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ABSTRACT  

This bachelor work focuses on the description of a development of mining in Jáchymov 

and its historical context.  

Aim of this bachelor work is to introduce the reader a comprehensive view on the fateful 

milestones Jáchymov and environs, accompanied by mining activities, which undoubtedly 

has signed on the face of the region.  

In the first part of my final bachelor work I focus on geological and geomorphological 

arrangement the middle Krušnohoří.  

In the second part I focuse on description of mining silver and uranium ores and historical-

political context, which had a direct impact on the course and development of mining 

activities in Jáchymov.  

At the end of the bachelor work I present the use of historical instructive trails in tourism.  

Keywords: Jáchymov, silver, uranium, mining activity, instructive trails, mining   

 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce pojednává o vývoji hornictví v Jáchymově a jeho historických 

souvislostech.  

Cílem této bakalářské práce je představit čtenáři komplexní pohled na osudové milníky 

Jáchymova a okolí, provázené hornickou činností, která se nepochybně podepsala na tváři 

tohoto regionu.  

V první části mé závěrečné bakalářské práce se zaměřuji na geologické a geomorfologické 

uspořádání středního Krušnohoří.  

Ve druhé části je předmětem mého zájmu popis těžby stříbrných a uranových rud a 

historicko-politické souvislosti, které měly přímý vliv na průběh a vývoj báňské činnosti v 

Jáchymově.  

V závěru bakalářské práce se věnuji současnému využití historických naučných stezek v 

cestovním ruchu. 

Klíčová slova: Jáchymov, stříbro, uran, hornická činnost, naučná stezka, těžba 
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Seznam použitých zkratek 

 

Ag – stříbro 

As – arsen 

Bi – bismut 

Bq/m3 – becquerel na metr kubický 

cca – cirka 

Co – kobalt 

ČR – Česká republika 

DM – Německá marka 

J – jih 

JV – jihovýchod 

KPV – Konfederace politických vězňů 

m n. m. – metrů nad mořem 

Ni – nikl 

OÚ – obecní úřad 

plk. – plukovník 

SNB – Sbor národní bezpečnosti 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

SV – severovýchod 

U – uran 

UO2 – uranit 

ÚV KSČ – Ústřední výbor komunistické strany Československa 
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1  Úvod, cíl práce 
 

Jáchymovský revír, rozkládající se na území střední části Krušných hor, patří do 

geologické jednotky Českého masivu. Z jáchymovského rudního revíru je známo cca 410 

minerálních druhů. Tímto se Jáchymov stal minerální rozmanitostí jedním z nejbohatších 

ložisek světa. 

První potvrzené zmínky o pokusech těžby stříbrných rud jsou ze začátku 15. století. 

Je doloženo, že na výchozech žil i nehluboko pod povrchem, bylo nacházeno ryzí stříbro. 

Rychlý rozmach důlní činnosti zapříčinil povýšení Jáchymova na báňské město, které 

přitahovalo pozornost mnoha havířů, ale i dobových myslitelů např. George Agricoly. 

Prosperující období jáchymovského dolování stříbrných rud, začalo na konci 17. století 

stagnovat až zcela zkolabovalo. Následovalo staleté období útlumu havířské činnosti. 

Znovuzrození báňské činnosti na území Jáchymova, přišlo na přelomu 19. a 20. 

století. Manželé Curierovi izolovali z jáchymovského smolince dva nové prvky – radium a 

polonium.  

Po 2. světové válce se začaly ve velkém množství v Jáchymově těžit nechvalně 

proslulé uranové rudy. Komunistický režim zřizoval pro tento účel zajatecké tábory, kde 

koncentroval na práci v dolech především politické vězně, kteří tvořili většinu mezi 

novodobými otroky. Na počest bývalých politických vězňů byla v nedávné minulosti 

zřízena historická naučná stezka „Jáchymovské peklo“, která po své trase zobrazuje 

nelidské podmínky, kterými si museli tehdejší muklové (muži určení k likvidaci) projít. 

Cílem mé závěrečné práce je seznámit čtenáře s širšími souvislostmi politicko-

historické minulosti jáchymovského revíru, způsoby těžby, zpracováním rud, seznámení 

s naučnými stezkami v rámci cestovního ruchu a základními geologicko-morfologickými 

poměry.  
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2  Regionální geologie 
 

2.1 Geologická stavba středního Krušnohoří 

 

Střední část Krušných hor je ohraničena na západě nejvyšší horou Klínovcem 

1244 m n. m. a na východě Cínovcem 853 m n. m. Krušné hory vznikly tzv. variským 

vrásněním v mladších prvohorách. 

 

V Krušných horách převažují metamorfované horniny tzv. krystalické břidlice. 

Zkráceně se hovoří o krušnohorském krystaliniko-saxothuringiku, které je samostatnou 

jednotkou Českého masivu (obr.1). Krušnohorské krystalinikum vzniklo dlouhodobou 

tektonickou a tepelnou aktivitou vycházející z větší hloubky zemského pláště. Zvýšená 

teplota a tlak přeměňovaly již v prvohorách mořské sedimenty s různou intenzitou až do 

konce starších prvohor. Celý metamorfní pochod byl doprovázen jediným cyklem 

žulového (granitového) magmatizmu. Vývoj krušnohorského krystalinika byl ukončen 

hlubinnými výlevy žulového magmatu v mladších prvohorách. Mimo oblast Krušných hor 

zasahuje krušnohorské krystalinikum daleko směrem k J a JV do podloží třetihorních 

sedimentů a pod vulkanity Českého středohoří na SV. 

 

Krušnohorské metamorfované horniny se tradičně dělí na šedé a červené ruly. 

Červené ruly vznikly přeměnou hlubinných vyvřelin (žula, granodiorit) a zahrnují 

migmatity, ortoruly, kataklastické žuly (žuloruly). Jejich název "červené" pochází 

odnačervenalého zbarvení horniny vlivem přítomnosti hematitového pigmentu v živcích. 

 

V popsaných skalních oblastech středního Krušnohoří převažují horniny ze skupiny 

červených rul. Jedná se většinou o pevné, hrubozrnné horniny s hojnými porfyroblasty 

živce.  

 

Odlučnost hornin je dána mírou břidličnatosti získanou při metamorfních pochodech. 

Vyskytuje se balvanitá (bochníky), kvádrovitá, místy deskovitá. Vzhledem ke své 

hrubozrnnosti ostré hrany rychle zvětrávají a zaoblují se. Velmi časté jsou spáry s oblými 

okraji, zaoblené police a balvany, plotny s výraznými oky živce (Internet-1). 
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Obrázek 1 Zjednodušená geologická mapa sasko – durynské oblasti (Chlupáč,2002). 

 

2.2 Geologická stavba  jáchymovského revíru 
 

Z geologického hlediska je jáchymovský revír, rozkládající se na území o rozloze cca 

35 km2 mezi Horní Suchou, Popovem a Mariánskou, velmi různorodý. Navazuje na další 

krušnohorské revíry, na severu na božidarský, na severozápadě na abertamský. 

Jáchymovský revír je na západě ohraničen centrálním zlomem, na východě plavenským 

zlomem, na severu velkou jílovou rozsedlinou a na jihu krušnohorským zlomem. 

 

Území je budováno především metamorfovanými horninami. V centrální části je 

zastoupena svorová skupina krystalinika, která se na východě revíru stýká s klínoveckou 

svorovou sérií a na západě v oblasti centrálního zlomu přechází do granitoidů 

karlovarského žulového masivu. V krystaliniku jsou zastoupeny hlavně dvouslídné svory 

a fylity. Intenzita metamorfózy slábne postupně směrem k severu. V jižní části převládají 

svory až svorové ruly, v severní pak fylity. Komplexem svorů pronikají žilné horniny a 

drobné sopouchy bazaltů. Tektonická stavba je dána velkou antiklinální vrásou východo - 

západního směru tzv. klínovecká antiklinála, která prochází celým územím revíru a 

k západu se postupně zanořuje. Celou oblastí prostupuje řada mohutných poruchových 

pásem, které ji člení na jednotlivé kry. V době vzniku zrudnění byly tyto poruchy  
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přívodními kanály pro rudní roztoky, které vytvořily žilnou výplň. Rudní žíly se odpojují 

přímo od hlavních zlomových linií jako dislokace nebo vytvářejí odžilky (Pauliš et al., 

2007). 

 

Jáchymovským revírem procházejí dvě hlavní rudní pásma. První z nich je podle 

směru nazýváno žílami půlnočními. Procházejí od severu k jihu a ve svrchních partiích 

jsou bohaté na rudy, které do hloubky ubývají (Majer, 1968). Délka těchto žil dosahuje 

obvykle pouze několika set metrů a jejich mocnost je značně variabilní. Často u jedné žíly 

kolísá ve velmi krátkém délkovém intervalu od několika centimetrů do metrových 

rozměrů. Průměrná mocnost se pohybuje okolo 10 – 30 centimetrů. Hlavní žílu doprovází 

obvykle řada odžilků, které jsou často mineralizovány intenzivněji než vlastní žíla. Žíly 

jsou v revíru zastoupeny nerovnoměrně. Zrudnění tvoří sloupce a má charakter 

nepravidelně rozmístěných čoček oddělených nezrudněnými úseky. Rudní mineralizace 

také mizí při přechodu žil ze svorové skupiny do granitů karlovarského masivu. Půlnoční 

žíly se shlukují do sedmi rudních uzlů, v nichž se nachází větší akumulace zrudnění. Jedná 

se o rudní uzly Abertamy, Barbora – Eva, Rovnost, Plavno, Panoráma, Bratrství a 

Svornost. 

 

Druhé pásmo zahrnovalo žíly jitřní, tedy východní, probíhající ve směru od východu 

k západu, s řadou ušlechtilých rud (Majer, 1968). V jejich výplni se uplatňuje dislokační jíl 

a mylonitizované úlomky bočních hornin. Směrně dosahují až kilometrových délek, jejich 

mocnost se pohybuje nejčastěji v rozmezí 0,5 – 1 metr (Pauliš et al., 2007). 
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Obrázek 2 Geologická mapa širšího jáchymovského revíru:1 – neovulkanity, 2 – granity, 3 – svorová a 
fylitová skupina, 4 – ověřené zlomy, 5 – žíly některých minerálů, 6 – žíly se smíšenou mineralizací, 7 – hlavní 
šachty (Chrt, 1999). 

 

Oba druhy jáchymovských žil vytvářejí v hlubinách revíru rozsáhlou a hustou síť. 

Jejich směry naznačují ještě dnes odvaly, zejména na Popovském vrchu a Zámeckém 

vrchu, na výšině Hřeben za Novým městem, na Uhelném vrchu, na Eliášském pásmu, na 

Bouřňáku a Stráži a na řadě dalších míst bohatšího zrudnění a křížení žil. Žíly tu nejsou 

jednolité, rozdělují se a opět stýkají. Často jsou doprovázeny odžilky, bočními žilkami a 

křižují se (Majer, 1968). 

 

Jáchymovský revír je hlavním reprezentantem ložisek rud tzv. pětiprvkové formace 

Ag-Co-Ni-Bi-As a U – formace na české straně Krušných hor. Množství zdejších minerálů 

vzniklo během řady samostatných, časově oddělených mineralizačních etap. První je starší 

polymetalická s běžnými sulfidy, druhá křemenná, třetí karbonáto – uraninitová 

s dolomitem, uraninitem, coffinitem, křemenem, hematitem a tmavým fluoritem, čtvrtá 

arsenidová s Co a Ni arsenidy, ryzím Ag a Bi, a také s regenerovaným uraninitem a 

coffinitem, pátá sulfoarsenidová s proustitem, arsenem a karbonáty a šestá je mladší 

sulfidická. 
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Celkem je z jáchymovského rudního revíru známo cca 410 minerálních druhů. Pro 

26 minerálů se stal Jáchymov typovou lokalitou z toho je 14 uranových např. uraninit, 

který je z primárních uranových minerálů nejvýznamnější. Tvoří černé, smolně lesklé žilky 

a v dutinách i ledvinité agregáty. Nejčastěji se vyskytuje na žilách, tvořených růžovými 

karbonáty dolomitové řady, malým množstvím tmavě fialového fluoritu, šedým a černým 

křemenem a pyritem. Karbonáty v okolí uraninitových vyloučenin obsahují obvykle větší 

množství hematitového pigmentu. Spolu s uraninitem se vyskytuje i vzácnější coffinit, 

který ho místy nahrazuje. 

 

Velké druhové bohatství a rozmanitost minerálů oxidační zóny způsobuje, že 

Jáchymov je jedním z mineralogicky nejbohatších ložisek světa. K enormnímu nárůstu 

počtu těchto minerálů došlo během posledních let, kdy zde byla zjištěna řada minerálů 

dosud v Jáchymově neznámých (Pauliš et al., 2007). 

 

3  Vývoj hornictví v Jáchymově a jeho historické souvislosti 

 

3.1 Geografické poměry 
 

Průběh báňské činnosti v této oblasti západního Krušnohoří byl podmíněn několika 

základními předpoklady, které ovlivnily rozsah i způsob prací. Byla to hlavně ložisková 

situace, tvar důlních terénů a uspořádání přírodních vodních poměrů. 

 

Pohled na mapu (obr. 3), ukazuje značnou členitost jáchymovského terénu. Tento 

rozsáhlý prostor je v podstatě rozčleněn čtyřmi hlubokými údolími, kterými protéká stejný 

počet potoků. Tato údolí tvořila zhruba osy hlavních historických báňských prací.  

 

První údolí zleva je rokle Eliášského potoka, se jménem po historickém dole Eliáš. 

Hlavním údolím, kolem kterého se od počátku soustředila báňská činnost, je vyznačeno 

městskou zástavbou Jáchymova. Jím protéká Veseřice, v horním toku zvaná také Městský 

potok, pramenící nad Jáchymovem v Městském rybníku. Po pravé straně terénu se sbíhají 

ještě dvě menší údolí, a to Černoleského potoka a potoka pramenícího ve stráních nad 

osadou Suchá. Po levé i pravé straně jáchymovského údolí vystupují svahy pohoří, 
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většinou rozdělené malými vodními toky, dnes bezejmennými. Na levé straně, ve směru 

pohledu k děkanskému kostelu sv. Jáchyma, se zdvihá vrch o výšce 873 m n.m., dříve 

zvaný Pfaffenberg, dnes Popovský vrch, jižněji od něj pak Popovský špičák a Černá skála. 

Popovský vrch končí údolíčkem, ve kterém se rozkládala středověká předjáchymovská 

osada Konradsgrün a pak historické jádro města v místech dnešního náměstí Na 

Slovanech. 

 

Dále od tohoto náměstí je návrší Zámecký vrch se šlikovským hradem Freudenstein. 

Toto návrší se nad hradem zdvihá až do výšky kolem 930 m n. m. a jeho stráně jsou 

zastavěny hornickým sídlištěm z první poloviny 16. století, nazývaným ještě dnes Nové 

město. Směrem k severu je Zámecký vrch omezen údolíčkem Barengrund s potůčkem 

tekoucím kolem královské mincovny, který se vlévá do Městského potoka. Východní svah 

hlavního jáchymovského údolí tvoří protáhlé návrší, rozlišené v 16. století horníky na 

Dolní a Horní Türckner. Dolní Türckner se zdvihá nad soutokem Městského a 

Černoleského potoka do výšky 788 m n. m. a je dnes nazýván Stráž. Výše k severu nad 

ním vystupuje Horní Türckner, dnes zvaný Bouřňák, s nadmořskou výškou 977 metrů. 
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Obrázek 3 Skica některých jáchymovských žil, otevřených v 16. Století (Pluskal, 1998). 
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Je doloženo, že na výchozech žil i nehluboko pod povrchem, bylo nacházeno ryzí 

stříbro, zpočátku dokonce v hojném množství. Ryzí stříbro bylo například těženo na 

Schweitzerově žíle a na abertamské žíle Vavřince Šlika. Vyskytovalo se i na žíle 

Reichgeschieb a také na řadě dalších míst. Výskytem ryzího stříbra v hloubce byla např. 

Dušní a Mladohavířská žíla, na které v 19. století v hloubce 497 m n. m. byly nalezeny 

útvary ryzího stříbra v drátkovité a deskovité formě.  

 

Hlavním předmětem těžby byly však různé vysokoprocentní stříbrné rudy. Mezi ně 

patřil na první místo argentit, který v čisté formě obsahuje až 87% stříbra, dále kerargyrit  

s teoretickým obsahem stříbra 75,3%, stefanit 68,3% stříbra, proustit s teoretickým 

obsahem 65,3% stříbra a pyrargyrit s obsahem 59,8%. Když byly vytěženy nejbohatší 

svrchní ložiskové partie oxidační a cementační zóny, byla těžena i ložiska s menší příměsí 

stříbra, např. tetraedrit s obsahem do 20% stříbra, dále rudy kobaltové, bizmutové, měděné 

a olověné, které podle hornické terminologie byly řazeny mezi tzv. chudé rudy.  

 

Hlavním těženým minerálem horníků byl argentit, který se hojně vyskytoval na 

žilách Nebeské vojsko, Mladohavířská, Dušní, Schweitzerova, na dole Svornost nebo 

v prostoru mezi dědičnými štolami Barbora a Daniel (Majer, 1968). 

 

 

3.2 Vývoj hornictví v Jáchymově v první polovině 16. století 
 

První zmínky o osídlení jáchymovské oblasti jsou kolem roku 1300, vznikla tu malá 

osada Konradsgrün. Byla rozložena v místě dnešního jáchymovského náměstí 

Na Slovanech. Osada však byla v polovině 15. století z neznámých důvodů opuštěna 

(Majer, 1968). 

 

První potvrzené snahy o nález stříbrných rud jsou z roku 1512, kdy na okraji 

Zámeckého vrchu na tzv. Nálezné žíle se pokusili prověřit možnost těžby havíři Kašpar 

Bach z Geieru a ostrovský Össer. Pro nedostatek finančních prostředků dále k těžbě 

nedošlo.  

V roce 1516 se financování prací na Nálezné štole ujal majitel ostrovského panství 

Štefan Šlik s bohatým bečovským šlechticem a hornoslavkovským těžařem Janem Pluhem 
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z Rabštejna, annaberským důlním podnikatelem Hansem Thumbshirnem a několika 

dalšími přáteli.  

 

Těžbou na Nálezné štole se získala ruda pyrargyritu s vysokým obsahem stříbra. 

Zpráva o tomto lokálním výskytu se rozšířila a přilákala do podkrušnohorského údolí 

horníky ze sousedního Saska a vzdálenějších oblastí českého státu. Časem zde vznikalo 

osídlení, kam za havíři a těžaři přicházeli řemeslníci, obchodníci a další zájemci různých 

profesí, aby zaplnili mezeru v nově vznikající sídelní lokalitě. 

 

 Podle tehdejších krušnohorských zvyklostí byl pro vznikající aglomeraci zvolen 

patron pro hornickou činnost. Stal se jím svatý Jáchym, podle legendy otec Panny Marie, 

po kterém bylo podkrušnohorské údolí v roce 1517 pojmenováno Joachimsthal – 

Jáchymov. Toto pojmenování bylo cílevědomé a tvořilo tak jeden článek okruhu jmen 

„svaté rodiny“, vzniklých na konci 15. a počátku 16. století na obou stranách Krušnohoří: 

Annaberg, Josefsdorf, Joachimsthal a Marienberg.  

 

Protože osídlení vznikalo ze začátku velmi chaoticky, dal Štefan Šlik vyměřit 

městský prostor a pak podle plánu přiděloval stavební parcely. Současně tu začal stavět 

svůj nový zámek, který nazval Freudenstein.  

Vysoký příliv hornického obyvatelstva s sebou přinášel chaos a neklid, který se 

projevoval v hornických bouřích. Protesty souvisely s  porušováním hornických svobod a 

zneužívání úřední pravomoci.  

 

Už po prvních hornických projevech nespokojenosti v roce 1517 se přistoupilo 

k přípravným pracím na vydání hornického řádu. První zásady takového báňského kodexu 

byly sepsány Jindřichem Könneritzem, který byl jmenován v roce 1519 šlikovským horním 

hejtmanem v Jáchymově. Vydaný jáchymovský horní řád vycházel ze vzoru annaberského 

horního řádu z roku 1509, ale přihlížel k dosavadní jáchymovské praxi. Byl vytištěn 

v Lipsku a nabyl platnosti 2. srpna v roce 1518.  

V nově založeném městě neustále narůstal počet hornického obyvatelstva. Proto byl 

Jáchymov dne 6. ledna 1520 královským privilegiem povýšen na svobodné hornické město 

a byla mu zaručena plná městská samospráva, městský znak, volba samosprávných orgánů 

a poskytnuto několik hospodářských výhod (Nemeškal, 2010). 
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         Povýšení Jáchymova na báňské město zapříčinilo rychlý rozmach důlní činnosti. 

Došlo k velkému přírůstku obyvatelstva, jejich počet k roku 1525 dosáhl výše 13411 osob. 

Důsledek toho se projevil v růstu kutacích povolení. V roce 1524 bylo uděleno 841 

povolení a počet báňských pracovišť dosáhl počtu 613 dolů a štol. Z celkového počtu 

podniků bylo kolem 45% maloprovozů s 1-3 dělníky, asi 30% zaujímaly podniky po 4-10 

pracovních silách, 10% dolů zaměstnávalo 11-20 osob a asi kolem 3% více než 30 dělníků. 

Zhruba 9% podniků bylo těženo bez námezdných sil vlastní prací. 

 

Ve 20. a 30. letech 16. století proběhl v Jáchymově dosídlovací proces a vysoká 

produkce stříbra se projevila i na vzhledu města. Střed města se posunul do horní části 

údolí a začaly se zde stavět nákladné zděné stavby ovlivněné renesančním slohem. Na 

Popovském vrchu dominoval Špitální kostel, na Zámeckém vrchu šlikovský zámek, farní 

kostel sv. Jáchyma. V r. 1536 byla dokončena budova královské mincovny a současně 

postavena i nová mohutná radnice a řada dalších budov. Výstavbu města nezabrzdil ani 

velký požár r. 1538, kterému padlo za oběť kromě nové radnice a mincovny i 15 dalších 

domů.  

 

Všechny zničené objekty byly záhy znovu postaveny a přibyla řada dalších staveb, ze 

kterých se ještě dnes některé zachovaly. V roce 1534 dosáhl počet obyvatel 18 000 a 

v dalších letech se ještě zvýšil snad na 20 000 osob. Jáchymov se tak stal jedním 

z největších měst nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě (Majer, 1968). 

 
 

3.3 Významné osobnosti a instituce jáchymovských dějin 
 

Rod Šliků pocházel z Voigtlandu, což je německé území hraničící s Čechami, jeho 

centrem bývalo Plavno. Koncem 14. století žili ve Voigtlandu bratři Mikuláš a Jindřich 

Šlikové. Mladší Jindřich I. se přibližně v letech 1355-1425 usadil v Chebu a stal se 

zakladatelem české větve Šliků. 

 

Nejvýznamnější roli rodu sehrál jeden ze synů Jindřicha I.  KašparI. Šlik (před 1390-

1449), který měl velmi závratnou osobní kariéru. Jako říšský kancléř císaře a krále 

Zikmunda Lucemburského, byl v roce 1422 povýšen do říšského stavu svobodných pánů, 

v roce 1433 do říšského hraběcího stavu. V tomtéž roce se stal prvním kancléřem a také 
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palatinem tj. pověření zastupovat panovníka v některých právech, např. udělování 

šlechtických titulů. 

 

V roce 1431 dostal hrad Bassano a v roce 1437 se stal hrabětem z Bassana. V době, 

kdy byl Kašpar I. Šlik říšským kancléřem Zikmunda Lucemburského, získal pro sebe a své 

bratry veškerá dosažitelná práva v oblasti Chebska a Loketska a to se všemi privilegii 

udělenými pro celý rod. 

 

 Ostrovské panství, jehož součástí byl i Jáchymov, měli v rukou Štěpán Šlik (1487-

1526), Jeroným II. Šlik (1494-1569), Vavřinec Šlik a Jindřich III. Šlik, tedy všichni 

vnukové Matyáše I. Šlika, bratra kancléře Kašpara I. Šlika. Hrabě Štěpán Šlik byl hlavním 

iniciátorem a akcionářem nově vzniklého těžařstva na území Jáchymova. Jako schopný 

organizátor a diplomat často doprovázel krále Ludvíka I. Jagelonského v bitvách proti 

Turkům, to se mu však stalo osudným a v roce 1526 v bitvě u Moháče padl (Kašpar, 2009). 

 

 

Jindřich von Könneritz se narodil v roce 1551 v Sasku a byl spoluzakladatelem 

Jáchymova. V roce 1517 se jako výtečný odborník stal jáchymovským horním hejtmanem. 

Upravil jáchymovský horní řád podle saského vzoru. Zřídil horní soudy, upravil poměry 

horníků, pečoval o nákup a prodej kovů.  

Dokud byl Jáchymov v držení Šliků (tj. do roku 1528), zastával i úřad vrchního 

šlikovského mincmistra. V roce 1528, kdy jáchymovské dolování a mincovna přešly do 

držení královské komory, odstoupil ze všech úřadů, které zastával. Na naléhání královské 

komory úřad horního hejtmana opět přijal a zůstal v něm do roku 1545. Poté odešel do 

Saska, kde v roce 1551 zemřel. 

 

 Jeho darem je hlavní oltář v jáchymovském Špitálním kostele. Byl také literárně 

činný, vydal příručky k dolování. Podrobně zaznamenával všechny důležitější události 

v Jáchymově, které se staly během jeho funkčního období. Rukopis jeho pamětí o 

počátcích Jáchymova je od konce minulého století ztracen a veškerá pátrání po něm byla 

dosud neúspěšná (Kašpar, 2009). 

 

Georg Agricola se narodil 24. 03. 1494, byl jednou z nejvýznamnějších osobností 

spjatých s dolováním stříbrných rud v Jáchymově. Tento obdivuhodný lékař, mineralog a 
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montanista je zobrazen na dobovém portrétu (obr. 4). Než své příjmení přeložil z němčiny 

do latiny, jmenoval se Bauer. Narodil se v Glauchau v Sasku.  

 

Univerzitní vzdělání získal v Lipsku. Během tří a půl let studia teologie, filosofie a 

filologie se jako „bakalář atrium“ stal učitelem řečtiny a hebrejštiny a později rektorem 

latinské školy ve Zwickau, kde působil do roku 1522.  

 

Začal se hlouběji zajímat o lékařství a současně studoval práce starověkých a 

arabských lékařů o terapeutickém užití minerálů, zejména kovů a jejich sloučenin. V roce 

1527 získal místo městského lékaře v Jáchymově. Za tohoto velmi úspěšného období 

v Jáchymově vznikl Agricolův první mineralogicko-hornický spis Bermannus, sive de re 

metallicadialogus. Kniha je koncipována jako rozmluva hutního písaře Vavřince 

Bermanna se dvěma lékaři z horních měst Mikulášem Anconem z Annabergu a Janem 

Neffem z Jáchymova.  

 

Pozoruhodná jsou také srovnání starších antických a středověkých údajů o 

minerálech s popisem, který vychází z Agricolových pozorování. Agricola v této knize 

položil pevné základy hutnictví, hornicko-geologických věd i mineralogie s patřičným 

akcentem na morfologickou krystalografii. Mimořádně významné je i dílo De re 

metallicalibri XII (dvanáct knih o hornictví a hutnictví), které vyšlo rok po jeho úmrtí. Jde 

o bohatě ilustrovanou encyklopedii. V roce 1530 přesídlil do Chemnitz, kde 21. listopadu 

1555 zemřel (Kašpar, 2009). 
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Obrázek 4 Georg Agricola (Internet 2). 

 

Jan Mathesius se narodil v roce 1504. Byl luteránským farářem a rektorem latinské 

školy. Byl také kronikářem města Jáchymova v letech 1516-1551 a pořizoval matriční 

záznamy. Rovněž je znám jako autor mj. Lutherova životopisu a autor spisu Sapreta, což 

v překladu znamená „kázání“. Jedná se o přednášky ze mší o těžbě, počátcích hornictví, ale 

i výrobě skla a porcelánu. Zemřel v roce 1565 (Kašpar, 2009). 

 

Jáchymovská mincovna - do peněžní historie vstoupil český tolar ze šlikovské 

mincovny v Jáchymově na přelomu let 1519 – 1520. Šlikovská mincovní výroba byla 

zahájena za velmi problematických okolností. Ražba mincí patřila totiž v Českém 

království mezi výsadní práva českého krále. Složitost situace po majetkoprávní stránce 

komplikovala také skutečnost, že Jáchymov ležel na území loketského kraje, který Šlikové 

drželi jako zástavu České koruny. Proplacením zástavní sumy by se loketský kraj vrátil 

zpět do majetku českého krále. Velký zájem Šliků o získání mincovního oprávnění byl 

příčinou zákulisních jednání, která měla připravit cestu k souhlasnému stanovisku Ludvíka 

I. Jagellonského a sněmu českých stavů. Jednání byla zpočátku z králova pohledu 

negativní a tak Šlikové začali razit mince jen na základě sněmovního usnesení z 9. ledna 

1520. Ludvík I. nakonec s určitým časovým odstupem, v roce 1523, souhlasil (Kašpar, 

2009). 
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Obrázek 5 Šlikovský stříbrný dvoutolar z r. 1520(Internet 3). 

 

Budova šlikovské mincovny stávala na místě pozdější mincovny královské, vedle 

domu Jeronýma Šlika. Šlikův dům, spolu s mincovnou, tvořily jeden dobře hájitelný 

komplex. Do roku 1525, kdy končilo období mincování Šliků, se zde razilo 3 250 000 

tolarů a 22 000 000 pražských grošů. 

 

 Jeden tolar se počítal za 30 stříbrných grošů neboli za 1 a ½ zlatých. Tzv. tvrdý tolar 

platil 2 zlaté a později za 2 zlaté a 10 krejcarů. Dále se razily zlaté, tzv. floreny, ty pak byly 

nahrazeny dukáty.  

 

Proces výroby polotovarů mincí probíhal ve šmitnách. Stříbro se mísilo v poměru 

15:1 s mědí. Ze slitiny se dále připravovaly pruty, tzv. cány z nichž se připravovaly 

čtverečky plechu, tzv. farfule, ze kterých se dále vystřihávaly kroužky, základy 

jednotlivých mincí. Vlastní ražba probíhala v tzv. preghausu, velké místnosti v sousedství 

brány, zaklenuté devíti poli křížových kleneb ve třech traktech na čtyři střední sloupy. 

Ražbu za studena prováděl tzv. pregéř, sedící obkročmo na stolici s osazeným spodním 

razidlem (matricí), na níž se přikládalo horní razidlo (patrice) (Hlušičková, 2002). 

 

Od roku 1528 patřila mincovna českému králi Ferdinandovi I. Začala se zde razit 

vládní mince - tolary panovníka. V roce 1532 došlo k výstavbě mincovny nové. Ferdinand 

I. osobně v roce 1534 navštívil Jáchymov a prohlédl si tehdy ještě nedokončenou stavbu 

mincovny. Stavba byla dokončena v roce 1536 a byla financována ze zisku panovníka. Po 

roce 1547 se mincovna stala sídlem dalších královských horních úřadů. 

 

V 17. století se snižovala ražba mincí s úpadkem těžby stříbra a nakonec v roce 1671 

byl provoz ukončen. Objekt mincovny se dochoval v celém rozsahu a je nejrozsáhlejším 
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objektem ve městě, se dvěma vnitřními nádvořími. K dnešnímu dni zde sídlí muzeum, 

zobrazeno na obr. 7 (Internet 4). 

 

 

Obrázek 6 Mincovna v Jáchymově (Internet 5). 

 

3.4 Báňská technika v jáchymovském revíru (v letech 1516- 1620) 
 

Dobývací způsoby se moc nelišily od jiných saských revírů v Krušnohoří. Byly dány 

povahou terénu a uložením žil. Do dolu se vstupovalo na rumpálovém lanu, po žebříku 

nebo po žebříkových skobách zaražených do stěn šachty. Horníci pracující na předních 

částech štol používali k rubání kladiva různých velikostí. Sekací dláta, železné klíny, 

sochory na páčení, špičáky a lopaty a škrabky k nakládání.  

 

Vybavení průměrného dolu bylo v 16. století velmi jednoduché. Patřilo k němu 

kromě potřebného nářadí několik okovů, lano pro rumpál a lavice na roztloukání rudy. 

Těžba rudy a hlušiny ven ze štol se prováděla na důlních vozících, používaných i pro 
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odvoz narubaného materiálu od nálezné jámy. Při těžení byly v jáchymovském revíru 

používány obvykle ruční rumpály s okovem na rudu, zavěšeným na háku lana. Pro větší 

hloubky byly nasazeny žentoury na zvířecí, většinou koňský pohon.  

 

První z nich byl v Jáchymově postaven na počátku roku 1517 na Ondřejské žíle na 

Zámeckém vrchu. Ze začátku měly jáchymovské žentoury jen jedno lano, ale během první 

poloviny 16. století byla zavedena lana dvě, která zaručovala plynulejší a vyšší výkon.  

 

Žentoury byly vysoké kolem 11 metrů a poloměr jejich kuželové stavby byl asi 8 

metrů. Poloměr navíjecích bubnů u větších žentourů mohl dosáhnout až 2 metry. Lze tedy 

konstatovat, že v první polovině 16. století byly jedinými stroji v jáchymovském revíru 

kromě rumpálů jen žentoury, jejichž výkon nahradil práci asi 20 rumpálových zařízení.  

 

Hlavním problémem jáchymovských podniků bylo jejich odvodnění. Důvodem byly 

v horském terénu spodní prameny, ale i svrchní voda zejména v jarních a podzimních 

měsících.  

 

V jáchymovském revíru se uplatnila četková čerpadla, tzv. Heinzova (obr. 7). Byla 

zavěšována na dřevěné konstrukci nad čerpanými hlubinami, v prostoru vysekaném pro 

vodní kolo. Jeho vodní kolo na svrchní náhon mělo průměr až 8 metrů, četky na 

nekonečném řetězu, procházející rourou, byly od sebe vzdáleny asi 1,9 metru a toto 

čerpadlo bylo schopné čerpat vodu z hloubky asi 65 – 75 metrů. Minutový výkon tohoto 

čerpadla byl přibližně 180 – 250 l vody. Tento stroj měl bohužel značnou poruchovost, 

protože četky se při těsném průchodu rourou opotřebovávaly a poškozovaly stěny roury a 

navíc čerpadlo pro velký odpor tření vyžadovalo silný přítok vody (Majer, 1968). 
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Obrázek 7 Četkové (Heinzovo) čerpadlo poháněné šlapacím kolem (Internet 6). 

 

 Proto se od těchto čerpadel pomalu upouštělo a nahrazovaly jej konstrukce 

pístového stroje poháněného vodním kolem, kdy písty v několika rourách byly zdvihány 

palci na hřídeli vodního kola (obr. 8). Postupně tedy docházelo k rozšíření pístových pump 

v jáchymovském revíru až v druhé polovině 16. století. Podle dochovaných dokladů mělo 

vodní kolo mimořádně velký rozměr, jeho průměr dosáhl kolem 11,5 metru. Spíše než 

tento rozměrný a značně nákladný stroj, jehož stavba trvala i několik měsíců, se používala 

pístová čerpadla menších rozměrů. Jsou doloženy typy na ruční pohon, i na pohon vodním 

kolem, které byly zasazovány pro čerpání do úrovně štol. Rozměry vodních kol se 

stanovily podle čerpatelné hloubky a požadovaného výkonu a měla zhruba v průměru 

kolem 3 metrů i více. Kola byla odlehčena a jejich šířka nebývala větší než 0,3 metru, nebo 

i méně (Majer, 1968). 
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Obrázek 8 Pístové čerpadlo - kaskáda,  poháněná vodním kolem (Internet 7). 

 

Kromě těchto čerpadel se objevil v Jáchymově v roce 1551 vynález jiného typu 

čerpadla nazvaný mihadlo (obr. 9). Princip tohoto čerpacího zařízení spočíval v tom, že na 

ose vodního kola byl připevněn klikový hřídel a k němu bylo upnuto kratší táhlo, které při 

protáčení kola vychylovalo dvě převodové páky. Na jejich konci bylo upevněno vahadlo, 

napojené na pístní tyče čerpadel. Výkyv táhel asi v 90° úhlu se přenášel na vahadlo nad 

ústím vodotěžné jámy, které střídavě zdvihalo či stlačovalo písty v jedné či druhé sací 

rouře a tím se dosahovalo plynulého výkonu v čerpání. Čerpací roury byly usazeny pod 

sebou až do potřebné hloubky. Postupně přejímaly vodu z jímek a dopravovaly ji až 

k úrovni odvodňovací štoly nebo ven. Táhlová ramena byla upevněna na dřevěných 

kozlíkách ve vzdálenosti 4 – 6 metrů od sebe usazených. Jejich rozpěry byly vsazeny do 

čepů, aby se umožnil výkyvný pohyb táhel. Výhoda tohoto stroje byla v tom, že čerpání se 

jím mohlo provádět z údolí, a že se jím dalo čerpat až z hloubek kolem 385 metrů. Délka 

táhlových ramen mohla být téměř libovolná a byla bez vlivu na výkon pump. Jejich pohyb 

se zpravidla přenášel na vzdálenost i několika set metrů a v případě potřeby mohlo být 

dosaženo délky i několika kilometrů.  
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Další výhody tohoto stroje, který býval zván také polním čerpadlem, byly v tom, že 

jeho pořizovací náklady nebyly příliš vysoké a ani jejich údržba nebyla zvlášť náročná. 

Táhla mohla být vedena do strmých terénů nejen po povrchu, ale zaváděna do štol a 

chodeb, pokud to ovšem jejich směr dovoloval. Výkon stroje byl nepochybně velký a 

v jáchymovském revíru, kde přítok vod byl neobyčejně silný, mohlo být místy úspěšně 

vyřešeno čerpání z hloubek, kterého běžnými čerpacími zařízeními dříve nebylo možno 

dosáhnout. 

 

Obrázek 9 Mihadlo (Internet 8). 

 

Kromě vody bylo jedním z vážných problémů odvětrání důlních prostor. Pro starší 

období bohužel prameny nepodávají žádné vysvětlení. Až k roku 1522 je doloženo zařízení 

měchového dmychadla na dědičné štole Barbora. Není ovšem důvod pochybovat, že různá 

jednoduchá zařízení na odvětrání zde fungovala už od počátku prací. Využívalo se 

především přirozeného tahu vzduchu použitím opuštěných šachet a podle potřeby i 

ražením světlíků ve štolách ve středním výškovém pásmu. Nad ústím šachet byly nejspíš 

stavěny dřevěné baráže, vysunovány rozšířené lutny nebo kříže z fošen pro srážení větru 

do rubaných prostorů (Majer, 1968). 

 

3.5 Historický proces hutnění sulfidické rudy s obsahem stříbra 

 
Rudní koncentrát byl nejprve vytavován na tzv. kamínek, ztuhlou taveninu sulfidů 

kovů. Při vytavování kamínku vznikala zároveň silikátová struska, která chudou rudu 

zbavila části nežádoucích příměsí (železa, zinku a silikátů). Stříbro se extrahovalo do 

kamínku. Prvotní kamínek byl dále protavován až došlo k dostatečnému nabohacení 
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kamínku stříbrem a ochuzení o železo. Dále byl kamínek opakovaně pražen, zbaven síry 

zahříváním za přítomnosti vzduchu. Síra unikla do vzduchu v podobě SO2. Sulfidy se 

oxidovaly na oxidy nebo i sírany kovů.  

 

Při pražení unikla většina arsenu a antimonu v podobě oxidů. Poté byly oxidy kovů v 

peci redukovány na kov (slitinu kovů), přitom opět vznikala další struska. Do tavby, 

zvláště do předpecí, bylo vloženo značné množství olova, které sloužilo k zachycení 

stříbra. Při redukčním tavení unikala do vzduchu část zbylého As, Sb, část Pb a většina 

zinku v podobě ZnO. Při vyšším obsahu As se vytvořila i vrstva míšně, tj. taveniny 

arsenidů. Výsledkem redukční tavby byl kromě kovu také kamínek s určitým obsahem 

nevyredukovaného Ag2S, proto musel být kamínek znovu recyklován. Dále následoval 

komplex obdobných redukčních a protavovacích (koncentračních) taveb. Cílem bylo 

převést co nejvíce Ag z měděného kamínku do olova a odstříbřit hutní meziprodukty a 

odpady.  

 

Výslednými produkty opakovaných redukčních a koncentračních taveb bylo hutní 

olovem obohacené stříbro, dále tzv. černá měď obohacená Ag a měděný kamínek s určitým 

obsahem Ag. Černá měď z redukčních taveb byla ságrována (vycezována obr.10). Slitina 

černé mědi a olova byla opatrně zahřáta tak, že z ní odteklo olovo a měď zůstala v pevném 

stavu. Téměř veškeré stříbro bylo obsaženo ve vycezeném olovu, které bylo následně 

sháněno. Rudní olovo se stříbrem bylo sháněno (kupelováno), tj. oxidováno na klejt (oxid 

olovnatý), který odtékal z povrchu lázně. Stříbro se v olověné tavenině postupně 

koncetrovalo, až na konci zbylo pouze surové stříbro. Na závěr bylo toto surové stříbro 

ještě rafinováno přepalováním, tedy znovu jemněji sháněno. Během celého komplexu 

hutnických procesů sledovalo stříbro cestu mědi a olova. Snahou hutníků bylo převést 

pokud možno efektivně co největší množství stříbra „od mědi směrem k olovu“, ze kterého 

teprve mohlo být získáno finální stříbro kupelací (Vaněk, Velebil, 2007). 
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Obrázek 10 Šachtové pece a ságrování (Internet 9). 

 

 

3.6 Vývoj hornictví v Jáchymově ve druhé polovině 16. století 
 

Ve druhé polovině 16. století se situace v báňské činnosti jáchymovského revíru 

výrazně zhoršila. Důvody úbytku produkce byly způsobeny více faktory. Jeden z nich byla 

politická situace, která se projevovala hlavně finanční nestálostí podpory státu. Většina 

starých štol a šachet ve středním výškovém pásmu byla opuštěna, doly zavaleny hlušinou a 

hloubení zatopena. Kvůli velkým výdajům spojených s jejich obnovou a přesto, že dříve tu 

byla těžba při dobrém zrudnění nejvýnosnější, nebylo k rekonstrukcím přistoupeno. Jediná 



Filip Oláh : Jáchymovská tajemství ukrytá v tvrdém lůně skal 

 

23 

2013 

možnost spočívala v aktivním pokračováním razících prací na dědičných štolách. 

Například na štole Barbora, která dosahovala r. 1556 hloubky 288 metrů pod povrchem. 

Obtíže způsobovalo i znatelné vykácení lesů v širokém okruhu kolem Jáchymova, protože 

vzdálenou dopravou dřeva pro důlní účely se práce zdržovaly a zdražovaly. 

 

Přes veškerou snahu potíže neubývaly. Způsoboval to nedostatek odbornosti 

báňského správního aparátu a nechuť podnikatelů investovat větší částky do důlních děl. 

Výnos ze štol a šachet se neustále snižoval a s přibývající hloubkou se postup razících 

prací zpomaloval. 

 

V podstatě dozrály k nutnému vyřešení dva problémy. Zajistit nepřerušované 

pokračování prací na dolech a zefektivnit způsob zpracování rudy na čisté stříbro, protože 

s přibývající hloubkou obsah stříbra v minerálech klesal. 

 

První problém bylo možné odstranit zvýšením královských dotací a podporou 

investičních schopností těžařů dalšími úlevami, např. odpuštěním desátku, zvýšením 

výkupní sazby za dodané stříbro a finanční pomocí zlepšit stav čerpací i těžní techniky.  

 

Druhým problémem bylo zjištění způsobu účinnějšího zpracování chudých rud. 

Mohl být vyřešen jedině zlepšením metalurgické technologie. V roce 1561 se o to pokusil 

Kryštof Krombholz zavedením pražícího pochodu, který umožnil 3 – 4 násobně vyššího 

výkonu při vlastní tavbě a úsporu olova i paliv. 

 

Významný vliv na rozsah důlních prací nejen tato, ale i řada dalších úředních 

opatření nepřinesla. Důlní práce během 70. let 16. století neustále oslabovaly a vznikala 

obava, že bude těžba zakrátko zastavena. V královském báňském městě Jáchymově, které 

se ještě před několika desítkami let proslavilo bohatstvím, rozlohou a neuvěřitelně 

vysokým počtem obyvatel, počet horníků a těžařů stále klesal. Z původního počtu kolem 

1200 městských objektů postavených ve 30. a 40. letech, bylo v roce 1574 obýváno jen 

294 domů. To znamená, že původní počet 20 000 obyvatel klesl asi na čtvrtinu. 

 

Do 80. let 16. století vstoupil jáchymovský revír s malou nadějí. Četné úřední relace 

navrhovaly řadu opatření, aniž by se tím obraz tristní situace změnil. Většina návrhů totiž 

neustále kroužila jako v bludném kruhu kolem známých skutečností a to růsty cen, 

vzestupy důlních dluhů, potřeby dotací na hlubinné práce, nedostatek kvalitních žil atd. 



Filip Oláh : Jáchymovská tajemství ukrytá v tvrdém lůně skal 

 

24 

2013 

Kromě finančních a provozních potíží ztěžovaly situaci i nepředvídané kalamity, např. 

vleklá zima a deště v r. 1581, které kromě zatopení většiny důlních děl na žíle Kravská a 

Geschieber způsobily tak mocný příval, že ve štole Daniel vystoupila voda až ke stropu. 

Krutou ránu přinesla i několikaměsíční morová epidemie v letech 1581/82, po které počet 

jáchymovského obyvatelstva citelně klesl (Majer, 1968). 

 

Stagnace pokračovala do počátku 17. století. Bohaté podpovrchové rudní partie byly 

již vydobyty a postupné prohlubování dolů, ze kterých se stříbro těžilo, sebou přinášelo 

stále větší technické problémy. Všechny tyto události však ještě nebyly koncem úpadku 

kdysi slavného hornického města Jáchymova. Roku 1613 postihla město další morová 

epidemie, která město téměř úplně vylidnila. Po jejím odeznění zůstalo v kdysi tisícové 

metropoli pouhých 500 obyvatel.  

 

Další ranou, která postihla celou Evropu, byla 30. léta válka v letech 1618-1648. Ve 

městě se střídala vojska obou válčících stran a obě si vybírala od obyvatelstva dávky 

potravin, požadovala výpalné a ničila vše, co jim stálo v cestě. Následoval znovu hlad, bída 

a nemoci. Po roce 1625 přibyla ještě náboženská čistka, když do té doby převážně 

protestantské obyvatelstvo začalo být násilně nuceno k přechodu ke katolické církvi 

(Internet 10). 

 

Období jáchymovského dolování stříbrných rud, které proslavilo tuto oblast daleko 

za hranicemi českého státu, po stoletém dramatickém zápasu končilo. Od poloviny 40. let 

16. století se objevily doklady úsilí, peripetií i zklamání, které od konce 70. let přešly 

v hlubokou depresi. Na jáchymovských horách, kdysi plných pracovního ruchu a nadějí, 

nastalo ticho a město se změnilo ve zchudlé a bezvýznamné městečko (Majer, 1968). 

 

První příznaky zlepšení hospodářské situace se začaly projevovat počátkem 18. 

století. Zřízení hornického učiliště roku 1717 položilo základní kámen pro zlepšení celkové 

situace v revíru. Přes velkou snahu místních specialistů se nepodařilo dostihnout náskok 

světového vývoje montánního školství a Jáchymov se stal nanejvýš průměrně významným 

hornickým učilištěm. Roku 1733 bylo učiliště přeloženo do tehdy mnohem významnějšího 

revíru v rámci Rakousko-Uherska do Banské Štiavnice. 
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Dalším podnětem, který zapříčinil jistý rozmach jáchymovského dolování, bylo 

koncem 18. století zahájení těžby kobaltových rud. Mezi lety 1750 až 1800 bylo ze 

zdejších dolů vytěženo cca 3 475 000 kg kobaltu.  

 

Počátek 19. století byl opět ve znamení úpadku hornictví, které si vyžádalo svoji daň. 

Státní správa se z důvodu velkého zchudnutí obyvatelstva snažila v tomto období zavést do 

chudých horských chalup různé domácí výroby, aby zmírnila nepříznivé dopady konce 

hornické činnosti. Jednalo se zejména o výrobu knoflíků z perleti, zpracování slámy, 

paličkování krajek, dřevořezbu, výrobu rukavic a v Jáchymově samotném byla založena 

továrna na zpracování tabáku do cigaret a dýmek (Internet 10). 

  

4 Vývoj uranového hornictví v Jáchymově 
 

4.1 Období nálezu smolince 
 

Smolinec byl znám starými horníky od pradávna. Prastarý německý název smolince - 

pechstein, pechblende, pecherze - prozrazuje, že staří havíři považovali tento minerál za 

jalovinu, kterou sypali na haldy. Smolnou rudou se začal nazývat zejména proto, že při 

jeho častějším výskytu začaly nepřímou úměrností, ustupovat rudy stříbra. 

 

Na počátku 19. století německý chemik M. H. Klaproth prováděl rozbory smolince a 

došel k názoru, že jde o samostatnou polokovovou látku, kterou pojmenoval uranit. 

Považoval uranit (UO2) za prvek a popsal některé jeho vlastnosti, především schopnost 

barvit sklovinu žlutě a zeleně. Uranové barvy se začaly používat k barvení porcelánu  

(obr. č. 12). 

 

Výraznou osobností využívání uranové rudy v Čechách, byl A. Patera. Paterův 

proces byl doslova revolucí ve výrobě uranových barev, umožnil jejich průmyslovou 

výrobu v továrnách a jáchymovská chemička byla na 37. zasedání německých lékařů a 

přírodovědců r. 1862 v Karlových Varech vysoce oceněna pro svoji bezkonkurenčně 

nejvyšší úroveň technického vybavení.  
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Zájem o uranem barvené sklo však postupně opadal a v dolech začalo docházet k 

průvalům vody (Internet 11). 

 

Obrázek 11 Příklady produkce jáchymovské továrny na uranová barviva z období počátků 20. století 
(Jirásek, Vavro, 2008). 

 

Brzy po Becquerelově objevu radioaktivity (1896) byl soumrak nad jáchymovskými 

doly zažehnán objevem manželů Curieových, kteří r. 1898 izolovali z jáchymovského 

smolince dva nové prvky – radium a polonium. Brzy byly stanoveny fyzikální, chemické a 

biologické vlastnosti radia. Ukázalo se, že uranové barvy nejsou radioaktivní. Prokázali, že 

radium bylo opravdu při výrobě odstraněno a zbytky mají asi troj- až čtyřnásobně vyšší 

radioaktivitu než smolinec, rovněž navrhli způsob jejich zpracování na radiové soli. 

 

 Doslova přes noc se tyto odpady staly nesmírně cennou surovinou. V roce 1911 stál 

1 gram radia 500 000 DM. V letech 1910 - 1919 byl Jáchymov monopolním výrobcem 

radia. Roku 1913 připravila jáchymovská huť ze 111,845 q uranové rudy 2,126 g 

kovového radia. Ke zvýšení těžby radioaktivních rud bylo přikročeno až po1.světové válce, 

kdy jáchymovské doly převzala československá státní správa. Manželé Curieovi odebírali 
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smolinec i od nově vzniklého Československého státu a v roce 1925 paní Marie Curie 

navštívila Jáchymov a na dole Svornost také sfárala.   

 

Výroba uranových barev a radia v Jáchymově byla ukončena v roce 1939, kdy byla 

továrna německými úřady dána do likvidace. Dobývání uranových rud probíhalo v malém 

objemu po celou dobu 2. světové války (Internet 11). 

 

 

4.2 Poválečná historie jáchymovského uranu 
 

Už během 2. světové války začaly západní mocnosti a SSSR soupeřit o vojenskou 

převahu nejen nad Německem, ale také navzájem mezi sebou. V polovině července 1945 

provedli Američané v pouštní oblasti Nového Mexika u města Alamogordo první pokusný 

atomový výbuch. Sovětský svaz uskutečnil svůj první jaderný pokus u Semipalatinska 29. 

srpna 1949. 

 

Sovětský svaz měl v počátečních fázích jaderného výzkumu potíže se získáváním 

dostatečných zásob uranu. V Jáchymově se už v této době těžilo menší množství uranové 

rudy a pro Sovětský svaz to byla jediná konkrétní příležitost, jak získat uran okamžitě, bez 

zdlouhavých průzkumných a důlních otvírkových prací. 

 

V srpnu roku 1945 přijela do Jáchymova skupina vysokých sovětských důstojníků 

v čele s generálem Michajlovem a plukovníkem Alexandrovem, který v té době zastupoval 

sovětskou stranu při jednáních s československými vládními činiteli. Složení vojenské 

skupiny naznačovalo mimořádný zájem SSSR o tuto oblast, která byla pravděpodobně 

iniciována „Zvláštním výborem pro atomovou bombu“. Sověti si během dvou dnů 

prohlédli v Jáchymově důlní díla, úpravnu a sklad uranových koncentrátů.  

 

Dne 11. září 1945 obsadilo ruské vojsko v počtu 60 mužů 3 radiové státní doly 

v Jáchymově, Rovnost, Svornost a Bratrství. Zaměstnancům byl umožněn vstup na zvláštní 

průkazky a u mnoha objektů v Jáchymově se objevily nápisy „Vstup zakázán“ a 

„Fotografování zakázáno“ s upozorněním, že přestoupení zákazů bude trestně stíháno 

(Lepka, 2003). 
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Už od srpna 1945 probíhala v Praze jednání mezi ministerským předsedou Z. 

Fierlingerem a sovětskými zmocněnci Bakulinem a plk. Alexandrovem o těžbě uranových 

rud a jejich dodávkách do Sovětského svazu. Sovětská strana netajila důvody, pro které 

uran tak naléhavě potřebovala. Na jednání vedeném Fierlingerem a za účasti několika 

ministrů a vysokých státních úředníků řekl zástupce sovětské strany plk. Alexandrov o 

technické pohotovosti sovětské armády: „Teď chtějí vyrobit ze sovětského a 

československého uranu právě takovou atomovou pumu, jako má Amerika“. Jednání trvala 

až do 23. listopadu 1945, kdy byla podepsána „Dohoda mezi vládou Svazu sovětských 

socialistických republik a vládou Československé republiky o rozšíření těžby rud a 

koncentrátů v Československu, obsahujících radium a jiné radioaktivní prvky, jakož i o 

jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik“. Tato dohoda byla přísně 

tajná (Pluskal, 1998). 

 

Dne 7. března 1946 vznikl národní podnik Jáchymovské doly se sídlem 

v Jáchymově. Formálně byl podřízen Ústřednímu ředitelství československých dolů, ale 

prakticky řídila Jáchymovské doly čtyřčlenná smíšená československo – sovětská komise, 

tak, jak to bylo stanoveno v listopadové mezistátní dohodě.  

 

Těžba uranové rudy se postupně rozšiřovala. Koncem roku 1947 zde pracovalo 

přibližně 3750 zaměstnanců, z toho 88% dělníků. Ani tento nárůst pracovních sil však 

zdaleka nezaručoval několikanásobné zvýšení těžby podle představ jáchymovské komise. 

Začaly se prosazovat návrhy sovětské strany a do Jáchymova byli nasazováni němečtí 

váleční zajatci zadržováni v SSSR. V průběhu roku 1947 jich bylo do Jáchymova 

převedeno kolem 4000 (Lepka, 2003). 

 

Nezastupitelnou úlohu při ovládnutí československých zdrojů přírodního uranu 

sehrála geologická služba, zřízená ředitelstvím národního podniku Jáchymovské doly 

v roce 1946. Až do roku 1961 tuto službu řídili sovětští odborníci, kteří tak společně 

s báňskými techniky určovali směr a rozsah hornických prací, vedli vyhledávání a 

průzkum uranového zrudnění a zároveň soustřeďovali podklady pro strategii využití 

československých uranových ložisek Sovětským svazem. Geologická služba v sovětských 

rukou navíc zajišťovala režim přísného utajování obsahu i výsledků práce uranového 

průmyslu (Pluskal, 1998). 
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S rostoucím počtem horníků vzrůstala i těžba uranové rudy. Zatímco v roce 1945 

byla vytěžena necelá 1 tuna uranu a dalších 30 tun bylo získáno z radioaktivních odvalů a 

koncentrátů pro výrobu barev, v následujícím roce bylo převážně těžbou získáno 18 tun a 

v roce 1947 již 60 tun uranu.  

 

Uvedená množství však stále nestačila pokrýt požadavky SSSR. V prvních 

poválečných letech jsme byli rozhodujícím dodavatelem uranu do Sovětského svazu. 

Počátkem roku 1947 se významnějším zásobitelem stala sovětská okupační zóna 

v Německu, jejíž produkce uranu byla v dalších letech v porovnání s Jáchymovem 

podstatně vyšší. V roce 1947 získali Sověti z okupační zóny 150 tun uranu, v roce 1948 

321 tun a v roce 1949 dokonce 766 tun uranu. 

 

V Jáchymově se uranová ruda v poválečných letech těžila primitivním ručním 

způsobem a produktivita těžby byla nízká. Slibovaná důlní mechanizace ze Sovětského 

svazu nedostačovala. Jako kuriozitu lze uvést, že v roce 1946 zajišťoval dopravu rudy ze 

štoly Bratrství kočí s jedním koněm, který tahal 12 důlních vozíků. Na jáchymovských 

dobývkách byla v poválečném období používána jako jediná „mechanizace“ kolečko, 

necičky a hřebla, jimiž se narubaná hornina odhrabovala. Teprve v polovině padesátých let 

se začaly ve větší míře využívat škrabáky (stroje na odhrabávání narubané horniny) a 

vrátky (stroje sloužící k dopravě rudy z dolů na povrch, poháněné buď stlačeným 

vzduchem, nebo elektricky). 

 

Na rozdíl od nedostatečných dodávek moderní důlní techniky byly podstatným 

příspěvkem zásilky různých typů radiometrů a důlních měřících stanic. Nejběžnějším 

typem radiometru sovětské výroby byla dutá hliníková „hokejka“, na jejímž konci bylo 

v trubici umístěno čidlo k identifikaci radioaktivního záření. „Hokejka“ byla spojena 

s měřící skřínkou, kterou nosili důlní technici zavěšenou na krku. Na číselníku skřínky 

bylo možno opticky sledovat úroveň radioaktivity. Sledování bylo zabezpečeno také 

sluchátky, podle intenzity vrčivého zvuku se odhadovala úroveň radioaktivity a tedy i 

zrudnění. Pomocí radiometrů bylo usnadněno sledování uranových žil a usměrňování 

ražby (Lepka, 2003). 
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4.3 Zpracování uranových rud 
 

Uranové minerály tvoří jen malý podíl v uranových rudách. Hlavní objem rud tvoří 

jalová žilovina (křemen, karbonáty) nebo úlomky okolních hornin vytěžené společně 

s rudním materiálem. Uranové rudy, které obsahují několik procent uranu, jsou 

považovány za bohaté např. ze žilných ložisek z Jáchymova, Příbrami a dalších, ale většina 

našich uranových rud patří mezi chudé, u kterých se obsah uranu pohybuje kolem 0,1%. 

 

V poválečném období bylo velmi nevýhodné transportovat po železnici velké 

objemy uranových rud, a proto se v blízkosti šachet začaly budovat úpravny rud, které 

odstraňovaly z vytěžené rudniny co nejvíce hlušiny.  

 

První gravitační úpravna uranových rud byla vybudována na dole Bratrství. Byla 

v provozu od srpna 1946 do roku 1955.  

 

Hrubá kusová ruda byla nejdříve primitivním způsobem zpracována v suché třídírně, 

kde se ručně, pomocí kladívek vyklepávaly kousky smolince. Vznikala tzv. hutní ruda, 

která obsahovala kolem 65 % oxidu uranu. Jemnější rudnina včetně zbytků po vyklepávání 

smolince se zpracovávala v drtičích a větší kousky se znovu drtily. Takto získaná 

obohacená ruda obsahovala v průměru 50 % oxidu uranu.  

 

Vytříděná kusová ruda se ukládala do dřevěných bedniček o rozměrech 60x25x30 

cm, které po naplnění vážily asi 80 kg. Jemnější mletá ruda se dávala do plechových 

barelů. 

 

Později se začaly zavádět radiometrické úpravny. V těch se pro rozdružování 

využívala přirozená radioaktivita rud. Nadrcené frakce rudniny se na dopravních pásech 

separují pomocí různých třídících strojů. U nás byly používány třídiče RAS sovětské 

výroby.  

 

Princip radiometrické úpravy uranových rud je takový, že nadrcená rudnina je 

transportována dopravním pásem a kontrolována radiometry, detekující gama záření. 

V případě zvýšených impulzů je gama záření převedeno na elektrický signál, který spustí 

na dopravní pás mechanickou klapku, pomocí níž se oddělí uranem bohatší porce rudniny 

na oddělený transportér. Tento proces se může opakovat a získávat tak bohatší uranovou 
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rudu. Radiometrická úprava je však efektivní pouze u kontrastních rud žilného typu, kde 

obsahy uranu v rudních žilách jsou vysoké a ostře kontrastují s okolní hlušinou (Lepka, 

2003). 

 

4.4 Koncentrační tábory v Jáchymově 

 
V Jáchymově bylo osmnáct komunistických koncentračních táborů, kterými od 

roku 1949 až do jejich likvidace prošlo 70737 vězňů. Velkou část tvořili vězni političtí a 

v táborech byli podrobeni tvrdé politické výchově. Byli vystaveni těžké práci v dolech, 

bití, hladu a surovému zacházení. To byl způsob převýchovy, který používali bachaři a 

příslušníci Sboru národní bezpečnosti útvaru Jestřáb. 

 

Vězeňský ústav v Ostrově prováděl registraci politických vězňů, které pak rozděloval 

do koncentračních táborů na Jáchymovsku. Zákon č.247/48 Sb. o táborech nucené práce 

přijalo Národní shromáždění Československé republiky 25. října 1948. Předtím byl však 

přijat zákon č. 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky. Tento zákon 

zajišťoval podmínky pro likvidaci odpůrců režimu. Týkal se trestných činů proti státu, jako 

byla velezrada, sdružování proti státu, pobuřování proti republice a vyzvědačství. Pokud 

šlo o vnitřní bezpečnost, byla zde vyjmenována celá řada přestupků. V rámci tohoto 

zákona mohlo být použito vše, co se hodilo k likvidaci jedince. Kromě toho se Sbor 

národní bezpečnosti řídil zásadou, že skutečnosti všeobecně známé nebo známé úřadu 

z jeho vlastní činnosti nepotřebují důkazů. 

 

Koncentrační tábory se nestavěly, ale zřizovaly. Často, hlavně na začátku, kdy se 

rozbíhala těžba uranové rudy, vedení dolu jednoduše používalo znečištěné a zavšivené 

zajatecké tábory (obr. 13). Podle toho také vypadala v těchto lágrech i situace. Nebyla 

pitná voda. Kuchyně nevyhovovaly, protože nebyly zařízeny na velký počet politických 

vězňů. Strava se vařila nadvakrát. Do baráků pršelo a v zimě měli vězni na palandách 

navátý sníh. Všechny koncentrační tábory byly přeplněny. Političtí vězni, kteří tvořili 

většinu mezi novodobými otroky, neměli ani kde spát. Bylo docela běžné, že směna, která 

vyfárala, musela čekat, až další směna odejde a uvolní se tím palandy. 

 

Ministerstvo spravedlnosti, které v té době koncentrační tábory spravovalo, bylo o 

této situaci dobře informováno. Neučinilo však v té věci naprosto nic. Koneckonců 
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odsouzenci, kteří sem přicházeli, byli přece MUKLOVÉ (Muži Určení K Likvidaci), 

(Šedivý, 2005). 

 

 

Obrázek 12 Původní kresba části lágru Svornost (Internet 12). 
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Počátkem roku 1953 pracovalo v Jáchymovských uranových dolech na 15000 vězňů. 

Zdá se být pravděpodobné, že každý druhý muž, vězněný v Československu v letech 1949 

- 1960 prožil alespoň část svého trestu v některém vězeňském táboře, zřízeném v oblasti 

těžby uranu (Kaplan, 1993). 

 

Ve vězeňském ústavu Ostrov bylo k 12. 3. 1952 zařazeno 12768 vězňů. Státně 

bezpečnostních vězňů (politických) do 3 let trestu bylo 1222 (9,6%), od 3 do l0 let 2762 

vězňů (21,6%), nad 10 let 3747 vězňů (29,3%). Méně početná skupina byla kriminálních 

vězňů - do 1 roku 1236 (9,7%), 1-5 let 2825 (22,2%) a nad pět let 976 (7,6%), (Internet 

14). 

 

Cena Uranu - 

 

Ve druhé polovině padesátých let nastala na světových trzích s uranem zásadní 

změna. Těžba uranu začala klesat.  

 

V roce 1959 americká atomová komise oznámila, že končí s nákupy uranu pro 

vojenské účely. Krátce nato stejné prohlášení učinil i Sovětský svaz. Ceny uranu tím klesly 

o více než polovinu a to mělo dopad na regulovanou ekonomiku v komunistických zemích.  

 

Po těchto zásadních cenových změnách na světových trzích se gigantický průmysl 

těžby uranové rudy v Československu stal kolosální zátěží státního rozpočtu a pro ÚV 

KSČ pak vážnou zátěží rozvoje národního hospodářství. 

 

Těžba vybudovaná za cenu nepředstavitelného lidského utrpení, ztrátách na životech 

a materiálu, se ocitla na konci cesty. Bylo zapotřebí snižovat objem těžby i výrobní 

náklady. Začala likvidace podniků na celém Jáchymovsku. Komunistická strana 

Československa začala vyhlašovat amnestie pro politické vězně. Odpouštěla všechny 

druhy velezrady, špionáže a zločiny namířené proti pracující třídě. Po květnové amnestii 

v roce 1955 bylo postupně zrušeno třináct koncentračních táborů, některé z nich byly 

Prokop, Ležnice, Vykmanov II., a Barbora se svými podzemními celami, kde příslušníci 

SNB útvaru Jestřáb prováděli bestiální výslechy politických vězňů (Šedivý, 2005). 
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K velké, téměř generální amnestii došlo až v roce 1960. Podstatná část politických 

vězňů se vrátila domů. 

 

Většina nenašla uplatnění nejen ve svém oboru, ale ani v řadě běžných zaměstnání, 

kam nesměli být přijati jako bývalí političtí vězni. Nakonec se jich většina vrátila do dolů, 

kam měli přístup bez komplikací (Kaplan, 1993). 

 

Poslední koncentrační tábor Rovnost byl zrušen 15. června 1961 a tím skončilo 

období otrocké práce politických vězňů v uranových dolech na Jáchymovsku (Šedivý, 

2005). 

 

 

    Obrázek 13 Mapa koncentračních táborů na Jáchymovsku ( Internet 14). 
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5 Historické naučné stezky a jejich využití v cestovním ruchu 

 

5.1 Jáchymovské peklo 
 

Naučná stezka Jáchymovské peklo byla vybudována ve spolupráci Hornického 

spolku Barbora Jáchymov, okresního Klubu Českých turistů, Úřadu města Jáchymov, 

Úřadu města Karlovy Vary, OÚ Karlovy Vary, pobočky KPV Karlovy Vary (Internet 16). 

 

Hornický spolek Barbora byl založen v roce 1996 dobrovolnými nadšenci 

jáchymovského hornictví. Úsilí tohoto spolku vedlo k obnově skanzenu, kde se pracovní 

tábory nacházely. Spolek má zásluhu na vybudování objektů, které byly srovnány se zemí 

a obnově technického vybavení.  

 

Součástí jejich práce bylo i vybudování naučné stezky Jáchymovské peklo, celkem 

26 zastavení s informačními tabulemi. Utrpení lidí v této oblasti je každoročně 

připomínáno, jsou kladeny věnce obětem komunismu.  

 

Už za výstavby skanzenu byl z řad turistů vysoký zájem, a proto se Hornický spolek 

Barbora rozhodl skanzen předat Karlovarskému kraji a Hornickému muzeu v Sokolově. 

 

Cituji prohlášení Hornického spolku Barbora k situaci ohledně hornického skanzenu 

v Jáchymově v roce 2008. 

„S hrůzou sledujeme současný málo utěšený stav a chátrání skanzenu, které je 

rychlejší než bylo jeho budování. Vidíme negativní reakce návštěvníků, vidíme slabou 

úroveň průvodců, vidíme špatný stav oplocení, vidíme padající strážní věž. Naopak již 

nevidíme některé exponáty, které sloužily jako památka a které byly přemístěny mimo 

jáchymovský skanzen. A proto my, členové Hornického spolku Barbora prohlašujeme, že se 

současným staven hornického skanzenu v Jáchymově nemáme nic společného, že na něj již 

nemáme žádný vliv a neneseme za něj ani tu nejmenší odpovědnost.“(Internet 17). 
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Trasa naučné stezky začíná v horní části náměstí před kostelem sv. Jáchyma ve výšce 

710 m n. m. a má 12 zastávek, z nichž 2 jsou přírodovědné a 10 historických. Délka stezky 

je zhruba 8,5 km.  

 

Od kostela se jde po žluté turistické značce uličkou podél radnice a bývalé mincovny 

(muzeum) k zastávce č. 2. důl Svornost (Internet 18). 

 

V současné době je zpřístupněna a zabezpečena první část díla v podzemí. Štola č. 1, 

která se začala razit 1. července 1952 a je dlouhá k čelbě cca 260 m. Na své trase má 

několik odboček, které vedou po sledných chodbách k dobývkám.  

 

Hned na začátku tohoto díla jsou 11 m dlouhé katry svařené s důlních kolejí a na 

 cca 25 m vrat z vodního potrubí, které sloužily jako zajištění, aby štolou neutekli vězni 

z podzemí (obr. 15). Ve štole jsou k vidění ukázky různých druhů výdřev (dřevěná, 

ocelová, svorníková), důlních vozíků, ruční dobívací techniky (sbíječky, vrtná kladiva) 

(Internet 14). 
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Obrázek 14 Katry na dole Svornost (Internet 18). 

 

V dalším úseku se prochází kolem připravovaného Hornického skanzenu spolku 

Barbora. Ve venkovním prostoru je k vidění důlní technika, nad skanzenem pak obnovené 

strážní věže, které sloužily ke střežení vězňů.  

 

Další zastávka č. 4 už je v místě bývalého vězeňského tábora Svornost (770 m). Ve 

svahu dolů směrem k Dolu svornost vedou obnovené tzv. Mathauzenské schody (obr. 16). 
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Obrázek 15 Mathauzenské schody(Internet 19). 

 

Stezka pokračuje dále k zastávce č. 5, kde se nacházel městský rybník, který se roku 

1981 protrhl a způsobil potopu v horní části Jáchymova. 

 

Od místa bývalého rybníka se pokračuje okolo dvou bývalých provozních budov 

dolu Nikolaj na místo, kde stával tábor Nikolaj. Byl založen v roce 1951 a patřil k táborům 

s nejhorším režimem. V současnosti se zde nenachází žádné pozůstatky, tábor byl důkladně 

srovnán se zemí, aby již neposkytl žádné svědectví.  

 

Dále se prochází kolem bývalého dolu Eduard, kde se nachází informační panel č.8  

a 9. Ekologická zastávka „lesy“ a Ekologická zastávka „Horký rybník“. Cesta pokračuje 

k táborům Eliáš I. a II., které byly zřízeny v roce 1949 na dole Eliáš. Posledními 

zastávkami jsou tábor Rovnost a zastávka č. 12 s informační tabulí seznamující s historií 

Šlikova hradu (814 m n. m.), (Internet 18). 

 



Filip Oláh : Jáchymovská tajemství ukrytá v tvrdém lůně skal 

 

39 

2013 

5.2 Radonové lázeňství 
 

Zrod radioaktivního lázeňství je datován rokem 1864, kdy vytryskl při těžbě uranové 

rudy vydatný termální radioaktivní pramen na dole Svornost. 

 

 Počátkem 20. století se začal budovat v Jáchymově areál lázní. V roce 1906 byly 

otevřeny první soukromé radonové lázně na světě. Oficiálním datem založení státních lázní 

v Jáchymově byl 22. říjen 1911, kdy byl otevřen nový lázeňský ústav a v roce 1912 pak 

byl postaven moderní lázeňský hotel nazvaný Radium Palace. Dobová fotografie 

Radiumpaláce na obrázku č. 18. 

 

Radiumpalác měl vlastní lázeňské oddělení s 24 kabinami pro radioaktivní, radio-

rašelinné a světelné lázně i prostory pro mechanoterapii, elektroterapii, vlastní 

emanatorium pro vdechování radioaktivního plynu a další procedury. 

 

V blízkosti Radiumpaláce v krátkém čase vyrostla celá lázeňská čtvrť. Roku 1913 se 

v Jáchymově léčilo už kolem 2500 pacientů. Návštěvnost lázní mezi světovými válkami 

rychle rostla a kolem roku 1930 dosahovala výše přes 9000 hostů za sezónu. 

 

Radiové lázně se staly svého času módní zdravotnickou záležitostí. Radiumpalác 

navštívila celá řada slavných hostů, např. Marie Curie – Sklodowska, Karl May, A. Jirásek, 

O. Nedbal, R. Strauss a mnozí další. K nejvýznamnějším hostům patřil i československý 

president Tomáš Gariggue Masaryk. Město navštívil několikrát v průběhu dvacátých let. 

V Jáchymově býval i Masarykův pomník, odhalený roku 1930 ale za okupace Třetí říše byl 

odstraněn. 

 

Slibný vývoj jáchymovského lázeňství byl tvrdě narušen druhou světovou válkou. 

Radiumpalác byl proměněn na pobočku berlínské nemocnice a lázeňská zařízení sloužila 

jako vojenské lazarety. Po skončení války byl provoz lázní s velkou euforií obnoven a 

v roce 1947 navštívil Jáchymov i československý president dr. Edvard Beneš. Nadějné 

oživení lázeňství bohužel skončilo po roce 1950, kdy se Jáchymov stal centrem těžby 

uranové rudy pro Sovětský svaz. 

 

Jeho znovuzrození nastalo až po útlumu těžební činnosti podniku Jáchymovské doly. 

Roku 1962 byly navrtány nové radioaktivní prameny na dole Svornost a o desetiletí 
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později dokončen nový lázeňský ústav Běhounek. V osmdesátých letech se lázeňská 

zařízení dále modernizovala a ročně přijíždělo kolem 18 tisíc pacientů. 

 

V roce 1992 byl otevřen nový lázeňský ústav Curie a akciová společnost Léčebné 

lázně Jáchymov, která stomilionovými investicemi zrekonstruovala lázeňský důl Svornost, 

modernizovala Radiumpalác a celou řadu dalších lázeňských domů. 

V současnosti jáchymovské lázně výrazně prosperují a mohou se pochlubit stále 

vyšším počtem pacientů (Burachovič, 2007). 

 
 
 

 
Obrázek 16  Dobová fotografie Radium Palace (Internet 20). 

 

 

5.3 Naučná stezka o radonu 
 

Historicky první měření radonu v bytech na území ČR se uskutečnilo v osmdesátých 

letech 20. století právě v Jáchymově a na počátku devadesátých let již byla realizována 

první ozdravná opatření. 

 

Vyšší koncentrace ve starších domech jsou důsledkem bývalé důlní činnosti. Stavby 

byly stavěny na vysoce propustných důlních výsypkách a ke stavbě domů byly používány 

radioaktivní odpady z hlušiny místního smolince. 
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Radonová naučná stezka vznikla v roce 2010 jako první svého druhu na světě v 

rámci Radonového programu ČR za finanční podpory Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a s přispěním Města Jáchymov 

(Internet 22). 

 

 

 

Obrázek 17 Ilustrovaná trasa první radonové stezky na světě (Internet 22). 

 

Tříkilometrová trasa stezky (obr.18) vede od radnice kolem dolu Svornost a jámy 

Josef podél Špitálního kostelíku kaštanovou alejí k lázeňské budově  Radiumpalác. Na 

trase je umístěno 9 informačních tabulí věnujících se radonové problematice: 

 

 Působení radonu na zdraví člověka 

 

- co je to radon a kdo jej objevil 

- důkazy o škodlivém působení na zdraví  

- prospěšné účinky radonu aplikované v radonových lázních 
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 Místa vystavení člověka radonu  

 

- koncentrace radonu v zemské kůře a půdním vzduchu 

- podíl ozáření člověka radioaktivními prvky 

- koncentrace radonu v domech 

 

 

 Hlavní zdroje radonu v budovách 

 

- horninové podloží 

- stavební materiály s vyšším obsahem rádia 

- koncentrace radonu ve vodě 

 

 

 Měření radonu 

 

- radonový index stavebního pozemku 

- měření radonu v interiéru i ve stávající stavbě 

- radonová diagnostika 

 

 

 První měření radonu a první ozdravná opatření na území ČR 

 

- průzkum bytového fondu v Jáchymově a v jiných částech ČR 

- postupy ozdravování domů 

- dvoustupňová ochrana protiradonovou izolací 

 

 

 Aktivace nefunkčních opatření 

 

- přeměna stávajících protiradonových opatření 

- zvýšení účinnosti pomocí aktivního odvětrávání 

- postup, je-li zdrojem radonu a gama záření stavební materiál 
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 Ochrana stávajících staveb 

 

- důvody investice do ozdravění objektu 

- postup, je-li koncentrace radonu v domě nižší než 600 Bq\m3 

- postup, je-li koncentrace radonu v domě vyšší než 600 Bq\m3 

 

 

 Ochrana nových staveb 

 

- nízký radonový index stavby 

- střední radonový index stavby 

- vysoký radonový index stavby 

 

 

 Radonový program ČR 

 

- pokrytí mapami radonového indexu 

- atomový zákon a vyhláška o radiační ochraně 

- normy pro ochranu staveb proti radonu 

(Internet 22). 
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6  Závěr 
 

Téma mé závěrečné bakalářské práce jsem poeticky nazval „Jáchymovská tajemství 

ukrytá v tvrdém lůně skal“. Ukrytá tajemství v podobě nálezů stříbrných a uranových rud, 

uschovaných v tvrdém lůně skal, které spatřily světlo světa až po úmorné a vyčerpávající 

práci zdatných havířů. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola je věnována regionální geologii 

středního Krušnohoří a podrobnějšímu popisu geologických a geografických poměrů 

jáchymovského revíru. 

Ve druhé kapitole jsem se zaměřil na vývoj hornictví v Jáchymově od začátku těžby 

stříbrných rud až po její kolaps. Zabýval jsem se procesem hutnění sulfidických rud a 

používanou báňskou technikou. 

Třetí kapitola je věnovaná regeneraci hornictví v podobě těžby uranu a s ním spjaté 

zločinné praktiky komunistického režimu. 

V poslední kapitole jsem prezentoval současné historické naučné stezky na území 

Jáchymova a podrobně popsal jejich funkce a trasy v rámci jejich využití v cestovním 

ruchu. 
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