
V Rakousku zvlášť zaujímají Čechy stále oplývající svým hornictvím a hutnictvím stanovisko nejpřed-
nější, kterým se i z této stránky velepřípadným býti jeví obvyklé rčení: „Čechy – perla Rakouska! Se 
sousední sesterskou Moravou a se Slezskem pak jsou Čechy Rakouska pravou pokladnicí. 

Josef Hrabák (1902) 
 

Lesk a bída horních měst 
 
Prakticky již od 15. století nebyly v Čechách zrovna optimální podmínky pro vznik ob-

chodního podnikání a kumulaci kapitálu, jako tomu bylo v západní Evropě. Dlouhá éra izola-
ce Čech od doby husitských válek neumožnila intenzivnější růst vnitřního ani zahraničního 
obchodu. I za Ferdinandovy vlády se Koruna česká nacházela mimo hlavní evropské obchod-
ní stezky a řemesla stagnovala. Na začátku i na konci 16. století se ze zemí Koruny české vy-
vážely na prvním místě nerostné suroviny (kovy) a zemědělské výrobky, na druhém místě – 
a to v mnohem omezenějším množství – řemeslné výrobky. Tato struktura vývozu odpovídala 
celkové úrovni výroby a vzájemnému poměru mezi produkcí zemědělskou a řemeslnou. Pří-
růstek obyvatelstva byl jen velmi pozvolný. Většina obyvatel fyzicky strádala, neboť strava 
byla nedostatečná a lidé trpěli trvalou podvýživou. Celodenní dřina nenabízela volný čas, pro-
to mnozí řešili své problémy alkoholem. Nejvíce obyvatelstva přibývalo v hornických oblas-
tech Krušnohoří, resp. na Moravu přicházivší novokřtěnci. Obě tyto skupiny byly německy 
mluvící. 

 

 
 
Středisky řemeslnické produkce byla města, jejichž výrobky však byly určeny téměř vý-

hradně pro místní trhy. Hlavní slovo v řemeslech měly cechy, které však v tomto období se-
hrávaly spíše negativně konzervativní roli, neboť bránily inovaci technologických postupů. 



 

Manufaktury se tudíž mohly rozvíjet jen v těch odvětvích, které kontrole cechů nepodléhaly 
(těžba kovů, mincovnictví). Konkurence kvalitnějších dovážených výrobků proto řemeslní-
kům přinášela značné problémy, které byly dále prohlubovány královou snahou města co 
možná nejvíce zdanit. V zemědělství, podobně jako v ostatních evropských zemích, se rozbí-
hala specializace jednotlivých regionů na produkci určitých komodit (např. jižní Čechy se 
orientovaly na rybníkářství, východní Morava na produkci ovoce). 

Moc a bohatství většiny horních měst stály a padaly s rozkvětem dolů. Proto u nás končí 
na počátku 17. století a skončily by, i kdyby nebylo třicetileté války (1619-1648), neboť bo-
hatství našich stříbrných dolů již bylo dávno vyčerpáno a báňská města tak ztrácela svou hos-
podářskou základnu, na níž byla vybudována a z níž zbohatla. Třicetiletá válka stav dolování 
pouze zhoršila. Výpalné, násilnosti a loupeže neustále zubožovaly obyvatelstvo, které bylo již 
beztak ožebračováno vrchností, vysokými daněmi a vojenskými kontribucemi. Konečnou 
tečku za válečnými útrapami pak obvykle udělaly epidemie moru a kruté hladomory. Báňské 
podnikání bylo v této době riskantnější než kdykoliv předtím, takže nebylo snadné získat pro 
obnovu dolů potřebný kapitál. Ten se totiž jednak za války ztenčil, jednak se přesunul do obo-
rů, které byly navázané na válku a slibovaly větší zisk. 

Nebyl to však jen zisk z dolování, který horní města rychle vyzdvihl. Byly to především 
výsady pro obchod a řemesla, či udělovaná zvláštní privilegia horníkům i měšťanům, která 
lákala kupce, obchodníky a šlechtice, aby se usazovali v horních městech a podíleli se na těž-
bě. Jak vzrůstal blahobyt horních měst, tak na druhé straně gradoval i nevázaný přepych. 
Měšťané se pozvolna zaplétali do názorových rozporů, vrtali do nestabilních politických po-
měrů, přičemž nezřídka ztráceli výhody a blahobyt stejně rychle, jak rychle je získali. 

Po relativně krátkém období hospodářského rozkvětu nastávala od druhé poloviny 16. 
století i v krušnohorském dolování stagnace. Postupně zachvacovala jedno báňské dílo za 
druhým. Těžba chudých stříbrných rud se ve značně vyrubaných dolech stávala nerentabilní. 
Ceny zemědělských i průmyslových výrobků rostly, ceny drahých kovů naopak klesaly. Čes-
ké stříbro začalo pozbývat na významu i proto, že dovozy amerického stříbra snižovaly hod-
notu peněz. Dovoz zámořského stříbra do Evropy od poloviny 16. století mnohonásobně pře-
výšil objem domácích těžeb. Najednou přestávalo být důležité, zda ten či onen panovník má 
ve své zemi stříbrné doly, protože stříbro k ražbě mincí bylo možné v Evropě získat snadněji 
jinou činností, než rizikovým a stále méně výhodným důlním podnikáním. Mince tolarového 
typu se začaly ve velkých objemech razit i v mincovnách těch zemí, které vůbec žádné vlastní 
drahé kovy neprodukovaly. Dolování rovněž nepřála ani celková politická a ekonomická situ-
ace. 

Nejširší vrstvu společnosti tvořili poddaní, kteří nesli veškerou tíhu daní, které šlechta 
odváděla králi. Bezzemci byli odkázáni na sezónní práce na vesnici či ve městech, často i na 
službu v žoldnéřském vojsku. Pozvolný hospodářský vzestup venkova vedl k sociální diferen-
ciaci, takže se mezi vesničany utvořila vrstva zámožnějších, kteří se svým způsobem života 
snažili přiblížit měšťanům. Měšťané se zase snažili získat politickou moc, což jim nepřinášelo 
oblibu u krále. Pro šlechtice se staly velkostatky již nedostačujícím zdrojem obživy, a tak hle-
dali živobytí v byrokracii, vojsku či církevní kariéře. Svou hospodářskou aktivitou se začali 
přibližovat i aktivitě měst, čímž mezi městy a šlechtou vznikala rivalita. Zvláštní skupinu 
obyvatelstva tvořili Židé, kteří se většinou živili lichvou či pokoutním obchodem. Konkurova-
li zejména měšťanům, kteří se snažili o jejich vypovězení z města. Šlechta je naopak z hospo-
dářských důvodů chránila. 

Do českých zemí se šířilo luteránství, které ovlivňovalo utrakvistickou konfesi i Jednotu 
bratrskou. Samotný utrakvismus už ale stěží připomínal někdejší revoluční husitství, neboť 
kališníci byli pod kontrolou stavů. Lutherovy myšlenky navíc vyvolaly spory mezi zastánci 
tradičního utrakvismu, ve kterém probíhaly snahy o sjednocení s katolickou církví, a sympati-
zanty s luterstvím, tzv. novoutrakvisty, kteří měli snahu vytvořit samostatnou zemskou církev, 



 

čímž by však vznikla vedle stavů další instituce, která by stála v opozici vůči katolickému 
králi. Ferdinand nehodlal požadavky novoutrakvistů akceptovat, neboť se snažil v Koruně 
české obnovit katolickou církev. Obyvatelstvo, zklamané neúspěšným pokusem o obrodu 
utrakvismu, obrátilo své sympatie k Jednotě bratrské. Bratři však rovněž byli králi trnem 
v oku, zvláště potom, co se aktivně zapojili do odboje roku 1547, takže byli nuceni k vystěho-
vání se z Českého království. Utlumení reformace završila Ferdinandova pražská pozvánka 
jezuitům. Roku 1561 byl po více než stu letech znovu obsazen stolec pražského arcibiskupa. 

Po šmalkaldské válce (1546-1547) odešlo díky rekatolizaci do protestantského Saska 
velké množství obyvatel. Tíha trestu Ferdinanda I. dopadla ani ne tak na šlechtu, jako na měs-
ta, která byla postižena zabavením majetku a vysokými pokutami. Pouze výjimečně vznikala 
nová báňská městečka (Přebuz, Mikulov, Hora Sv. Šebestiána, Výsluní a Místo), ale ve srov-
nání s dřívějšími měla již jen nepatrný význam. Velké náklady, které vyžadovala velmocen-
ská politika Habsburků, vedly Ferdinanda k tomu, že se snažil zajistit si nejen pokud možno 
největší zisky z dolování nepřímo, ale účastnit se dolování i jako těžař. Konfiskací šlikov-
ských a na Slavkovsku pluhovských majetků ovládl král většinu významných oblastí krušno-
horských. 

Nelze se nezmínit ani o všeobecném očekávání, že problém drahých kovů jednou pro-
vždy vyřeší tajuplní alchymisté. Duch doby druhé poloviny 16. století obecně nebyl hornictví 
nakloněn. Bylo to období, kdy v celém Německu pevně zakořenila alchymie, která lidi pře-
svědčovala, že pomocí jakési tinktury je možno podle libosti udělat zlato a stříbro z cínu či 
olova. Pouze chudí, kteří si nemohli opatřit žádnou kouzelnou vodičku, hledali své štěstí 
v nitru země. Bohatí naopak doufali, že úspěchu dosáhnou pohodlnější cestou, aniž by byl 
zpustošen povrch jejich pozemků. Pochopitelně se našli adepti, kteří uplatňovali své učení 
také v Čechách. 

O těžbu v Krušnohoří začal postupně ztrácet zájem zahraniční kapitál, což bylo neklam-
ným znamením, že hornická sláva této oblasti neodvratně ustupuje. Byly vytěženy lesy, což 
zvyšovalo cenu dřeva dolového i pro hutní účely. Následující velké zdražení o 300 % (tzv. 
cenová revoluce) koncem 90. let 16. století hornickou činnost téměř úplně dorazilo, neboť 
produktivita práce v jeho důsledku poklesla ve střední Evropě pod celosvětový průměr. (Onu 
cenovou revoluci zapříčinil dovoz drahých kovů z Nového světa, který se stal od počátku 
16. století jedním z hlavních faktorů ovlivňujících globální ekonomiku Evropy a tím i její 
politický vývoj. V měnových systémech způsobil nestabilitu, protože oba drahé kovy ztrácely 
svou kupní sílu, což se projevilo razantním růstem cen potravin a ostatního zboží.) 

Účinky drahoty, probíhající v celé Evropě, byly v českých zemích o to nepříznivější, že 
se projevily na rychlém snižování produkce stříbra. Následky se záhy začaly projevovat 
v postupném zhoršování jakosti české měny a ochabování výrobní i obchodní činnosti. 
Z hlediska celkového hospodářského vývoje českých zemí to byl jasný příznak chudnutí. 
Souběžně se zhoršovala i vnitropolitická situace, vyhrocující se náboženskými spory, jež po-
sléze vyvrcholila vojenským střetnutím katolického a protestantského tábora na Bílé hoře 
(1620). Válečné operace třicetileté války narušily nejen obchodní svazky s okolním světem, 
ale ochromily i směnu uvnitř hranic. Následné konfiskace a pokuty dolehly nejen na šlechtu, 
ale velmi citelně ochudily města. Mincovní kalada (státní bankrot) v r. 1623, kdy minci zůsta-
la jen desetina vyražené hodnoty, tvrdě dopadla především na drobnější obchodníky a řemesl-
níky. Proto se také rozvoj řemesel, výrobních prostředků, obchodu a obchodního kapitálu opět 
začal opožďovat za sousedními zeměmi a Země Koruny české byly stále více odsouvány do 
zaostalejší části Evropy. 

Přes výkyvy v ekonomice vinou zmíněných událostí stoupala úměrně k růstu řemeslné 
výroby potřeba užitkových kovů. Rozvoj zemědělství vyžadoval především dostatečné množ-
ství železa, které se těžilo z křemenných žil bludenského pásma u Bludné, jehož celková dél-
ka ze saského území až k Popovu u Jáchymova převyšuje 30 km, a zejména na velkém množ-



 

ství dolů na Přísečnicku. Od druhé poloviny 16. století se u Horní Blatné a Potůčků těžilo 
zrudnění manganové. S upadající těžbou stříbra kontrastoval růst těžby cínu. Mnoho horníků 
přecházelo ze stříbrných dolů na cínová kutiska v hornoblatenském a božídarském revíru. 
Období konjunktury ale od sedmdesátých let 16. století rovněž nezadržitelně směřovalo 
k útlumu. Na přelomu 16. a 17. století se proto začala v centrálním západním Krušnohoří roz-
šiřovat těžba dalších surovin. Roku 1611 začal u Horní Blatné pracovat první mlýn na kobal-
tovou barvu (v té době se zisk při její výrobě pohyboval okolo 60 %). Obdobně vzrůstal vý-
znam i těžby vizmutu, jehož hodnota vydržela až do poklesů v letech 1873 a 1894, způsobe-
ných dovozem amerického vizmutu. 

Horní města přesto nezadržitelně chudla a zmenšoval se v nich počet pracovních příleži-
tostí. Bývalé hornické obyvatelstvo, pokud města neopustilo, se přeorientovalo na jinou čin-
nost. Věnovalo se obchodu, zemědělství či domácí výrobě charakteru řezbářství, tkalcovství, 
košíkářství či prýmkařství. Největší význam však mělo paličkování krajek, které se, díky Bar-
boře Uttmannové, ze saského Annabergu šířilo po roce 1561 i na českou stranu Krušnohoří. 
Až do třicetileté války bylo paličkování výsadou žen, neboť muži se věnovali výhradně hor-
nictví. S úpadkem dolování si však museli i muži a děti přivydělávat paličkováním krajek. 
Skromné živobytí a nedostatek pracovních příležitostí přiměl dobrodružnější povahy 
k pašování potravin, alkoholu a kuřiva ze Saska, což nelibě nesla a přísně stíhala finanční 
stráž. Traduje se, že nejvíce pašeráků přebývalo v Suché u Jáchymova. 

 

  

dodnes se na Suché k pašerákům hlásí 
(2007) 

 
Celkový vývoj na území našeho státu směřoval v 17. století k prosazení a vyvrcholení 

druhého nevolnictví. Rytířský stav byl válkami zničen, venkov a města ožebračeny a vylidně-
ny. Měšťanský podnikatelský živel vzal ve válkách většinou za své, havíři se rozprchli nebo 
byli zařazeni do vojska. Přesto se projevovaly snahy udržet prostřednictvím královských hor-
ních měst za každou cenu báňské podnikání. Vycházela nařízení, která zakazovala uvalovat 
na horní města kontribuce, ubytovávat a živit v nich vojenské posádky. To však zůstávalo 
jenom na papíře, praxe vypadala jinak. Vedle podnikatelů bylo ovšem třeba i havířů. 

Jediným legálním náboženstvím se stalo katolictví, němčina byla zrovnoprávněna s češ-
tinou. Mandátem Ferdinanda II. z roku 1627 bylo nařízeno obyvatelům protestantského vy-
znání přestoupit do šesti měsíců do katolické církve, nebo se vystěhovat. Ze Zemí Koruny 
české odešla do exilu pětina šlechtických rodin a čtvrtina měšťanstva. Na českém trůně se 
postupně vystřídala řada habsburských panovníků, během jejichž vlády se centralismus utu-
žoval. 

S celkovým utužováním nevolnictví ale ztráceli i havíři poslední zbytky bývalé horní 
svobody. Poněvadž byli převážně nekatolíky, uchýlil se král od protireformační politiky a vy-
dal r. 1625 mandát, podle něhož nesměli být nekatoličtí havíři a těžaři v Krušnohoří nuceni 



 

k přestupu do římskokatolické církve. Toto nařízení však problematicky platilo pouze do roku 
1650. Podle reformačního patentu z tohoto roku musela být všechna města v loketském kraji 
obrácena na katolickou víru. Nekatoličtí úředníci v Jáchymově, Božím Daru a Horní Blatné 
byli zbaveni svých míst. Rok na to byly zahájeny smutně proslulé misie a reformační komise 
za vojenské asistence. Jedna z nich, složená z chomutovských jezuitů, přišla r. 1652 do Já-
chymova a způsobila masovou emigraci nejen tamějších obyvatel do sousedního Saska. Teh-
dy 854 obyvatel opustilo Jáchymov a spolu s občany Českého Wiesenthalu (Loučné), Božího 
Daru a Horní Blatné, na pozvání saského kurfiřta Jana Jiřího, se přesunuli do Saska (1653-
1654), kde poblíže českých hranic založili nové hornické město nazvané kurfiřtovým jménem 
Johann-Georgen-Stadt. 

Počet obyvatelstva se po vydání protireformačních patentů zakazujících nekatolická vy-
znání v českých zemích drasticky snížil několika emigračními vlnami. Průměrné množství 
obyvatel na 1 km2 pokleslo v českých zemích z 29 na 21 osob. Teprve koncem 17. století pře-
výšil počet obyvatelstva stav před bělohorskou bitvou, a to i přes několik morových epidemií 
na přelomu 70. a 80. let 17. století a na počátku 18. století, během nichž přišlo o život několik 
desítek tisíc lidí. 

Násilná rekatolizace způsobila, že do sousedního Saska se uchýlily zejména majetnější 
vrstvy obyvatelstva. Tím horním městům ubyly jak finanční prostředky, tak i pracovní síly. 
Zbylá část chudšího obyvatelstva, která zůstala, nemohla ani pomyslet na rozsáhlejší obnovu 
stříbrných dolů. Tato kritická situace vedla Habsburky ke snahám ulevit horním městům. Na-
příklad Leopold I. vydal r. 1660 zákaz nastěhovávat vojska do horních měst. Královská ko-
mora k otvírce a řádnému provozu stříbrných dolů během 2. poloviny 17. stol. příliš nepřispě-
la, neboť přímo financovala pouze průzkumné práce na státních dílech. Soukromé podnikání 
se v této době pro nedostatek prostředků neuplatnilo takřka vůbec a dolování na stříbrných 
dolech proto až do počátku 18. stol. jen skomíralo. Vizitační zpráva z r. 1665 například uvádí 
o přísečnických, že „… je dosti na tom, že toto měšťanstvo, samo potřebné, při nynější chudé 
a těžké době ještě udržuje v provozu jeden důl“ . To však se týkalo obce jako celku. Relace si 
totiž dále stěžuje, že „… nelze nalézt jednotlivce odhodlané otevřít doly“ . A tak tomu bylo 
i v jiných revírech. V letech 1701 a 1726 byla báňská města na 3 až 10 let osvobozována od 
vojenských a kamerálních daní a obvykle jim byly promíjeny i nedoplatky kontribucí. Uvede-
ná forma pomoci byla ovšem naprosto nedostatečná. Se značnými obtížemi proto horní města 
dolovala na stříbrných dolech na svůj náklad a jen v nezbytné míře, aby si zachovala svůj sta-
tus. 

Podstatně lepší situace byla na železorudných ložiskách Přísečnicka, kde bylo v provozu 
45 větších či menších dolů. Úhrn jejich produkce byl na zdejší poměry a na svou dobu pozo-
ruhodný. V letech 1709 až 1715 ročně dodávaly do železáren asi 2 200 tun železné rudy. Těž-
ba přitom měla stále mírně stoupající tendenci a snížení nebo zastavení výroby na jednom 
dole se vyrovnávalo zvýšením produkce na jiných dolech. Z jejich výnosu kryla komora čás-
tečně náklady na průzkum a většinou i ztrátový provoz stříbrných dolů, jejichž obnova začala 
kolem dvacátých let 18. stol. vrcholit. 

Předpokladem tehdejší doby bylo, že každý územní celek bude pokud možno soběstačný 
ve výrobě potravin. Zdejší neúrodná horská půda ale nemohla poskytnout potřebné plodiny 
v dostatečném množství ani v klimaticky příznivých letech. V dobách neúrody byly horské 
oblasti postihovány hladomory, jimž padly za oběť mnozí zdejší obyvatelé. Během 18. století 
se začaly v Krušných horách, přičiněním pražského arcibiskupa D. J. Mayera, jenž působil 
řadu let jako kněz v Přebuzi, pěstovat brambory, které alespoň trochu zmírnily nouzi. Co se 
týče brambor jedna zajímavost. Georgius Agricola, za svého působení v Jáchymově, už údaj-
ně nabízel tuto novou potravinu z Nového světa svým hostům k ochutnání. 

Jen co se horní města trochu vzpamatovala a báňské podnikání začalo oživovat, vypukly 
po usednutí Marie Terezie na trůn (1740-1780; česká královna od roku 1743) války o rakous-



 

ké dědictví. Selské usedlosti byly opuštěny nebo zničeny, města zchudla a zadlužila se, mezi 
nimi i kdysi bohatá báňská města. Války vedly ke značným populačním ztrátám, neboť se 
zhoršily podmínky pro zásobování obyvatelstva potravinami. Důsledkem byla permanentní 
hrozba hladu a podvýživy, zhoršily se hygienické podmínky a lidé snadno podléhali epidemi-
ím. Doly byly opět zavírány. Útrapy Sedmileté války (1756-1763) s Pruskem završil strašlivý 
hlad a černá smrt – mor. O katastrofální neúrodě v celém loketském kraji se císaři zmiňuje 
úřední zpráva z 8. července 1771: „V kraji neuzrálo žádné obilí. Část obyvatel se živí paličko-
váním krajek, zbytek se živí žebrotou.“ Rovněž otřesné sdělení lesního úředníka Adama Vác-
lava Rombaldiho z Hohenfelsu mnohé napoví: „V letech 1771-1772 hladovělo v celých Kruš-
ných horách nejméně 300 000 osob. Bochníček chleba stál tehdy v Božím Daru 2 zlaté a 12 
krejcarů. V Jáchymově bylo uvolněno hornickou pokladnou na základní potraviny 10 000 
zlatých, čímž se hladomor, oproti jiným krušnohorským obcím, zde poněkud zmírnil. Hlado-
mor dosáhl v Jáchymově vrcholu 22. 5. 1772, kdy asi 2,5 kg těžký bochník chleba stál zhruba 
28 krejcarů. Lidé v celých Krušných horách otékali a mnozí hladem padali, jedli cvrčky, hlí-
nu, hnůj, trávu, ba i zmijí jazýčky.“ 

Bída obyvatel Krušných hor byla v Rakousku-
Uhersku dokonce tak vyhlášená, že Marie Terezie vy-
hlásila sbírku pro zdejší chudé. Franz W. Tippmann 
z Božího Daru, biskup pražský, a Alois Renner z Per-
ninku zase vypomáhali zdejším žákům při studiu. 

Obce byly celé vylidněny. Veškeré obyvatelstvo si 
shánělo potravu v lesích, na lukách, na polích, kde mno-
zí často umírali před zraky ostatních naprostým vyčer-
páním. Co nedokončil hlad, završil mor. Mnoho obyva-
tel Jáchymova, Božího Daru, Horní Blatné a Českého 
Wiesenthalu (Loučné) tehdy zemřelo (cca 2 000 osob). 

Přes reformy v robotném systému, který byl zprvu 
omezen roku 1775 robotným patentem a roku 1781 zru-
šením nevolnictví, přetrvávala řada nepříznivých okol-
ností, jejichž vinou se tempo ekonomického a sociálního 
vývoje českých zemí nadále opožďovalo za trendem 
západoevropských států, byť i v nich byl rozvoj prová-
zen obdobími hospodářských krizí a depresí. Zatímco ve 
většině zemí evropského kontinentu narůstal počet ma-
nufaktur, české země, pevně uzavřené do hranic 
habsburské monarchie a podřízené jejím politickým zá-
jmům, ekonomicky retardovaly. 

V průběhu 17. a 18. století se finanční stav monarchie neustále zhoršoval zejména 
v důsledku válečných událostí. Příčinou pasivní bilance státní pokladny byl i téměř absolutní 
nedostatek drahých kovů, zaviněný úpadkem české báňské činnosti. Chuť k investicím do 
hornictví byla zcela nepatrná pro všeobecné zchudnutí a pro nezájem zahraničních těžařů, 
kteří v českém báňském podnikání kdysi tvořili výraznou kapitálově silnou skupinu. Již kon-
cem 17. století se z řad báňských odborníků ozývaly vážné obavy, že důlní činnost v českých 
zemích zcela ustane. Situace se stávala kritickou. Dlouhá krize rudného hornictví měla totiž 
negativní důsledky projevující se v ekonomice českého státu. Nedostatek mincovních kovů 
ovlivnil množství oběživa a jeho kvalitu a ochabnutí těžby ložisek s užitkovými kovy se pro-
jevilo v úpadku řady kovořemesel. Kdysi výnosné důlní revíry Kutná Hora a Jáchymov vyka-
zovaly v prvních desetiletích 18. století průměrnou roční produkci od 200 do 500 kg stříbra. 
Důsledek nedostatku mincovních kovů se projevil roku 1760 nutností dát do oběhu drobné 
měděné mince, zvané grešle, a od roku 1762 zahájit emisi papírových platidel, zvaných ban-
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kocetle. Vinou válek a malého přísunu drahých kovů z dolů se finanční stav monarchie stával 
stále tíživější. 

Trpké zkušenosti Sedmileté války ukázaly ve vší nahotě, že jsou v nepořádku nejen státní 
správa, nýbrž i národní hospodářství. V monarchii ochabovala výroba, v jejímž důsledku váz-
lo i vyzbrojování a zásobování vojska. Habsburský stát se proto urychleně vydal na cestu cen-
tralizace státní správy a k absolutizmu. Potřeboval však nejdříve zesílit finančně a hospodář-
sky. Vedle podpory výroby začal preferovat rozvoj surovinové základny. Zatímco v první 
polovině 18. století vlastnil na jáchymovských dolech jen část podílů a podnikání horních 
měst podporoval pouze různými výhodami mnohdy problematického rázu (zákaz nastěhování 
vojska, dílčí odpouštění daní a dávek, promíjení nedoplatků kontribucí), ve druhé polovině 
století nejenže ponechával horním městům na rozvoj dolování výnos daní a nápojové dávky, 
nýbrž některé z dolů přebíral do vlastní správy, aby zajistil jejich odborné vedení a účelné 
využití vynaložených prostředků. 

Zaostávání monarchie vedlo k hledání cest k nápravě uplatněním zásad prosazujících se 
v hospodářství západoevropských zemí. Podle nich hospodářská moc státu závisela na záso-
bách drahých kovů v podobě oběživa a hlavním zdrojem prosperity měla být aktivní bilance 
zahraničního obchodu. Tyto zásady ovšem byly v rozporu s direktivní formou řízení monar-
chie. Proto vládní orgány vídeňského dvora dlouho brzdily uskutečňování reforem a omezily 
se jen na nedůsledná opatření v oblasti měnové a celní a na nepříliš účinnou podporu vznika-
jících manufaktur. Jen v jedné výrobní oblasti byla vyvinuta důraznější aktivita – v rudném 
hornictví. 

Zájem eráru se v první polovině 18. století zprvu upřel na tradiční důlní oblasti (Jáchy-
mov, Kutná Hora, Příbram, Jílové, Horní Slavkov, Oloví), které kdysi docilovaly výrazné 
produkce a přispívaly tak podstatným dílem k hospodářské stabilitě českých zemí. Investice 
však nepřinesly očekávaný výsledek v nárůstu výtěžku především mincovních kovů. Přízni-
vější zprávy přicházely v druhé polovině 18. století pouze z jáchymovského revíru. Do konce 
století ale k očekávanému zásadnímu obratu v českém hornictví nedošlo. Pro zhoršující se 
stav státních financí musel erár zavést úsporná opatření při dotování báňských prací. Dluh 
monarchie se totiž do roku 1764 zvýšil na 260 milionů zlatých a dále neustále stoupal. Jen 
jeho umořování si ročně vyžádalo až 40 % státních příjmů. 

Tento hrozivý deficit přinutil vídeňskou vládu k progresivnější ekonomické politice. Byl 
vypracován komplexnější program hospodářské politiky státu, kdy klíčové postavení bylo 
opět uvaleno na bedra rudného hornictví, které jediné mělo být schopno zabránit postupu in-
flace. Nezbytnou nutností se zdálo být zvýšené množství oběživa a to již i vzhledem k růstu 
populace. 

Radikální náprava hornictví v českých zemích se tedy od 60. let 18. století stala jedním 
ze strategických cílů. Iniciativu převzal stát, za nález nových žil se vyplácely prémie a erár 
zaručoval převzít na nových závodech podstatný podíl provozních nákladů. Nejaktivnější ob-
dobí prospekčních prací spadá do 60. a 70. let 18. století, kdy byla prozkoumána ložiska ve 
zlatorudných, stříbrorudných i cínových revírech. Byl proveden průzkum řady krušnohor-
ských ložisek, kdy zvláštní pozornost byla věnována revíru Jáchymov, který od roku 1755 
vykazoval známky zvýšené aktivity zásluhou kapitálové účasti zahraničních těžařů. Roku 
1766 na dolech v nejbližším okolí Jáchymova již pracovalo 936 horníků. Množství stříbra 
získaného v letech 1755-1800 z jáchymovského rudného okrsku dosáhlo výše 54 600 kg. 
V Abertamech se v letech 1755-1806 získalo 487 kg, další menší množství stříbra bylo odvá-
děno z revírů Boží Dar, Potůčky, Přísečnice a Vejprty. Z polymetalických žil se z této oblasti 
kromě stříbra získávaly také další kovy, zejména kobalt, zpracovávaný na barvivo a smalt. 
V letech 1755-1834 se ho v Horní Blatné vyrobilo 3 903 tun, v Abertamech v období 1756-
1806 celkem 6,16 tun. V průběhu 18. století probíhaly i četné pokusy o obnovu důlních prací 



 

také na dalších stříbrorudných lokalitách na česko-saském pomezí v okolí Horní Blatné a Ho-
ry Svaté Kateřiny. 

Navzdory erárním investicím výsledky obnovy prací na cínových dolech ve Slavkov-
ském lese, obdobně i v cínových revírech v Krušných horách na Hřebečné, v Horní Blatné 
a v Krupce, nebyly nijak zvlášť úspěšné. Ani důlní činnost na kraslickém měděném ložisku 
nevykázala výrazné výsledky a byla po neúspěšných pokusech opět utlumována nebo zcela 
zastavena. 

Součástí průzkumných a rekonstrukčních prací bylo i zabezpečení pozůstatků po před-
chozí přerušené či zaniklé báňské činnosti pro případ, že by v budoucnu mohla být opět ob-
novena. Od 60. let 18. století byla vydána řada zákazů rozvážet haldy hlušin, zavážet ústí štol 
i vertikální důlní díla a demolovat báňské provozní objekty. Byla znovu proklamována zása-
da, že půda hornickou činností dotčená zůstává trvale vyhrazena pro důlní účely. 

V Krušnohoří ale opět vyvstala potíž, která podstatně zvyšovala náklady dolování. Ne-
souvislé zrudnění nutilo těžaře hledat stále nové nálomy. Proto soukromí těžaři, zvláště za-
hraniční, ztráceli, tak jako v 16. století, zájem o dolování a vzdávali se dolových podílů, které 
přejímala státní správa. Řada revírů, do nichž byly ze státních prostředků napumpovány vyso-
ké finanční částky, skončila s pasivní bilancí a důlní práce v nich byly ukončeny. Počátkem 
80. let 18. století byly zastaveny průzkumné práce rudných ložisek všeho druhu na celém 
území českých zemí. Koncem 18. století přesto řada stříbrných dolů pracovala, ale často jen 
pro formu a výsledky tomu odpovídaly. 

Chmurné vyhlídky zdejších obyvatel se poněkud zlepšily po roce 1775, kdy Clara An-
germannová zavedla v saském Eibenstocku tzv. tamburínování, tj. vyšívání v rámu, které se 
stalo běžnou domácí živností i na české straně Krušnohoří. Během 18. a 19. století se mezi 
živnostmi ujala i výroba rukavic, plechového nádobí, krabic, kufrů, mýdla, perleťových knof-
líků a kartáčů. Mnozí se živili i jako muzikanti. 

U posledního se na chvíli zastavme. Rčení „nouze naučila Dalibora housti“ má asi něco 
do sebe. Krušnohorský mnohadílný hladový seriál nejspíš vykolejil geny rodilých Krušnohor-
ců, neboť kručení věčně prázdných žaludků inspirovalo mnohé horaly k přemýšlení, zda by si 
nemohli vydělávat peníze hudbou. Zpočátku se muzicírování provozovalo jen tak pro radost, 
brzy se ale stala zvykem i veřejná a pravidelná hudební vystoupení. Nové krušnohorské povo-
lání si udrželo svůj význam po dlouhá léta a jeho význam překlenul české hranice. Vandrují-
cími muzikanty prosluly Vejprty, Přísečnice, Ryžovna, ale i řada dalších obcí. Repertoár pro-
fesionálních skupin obsahoval vážnou hudbu, sborový zpěv i operety. Kapely koncertovaly 
nejen v lázeňských městech v podhůří, ale zajížděly i do Prahy, Vídně, Budapešti, Berlína. 
Navštěvovaly i řadu dalších velkých evropských měst, zejména v Rusku. Nejedna kapela vy-
stupovala v hornickém kroji. 

Od přelomu 18. a 19. století se hospodářská situace habsburské monarchie znovu značně 
zhoršila následkem téměř 20 let trvajících napoleonských válek. Státní finance doklopýtaly 
k bankrotu (1811), což pochopitelně neprospělo báňskému podnikání. Od roku 1810 se 
v úředních memorandech báňských úřadů objevovaly zmínky o vážném poklesu hornické 
činnosti, doložené snižující se křivkou produkce stříbra a zlata. Kritickou situaci naznačila 
absurdní vládní výzva z roku 1813, aby majitelé sbírek rud s obsahem drahých kovů tyto sbír-
ky prodali do státních výkupen. Neklidné válečné období uzavřelo tedy tuto etapu vývoje čes-
kého rudného hornictví opět hlubokým úpadkem. Stát, finančně vyčerpaný udržováním velké 
armády za krymské války (1853-1856), byl donucen k rozsáhlým úsporným opatřením a mno-
ho dolů opustil. Teprve zklidnění politické atmosféry vytvořilo podmínky pro jeho obnovu, 
ovšem za odlišné ekonomické situace během průmyslové revoluce. Průmyslová revoluce, 
ohlašující se na přelomu 20. a 30. let 19. století, podstatně změnila funkci hornictví. V jiné 
formě se pak znovu stalo jedním ze základních hybných faktorů hospodářského dění 
v českých zemích. 



 

Zatímco krušnohorské stříbrné doly ve druhé polovině 18. a zvláště pak v 19. stol. větši-
nou již jen živořily, produkce železorudných dolů stále stoupala úměrně k rostoucí výrobě 
železa v železárnách v Perštejně, Kovářské a dalších. Část rudy byla dodávána i do sousední-
ho Saska. Výroba se koncentrovala do železáren s vysokými pecemi a význam četných drob-
ných hamrů, které dříve tvořily základ zdejšího železářství, upadal. Ty postupně buď zcela 
zanikaly, nebo odebíraly surové železo od velkých železáren a přežívaly jako větší kovárny, či 
se měnily na strojírenské závody, z nichž některé přetrvaly až do 20. století. 

Tento vzestup výroby železa byl vyvolán neustálými válkami s Francií, vystupňovanými 
tzv. kontinentální blokádou, vyhlášenou Napoleonem (1806). C. k. rakouská armáda požado-
vala stále větší množství železa a železných výrobků, podobně jako nově vznikající a rychle 
se rozvíjející průmysl. 

Přestože krušnohorské železářství v průběhu 17. a 18. století postupně ztrácelo na svém 
významu a řada podniků zanikla, např. v Rotavě, Šindelové, Nejdku, Vysoké Peci a v Nových 
Hamrech, tak produkce nejvýznamnějších železorudných dolů v okolí Přísečnice stoupala od 
začátku 18. do poloviny 19. stol. z 1 000 tun na 1 500 t ročně. Během 1. poloviny 19. stol se 
však i zde projevila řada nepříznivých okolností, které ovlivnily další osud zdejší železářské 
výroby. Byl to nedostatek kvalitního paliva, především koksovatelného uhlí, nově zaváděného 
u vysokých pecí (1830-1840). Cena dosud používaného dřevěného uhlí stále vzrůstala, což 
výrobu zdražilo tak, že v 60. letech již byla pasivní. Stagnace železářské výroby vyvrcholila 
v letech 1867-1869, kdy byly zastaveny železářské závody v Kovářské. Železorudné doly 
neměly pro nepříznivé dopravní podmínky možnost dodávat rudu jinam a byly zavírány. 

Přechod z 18. do 19. století nastolil řadu změn represivní povahy ve společenském dění. 
Obavy z evropských revolučních snah vedly rakouskou monarchii k vyhlášení tuhého policej-
ního režimu (1793), nedlouho poté i k zavedení cenzury (1795). Snahy udržet v rakouské říši 
konzervativní absolutistický režim, zatímco ve společnosti probíhaly nové myšlenkové eko-
nomické a sociální proudy, stupňovaly politické napětí. Ohniska blížící se politické krize se 
během 40. let 19. století objevovala v řadě evropských zemí, v červnu 1848 vypuklo povstání 
i v Praze. Pozitivním výsledkem této neklidné doby bylo jen vydání zákona o zrušení poddan-
ství včetně roboty (1848), což uvolnilo dostatek pracovních sil pro průmysl. Sílu tak začínala 
nabírat průmyslová revoluce, jejíž podstatou byl přechod od manufakturní výroby k tovární 
velkovýrobě za plného využití strojů, ale strnulost ekonomického myšlení rakouské monar-
chie nadále prohlubovala zaostávání za vyspělými státy západní Evropy. 

Přes všechny peripetie zůstaly předmětem hlavního zájmu státu i v 19. století drahé kovy. 
Po postupném zastavení řady neekonomických provozů se těžba soustředila do revírů Jáchy-
mov a Příbram nejen pro dosud ne zcela vyčerpaná ložiska stříbra, ale i pro zásoby dalších 
barevných kovů. Na přelomu 18. a 19. století bylo v Jáchymově otevřeno několik nových dolů 
a rudné žíly byly dobývány v hloubkách až 665 m, takže jáchymovské doly patřily na počátku 
19. století mezi nejhlubší na světě. Většina dolů patřila státu, neboť soukromá těžařstva svůj 
dolový majetek většinou opustila pro vysoké investiční náklady a malý zisk. Roku 1850 se 
v jáchymovském revíru stal stát výhradním podnikatelem. Byla provedena reorganizace sprá-
vy a změny v technickém vybavení důlních podniků. Tím byly vytvořeny předpoklady pro 
druhé rozvojové období jáchymovského stříbrorudného hornictví, na něž navázala éra dobý-
vání a zpracování uranových rud. 

Industrializace se v průběhu první poloviny 19. století stále důrazněji prosazovala jako 
hlavní hybná síla hospodářského vývoje našich zemí. Přibližně od poloviny 70. let došlo 
k převládnutí strojní výroby nad řemeslnou, což znamenalo podstatné zvýšení produktivity. 
Měnila se i orientace českého hornictví. Dosavadní preference výroby mincovních kovů byla 
vystřídána těžbou železa a uhlí, které se dostaly na první místo ekonomické důležitosti. Lo-
žiska Krušných hor ztrácela na významu. Ve čtyřicátých letech 19. století postihl zdejší oblast 



 

opět velký hladomor. Nastávající konjunktu-
ra výroby uranových barev ale pozvolna 
probouzela zájem soukromých těžařů i vlády 
ve Vídni o opětovnou těžbu zdejších suro-
vin. 

Nastupující industrializace rakouského 
hospodářství nakonec dorazila i do Krušných 
hor a v polovině devatenáctého století se 
i v Jáchymově projevila novým průmyslem. 
Značné obliby zde dosáhla rukavičkářská 
výroba, zpracovával se zde korek na zátky, 
byla zde papírna, postavilo se několik 
mlýnů, r. 1860 byla dostavěna státní továrna 
na tabák (k. k. Tabakfabrik), r. 1894 továrna na výrobu loutek (k. k. Gelenkpuppenfabrik). 
Byla postavena mydlárna, pivovar ze 16. století byl modernizován parním pohonem a doplněn 
o sladovnu, atd. Počet obyvatel se ustálil, v roce 1847 měl Jáchymov 4 740 obyvatel (K. Vary 
3 395, Ostrov 1 276, Cheb 10 500). Vlivem reorganizace politické správy v zemích Koruny 
české v roce 1848 proto vznikl na základě těchto údajů v bývalém loketském kraji nový poli-
tický okres jáchymovský se správními jednotkami (tento stav trval až do roku 1951). Od roku 
1850 byl nový okres obohacen i o horní hejtmanství. Městu se ale opět nevyhnuly živelné 
pohromy. Po zemětřesení v roce 1872 se velmi ničivě projevil rozsáhlý požár z 31. března 
1873, kdy za necelé čtyři hodiny lehlo popelem 581 budov horní části města a na 4 000 oby-
vatel se rázem ocitlo bez přístřeší a v nouzi. 

Od 2. poloviny 19. století vznikaly na krušnohorských tocích četné pily, mlýny, papírny 
a jiné malé továrny, nemluvě o stavebním boomu. V roce 1850 převedl svoji výrobu rukavic 
z Vídně do Abertam místní rodák Adalbert Eberhard. Krušnohorský „Baťa“ neustále zvyšoval 
jejich produkci a rozšiřoval provozy po širokém okolí. Publikace z roku 1896 uvádí: 
„V zmíněné již, s Abertamy jednu politickou obec tvořící a asi 1300 duší čítající osadě 
Hengstererben, nalezneš více nežli 600 stavů krajkářských, kterýžto průmysl však brzy ruka-
vičkářstvím úplně bude zatlačen. Vyděláť si dělník rukavičkářský zde 8, 10 i více zlatých týd-
ně, kdežto krajkářství při pilné práci pouze dva zlaté pro osobu vynáší, což s námahou práce 
při tom v žádném poměru nestojí. Příčinou nízké této mzdy jest vysoké clo do ciziny a slabý 
odbyt krajek v tuzemsku.“ 

Začala se budovat nezbytná dopravní in-
frastruktura (např. v roce 1899 železniční 
trať Karlovy Vary – Potůčky – Johanngeor-
genstadt). Nové komunikace znamenaly lep-
ší spojení s vnitrozemím i zahraničím, což se 
projevilo nejen v kvantitě odbytových mož-
ností místních výrobků, ale i ve zlevnění 
dovozu surovin. Ve třicátých letech 20. sto-
letí Eberhardovy krušnohorské rukavičkář-
ské manufaktury exportovaly výrobky do 
šedesáti zemí celého světa. 

V důsledku hospodářského rozkvětu za-
čal koncem 19. století i zde narůstat turistic-
ký ruch, jenž v té době začal být evropským 
módním trendem. Dojem z pobytu na horách 
měl umocnit pohled na krajinu z vyhlídko-
vých věží i regenerace sil v horských restauracích na Klínovci (1884), Plešivci (1895) či Bla-

 
tabáková továrna (v pozadí) na dobové pohlednici 

dnes na bezpečný provoz na druhé nejvýše položené 
trati v České republice dohlíží „Dobrý pařez“ 
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tenském vrchu (1913). Např. doporučení z roku 1896 proč navštívit Plešivec (Plessberg) ne-
zapřelo romantiku, ale i snahu o počešťování německých názvů. 

„Temeno Plessbergu poskytuje rozhled překrásný! 
Na západě ohraničuje obzor Perninský vrch, Dračí skála 
a Rammelsberg, k severu pak Blatenská hora a Vagner-
berg. Pod námi řadí se Abertamy a východně od nich 
táhlé místo Hengstererben tarasovitě na svahu vrchu. 
Z lesní zeleni kynou nám domy Verlsbergu, před lesem 
prostírá se široký, zelený, mírně nakloněný luční svah 
s jednotlivými skupinami stromů, nad lesem ční Špičák, 
kostelní věž Božího Daru a v pozadí Smrčí hora a Smrčí 
krčma; dále k východu domy na Sonnenvirblu a široko-
sáhlý, zalesněný Keilberk. Nade všecko však rozmanitá 
a bohatá jest vyhlídka k jihu a východu do údolí potoka 
Reinbachu, mezi příkré, krásným lesem pokryté svahy 
hluboko vtěsnaného, na svítící se světlošedé střechy 
kláštera Mariasorg, pod mohutnými stromy jako skryté-
ho, a na vypínající se za ním lesnaté výšiny Vlčí hory 
a Kobersteinu se svítícími domky a dvorci podél jich 
svahů roztroušenými. V širokém údolí Ohře uzříš Ostrov, 
dále pak k jihu hory Karlovarské, výraznou Andělskou 
Horu na znělcovém kuželi, v pozadí Pustý u Doupova, 
Hůrec u Bečova, Podhoru u Mariánských Lázní 
a Plešivec u Kinžvartu. Zajisté obzor daleký a rozsáhlý!“  

Po roce 1900 sem pronikla obliba lyžování, což vedlo k výstavbě sjezdovek a skokan-
ských můstků. Množily se spolky lyžařské a turistické, ale i cvičební, okrašlovací, hudební, 
myslivecké a další. Zdálo se, že drsný život zdejších obyvatel nabývá přívětivější podoby. Ne 
však nadlouho. 

První světová válka opět zavála do Krušnohoří již tolikrát prožitou bídu a utrpení. Mnoho 
zdejších mužů padlo na válečných polích celé Evropy. 

 

  

památníky se seznamy jmen místních občanů padlých v I. svět. válce 
(vlevo Boží Dar, vpravo v bývalé Dolině) 

(2010) 

 
 

Klínovecká rozhledna v roce 1905 


