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ANOTACE 

 Předložená bakalářská práce se zabývá potenciálem a atraktivitou horního města 

Jáchymov v Krušných horách, jeho přínosem pro cestovní ruch a jeho rozvoj. V úvodní 

části je popsán vznik a historie města Jáchymov. Další část pojednává o těžbě nerostných 

surovin, zejména stříbra a uranu v této lokalitě a jejich využití. Stříbro, které bylo 

využíváno k ražbě mincí v královské mincovně a uran na výrobu uranových barviv. Dále 

následuje vývoj Jáchymovského lázeňství, který je spojen s léčivou radonovou vodou, 

čerpanou z nejstaršího, dodnes využívaného dolu Svornost. Na závěr jsem zhodnotila 

perspektivu rozvoje města Jáchymov, se zájmem turistů. 

 

Klíčová slova: Jáchymov, cestovní ruch, atraktivita, těžba, stříbro, uran, radonová voda, 

Svornost. 

 

 

SUMMARY 

 This bachelor thesis deals with the potential and attractiveness of the mining town of 

Jáchymov in the Ore Mountains, its contribution to tourism, and its development. The 

introductory section describes the foundation and history of the town of Jáchymov. The 

following part deals with the extracting raw materials, especially silver and uranium in this 

area and their utilization. Silver was used for coinage at the Royal Mint and uranium for 

producing  uranium pigments. This  is followed by the development of spas in Jáchymov 

associated with healing radon water pumped from the oldest mine called  „Svornost“ (The 

Concord) which has been used up to now. Finally, I assessed  the development perspective 

of the town of Jáchymov, including its attractiveness for  tourists. 

 

Keywords: Jáchymov, tourism, attraction, mining, silver, uranium, spas, radon water, 

Svornost (The Concord). 
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Seznam použitých zkratek 

°C  stupeň Celsia 

a. s. akciová společnost 

apod. a podobně 

cca  cirka – přibližně 

CNS  centrální nervová soustava 

CR  cestovní ruch 

č.  číslo 

čp. číslo popisné 

ČR Česká republika 

ČSR Československá republika 

EU Evropská unie 

g gram 

ha hektar 

kBq/l kilobeckquerel na litr 

kg kilogram 

km kilometr 

l/min litr za minutu 

m n. m. metr nad mořem 

m metr 

např.  například 

obr. obrázek 

ROP SZ regionální operační program Severozápad 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

sv. svatý 

tj. to je 

tzv. takzvaný 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

   (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 

UO2 oxid uraničitý 
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1 ÚVOD 

 V Krušných horách existuje několik turisticky významných sídel, která přispěla 

k věhlasu celé oblasti, mimo jiné také údolí, kde leží město Jáchymov. 

 Jáchymov, město v srdci Krušných hor, má svoji slávu již za sebou; přispěla k tomu 

celá řada okolností, zejména odsun původních německých obyvatel a chronické problémy 

s dosídlením z vnitrozemí a také odsun tradičních řemesel a zemědělství. Mimo jiné je 

město Jáchymov velmi špatně dostupné a je poměrně dost vzdáleno od středisek 

politického a kulturního dění. 

 Město se tak stalo spíše provinčním sídlem. Mladá generace o Jáchymově (a zvláště 

jeho velmi pestré minulosti) nemá povědomí. 

 Město je spojeno s celou řadou unikátů nejen evropského, ale i světového významu. 

Po stránce mineralogické je Jáchymov jedno z nejbohatších míst na světě, tzv. laboratoř 

přírody. Jeví se jako město neuvěřitelných osudových zvratů a ostrých kontrastů, stejně 

jako jeho historie – slavné stříbrné období, kdy z nepatrné vesnice vyrostlo za několik let 

bohaté a horní město, následoval úpadek, poté opět vzkříšení spojené s objevem nového 

prvku radia a s ním i léčivých účinků radonové vody (začal stoupat význam Jáchymova 

jako lázeňského města). Po 2. světové válce následoval další úpadek, kdy byl Jáchymov 

spojen s těžbou uranové rudy pro Svaz Sovětských Socialistických Republik a zůstával 

prakticky nepřístupný. Dnešní podoba Jáchymova co se týče kontrastů je obdobná – dole 

honosné lázně, nahoře ruiny. 

 Cílem této práce je stručný exkurz do  historie města, charakteristika památek             

a lázeňství. Je třeba hledat potenciální kroky, díky nimž by město získalo na atraktivnosti   

a docílilo zvýšení příjezdového cestovního ruchu, který by Jáchymovu přinesl finanční 

prostředky na záchranu památek, montánních i přírodních zajímavostí, tak aby město 

znovu získalo punc někdejší honosnosti. 
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2 MĚSTO JÁCHYMOV 

Krušné hory, typické drsným horským životem, patřily paradoxně k nejvíce 

osídleným pohořím Evropy. O masové osídlení se postaral výskyt rud. Ve středověku byly 

Krušné hory nazývány Českým lesem, ovšem poté, co byla odkryta bohatá ložiska stříbrné 

rudy, se ujal název Rudohoří (Erzgebirge). Výraz Krušné hory nepochází od slova krušný, 

jak by se mohlo zdát vzhledem k místním drsným životním podmínkám, ale je odvozeno 

od slova krušiti – dobývati rudu. Dodnes o tom vypovídají zeměpisné názvy obcí jako 

např. Měděnec, Oloví, Cínovec, Stříbro apod. Další místo v okolí Jáchymova, které mluví 

o hornické činnosti, je spojeno s nejvyšší horou Krušnohoří – Klínovcem. Skrývá v sobě 

pojmenování nástroje, který dříve havíři využívali – klín [11]. 

V Krušných horách na západě České republiky, v nově vzniklém Karlovarském kraji, 

leží lázeňské město Jáchymov mající necelých 3 000 obyvatel. Leží v nadmořské výšce, 

která se pohybuje od 560 do 750 metrů, nedaleko hranic s Německem – zhruba 8 km od 

hraničního přechodu Boží Dar a přibližně 20 km od Karlových Varů. Město je často 

nazýváno branou Krušných hor [38]. 

 VZNIK A HISTORIE MĚSTA 2.1

Krušné hory, koncem 15. století ležící jak na straně saské, tak i v Čechách, byly 

oblastí největšího rozmachu hornictví v Evropě. Na saské straně byly objeveny velmi 

bohaté nálezy stříbrné rudy; díky tomu vznikala města jako Schneeberg, Annaberg, 

Marienberg a další [4]. 

Místo, kde leží Jáchymov dnes, mělo v historii podobu malé osady nacházející se 

uprostřed zeleného palouku, obklopeného pouze hlubokými, těžko přístupnými lesy. Ty 

byly jehličnaté i listnaté (převážně bukové a dubové). Osada nesla název Kondradsgrün, 

zvaná po svém zakladateli Konradu Vohlburském z Chebu [4]. 

Historie dobývání začíná rokem 1512, kdy v údolí potoka Veseřice objevili horníci 

Kaspar Bach ze Saska a Osser z Ostrova velké ložisko stříbrné rudy, začali razit štolu 

zvanou Nálezná, ale pro nedostatek finančních prostředků nedovedli své dílo do konce. 

Dolování se ujal hrabě Ostrovského panství Štěpán Šlik [6], který získal tuto osadu od 

pánů z Házlova, výměnou za jiné území [4]. S dalšími společníky založil roku 1516 
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těžařskou společnost společně s osadou zvanou prostě Údolí (Thal), Těžařská společnost 

pokračovala na pracích na štole Nálezné a následovaly další objevy stříbrných žil [6]. 

Ne nadarmo se říká, že Šlikové měli v krvi nadání a chuť k obchodu. Chytře 

vykupovali od rytířů pozemky, kde se vyskytovalo stříbro, a bez dlouhého rozmýšlení 

povolal Štěpán Šlik, hlava Šlikovského rodu, saské horníky - dá se říci specialisty, protože 

měli velmi bohaté zkušenosti s těžbou a byli schopni zde úspěšně provozovat důlní 

středisko [6]. V důsledku stříbrné horečky propukla v údolí rozsáhla těžební a stavební 

činnost. Říkalo se, že v těchto místech se objevovalo surové stříbro mezi kořeny 

vyvrácených stromů nebo jen po prvním kopnutí, hned pod drnem [7]. 

Druhého srpna 1518 byl vydán Šliky jáchymovský horní řád, který dal dolování 

systém i pravidla. Řád měl 106 článků a byl zpracován Jindřichem z Könritzu podle vzoru 

saského horního práva pro město Annaberg. Později se řád šířil na Příbramsko jako tzv. 

„jáchymovské horní právo“ [7]. 

O dva roky později, konkrétně 6. ledna, byla králem Ludvíkem I. Jagellonským obec 

Thal povýšena na svobodné královské horní město, to pro obyvatele obce znamenalo 

mnoho výhod – svobodný obchod, každý týden konání trhu a právo používat znak a pečeť. 

Se souhlasem Štěpána Šlika byla obec přejmenována na Sankt Joachimstahl - Údolí sv. 

Jáchyma [6]. Na saské straně se hornická města nazývala z vděčnosti podle jmen světců sv. 

Anny (Annaberg), sv. Marie (Marienberg), sv. Josefa (Josefstadt) a aby tedy byla celá 

svatá rodina pohromadě, získala obec Thal jméno po manželovi sv. Anny a otci Panny 

Marie sv. Jáchym. V této době působil ve městě jako lékař i slavný Georgius Agricola 

(1527 – 1531), autor nesmrtelného díla dvanáct knih o hornictví a hutnictví (De re 

metallica libri XII) [1]. 

Počet obyvatel v Jáchymově stále narůstal; kolem roku 1533 mělo město Jáchymov 

okolo 18 000 obyvatel a rozkládalo se na 80 ha. V té době se stalo jedním z nejlidnatějších 

sídel v Čechách, konkrétně, druhým největším po královské Praze [6]. 

Pro takto kvetoucí město bylo v údolí málo místa. Jáchymov se protahoval do délky 

podél potoka Veseřice a domy byly budovány nad sebou v příkrých svazích, jako by stály 

na velikém schodišti. Budovy se stavěly rychle a bez plánů. Srdcem města byl v té době 

tzv. Chlebný trh, kde stával mlýn na obilí (místo je dnes známo jako náměstí na 

Slovanech) a stará hrázděná radnice [13]. S pokračující výstavbou vedle staré čtvrti 
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s hrázděnými domky vznikala podél potoka pravidelná půdorysná osnova zděných domů, 

především v horní části města. V části mezi kostelem sv. Jáchyma a Královskou 

mincovnou vzniklo nové náměstí (dnešní náměstí Republiky) a tedy i nová radnice [11]. 

Zděné domy byly dílem městských stavebních hnutí, která přinesla do Jáchymova 

tehdejší vyspělou městskou architekturu. Na některých domech jsou dodnes zachovány 

výtvarné znaky pozdní gotiky a rané renesance saského typu. V té době vznikaly 

v Jáchymově domy, které jsou dnes považovány za umělecky a historicky nejhodnotnější 

[9]. 

Díky umístění v údolí nemusel být Jáchymov opevněn – pouze nahoře od severu        

a dole, na jižním konci města, byl uzavřen zdmi se střílnami a baštami, které byly tvořeny 

věžemi s městskými branami. Toto opevnění bylo rozebráno a použito jako stavební 

materiál až při stavbě silnice v roce 1835 [13]. 

Stavební poměry města měnily požáry; po nejničivějším v roce 1873 přišlo mnoho 

domů pouze o střechy, kdy záchranou byla izolační vrstva v podkroví, díky které se požár 

dále nešířil. Přesto došlo k  nevyčíslitelným ztrátám na kulturním dědictví. Po vyhlášení 

veřejné sbírky se ale sešel dostatek prostředků a následovaly úpravy fasád, snížení střech 

domů, půdní nadezdívky a větrací okénka ve střechách. Při opravách se také stavěly nové 

budovy – město přijímalo nový sloh a to neogotiku a neorenesanci. Aglomerace se začala 

rozrůstat ve spodní části [9]. 

Jako ostatní báňská města, ani Jáchymov nezůstal ušetřen hornických povstání. K 

povstání horníků došlo celkem třikrát, nejvážnější bylo poslední v roce 1525. Zhruba 3000  

horníků  se  shromáždilo a zaútočilo na radnici a hrad Freundenstein.  V  souvislosti           

s povstáním, které se stavělo proti nespravedlivému městskému patriciátu a okrádání, došlo 

dočasně k poklesu výroby stříbra. Situace byla vyřešena smírčím soudem a vydáním 

upraveného horního řádu z roku 1518, tzv. druhý šlikovský horní řád [1].  

Roku 1526 se odehrála bitva u Moháče proti Turkům, kde zahynul Š. Šlik i král 

český a uherský Ludvík I. Jagellonský. Usednutí Habsburků na český trůn po smrti 

Ludvíka mělo neblahý odraz i v dějinách města Jáchymova. Povahu svého rodu projevil 

Ferdinand I. nedlouho po nastoupení na trůn, a to tím, že vzal Šlikům právo razit mince 

[17]. Nekončící spory s králem Šlikové nevydrželi; roku 1542 vydali hrabata Jeroným        

a Vavřinec Šlikové nový, třetí šlikovský horní řád, který odpovídal aktuální situaci 
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Jáchymovského hornictví. Tento řád byl ovšem Ferdinandem I. označen za státu 

nebezpečný a dolům škodlivý. Tím byli Šlikové donuceni k protestu, což následně vedlo 

k několikaletým soudním sporům. Ty byly vyřešeny roku 1545, kdy soud rozhodl            

ve prospěch krále Ferdinanda I. a donutil Šliky, aby se vzdali Jáchymova. Tím vše přešlo 

do správy krále. Rokem 1547 tak končí Šlikovské působení v Jáchymově. V roce 1548 pak 

vstoupil v platnost Ferdinandův nový královský horní řád [1]. 

Nejen zmíněné spory krále Ferdinanda I. se  Šliky byly důvodem úpadku města: 

V roce 1527 došlo k objevu zlata a stříbra v Americe. Dovoz levných kovů způsobil pokles 

cen stříbra v Evropě a tedy i hospodářské problémy Jáchymova [1]. Těžba stříbra 

v místních dolech skomírala, podniky přinášely malý nebo takřka žádný zisk, horníci 

odcházeli a obyvatel ubývalo. Další ránu městu zasadila řada morových epidemií [6]. 

Pohromu pro hornictví v Jáchymově představovala také třicetiletá válka v letech 

1618 – 1648 [3]. Po ní byla většina dolů opuštěna – chyběli totiž báňští odborníci i havíři, 

kteří by byli schopni obnovit dolování. 

Jáchymov se rovněž nevyhnul rekatolizaci. Zdejší latinská škola byla uzavřena, 

luteránští pastoři vyhnáni ze země, nekatoličtí úředníci zbaveni svých míst a lid byl nucen 

vybrat si mezi přestupem ke katolictví a odchodem ze země
1
 [6]. 

Začátkem 18. století se rozhodl obnovit zašlou slávu Jáchymova císař a král Karel 

VI. Protože technologie dolování byla zastaralá a chyběli odborníci, nechal zde král roku 

1716 postavit první hornické učiliště na světě. Uchazeči museli ovládat latinu, matematiku 

a geometrii. Výuka byla i s praxí tříletá – dva roky probíhaly ve škole (vyučováno bylo 

horní právo, drcení a tavení rud důlní měřictví, mincovnictví, apod.). Následovaly 3 měsíce 

praxe v jáchymovských dolech a zbytek roku v dolech jiných měst, kde poznávali učni 

veškeré pracovní metody [14]. V  roce 1733 byla škola přesunuta do Báňské Štiavnice       

                                                 

1
Tento exodus nebyl posledním – po skončení války vydal prezident ČSR Edvard Beneš tzv. „Benešovy     

  dekrety“, tedy nařízení o odsunu většiny obyvatel německé národnosti ze země. Pro Jáchymov, kde mělo  

  německé etnikum naprostou převahu, znamenal tento odsun v období od roku 1945 – 1946 výměnu  

  obyvatelstva. Lidé, kteří přicházeli z vnitrozemí v rámci dosídlení se s městem a jeho tradicí jen 

  těžko identifikovali a tato situace se odráží ještě v dnešní době. 
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a odtud do Příbrami, kde byla povýšena na Báňskou akademii – Vysokou školu báňskou, 

dnes sídlem v Ostravě [3]. 

Těžba stříbra na nějaký čas znovu ožila a s ní i těžba dalších kovů, především 

kobaltu - kobaltová ruda se využívala pro výrobu smaltu a kobaltové barvy, tzv. kobaltové 

modři, jenž sloužila k barvení skla a porcelánu [13]. 

Z dlouhodobého hlediska však v Jáchymově stále rostla nezaměstnanost, proto byla 

rakouskou vládou postavena státní továrna na tabák, který se dovážel z Lublaně. V roce 

1882 bylo započato i s výrobou cigaret. Během válek se výroba téměř zastavila a v roce 

1945 byla ukončena definitivně. Továrna se stala součástí Jáchymovských dolů a po jejich 

uzavření zde působil podnik Tesla [34]. 

Nejcennější surovinou Jáchymova se nakonec stala uranová ruda - smolinec, který 

dříve horníci nevědomky odhazovali jako jalovinu na haldy. Ze smolince se připravoval 

uraninit a díky jeho vlastnostem barvit sklo odstartovala výroba uranových barev. Po celé 

19. a část 20. století byla uranová ruda průmyslově těžena (o uranu a jeho využití 

pojednává samostatná kapitola 3.2) [7].  

 

 

Obr. č.  1 - Továrna na výrobu uranových barev [6] 
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3 TĚŽBA A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

 JÁCHYMOVSKÉ STŘÍBRO 3.1

Obecně je stříbro známo už od starověku. Řadí se mezi drahé kovy, je bílé barvy, má 

dobrou kujnost a zatékavost; je známo pro vynikající elektrickou a tepelnou vodivost [32]. 

Jáchymovské stříbrné doly v době nejintenzivnější těžby, tedy v 16. století, 

produkovaly obrovské množství stříbra [4]. Zdejší stříbronosné ložisko bylo tvořeno žílami 

pětiprvkové formace s kombinací několika rud - převážně stříbra, uranu, kobaltu, niklu      

a bismutu [3]. 

Obsah stříbra v cementační zóně býval vysoký. Protože hlavní žily, obsahovaly 

ušlechtilé stříbrné rudy v podobě minerálů (argentit Ag2S, proustit Ag3AsS2, stefanit 

Ag5SbS4, pyrargyrit Ag3SbS2 nebo ryzí stříbro, které se v přírodě vyskytuje v podobě 

plíšků, drátků, zrn, apod.), dosahovala koncentrace hodnot 60 % až 80 % [3]. 

 

 

          Obr. č.  2 - Přírodní drátkové stříbro [1] 
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3.1.1 TĚŽBA STŘÍBRA 

Zpočátku jáchymovští horníci dolovali stříbro převážně jen v povrchových partiích, 

kde  otevření  ložisek  nevyžadovalo velkých nákladů.  Začínalo se  rýžováním z  náplavů  

a kutáním v jamách, tzv. pinkách.  Pinky dosahovaly hloubky mnohdy až 30 metrů. Těžbu 

ve štolách zde zavedly až bohaté těžařské společnosti [6]. 

Ruda se vysekávala metodou želízkování, tj. pomocí želízek a mlátků; když se 

proniklo do horniny, používali horníci i rozličné klíny a sekáčky. Vystupující kusy horniny 

byly páčeny a sráženy sochory nebo špičáky. Ve štolách a chodbách vytěžená ruda se 

dávala do neciček, ručně vydlabaných z kusu kmene, okovů a vozíků.  Vysekávání rudy 

usnadňovala metoda tzv. sázení neboli měkčení ohněm. Tuto metodu podrobně popisuje G. 

Agricola ve své knize Dvanáct knih o hornictví a hutnictví [6]. 

Následně se, od počátku 17. Století, využívaly také střelné práce. Bylo využíváno 

sestupkového, výstupkového a příčného způsobu dobývání. Do důlních jam horníci 

sestupovali po různých typech žebříků nebo se v úklonných šachtách sjíždělo na kožených 

zástěrách, které měli horníci uvázané v pase [6]. 

Těžba rud přinášela technické problémy spojené především s odčerpáváním důlních 

vod; voda se z důlních chodeb zpočátku vynášela ručně, vysekanými stružkami a později 

za pomoci čerpacích vodotěžných strojů, což byly soustavy pump, jejichž pohon 

zajištovala vodní kola. Voda byla odváděna i ražením zvláštních odvodňovacích 

(dědičných) štol [6]. V roce 1522 bylo v Jáchymově poprvé postaveno Heinzovo četkové 

čerpadlo, které se brzy po té začalo zavádět v řadě dalších dolů. Princip spočíval v tom, že 

na nekonečném řetězu byly uchyceny kožené vaky a ty vylévaly vodu z dolu na povrch [3]. 

Důležité bylo také důlní větrání, zvláště při použití metody sázení ohněm. Využívalo 

se přirozeného proudění vzduchu, pohybu plachty, dmychadel a postupně vznikalo             

i vyspělejší umělé větrání [6]. 

Horníci si v dolech svítili pomocí lojových kahanů; podle počtu vysvícených 

kotoučků loje se měřila pracovní doba [13]. 
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3.1.2 MINCOVNICTVÍ 

Tam kde se stříbro těžilo a zpracovávalo, se zakládaly mincovny; nebylo tomu jinak 

ani v Jáchymově. Dostatek ryzího stříbra byl pro Š. Šlika podnětem k ražbě stříbrných 

mincí. První z nich se údajně razily tajně ve sklepení Šlikovského hradu Freudenstein. 

Šlikové v roce 1520 nabídli vysoké úplatky a získali mincovní privilegium, Š. Šlik pak 

zřídil mincovnu, v níž mohla být měna ražena bez utajování. Pro tyto účely byl zakoupen 

dům od Kunze Eirolta, stojící těsně vedle domu Jeronýma Šlika, dnešní radnice (tyto dva 

domy tvořily původně jeden komplex) [1]. 

Název ražených mincí vznikl podle místa svého původu Thal - Thaler – tolar. Na 

lícové straně tolaru byl zobrazen dvouocasý královský lev, na rubu sv. Jáchym s holí                    

a šlikovským erbem. Právě jáchymovský tolar dal jméno americkému dolaru - měně, která 

se užívá dodnes [5]. 

V jáchymovské mincovně se kromě tolarů hojně razily i medaile. Mnohdy byly 

věnovány jako dar ke křtu, Vánocům, Velikonocům, Novému roku apod. Mezi nejstarší 

medaile se řadily tzv. morové tolary; lid je používal k ochraně před touto nákazou. Na 

lícové straně býval motiv ukřižování a na rubové straně had. Za nejvýznamnější se pokládá 

úmrtní medaile Š. Šlika. Jáchymovské medaile jsou pro svou uměleckou hodnotu dodnes 

vysoce ceněny [41]. 

Jáchymovská příroda ovšem nabízela i tzv. „handštajny“ – kusy surového stříbra, 

které měly zajímavé tvary, medailéři je různě upravovali a umisťovali na podstavce. 

Z těchto kusů surového stříbra vytvářeli biblické postavy s vousy a vlasy, které byly 

imitovány jemnými stříbrnými drátky [13]. 

Král Ferdinand I. odebral Šlikům mincovní právo a mincovna se stala královskou. 

Roku 1536 pro ni byl upraven rozměrný objekt, který se až dodnes zachoval v původní 

podobě. Budova má dva velké dvory, kde se dělo vše, co s ražbou mincí souviselo [5].  

Těžbu stříbra zastavila, jak již bylo zmíněno, třicetiletá válka a mincovnu držel nad 

vodou pagament – materiál získávaný tavením starých mincí, šperků, nádobí apod., 

z něhož se razily mince nové. Od čtyřicátých let 17. století díky – válečným okolnostem    

a nedostatku stříbra – mincovna téměř nepracovala. Definitivní konec ražby nastal v roce 

1670 [33]. 
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Obr. č.  3 - Šlikovský stříbrný dvoutolar – avers, revers [A. Andresová] 

 

 JÁCHYMOVSKÝ SMOLINEC 3.2

Existenci smolince, tedy oxidu uraničitého UO2 si havíři uvědomili již ve středověku, 

kdy nezřídka narazili na žíly s podivnou, smolně černou rudou. Ta pro ně neměla žádný 

význam a končila na haldách s hlušinou. Zároveň byla špatným znamením – tam, kde se 

objevila, mizely žíly stříbronosné. Odtud i někdejší název pechblende (černé blejno, černá 

ruda, smolinec) [6]. 

Vlivem povětrnostních podmínek se ale v haldách časem tvořily sekundární uranové 

minerály, dnes známé jako uranové slídy. Jde o vodnaté arzeničnany a fosforečnany 

s uranylem i dalšími prvky. Tyto minerály jsou značně radioaktivní
2
; vynikají ale 

dokonalou slídovou štěpností podle báze a zejména jasnými, atraktivními barvami (zelený 

torbernit, žlutý až žlutozelený autunit, oranžový diuranan draselný). Tato podivuhodná 

vlastnost přitahovala pozornost sklářů i výrobců porcelánu. První podomácku vyrobené 

prášky, určené k barvení skla, se objevily ve 40. letech 19. století a v roce 1855 vznikla 

v Jáchymově dokonce továrna, produkující uranovou žluť i další odstíny, protože takto 

barvené sklo bylo nesmírně populární, zejména v Asii. Právě tehdy již jáchymovské 

hornictví upadalo a zájem o uranové slídy se mu stal doslova živou vodou. Ke žluté barvě 

                                                 

2
Uran ve formě oxidu popsal M. Klaproth již v roce 1789 a svůj název dostal prvek po planetě, nově  

   objevené W. Herschelem, Uran. Chemicky čistý uran byl připraven roku 1841francouzským chemikem 

  Péligotem. Na radioaktivní vlastnosti nicméně upozornil až fyzik H. Becquerel v roce 1896. 
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brzy přibyly další, a i když na konci 19. století začal zájem o uranem barvené sklo upadat, 

stalo se dalším impulsem radium poté, co byly zjištěny jeho blahodárné účinky na lidské 

zdraví [21]. 

Po roce 1918 byla těžba uranu převzata Státními uranovými a radiovými doly 

Jáchymov. Činné zůstaly pouze dva doly, Werner (později nazván Rovnost) a Štola 

saských šlechticů (později Bratrství) [21].  

Výroba uranových barev a radia v jáchymovské továrně stále stoupala; v roce 1927 

již činila 21,1 tuny uranových barev a 2 g radia, v roce 1929 pak 23,3 tuny uranových 

barev a 3,5 g radia. Výroba uranových barviv i radia byla v Jáchymově ukončena v roce 

1939. Během okupace pokračovala těžba uranu v omezené míře a do konce války jej bylo 

v Jáchymově vytěženo zhruba 44 tun. O jejich osudu se dodnes spekuluje [21]. 

 

 

           Obr. č.  4 - Jáchymovský ledvinitý agregát uraninitu [1] 
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 POVÁLEČNÉ URANOVÉ OBDOBÍ JÁCHYMOVA 3.3

Po druhé světové válce vláda Svazu Sovětských Socialistických Republik projevila 

zájem o Jáchymovské rudné bohatství, v listopadu roku 1945 byla tedy podepsána přísně 

tajná smlouva mezi ČSR a SSSR o těžbě uranové rudy a její dodávce do SSSR. Stalo se tak 

proto, že Sovětský Svaz potřeboval uran pro svůj jaderný výzkum, zvláště když se Stalin 

přesvědčil o účinnosti jaderných zbraní, které dopadly na Hirošimu a Nagasaki. Cílem 

SSSR bylo zlomit americký monopol atomové bomby. V roce 1946 byl za tímto účelem 

zřízen podnik Jáchymovské doly. Ten podléhal zvláštnímu režimu utajování a veškerá jeho 

produkce putovala do Sovětského Svazu. Prostor, kde se těžilo, byl prohlášen za uzavřenou 

zónu, na všech příjezdových cestách byly závory a vstup umožněn pouze na zvláštní 

povolení. Úkol byl jasný - vytěžit maximum uranové rudy, bez ohledu na negativní dopady 

na ráz města a jeho okolí [16]. 

V roce 1949 byla podepsána dohoda mezi Jáchymovskými doly a ministerstvem 

spravedlnosti o pracovním nasazení politických vězňů. V okolí města začaly vznikat tábory 

nucených prací, kam byli vězni umisťováni. Tábory měly názvy podle obcí, v jejichž 

blízkosti se nacházely, častěji však podle šachet, u nichž byly zřizovány. Vězni vykonávali 

vyčerpávající a namáhavou práci v podzemí. Těžba probíhala stejně jako v 16. století, tedy 

manuálně. Řada z těch, kteří přežili, měli nebo mají podlomené zdraví - byli v přímém 

kontaktu s radioaktivitou, často po řadu let [16]. 

Toto temné období trvalo až do šedesátých let 20. století, kdy byly srovnány se zemí 

poslední lágry, a město bylo zpřístupněno [16]. 

V Jáchymově byla vybudována v roce 1992 hornickým spolkem Barbora s finanční 

podporou Karlovarského kraje turistická naučná stezka, nazvaná Jáchymovské peklo [44]. 

Aby návštěvníkům Jáchymova připomněla to, co se zde před desítkami let dělo a kolik lidí 

bezdůvodně zemřelo. Stezka návštěvníka provází především místy, kde se nacházely 

pracovní tábory.  
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4 JÁCHYMOVSKÉ LÁZEŇSTVÍ 

 RADIUM 4.1

Na konci 19. století počal zájem o uranové barvy upadat. Právě v té době (1898) ale 

učinila Marie Curieová – Sklodowská zásadní objev: kromě radioaktivního polonia popsala 

také radium, prvek, který brzy prokázal příznivý vliv na lidské zdraví. To odstartovalo 

novou etapu v historii těžby uranu v Jáchymově. K separaci radia se nejprve využívaly 

odpady z výroby barev a produktem se obohacovaly vodní koupele. Později, od roku 1907 

byla zahájena výroba rádia v upraveném oddělení továrny na uranové barvy. Poptávka 

rychle rostla a s ní také cena, to vedlo k nové, intenzivní těžbě. V roce 1918 byly zřízeny 

Státní radiové a uranové doly [2]. 

Ohlas ve světě byl mimořádný a vznikala celá řada produktů, samotné město 

Jáchymov začalo pro své obyvatele vyrábět radiové leccos; v pivovaru se točilo radiové 

pivo, lidé si kupovali radiový chléb, v lékárně byly k dispozici radiové masti, v cukrárnách 

byla nabízena radiová limonáda, dalo se koupit radiové mýdlo, masážní oleje, prací 

prostředky i kosmetika. K dostání byl i tzv. kapesní Jáchymov - kovová nádoba 

s radonovou solí, ve které uměle probíhalo tzv. radiování vody [29]. Roku 1940 byla celá 

továrna na uran a radium zbořena (viz výše) s ohledem na rozvíjející se provoz lázní [21]. 

V Jáchymově je zřízena naučná stezka, jejíž tématikou je právě radon, je k dispozici 

na http://www.radonovastezka.cz/; zde uvádím pouze odkaz. Radonová naučná stezka 

vznikla v rámci Radonového programu ČR za finanční spoluúčasti Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky s podporou 

Města Jáchymov [22]. 

 HISTORICKÝ VZNIK LÁZNÍ JÁCHYMOV 4.2

Jáchymovské radonové vody se objevovaly při hornické práci a o jejich léčivých 

účincích se vědělo jen mezi horníky, kterým léčila drobné oděrky a rány. 

V roce 1905 byly jáchymovské důlní vody (na základě objevu M. Curieové                  

- Sklodowské) prozkoumány a bylo zjištěno, že se tyto prameny mohly ve své době pyšnit 

nejvyšší změřenou radioaktivitou na světě [2]. Obsahovaly plynný rozpadový produkt 
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radia, radiovou emanaci. Radiová emanace – radon – je izotop o atomové váze 222, 

chemicky inertní plyn, vyvěrající z horninového komplexu a rozpouštějící se v podzemních 

vodách. Tam se dostává jako produkt rozpadu jader radia, přičemž má blahodárný účinek 

na živé tkáně. Je zdrojem měkkého ionizujícího alfa záření [13]. 

Tyto prameny byly nazvány prameny Štěpovými, podle vrchního správce, který      

na dole Werner (později Rovnost) pravidelně měřil radioaktivitu. Právě z jeho podnětu 

byly zřízeny lázně s touto léčivou vodou [2]. V Jáchymově po Štěpovi pojmenovali ulici, 

která je ale v ústraní, což je velmi malá pocta člověku, který se o věhlas města nemalou 

měrou zasloužil. 

Roku 1906 vznikly první kabiny zkušebních lázní v domě pekaře Josefa Kühna. Od 

roku 1906 se dům pyšnil honosným názvem – radioaktivní ústav, od roku 1958 je národní 

kulturní památkou. Dnes je opravený a o prvních radioaktivních lázních ani zmínka. Havíř 

Josef Prennig chodil pro důlní vodu na šachtu Werner, která byla od domu vzdálena 

hodinu cesty. Nosil ji na zádech v 40 litrové dřevěné putně. Protože tyto pokusy léčení 

radonovou vodou byly úspěšné, roku 1908 se rádoby lázně otevřely v bývalé továrně na 

uran a radium [2]. 

 

          Obr. č.  5 - Vysloužilý horník Prennig - první nosič léčivé vody [15] 
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Obr. č.  6 - Prvotní lázeňský dům čp. 282 [41] 

 

Oficiálním datem zrodu lázní v Jáchymově se ale stal až 22. říjen 1911, kdy byl 

otevřen první lázeňský ústav (dnešní lázeňské centrum Agricola). Okolo tohoto ústavu 

vyrůstala nová lázeňská čtvrť. V roce 1912 byla vybudována lázeňská budova Radium 

Kurhaus (dnešní Radium Palace), která poskytovala ubytování, stravování i lázeňské 

procedury pod jednou střechou [14]. 

Kapacita Štěpových pramenů začala být nedostačující; v roce 1924 se začaly 

využívat jen pro pitné kúry, ale časem jejich vydatnost vlivem dolování klesala, až zmizely 

úplně a začal se proto využívat pramen z dolu Svornost. Na tomto dole byl v roce 1864 

podniknut pokus dostat se z 12. patra na patro 13. – přitom vytryskl teplý pramen, který 

zatopil značnou část dolu. Čerpací technika na odvodnění nestačila, důl byl z finančních 

důvodů zavřen a provoz ukončen. Z dolu se začalo čerpat až v květnu roku 1923; po roce 

byla šachta bez vody, s vyčištěným dnem a mohl tak být využit pramen, pojmenovaný na 

počest M. Curie - Sklodowské pramenem Curie, který nahradil prameny Štěpovy [2].       

Je třeba podotknout, že od roku 1992 již lázně nebyly ve státní správě, ale vznikla akciová 

společnost - Léčebné lázně Jáchymov a. s. a jako takové fungují dodnes [30]. Dohromady 

byly využívány Hildebrandovy prameny, pramen Beckquerel, pramen Evangelista, pramen 

Prokop ale pro malou vydatnost byly časem uzavřeny. Pramen Curie, C1, pramen 

Akademika Františka Běhounka a pramen Agricola využívají lázně dodnes [2]. Vody jsou 

čerpány z 12. patra dolu Svornost do jednoho bazénu a odtud na patro dědičné štoly 

Barbora. Zde už voda sama teče na dědičnou štolu Daniel a potrubím o délce zhruba 3 km 

je vedena do lázní; 



Alice Andresová: Potenciál města Jáchymov pro rozvoj cestovního ruchu 

 

2013                                                                                                                                      16 

 

 Pramen Curie – vydatnost 30 l/min. (29 °C), radonová emanace je 5 kBq/l. 

 Pramen C-1 – vydatnost 30 l/min. (29 °C), radonová emanace je 11 kBq/l, navrtán 

od roku 1961. 

 Pramen akademika Františka Běhounka
3
 (dříve pramen HG-1) – vydatnost 300 

l/min. (max. 36 °C), radonová emanace je 10 kBq/l, navrtán byl v roce 1962. 

 Pramen Agricola – vydatnost 10 l/min. (29 °C), radonová emanace je 20 kBq/l, 

navrtán byl v roce 2000. Pojmenován po G. Agricolovi [31]. 

 

 Do rozvoje lázeňství tvrdě zasáhla válečná období i to, že se Jáchymov stal 

nepřístupným a vše se přizpůsobilo intenzivní těžbě uranu pro SSSR. Provoz lázní tak byl 

obnoven až po zpřístupnění města v šedesátých letech 20. století [6]. 

Lázně nabízejí wellness, relaxační pobyty i kongresové možnosti. Radonové kúry 

léčí nemoci pohybového aparátu, choroby kožní a metabolické, nemoci periferního 

nervového systému, CNS onemocnění, Osteoporózu i pooperační a posttraumatické stavy 

[39]. Léčebné metody jsou neustále zdokonalovány a modernizovány podle posledních 

vymožeností lékařské vědy. Blahodárné účinky těchto vod proměnily Jáchymov v lázeňské 

město světového významu. 

Podle oficiálních internetových stránek se Léčebné lázně Jáchymov a. s. mohou 

pyšnit několika oceněními kvality, jako je ocenění v oblasti poskytování lázeňské péče 

v oboru fyziatrie, balneologie apod. (ISO 9001:2008 TÜV). Jde o certifikát, osvědčující 

profesní kvality komplexní lázeňské péče (Medispa) a certifikát, potvrzující dosažení 

úrovně nejlepších evropských lázeňských zařízení z pohledu kvality, odbornosti péče, 

hygieny, bezpečnosti, apod. – držiteli certifikátu jsou lázeňské hotely Radium Palace         

a Akademik Běhounek [34]. 

 

 

                                                 

3
Pramen Běhounek byl pojmenován po žákovi M. C. Sklodowské, profesorovi na Karlově Univerzitě  

  v Praze. Věnoval se metodám měření radioaktivity, využití záření v lékařství. 
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4.2.1 LÁZEŇSKÉ BUDOVY 

Kontrastem k historicky hodnotným domům v městské památkové zóně je lázeňská 

jižní část města. Za léčbou přijíždělo i mnoho zahraničních hostů. Došlo k opětovnému 

rozkvětu, začaly se stavět nové lázeňské domy a hotely, které dnes tvoří velký komplex. 

Tento komplex zahrnuje historické i moderní objekty. Pomyslná časová hranice, která je 

do těchto dvou skupin dělí, je stanovena na rok 1960. 

a) Historické lázeňské domy 

Počet pacientů stále stoupal, proto bylo postaveno nové moderní lázeňské centrum 

Agricola (Badehaus). Slavnostně bylo otevřeno v říjnu roku 1911. Jednalo se tehdy o první 

lázeňské centrum tohoto typu na světě. Nachází se nedaleko Radium Palace. Tato lázeňská 

budova ale neposkytovala ubytování – to bylo situováno do nově postaveného hotelu Praha 

[35]. Celé budově dominuje vstupní hala s vydutým štítem a sloupy. Centrum nabízí 

komplexní zdravotnické služby a léčebné procedury.  

V roce 2009 podalo město Jáchymov žádost k ROP SZ (podpora z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj - sekce pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu – oblast podpory 4.1   

- budování a rozvoj aktivit a infrastruktury ČR), ve které zdůvodnilo potřebu dotace na 

přestavbu a dostavbu lázeňského centra Agricola se záměrem vybudovat parkoviště           

a bazénový komplex aquacentrum Agricola. Regionální operační program udělil městu 

dotaci ve výši 26,7 milionu korun [19].  

 

 

Obr. č.  7 - Lázeňské centrum Agricola [A. Andresová] 
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Symbolem dynamického rozvoje lázeňství je nepřehlédnutelný, na svoji dobu 

přepychově vybavený lázeňský hotel Radium Palace v neoklasicistickém stylu. Byl 

vystavěn v roce 1912 a určen pro zámožné návštěvníky. Po požáru v roce 1922 se objektu 

ujal uznávaný hotelový odborník J. Urban a hotel se stal chloubou celé Evropy a jedním    

z nejmodernějších hotelů světa [35]. Radium Palace patří od roku 1994 na seznam 

kulturních památek Jáchymov. Radium Palace nabízí komplexní léčebné procedury            

i zdravotnickou péči. 

 

 

Obr. č.  8 - Lázeňský hotel Radium Palace [A. Andresová] 

 

b) Moderní lázeňské domy 

Zájem o Jáchymovské lázeňství stále stoupal, tak bylo nutné z kapacitních důvodů 

vybudovat nový hotel. Nepřehlédnutelná lázeňská dominanta, Hotel Akademik Běhounek, 

byl postaven roku 1975. I tato budova prošla v roce 2009 rekonstrukcí s dotací 22 milionů 

korun od ROP SZ – udržitelný rozvoj cestovního ruchu – oblast podpory 4.2 - zlepšení 

kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení [20, 36]. 

 Další lázeňský hotel Curie je panelová budova, postavená v roce 1992 a situovaná 

ve středu lázní u kulturního domu. Hotel poskytuje zdravotnické služby a komplexní 

léčebné procedury. Rekonstruován byl v roce 2004 a vznikl komplex tří lázeňských budov 

– Curie, Praha a Elektra [35]. 
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5 ATRAKTIVITA A POTENCIÁL MĚSTA JÁCHYMOV 

 KULTURNÍ PAMÁTKY 5.1

Slavnou minulost města připomínají četné kulturně historické památky. Tyto 

památky jsou, jakožto nedílná součást historie, chráněny státem – v  Jáchymově jsou 

od roku 1946 historické památky značeny modrými cedulkami s číslem v kroužku [12]. 

Historické jádro města bylo 10. září 1992 prohlášeno Ministerstvem kultury ČR 

(vyhláškou č. 476) za městskou památkovou zónu. Mimo Městskou památkovou zónu je 

v Jáchymově i mnoho budov, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR [9]. 

Cestovní ruch Jáchymova je ve velké míře na památkách závislý, avšak současný 

stav památkové zóny je bohužel kritický. Její nynější vzhled zdaleka neodpovídá dříve 

získanému statusu. 

5.1.1 DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JÁCHYMA 

Duchovní památka, pojmenovaná podle patrona města, byla vybudována v roce 1540 

jako první protestantský chrám v širším okolí. V roce 1624 byl kostel znovu vysvěcen jako 

katolický. Také kostel sv. Jáchyma poznamenal velký požár roku 1873 - zbyly jen 

obvodové stěny. Obnovy v novogotickém stylu se poté chopil architekt Josef Mocker [13]. 

Kostel je typickou ukázkou neogotiky. Jde o mohutnou stavbu, kterou si mohlo tehdy 

dopřát jen bohaté město. Vysunutá, 56 m vysoká věž s novogotickou jehlancovitou 

střechou, je situována na jih, směrem do náměstí [13]. 

U kostela sv. Jáchyma se nachází tzv. Křížová cesta s Branou ke svobodě. Křížová 

cesta byla postavena v roce 1996 a skládá se z 15 kamenů. Na těchto sochách, 

připomínajících utrpení z dob komunismu, jsou vyryty názvy táborů, ve kterých byli drženi 

vězni, kteří museli v nelidských podmínkách těžit uranovou rudu pro SSSR. První dvě 

sochy připomínají lágry z Příbrami, další čtyři lágry v Horním Slavkově, zbytek jsou lágry 

Jáchymovské. Brána ke svobodě je socha v podobě zlomené mříže, opřené o muže a ženu. 

Znázorňuje zřejmě konec utrpení – svobodu těch, kteří přežili. Autorem je sochař Roman 

Podrázský [40]. 
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Obr. č.  9 - Duchovní památka kostel sv. Jáchyma [A. Andresová] 

5.1.2 JÁCHYMOVSKÉ KAPLIČKY 

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1734 manželi 

Vogelhauptovými na Jánském vrchu (740 m n. m.); v roce 1838 k ní byl přistavěn obytný 

dům, který byl ale v roce 1964 pro svůj zchátralý stav odstraněn. Osmiboká loď 

s plechovou stanovou střechou byla spolu s přilehlým domem soukromým majetkem až do 

roku 1945. Dnes je nepřístupná. Stejnojmenná socha stojí v Jáchymově na náměstí 

Republiky před kostelem sv. Jáchyma. Pískovcová barokní skulptura pochází z první 

poloviny 18. století. Sv. Jan je vytesán v podobě kněze, který drží v ruce krucifix a svírá jej 

na prsou. Autorem sochy je sochař Zeidler [9, 12, 26]. 

Kaple sv. Anny byla původně dřevěnou stavbou z roku 1517, která roku 1642 

vyhořela. Kamenná kaple byla postavena 1778, požár v roce 1873 ji poničil tak, že zbyly 

jen holé stěny. Poté byla znovu obnovena a opravena střecha s fasádou. Kaple je nyní 

přístupná pouze na svátek Anny. Nad vstupním průčelím najdeme letopočet 1778. Uvnitř 

kaple jsou pak lavice, oltáře, obrazy a zvon [27]. 
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5.1.3 ZŘÍCENINA HRADU FREUDENSTEIN 

Se vznikem města Jáchymov, ležícího v údolí, které směrem do Saska prudce stoupá, 

vybudoval Š. Šlik r. 1517 hrad obdélného půdorysu – Freudenstein (814 m n. m.). Původně 

sloužil k obraně města, která byla skutečně potřebná, protože na určitou dobu se Jáchymov 

stal největším revírem těžby stříbrné rudy na světě. Svoji roli sehrál také úmysl tajné ražby 

mincí. 

V roce 1525 byl hrad zničen zásahem horníků (hornické nepokoje), kteří takto 

protestovali proti špatnému zacházení; následně byl ale opraven a stal se sídlem horního 

hejtmana. Po odnětí Jáchymova Šlikům zde bydlel hejtman královský. V roce 1636 hrad 

zcela vyhořel kvůli nepozornosti zde přebývajících rytířů. Od té doby chátral a jeho zdi 

byly rozbíjeny a odváženy jako stavební materiál. Dodnes se zachovaly pouze dvě věže, 

které se majestátně tyčí nad městem Jáchymov. Obě věže byly opraveny v roce 1971 

(někdy se uvádí datum 1973). Vyšší věž (19 m), tzv. Šlikovka, byla městskou hláskou,       

z níž hlásný oznamoval horníkům počátek a konec směny tím, že zvonil na zvon. Dnes je 

věž přístupná veřejnosti. Menší (12 m), tzv. Prachárna, dříve sloužila jako sklad střeliva, 

které se využívalo k rozvolnění skály při důlní činnosti. V roce 2007 byla severním 

směrem přistavěna obytná budova, která nadobro pohřbila romantiku místa. Šlikův hrádek 

je součástí stezky zvané „jáchymovské peklo“ [13]. 

       

Obr. č.  10 – Dvě zbylé věže hradu Freudenstein [A. Andresová] 



Alice Andresová: Potenciál města Jáchymov pro rozvoj cestovního ruchu 

 

2013                                                                                                                                      22 

 

5.1.4 JÁCHYMOVSKÁ RADNICE 

Stará radnice stávala na chlebném trhu ve spodní části města. Byla to jednopatrová 

budova s klenutými sklepy; přízemí bylo zděné a patro hrázděné se stanovou střechou. 

Vedle radnice stávala šatlava. Obě budovy byly zbořeny roku 1948 [13]. 

Nová renesanční radnice byla původně domem Jeronýma Šlika, od kterého město 

Jáchymov budovu odkoupilo roku 1531, protože tam, kde stála stará radnice, již nebylo 

centrum města – náměstí. V roce 1538 zachvátil radnici první požár vzešlý z mincovny. 

Obnova pak byla dokončena v roce 1543 [13]. 

V roce 1782 zasáhl radnici druhý požár; o dva roky později byla znovu opravena. 

Třetím požárem byla postižena v roce 1873. V roce 1901 v novogotickém slohu přestavěna 

a také o patro zvýšena – o patro byla zvýšena také věž a takto vypadá radnice dodnes [13]. 

V budově radnice dříve býval radniční sklípek se stylovou restaurací, dnes zde sídlí 

kromě městského úřadu také knihovna a informační centrum. V přízemí a v suterénu se 

dodnes dochovaly původní renesanční klenuté stropy. Na budově je umístěna pamětní 

deska – dnes takřka nečitelná – věnovaná Mathesiovi. 

 

 

Obr. č.  11 - Jáchymovská radnice s mincovnou [A. Andresová] 
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5.1.5 KRÁLOVSKÁ MINCOVNA 

Od roku 1964 je v Královské mincovně zřízeno městské muzeum, které od roku 

1975 patří pod správu Karlovarského muzea. Současná muzejní expozice zvaná 

„Jáchymov v zrcadle času“ byla zbudována v roce 2005 a rozšířena v roce 2008. V muzeu 

jsou prezentovány ucelené informace o zdejším nerostném bohatství, hornictví, 

mincovnictví, lázeňství, kulturní historii a tragickém poválečném období [9]. 

Královskou mincovnu stále zdobí pozdně gotický nárožní arkýř s protnutými pruty    

a vytesaným letopočtem dokončení stavby – tedy rokem 1536. Dodnes se dochovaly také 

goticko – renesanční klenby. U mincovny stával někdejší stavební klenot, renesanční dům 

z roku 1540, obývaný mincmistrem. Kvůli zchátralému stavu byl zbourán [9]. 

 TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI 5.2

Mimo kulturních památek má město Jáchymov i další turisticky zajímavé cíle: 

5.2.1 KAPLE SV. BARBORY 

Barokní kaple, pojmenovaná na počest hornické patronky sv. Barbory, byla 

postavena na podnět horníků a hutníků v roce 1770. Původně tato kaple stála v místech 

dnešního lázeňského domu Astoria. Přesunuta byla v roce 1915, a to nad nynější městský 

kruhový objezd a kulturní dům nedaleko bývalé železniční stanice [18]. Kaple má dvě 

věžičky, které mají připomínat horníky a hutníky. 

 

Obr. č.  12 - Kaple sv. Barbory [A. Andresová] 
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5.2.2 KNIHOVNA LATINSKÉ ŠKOLY 

K vysoké kulturní úrovni města přispěla jáchymovská latinská škola, která se stala 

předpokladem pro další studia na univerzitě. V latinské škole studovaly i děti z okolních 

měst a obcí. 

Součástí školy byla knihovna, která vznikla díky dominikánskému mnichovi Janu 

Bindmannovi, jenž odkázal kostelu všechny své knihy. Knihovna však potřebovala další 

literaturu k tomu, aby byla plně zajištěna výuka. Inventář proto rozšiřovali bohatí 

obyvatelé města, těžaři, řemeslníci apod. Knihovna vzkvétala také díky darům a závětím 

(80%). Byla přístupná žákům, učitelům, duchovním a lékařům. Některé knihy byly 

opatřeny řetězem a připevněny k regálům (libri cetanati), aby se díla neztratila. Po 

třicetileté válce zprávy o knihovně utichly a teprve v roce 1871 se našla na půdě radnice. 

Jáchymov se tak může pyšnit světovým unikátem v podobě celkem 232 knih [3]. 

S latinskou školou i knihovnou byl úzce spjat Johanes Mathesus jako její rektor. 

V roce 1531 položil Mathesius základy matričních záznamů o narozeních a úmrtích 

v Jáchymově. V roce 1541 se stal kazatelem a o tři roky později protestanským pastorem. 

Z jeho kázání vznikl v roce 1562 spis „Sarepta oder Berpostill“ [3]. 

 

Obr. č.  13 - Knihovna latinské školy [A. Andresová] 
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5.2.3 KLÍNOVEC A LANOVÁ DRÁHA Z JÁCHYMOVA 

Klínovec, nejvyšší hora Krušných hor (1244 m n. m.), začal být turisticky 

vyhledávaným místem od roku 1817, kdy byla na vrcholu postavena vyhlídková dřevěná 

pyramida. Roku 1838 byla nahrazena otevřeným glorietem, který však podlehl požáru roku 

1868. Až v roce 1884 byla dostavěna 24 m vysoká vyhlídková věž – jde o čtyřpatrovou, 

osmibokou kamennou rozhlednu s krytou zasklenou vyhlídkovou plošinou, dřevěnou 

stanovou střechou a s ochozem. K rozhledně bylo připojeno několik dalších budov – 

horský hotel, restaurační zařízení, sklady, kuchyně, atd. Tento komplex s vyhlídkou se stal 

nemovitou kulturní památkou od roku 1992 [15]. 

Od roku 1900 se stal Jáchymov turistickým cílem i v zimním období. Studenti           

z Norska, kteří v té době pobývali v Jáchymově, zde začali poprvé lyžovat. Následovali je 

studenti čeští, kteří zde trávili lyžařské pobyty [15]. 

Klínovecký komplex začal postupem času chátrat, vyžadoval rekonstrukci, ale 

nedařilo se sehnat vhodného investora, který by nadále pokračoval v hoteliérských 

službách a zároveň rekonstruoval. Klínovecký areál osiřel. Kamenná rozhledna, do roku 

1998 nejvýše položená rozhledna v České republice, již byla v havarijním stavu. 

Vykazovala narušenou statiku a z bezpečnostních důvodů byla uzavřena, roku 2012 pak 

zbourána s tím, že ji v říjnu 2013 nahradí replika [15]. 

Na Klínovci tak dnes najdeme jen 80 m vysoký vysílač Českých radiokomunikací     

a chátrající komplex budov, na který obec Boží Dar (pod který Klínovec spadá) marně 

shání finanční prostředky. V roce 2004 byla zřízena nadace na obnovu a rekonstrukci 

budov s rozhlednou a úpravu oblasti Klínovce pro sportovní a turistické aktivity. Patronem 

této nadace je lyžař Lukáš Bauer [15]. 

Další možností jak navštívit tuto lokalitu, je už od roku 1965 jednosedačková 

lanovka, vedoucí z Jáchymova až na vrchol. Cesta trvá přibližně 20 minut; lanovka je 

dlouhá 1 630 m a má převýšení 428 m. Jáchymovskou stanici najdeme ve vzdálenosti 3 km 

po odbočení do ulice K lanovce. Zařízení má ukončit svůj provoz v letošním roce;             

v současné době ale probíhá výstavba nové čtyřsedačkové lanovky (paralelní s původní, 

kterou v nejbližší době nahradí) [11]. 
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5.2.4 BÝVALÝ DŮL BRATRSTVÍ 

Nachází se při cestě k lanovce na Klínovec a jde o jeden z nejstarších dolů 

Jáchymova. Do roku 1945 se nazýval Štolou saských šlechticů. Po ukončení těžby uranu 

byly jeho podzemní prostory využity ke zřízení státního úložiště radioaktivního odpadu ze 

zdravotnictví, průmyslu a výzkumu. Jako úložiště slouží důl Bratrství od roku 1974 [8]. Za 

to, že je do Jáchymova svážen jaderný odpad, dostává město ročně tři miliony korun do 

svého rozpočtu [43]. 

 MOŽNOSTI ROZVOJE CR 5.3

Město je pomyslně rozděleno do tří částí, které spolu samozřejmě souvisejí. Část 

lázeňská s historickými a moderními domy, je část nejúhlednější. Do určité míry tato část 

žije vlastním životem (patří soukromé firmě) ale obyvatelům přináší pracovní příležitosti. 

Částí druhou je tzv. horská oblast, kde probíhá výstavba nové lanové dráhy na Klínovec. 

Třetí částí je městská památková zóna, která je v tristním stavu; přitom má velký 

návštěvnický potenciál. Město spolu se Saskou stranou připravuje projekt zapsání 

Hornické oblasti Krušnohoří na seznam UNESCO. Dále existuje projekt regenerace 

panelového sídliště, jenž je součástí městské památkové zóny a projekt nazvaný 

ekologický vodní park. Průběžně jsou připravovány i další projekty na rekonstrukce 

jednotlivých ulic. Město předpokládá, že tyto kroky výrazně přispějí k oživení turistického 

ruchu. 

Cestovní ruch v Jáchymově dnes bohužel nemá prakticky co nabídnout. Součástí 

práce je proto úvaha o vhodných opatřeních, která by zvýšila atraktivitu města. Zpočátku 

by se tu mohlo umístit alespoň několik směrníků a informačních panelů pro lepší orientaci.  

5.3.1 HORSKÁ CYKLOSTEZKA SPOJUJÍCÍ JÁCHYMOV S OSTROVEM 

Milovníci jízdy na kole se budou moci projet po cyklostezce, která spojí města 

Jáchymov a Ostrov. Povede po zrušené železniční trati; cestou budou cyklisté přejíždět dva 

mosty, které budou pro tyto účely rekonstruovány (osazeny mostovkou) a projedou se         

i tunelem, dlouhým 18 m – ten bude také upraven. Trasa cyklostezky, dlouhé cca 3 km, 

bude končit v místech bývalého nádraží v Jáchymově, kde je upravený park.  
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Nová jáchymovská lanovka na Klínovec nabízí možnost vyvezení kol zdarma. Na 

Klínovci se nacházejí 4 cyklotrasy, rozdělené podle stupně obtížnosti. Cyklostezka je 

navržena tak, aby co nejméně narušila krajinný ráz; využity jsou pouze přírodní materiály. 

Pro cyklisty má být stezka dokončena v červnu roku 2013 a je vítaným krokem při rozvoji 

turistického ruchu. Dle tiskové zprávy města Ostrova je tento projekt financován z dotací 

na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko a z dotace ze 

státního rozpočtu ČR [37]. 

 

 

Obr. č.  14 - Tunel, kterým vedla do r. 1957 železnice [A. Andresová] 

5.3.2 ROZŠÍŘENÍ JÁCHYMOVSKÉ DOPRAVY 

Krokem vpřed v rozvoji cestovního a lázeňského ruchu v Jáchymově, by bylo 

obnovení železniční tratě, v současné situaci ovšem nereálné. 

Bývalá 8 kilometrová železniční trať Ostrov – Jáchymov byla napojena na trať Cheb 

- Chomutov – Praha; otevřena byla 21. prosince 1896 a pravidelný provoz na ní začal o 

dva dny později. Trať měla největší stoupání v České republice – až 52 ‰. Trasa vedla 

z Ostrova nad Ohří přes Dolní a Horní Žďár a v Jáchymově byla konečná stanice (dnes je 

na jejím místě upravený parčík nad kruhovým objezdem vedle kostela sv. Barbory). 

Z konečné Jáchymovské stanice ještě vedla vlečka do tabákové továrny, kam se vozil 

surový tabák a uhlí. Provoz zajišťovaly Rakouské státní dráhy, později je převzaly dráhy 

Československé. Během masivní těžby uranu byla železnice využívána pro jeho přepravu 

na ostrovské nádraží a odtud putoval do SSSR. Bohužel snaha na trati ušetřit znamenala 
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později i její zánik; dopravní problémy, způsobené nejen sklonovými poměry, přetrvávaly 

a v roce 1957 byla trať zrušena [10]. Na jejím místě je dnes budována cyklostezka, a že 

tudy někdy vedla železnice, ukazuje jen jeden zbylý kilometrovník a rytina na skále           

u tunelu. 

 

           Obr. č.  15 - Jáchymovské nádraží v roce 1928 [6] 

5.3.3 LÁZEŇSKÉ VYCHÁZKY 

Léčebné lázně Jáchymov a. s. by měly pamatovat také na dobu odpočinku a volné 

chvíle pacientů tak, jako tomu bylo dříve. Nikdo by se neměl v lázních nudit; i ten 

nejnáročnější návštěvník by zde měl najít dostatek kultury a zábavy. Ten, komu to zdraví 

dovolí, pozná, že Jáchymovské lázně jsou „státem ve státě“. Lázeňská část, jako by 

nepatřila ke zbytku města. 

Dříve město nabízelo lázeňské promenády a vycházky do okolí Jáchymova se 

zvláštním lázeňským značením. Vycházky byly řazeny do tří skupin podle obtížnosti. 

První skupina tras byla směrována do nejbližšího okolí lázeňské čtvrti, druhá do okolí 

vzdálenějšího a třetí se soustředila zejména na horský trojúhelník Jáchymov – Boží Dar – 

Klínovec [12]. Proč tyto trasy opět neoživit a nezvýšit v Jáchymově cestovní ruch? Nejen 

pro lázeňské hosty, ale i pro turisty obecně by tyto znovu obnovené lázeňské stezky byly 

podnětem k návštěvě Jáchymovského údolí. Vhodné by například bylo sestavit tištěného 

průvodce s očíslovanými a barevně rozdělenými trasami, k jednotlivým zastávkám připojit 

historické informace, po cestách zřídit odpadkové koše a lavičky. Velice důležitá je také 
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propagace samotného projektu tak, aby se o lázeňských stezkách veřejnost dozvěděla. 

Nejvhodnějším způsobem zviditelnění by byla propagace těchto lázeňských stezek na 

turistických webových stránkách, v tisku, rádiu, na informačních letácích, apod. 

5.3.4 STEZKA K PAMÁTNÝM STROMŮM NA POPOVĚ 

Město Jáchymov má mimo zajímavé historie, kulturních památek v podobě budov    

a dolů také přírodní bohatství – památné stromy. Za cíl, který by přilákal nejednoho turistu, 

jemuž není příroda ještě zcela lhostejná, by se dalo označit místo víceméně nedotčené, kde 

se zachovaly 4 památné stromy jako poslední svědkové dnes již zaniklé obce Popov, která 

musela ustoupit těžbě uranu. 

Od Jáchymovské radnice kolem kostela Všech svatých vede stezka se zeleným 

značením k popovskému kříži (752 m n. m.), odkud se nabízí nádherný výhled. Čedičovou 

skálu dnes zdobí dřevěný kříž; dříve tam byla velká hvězda a vyhlídka se podle toho 

jmenovala „U hvězdy“ [13]. 

 

 

Obr. č.  16 - Popovský kříž [A. Andresová] 

 

Část stezky vede po asfaltové silnici, která vede ke skládce odpadů, jež byla v roce 

2000 za pomoci spolufinancování města Jáchymov a EU rekultivována, dále trasa 

pokračuje po kamenité cestě. Po 5 km se na pravé straně nacházejí dvě staré mohutné 
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popovské lípy – lípa velkolistá (dolní) a lípa srdčitá (horní). Jsou to největší lípy 

v Karlovarském kraji vůbec. Při hledání lípy velkolisté musíme na rozcestníku doleva. 

Přímo za popovskou (horní) lípou roste 120 let stará popovská bříza bělokorá. Abychom 

našli nádherný, 250 let starý popovský jasan ztepilý, musíme na rozcestí nedaleko dolní 

lípy sejít na zelenou turistickou stezku, která vede do Horního Žďáru. Mineme zbytky 

popovské lidové kapličky a po zhruba 100 m musíme sejít z turistické stezky doprava na 

vyšlapanou cestičku, která vede přímo k jasanu. Jasan ztepilý se stal stromem roku ČR pro 

rok 2002 [23, 24, 25]. 

Uprostřed turistické sezóny se toto místo bohužel neudržuje a je zarostlé náletovými 

křovinami. Navrhovala bych umístit zde lavičky z přírodních materiálů (dřevo, kámen tak, 

aby se uchoval genius loci), pro udržení čistoty instalovat odpadkové koše a informační 

tabule s podrobnými informacemi o památných stromech. V neposlední řadě by bylo třeba 

patřičně označit cestu z Jáchymova a vhodným způsobem informovat širokou veřejnost     

o výskytu památných stromů. Cílem je seznámit turisty s památnými stromy v okolí města 

Jáchymova a na místě jim podat patřičné informace. 

 

       

Obr. č.  17 – Památný strom - jasan ztepilý [A. Andresová] 
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5.3.5 REPLIKA KOŇSKÉHO ŽENTOURU 

Těžné vratidlo sloužilo k dopravě těžkého nákladu z velkých hloubek šachty na 

povrch. Zděný věnec (asi 1 m vysoký) byl osazen strmou dřevěnou střechou se dvěma 

vchody. Do pohybu se žentour uváděl šesti páry koní. Lano se vodorovně navíjelo na 

vertikální buben a otvorem ve střeše lano pokračovalo až do těžní věže, kde přes kladku 

vedlo do šachty. Trejvem se bylo možné vytáhnout až 1000 kg nákladu [42]. 

Zařízení bylo využíváno u dolu císaře Josefa II. v Jáchymově, kde bylo postaveno již 

roku 1517 [3]. V roce 1950 byl žentour demontován a nahrazen těžní věží; jakožto národní 

technická památka je dnes umístěn v okresním muzeu stříbra v Kutné hoře. V některých 

částech byla konstrukce stroje restaurována, jinak je původní – tedy z 16. století. Celé 

zařízení je unikátní ukázkou technické úrovně své doby a nebylo by od věci vytvořit jeho 

repliku v místě, kde sloužil, tedy v Jáchymově [42]. 

 

     

Obr. č.  18 - Koňský žentour [A. Andresová]             
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo ve stručnosti shrnout hlavní mezníky rozvoje města 

Jáchymova, představit obzvláště zajímavou historii místa jako takového a také historii 

těžby nerostných surovin, která zde položila základy hornictví, metalurgie a mineralogie. 

Zde se razily první tolary, vyrábělo se světoznámé uranem zbarvené sklo, vznikaly radiové 

produkty a rozvíjelo se ojedinělé radioaktivní lázeňství. Nelze opomenout ani temné 

poválečné období, spojené s těžbou uranové rudy pro Svaz sovětských socialistických 

republik, který se chtěl stát atomovou velmocí. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že celá oblast je z pohledu turistického využití 

velice lukrativní a má velký potenciál. Přes bohatou a slavnou hornickou minulost               

i evropský význam historického dědictví Jáchymova je ale stav památek ve městě a okolí 

neuspokojivý. Jde o důsledky negativních trendů v průběhu celé historie a také minimální 

péče, věnované udržování cenných budov a lokalit. Město, pokud nebereme v potaz 

lázeňskou část, kostel sv. Jáchyma a Královskou mincovnu, působí dojmem zchátralosti. O 

to vážnější tato skutečnost je, když si uvědomíme, že jde o městskou památkovou zónu      

a některé objekty jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Bohužel je 

většina těchto domů v důsledku někdejší privatizace v soukromém vlastnictví a vlastník 

často nemá zájem na záchraně nebo udržování objektu. 

Kulturní památky jsou pro turistický ruch klíčové; dodávají městům charakteristický 

vzhled. Jsou nenahraditelné. Proto je třeba je nejenom poznávat, ale i chránit. Jáchymovu 

chybí finanční prostředky – odpovědní činitelé se tedy musejí více zaměřit na hledání 

potenciálních finančních zdrojů a dotací tak, aby se nevytratil duch, díky němuž bylo jádro 

města prohlášeno za městskou památkovou zónu. Dlouhodobým plánem Jáchymova je 

postavit centrum na úroveň lázeňské části. 

Smyslem mé snahy je částečně poukázat na to, jak velký má město Jáchymov 

potenciál rozvoje. V práci navrhuji některé možné kroky, jež by sloužily k propagaci 

turisticky zajímavých míst a ke zvýšení příjezdového cestovního ruchu. Tato opatření 

mohou přilákat více turistů a lázeňských hostů ale také investorů a finančních prostředků. 

Budoucnost Jáchymova je v jeho lázeňství a kulturních památkách. Jednou bude opět 

perlou Krušných hor. 
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