově vybudované víceúčelové hřiště. Na okolním kopcovitém 

terénu působí Farma Kateřina. Jedná se o rodinnou firmu, která se specializuje na chov 

krav, koní a králíků.  Městem pravidelně projíţdí autobus na lince Litvínov – Horní Jiřetín 

– Brandov.  

 

V období prázdnin se stává Hora Sv. Kateřiny cílem sportovních klubů. Ty se 

v místě díky příznivému terénu a dobré sportovní vybavenosti města obvykle připravují na 

další náročnou sezónu.  

 

Velkým problémem města je nedostatek pracovních příleţitostí pro obyvatelstvo. 

Menší část obyvatelstva je zaměstnána ve městě, část je nucena za svou prací migrovat do 

blízkého okolí.  

 



 Jan Rosenbaum: Rudné dolování v kateřinském báňském revíru 

 

32 

2011 

Snahy činovníků města o zviditelnění a přilákání turistů jsou patrné z akcí, které 

pořádají. Zmínil bych např. Kateřinské trhy. Ve dnech 3. a 4. 7 2010 se ve městě 

uskutečnil 1. ročník Kateřinských trhů. Tyto trhy měly připomenout zašlou slávu 

hornického města a dostat tak do povědomí široké veřejnosti, ţe Hora Sv. Kateřiny má co 

nabídnout v oblasti přírodních a historických zajímavostí. Byl připraven bohatý program. 

Trhů se zúčastnilo 38 stánkařů. Vrcholem programu bylo navštívení města králem 

Ferdinandem I., který přijel na náměstí v kočáře spolu s patronkou horníku a řemeslníků 

Sv. Kateřinou. Jednalo se vskutku o povedenou akci, které do tohoto horského města 

přivedla řadu návštěvníků a mnoha lidem připomněla výroční trhy, které se zde před 

mnoha a mnoha lety konaly.  

 

Obrázek 12: Příjezd Svaté Kateřiny spolu s Králem Ferdinandem I. na první ročník kateřinských trhů. Foto: 

Rosenbaum 2010 

 

 

Obrázek 13: Ucelený pohled na Kateřinské trhy, které se konaly na náměstí Pionýrů. Foto: Rosenbaum 2010 
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4.2 Turistické trasy 
 

Hora Sv. Kateřiny má značný a zajímavý turistický potenciál. V okolí se nachází 

několik turistických tras a naučných stezek. Nejdelší trasu tvoří Krušnohorský 

automobilový okruh, dlouhý 92 km. Byl vybudovaný za přispění svazku obcí v regionu 

Krušných hor. Výprava začíná v městě Litvínov, které se nachází na úpatí Krušných hor. 

Z města nás okruh vyvede na vrcholky Krušných hor, kde upozorňuje na historické a 

přírodní zajímavosti Krušnohoří. Další zastávky tvoří: Janovská vodní nádrţ, Horní Jiřetín, 

Zámek Jezeří, Hornictví v Podkrušnohoří, Přírodní rezervace Jezerka, Červený Hrádek, 

Boleboř, Svahová, Malý Háj, Hora Sv. Kateřiny, Brandov, Olbernhau, Nová Ves v Horách, 

Mníšek, Klíny, Červený rybník, Zámeček Lichtenwald, Flájská přehrada, Český Jiřetín, 

Zaniklé obce, Dlouhá Louka, Město Osek, Město Lom, Meziboří. 

 

V blízkosti Hory Sv. Kateřiny se nachází několik cyklotras. Nejvýznamnější je 

trasa Nová Ves v Horách – Jeřabina – Český Jiřetín. Další trasa vede podél Načetínského 

potoka. Všechny tyto trasy se těší velké oblibě cyklistů. Kombinují různý terén 

s přírodními i historickými zajímavostmi. Pro méně zdatné cyklisty je vypravován 

cyklobus, který doveze cyklisty s přilehlého okolí do Nové Vsi v Horách.  

 

Města jsou také součástí poznávacích stezek. Naučná stezka Gabrielka, která 

provází méně známými místy, jakou jsou třeba Gabrielina huť. Trasa začíná v Brandově a 

tvoří ji 20 zastávek s naučnými tabulemi. Další naučná stezka se nachází přímo u města 

Hora Sv. Kateřiny. Začíná u hraničního přechodu. Jedná se o naučnou stezku Flájská 

hornatina, která vede z Hory Sv. Kateřiny aţ do Jiřetína. Má poukazovat především na 

faunu a flóru zdejší krajiny. 

 

V mé práci se pokusím poukázat na další zajímavá místa a pozoruhodnosti v okolí 

Hory Sv. Kateřiny. První trasu bych chtěl zaměřit především na pozůstatky po těţbě, které 

by, podle mě, stály za návštěvu. Budu se snaţit tyto turistické body propojit návaznou 

poznávací trasou, při které si kaţdý návštěvník přijde na své. Zaměřím se v některých 

případech záměrně na místa, která nejsou příliš v turistickém podvědomí.  
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Vytyčím proto dvě turistické trasy, z nichţ první se bude zaobírat na Horu Sv. 

Kateřiny. Trasa by neměla být nijak náročná a měla by být vhodná pro široké spektrum 

návštěvníků. Druhá trasa bude zaměřena na širší okolí Hory Sv. Kateřiny se zaměřením na 

obce a města, kde se dochovaly pozůstatky po těţbě nebo jiné technické památky. Dále 

bych rád do trasy zahrnul zajímavé vyhlídky a relaxační místa. Trasa bude podstatně delší 

pro vytrvalé turisty, téţ vhodná jako cyklistická stezka. 

 

4.2.1 Turistická trasa městem Hory Sv. Kateřiny 
 

Turistickou trasu započneme na Městském vrchu.  

 

Obrázek 14: Mapa turistické mapy napříč městem.    Upravil: Rosenbuam 2011 
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1. Rozhledna na Růžovém vrchu 

 

Z rozhledny je krásný výhled do širokého okolí. Vstup na rozhlednu je zdarma. 

Pokud se z rozhledny díváme východním směrem, spatříme plynovou stanici Transgas. 

Právě pod nynější plynovou stanicí se dříve dolovalo. V těchto místech se nachází mnoho 

stařin a propadlin, proto se nedoporučuje bádat zde na vlastní pěst. Systém rozsáhlých 

důlních děl byl určen podle dochovaných důlních map a těţebních pozůstatků na povrchu. 

O charakteru důlních děl se nedochovalo mnoho informací. Z pramenů je patrné, ţe jiţ 

v 17. století jsou tyto důlní díla uváděna jako opuštěná nebo zavalená. V této oblasti se 

nachází několik ţil. Nejvýchodněji se nalézá ţíla Elias, která je rozfárána třemi nad sebou 

jdoucími štolami. Nedaleko ţíly Elias, jsou raţena důlní díla směřující po ţíle 

Reichgeschieb. Na západě se nacházejí ţíly Segen Gottes, Himmlisch Heer, Altvater a 

Dreifaltigkeit. Tyto ţíly byly rozfárány střední štolou Georgi a hlubokou štolou Segen 

Gottes. Z okolního terénu a náznaků v důlních mapách je patrné, ţe dědičnou štolou (štola 

pro odvodňování důlních děl) celé této důlní skupiny byla štola Tiefer Georgi. V okolí se 

nachází několik hald, které nejsou zachyceny v mapách. Nejsou o nich dochovány ţádné 

zprávy. 

 

Obrázek 15: Městská rozhledna. Byla vystavěna Růžovém vrchu 720 m.n.m. Foto: Rosenbaum 2011 
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2. Pomník Antona Günthera 

 

Tento pomník, věnovaný zpěvákovi a básníkovi Krušnohoří, se nachází několik 

metrů pod rozhlednou severním směrem. Pomník je zhotoven z ţulového balvanu 

přivezeného z Kateřinského lesa. Byl vybudován roku 1938. 

 

3. Kostel Sv. Kateřiny 

 

Od rozhledny se přesuneme ke kostelu Sv. Kateřiny. Tento kostel tvoří dominantu 

celého města. Byl vybudován v pozdně barokním stylu v letech 1611-1612. Dříve se v 

místě nacházel kostel dřevěný. V kostele jsou vyobrazeny nástropní malby z konce 18. 

století. O ozvučení kostela se starají varhany z roku 1849. Nejstarší dochovanou památkou 

v kostele je zvon z roku 1616, který zde visí dodnes a jsou na něm vyryta jména faráře 

Webera a důlního mistra Jiřího Sattlera. Vedle kostela se nám skýtá pohled na Pietu – 

matku sedmibolestnou. Pieta je chráněná památka z roku 1729. Pískovcová socha Panny 

Marie drţí v náručí tělo Krista. 

 

                                          Obrázek 16: Kostel sv. Kateřiny. Foto: Rosenbaum 2011 
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Obrázek 17: Pískovcová pieta. Je k vidění hned vedle kostela Sv. Kateřiny. v Soklu je vytesán Svatý Josef s 

děckem v náručí. Foto: Rosenbaum 2011 

 

 

 

4. Mariánský Sloup a budova bývalého soudu 

 

Dále budeme pokračovat ulicí Růţový vrch na náměstí Pionýrů. Na náměstí se 

zaměříme na Mariánský sloup. Pískovcový sloup pochází z roku 1714. Sloup byl postaven 

za morových epidemií, kdy umíralo mnoho obyvatel města. Za mariánským sloupem se 

nachází dochovaná budova Okresního soudu. Soud ve městě působil od 19. století do roku 

1939. Ve sklepě budovy jsou zachovány tři vězeňské kopky.  

 

5. Soutok Kateřinského a Lesního potoka 

 

Naše trasa bude pokračovat cestou z náměstí Pionýrů, do dolní části Hory Svaté 

Kateřiny. Poté, co doputujeme pod Městský vrch, vydáme se směrem dolů po ulici Dolní a 

zde po několika metrech, uvidíme u domu č. 248 soutok Lesního potoka s Kateřinským. 
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Právě v Lesním potoce jsou doloţeny v minulosti zlaté ryţe. Na pravém břehu potoka se 

dříve nacházelo velké mnoţství štol. Podrobnější informace o těchto štolách byly 

dochovány jen v minimálním mnoţství. Nejvýznamnější štoly byly nejspíše Hans Zinken, 

Kreuz ,Blasius a Zügeunerhübl. Štoly byly raţeny do značné vzdálenosti  pohoří a i přesto, 

se nedá říci, ţe dobývací práce byly rozsáhlé. [21] 

 

 

6. Štola Kateřina a štola Veselé mysli 

 

Dále budeme pokračovat po ulici Dolní, směrem k hraničnímu přechodu a po chvíli 

narazíme na ţlutý dům č.p. 199 (viz obrázek č.18). Za tímto domem se nachází štola 

Kateřina a Veselá mysl. Důl Kateřina byl objeven 15 metrů hlubokou náleznou jámou, 

která byla raţena na úroveň štoly. Štola byla později označována Horní Kateřina. Z této 

úrovně se razil do hlubin systém kateřinského hloubení, otevírající niţší patra dolu. 

Vyraţená patra sahala aţ do hloubky 44, 76 aţ 98 metrů pod nalezenou jámou. V roce 

1945 byla štola Kateřina průchodná, vybavena kolejištěm. V této štole převládala těţba 

mědi, stříbra a cínu. V současné době je zavalená a na několika místech v jejím směru 

vznikají propadliny.  

 

 

Obrázek 18: Vstupy do Štol Kateřina a Veselá mysl se nacházejí za tímto domem  

č.p. 199 v ulici Dolní. V pozadí Městský vrch. Tento dům sloužil v minulosti pro 

překládku rudy k jednotlivým provozům. Foto: Rosenbaum 2010 
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   Obrázek 19: Vstup do štoly Veselé mysli, na druhé části obrázku se je vidět vnitřek štoly. Foto: Rosenbaum 2010 

 

7. Mikulášská štola 

 

Po zhlédnutí štoly Kateřina, budeme pokračovat po ulici Dolní, směrem ke 

hraničnímu přechodu. Hranici s Německou spolkovou republikou věrně opisuje říčka 

Svídnice. My se zaměříme na Restauraci U Vleku. Po této straně říčky budeme pokračovat 

cca. 300 metrů a dojdeme k ústí sanované štoly Mikuláš. 

 

Jedná se o nejvýznamnější důlní komplex ve střední části Krušných hor. Těţilo se 

zde stříbro, měď, cín a v pozdějších dobách olovnaté rudy. Sleduje ţílu stejnojmennou 

Mikuláš. Důlní komplex byl rozfárán do třech hlavních štolových horizontů a pěti 

hlubinných. V nejhlubší mikulášské štole bylo raţeno několik hloubení, z nichţ 

nejvýznamnější je vodotěţná jáma a hloubení Langer Haspel, Florián a Kateřina. 

V hlubších partiích bylo raţeno významné hloubení Antonín, kde jiţ roku 1774 jsou 

popisovány dobývky aţ dvě látra široké a dvacet láter vysoké (Látro – staré hornické 

měřítko, vzdálenost, kterou dosáhne dospělý muţ s nataţenou rukou, zhruba 2-2,4m). 

Pracovalo se na úrovni spodní štoly, hluboko pod ní aţ do hloubky 150 metrů a také 

v horních patrech. Uvnitř štoly Mikuláš se nacházelo vodní kolo, které slouţilo 
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k odčerpávání vody. Kolo bylo poháněné vodou z náhonu od Nové Vsi z říčky Svídnice. 

Vyčerpaná voda slouţila jako pohon pro místní pilu. [21] 

 

Od roku 1936 zde bylo otevřeno hornické muzeum. V období druhé světové války 

byla štola vyuţívána jako letecký kryt pro obyvatelstvo. V roce 1945 zde měly být uloţeny 

kořisti německé armády. V této souvislosti se ke štole Sv. Mikuláše váţe zajímavá úvaha, 

ţe byla ve štole za 2. světové války ukryta Jantarová komnata. Jantarová komnata je 

opěvované dílo z konce 18. století.  Byla to místnost s bohatou výzdobou z jantaru, která je 

přirovnávána k osmému divu světa. Komnata je od konce druhé světové války nezvěstná. 

 

Toto téma dosud nebylo rozluštěno a mohlo by Hoře Svaté Kateřiny přivést další 

popularitu. Jako hlavní skladiště válečné kořisti slouţila největší Mikulášská štola. Ke 

konci války zde byla zaznamenána zvýšená koncentrace nákladních automobilů s vysokou 

ostrahou. Ke štole vedly dvě silnice spolu s ţeleznicí. Zajatci, kteří ve štole pracovali, byli 

údajně zastřeleni. Vykládka blíţe nespecifikovaného materiálu je doloţená. Není však 

zřejmé, zda nešlo pouze o kamufláţ.   

Obrázek 20: Ústí štoly Mikuláš sanované v roce 2001. Štola se nachází cca 300 metrů od restaurace U vleku. Právě 

v tomto místě by mělo v budoucnosti vzniknout Hornické muzeum. Foto: Rosenbaum 2010 

 

Část rozlehlé štoly je zaplavena a není přístupná. Nemohly být tedy probádány 

všechny prostory, i kdyţ se o to mnoho badatelů pokoušelo. Řada z nich je dodnes 

přesvědčena, ţe se zde Jantarová komnata nachází. Tu se zde pokoušela najít jiţ pěkná 

řádka hledačů pokladů. Zajímavé je, ţe na její hledání přispívá i německá strana.  
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K nejvýznamnějším hledačům jistě patří Graem Smith ze Spojených států, který zde 

proinvestoval jiţ 8 miliónů korun. Ten zatím objevil pouze dvě slabé stříbrné ţíly a jednu 

měděnou. 

Jantarová komnata, i přes řadu pokusů, na své objevení stále ještě čeká.  

V současnosti je zde plánováno otevření hornického muzea propojeného s Mikulášskou 

štolou. Práce byly započaty v roce 1998. Bylo zrekonstruováno na 230m chodeb a prostor. 

Nabízí se propojení s expozicí ukázkové štoly Fortuna v německé části města a vycezovací 

pece v sousedním Grünthalu, který je vzdálený asi 5km. Zde se zpracovávala právě 

kateřinská ruda. Grünthal je součástí hornická přeshraniční stezka, která byla otevřena 

v květnu roku 2006.  

 

Obrázek 21: Možná podoba plánované výstavby hornického muzea s ukázkovou štolou Mikuláš. Po realizaci 

projektu, by Hora Svaté Kateřiny měla zvýšit svoji turistickou atraktivitu. Zdroj: http://www.muzeum-most.cz/ 

 

 

 

Obrázek 22: Interiér 

ukázkové štoly Fortuna. [20] 
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8. Komplex ukázkové štoly Fortuna 

 

Naproti štole Mikuláš, na Saské straně se nachází komplex ukázkové štoly Fortuna 

stolen. Tento turisticky atraktivní komplex se nachází v německé části Hory Svaté 

Kateřiny. Objekt leţí přímo pod městským vrchem, nedaleko hraničního přechodu. V roce 

1998 byl náhodně objevem pod starou ţelezniční tratí vstup do štoly Fortuna. Důl Fortuna 

představoval, nejvýznamnější důl v saské časti revíru. Důl sledoval ţílu Anna-Fortuna 

Morgengang. Ţíla byla rozfárána štolou Fortuna a starou jámou. Pro dopravu materiálu zde 

byla později zhotovena štola Tagstolln. V hloubce 50 m, pod úrovní štolového patra, byla 

vyraţena jáma Fortuna Kunst u. Treibeschacht. Tak byla ţíla Anna-Fortuna rozfárána 

čtyřmi horizonty.[21]   

 

Po objevení se náhle zrodila myšlenka vybudovat zde ukázkovou štolu, která by 

návštěvníkům přiblíţila bohatou historii zdejšího řemesla. Základní kámen byl poloţen 

v květnu roku 2001 a jiţ v říjnu, téhoţ roku, se účastnilo 15 tisíc návštěvníků slavnostního 

otevření. Dominantní stavbou celého objektu je tzv. Huthaus. Jedná se o společenskou 

místnost, která je vhodná pro celou řadu oslav. Pořádají se zde koncerty, festivaly a 

konference. Další část Huthausu tvoří místnosti s vlastním barem a kuchyní. Můţe se zde 

ubytovat aţ 30 osob. Hned vedle Huthausu se nachází expozice s výstavou minerálů a 

parních strojů. Nachází se zde i expozice, které je věnována řemeslné výrobě dřevěných 

hraček. Návštěvníci mohou také zavítat do ukázkové štoly Fortuna, kde se získají mnoho 

informací o historicko-technické stránce zdejšího dobývání. 
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4.2.2 Turistická trasa napříč širším okolím Hory Sv. Kateřiny 
 

 

Obrázek 23: Stručná mapka turistické trasy napříč okolím Hory Sv. Kateřiny.    Upravil: Rosenbaum 

 

 

1. Nová Ves v Horách 

Tuto delší trasu započneme v Nové Vsi v Horách. 

Vznik Nové Vsi v Horách se datuje do období z let 1564. 

V obci se nachází tzv. Novoveské Muzeum. To provozuje 

místní obecní úřad. Expozice se věnuje rozvoji hračkářské 

výroby. Exponáty jsou zapůjčeny od Oblastního muzea 

v Mostě. Na hračkářskou výrobu v obci navazuje firma 

N.B.W s.r.o.  

 

Obrázek 24: Výrobek firmy N.B.W, která 

nepřímo navazuje na hračkářskou tradici z 

Hory Svaté Kateřiny. Foto: Rosenbaum 

2011 
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2. Medvědí skála 

 

Z Nové Vsi budeme pokračovat dále směrem k Hoře Sv. Kateřiny. Naše putování 

směřuje k Medvědí skále. Na vrchol vede lesní cesta, která odbočuje ze silničky v Nové 

Vsi přímo za vodárnou. Cesta vede mírným stoupáním, na rozcestí je potřeba odbočit 

vlevo. Tato vyhlídka je vzdálena cca 4 km od Nové Vsi.  

                 Obrázek 25: Vrchol Medvědí skály spolu s triangulačním bodem. Foto: Rosenbaum 2011 

 

Medvědí skála je druhá nejvyšší hora mosteckého okresu o výšce 924 m. Vrchol 

hory tvoří reliktní biotické ţuly a dvojslídé ortoruly. Na hoře se tyčil v dřívějších dobách 

smrkový les. Ten však postupně odumřel vlivem znečištění a proto je vrcholek hory bez 

lesního porostu. Na vrcholu skalky se nachází triangulační bod, díky němuţ je okolí skály 

v rozloze o 150 metrech chráněným územím. Výhled z vrcholu skýtá krásný rozhled do 

širokého okolí a patří k nejhezčím na Mostecku. Dříve se zde tyčila dřevěná rozhledna, 

která se postupem času rozpadla. Medvědí skála byla za první republiky cílem mnoha 

turistických výprav. V současné době není příliš známá, ale její návštěva patří jistě k 

příjemným záţitkům. [18] 
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                 Obrázek 26: Výhled z Medvědí skály směrem k Českému středohoří. Foto: Rosenbaum 2011 

 

 

3. Hora Sv. Kateřiny 

 

Z Medvědí skály pokračujeme po silnici do Hory Sv. Kateřiny, kde je moţné 

absolvovat mnou navrţenou trasu městem v předchozí části. 

 

4. Brandov 

 

Dalším zajímavým pozůstatkem po dolování je halda dolu Zdař bůh v Brandově. 

Brandov je vzdálený necelých 7 km od Hory Sv. Kateřiny. Do Brandova se dostaneme 

směrem z ulice Dolní. Nebudeme odbočovat k hraničnímu přechodu, ale vydáme se přímo 

rovně směrem ven z města.   

 

Tato obec byla známa především těţbou ţelezných rud a antracitu. Brandovský 

antracit (antracitové uhlí) byl objeven jiţ v roce 1825. O rok později se pak začalo s jeho 

těţbou. Těţba postupně rostla a největšího rozkvětu dosáhla v roce 1913, kdy bylo 
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vytěţeno 37 000 tun antracitu. Těţba byla zastavena aţ v roce 1924 a to v důsledku inflace 

v Německu. V tomtéţ roce také došlo k zasypání dolu. Veškerá dokumentace o průběhu 

těţby nebyla zachována z důvodu 

velkého poţáru.   

Jako důkaz zdejší těţby 

můţeme uvést haldu dolu Zdař Bůh. 

Rozkládá se na jiţním okraji obce. 

Halda bývalého dolu je přibliţně 250 

metrů dlouhá a porostlá travinami a 

břízami. 

Na haldě se také často 

objevují zbytky antracitického uhlí. 

Antracit bývá zpravidla prorostlý 

silně bituminosní břidlicí. 

 

 

5. Grünthal 

 

Z Brandova se přesuneme do nedalekého Grünthalu, který je v současné době 

součástí městečka Olbernahu. Nachází se na pomezí zemské hranice Česka a Saska.  

Hranici překračujeme, abychom poznali, jak úzce souvisela místní těţba rud se 

zpracovatelským průmyslem. Grüthal je vzdálený asi jeden kilometr od Brandova. Zde je k 

vidění rozsáhlé muzeum.   

 

 

 

 

Obrázek 27: Halda dolu zdař bůh, která se nachází několik metrů 

před obcí Brandov u příjezdové cesty směrem od Hory Svaté 

Kateřiny.      Foto: Rosenbaum 2010 

Obrázek 28: Historické náměstí součástí expozice s pracovními postupy při zpracování rudy a 

následnou ražbou. Nástroje se nachází pod širým nebem. Celý komplex Saigerhütte je 

opevněný zdí. Součástí celého komplexu byly dříve 4 hamry. Foto: Rosenbaum 2010  



 Jan Rosenbaum: Rudné dolování v kateřinském báňském revíru 

 

47 

2011 

 

Právě v těchto místech byla upravována kateřinská měď. Za pomocí olova se zde 

oddělovalo vícestupňovým tavícím procesem od mědi stříbro. Tento proces patřil 

k nejvyvinutějším hutnictvím technologiím. Pracovalo se zde od konce 16. Století aţ do 

roku 1990. Saigerheute tvořila po staletí samostatnou obec s budovami. V současné době je 

v Grünthallu vybudovaný komplex muzejní památky o rozsahu 120ti budov. V roce 1993 

bylo muzeum zařazeno v rámci projektu Montanregion Erzgebirge na seznam kandidátů 

pro UNESCO. Součástí komplexu je funkční hamr s demonstrací, výstava o historii 

vycezovaní a zpracování kovů. Je zde také hornická přeshraniční stezka, která byla 

otevřena v květnu roku 2006.   

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Funkční měděný hamr s expozicí. V celém areálu 

je propracovaný komplex vodních kanálů. Voda byla 

používána jako hnací síla. Foto: Rosenbaum 2010 
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6. Malý Háj 

 

Z okolí Brandova zamíříme cestou zpět kolem Hory Sv. Kateřiny. Vystoupáme na 

protější jiţní svah, kde je osada Malý Háj. Osada, leţící na vysoké náhorní plošině, má 

dnes hlavně rekreační charakter. Dominantní památku tvoří osamocený kostel Nejsvětější 

trojce. Jihovýchodně od kostela se tyčí Eduardova Skála, ze které je pěkný rozhled do 

okolí.  

 

7. Červená Jáma 

 

Z Malého Háje budeme pokračovat přes osadu Lesná do Červené Jámy. Za Lesnou 

projdeme tzv. Velkým a Malým peklem, kde jsou patrné pozůstatky po dolování.  

V Minulosti se zde nacházela hornická osada. V současnosti je přítomna jen myslivna. 

Dobu minulou nám připomínají pozůstatky domů, starých štol a hamrů v okolí. Nad 

Červenou Jámou se tyčí Medvědí skála. 
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5 Závěr 
 

Prvním cílem mé práce bylo popsat historii a vývoj města Hory Sv. Kateřiny spolu 

s dalšími lokalitami v souvislosti s důlní těţbou. Z práce vyplívá jasný fakt, ţe Hora Sv. 

Kateřiny byla v minulosti významným těţebním centrem. Právě nálezy rud, a to především 

mědi v blízkosti Městského vrchu, podnítily usazování nových obyvatel.  

 

V práci jsem se pokoušel sledovat, jak úzce ovlivňovala těţba vznik dalších profesí. 

V okolních obcích vznikaly hutě, hamry, zpracovatelské závody apod. Nejvýznamnější 

dochovanou památkou je bezpochyby vycezovací pec v Grüthalu. Kateřinská ruda zde byla 

zpracovávána po řadu let. Rozvoj dolování omezují různé útlumy těţby. Jako hlavní zdroje 

omezení těţby, bych označil válečné konflikty, které zasáhly do českých zemí. Proto jsem 

je zahrnul i do rozdělení kapitoly. 

 

Snaţil jsem se, aby v práci byly zmíněny všechny obce, které byly ovlivněny 

těţbou. To se mi ve většině případů podařilo, materiály pro nastudování potřebných 

znalostí byly dobře dostupné. 

 

V době, kdy produkce těţby klesala, byli místní obyvatelé nuceni najít si náhradní 

zdroj obţivy. V práci jsem proto sledoval vývoj tzv. Náhradních řemesel. Podařilo se mi 

objasnit, proč právě výroba hraček vynikla před punčochářstvím a plátenictvím. 

 

Jako další z cílů práce jsem si určil, vytyčit dvě turistické trasy, které by 

návštěvníkům přiblíţily bohatou a zajímavou minulost zdejšího kraje. Navrhl jsem proto 

dvě odlišně náročné stezky. První jsem zaměřil na poznání města a nejvýznamnější 

dochované pozůstatky po těţbě. Druhá trasa by měla vyjít vstříc náročnějším turistům. 

Trasa je zaměřena i na okolní města, která byla ovlivněna těţbou.  

 

Závěrem bych rád zmínil fakt, ţe i přes velkou snahu mnoha zainteresovaných lidí, 

není tento kraj tak turisticky doceněn, jak by si zaslouţil. Vše je otázka financí a tak si 

myslím, ţe by bylo dobré inspirovat se systémem, jakým řeší přilákání turistů v Sasku. 
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