
Jejich sny byly plné stříbra, protože plné stříbra mohly být pouze jejich sny. Zběh lidí do „Údolí“ byl 
tak překotný, že neměl v celé historii evropského dolování obdoby! 

 

Jáchymovský kvapík 
 
Již během roku 1516 bylo území nově se rodícího města 

rozměřeno měřičem a stavební parcely byly přidělovány 
podle plánu. O počátku výstavby se zmiňuje Mathesius 
v Sareptě: „pan Jan Münnich vyměřil Údolí a stavěl zámek“. 
Koncem července 1516 zde stála cechovna Nálezné štoly (na 
místě dnešního domu č.p. 496), hrabě Leisnik začal stavět huť 
a dosud „žádný z rozestavěných domů ještě nebyl dokončen“. 

Podle převládajících současných interpretací nechal roku 
1517 Štěpán Schlick nad městem vybudovat „hrad“ Freuden-
stein (814 m n. m.), prý údajně pro obranu města. Spíše však 
šlo o honosné sídlo bohatého feudála, jehož poněkud bytel-
nější zdivo bylo zvoleno vzhledem k obavě z hornických ne-
pokojů, ke kterým vzápětí došlo. Veškeré staré texty se totiž 
důsledně drží slova zámek. (Freudenstein vojenskou funkci 
nikdy neplnil. Sídelním místem hraběcí rodiny byl jen do jeho 
vyplenění vzbouřenými horníky v roce 1525. Poté se zde usa-
dil horní hejtman Heinrich Könneritz a od r. 1545 se stal síd-
lem královských horních hejtmanů. Za třicetileté války zámek 
díky neopatrnosti posádky vyhořel a od té doby už pouze 
chátral.) 

Jáchymov se vyvíjel abnormální rychlostí, takže se na-
prosto vymykal charakteru měst 16. století. Za jednu ze zá-
kladních odlišností lze považovat to, že neměl v pravém slova 
smyslu předměstí, takže změny v území města a v počtu do-
mů se týkaly přímo vlastního městského areálu. Rovněž fakt, 
že byl jen z malé části opevněn, neumožňuje srovnání 
s jinými městskými areály. 

Jáchymovský důlní okrsek se stal hospodářským středis-
kem prvého řádu a celostátního významu. Byl nejen výrob-
cem důležitých surovin, ale i velkým odběratelem řady suro-
vin a zboží všeho druhu. Na důlní podnikání byli přímo vázá-
ni havíři, podnikatelé i úředníci, nepřímo řemeslníci a ob-
chodníci. Bylo jich zde více než v jiných městech, poněvadž 
zde byla větší příležitost k ziskům, byly zde vyšší výdělky 
a mnoho pracovních příležitostí našla i městská chudina. Pro-
to patřil Jáchymov k našim největším městům. 

Počet obyvatel města prudce stoupal a ve třicátých letech 
dosáhl množství zhruba 18 000. To bylo maximum, po kte-
rém následoval již trvalý pokles, neboť ze záznamů druhé 
poloviny 16. století plyne, že neobydlené domy byly rozebí-
rány na palivo. Rekordního počtu obyvatel dosáhl roku 1534 
(1516 – 1 050 obyvatel, 1518 – 3 094, 1520 – 4 936, 1522 – 
7 574, 1524 – 11 341, 1525 – 13 500, 1526 – 14 072, 1527 – 
15 100, 1528 – 16 000, 1530 – 17 000, 1532 – 17 787, 1534 – 
18 200 obyvatel a 1 200 domů). Jáchymov se tak stal po sí-
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delní Praze druhým nejlidnatějším městem nejen v Čechách, ale i v sousedním Sasku. 
Tento ve své době neuvěřitelný 

růst byl v přímé souvislosti s rozvojem 
hornictví. Umožnila ho kapitálově sil-
ná těžařstva, která zaměstnávala velký 
počet námezdně pracujících havířů 
a pomocných dělníků, a přistěhovalec-
tví hlavně ze saského Krušnohoří. Již 
roku 1517 prý bylo v Jáchymově jede-
náct důlních podniků a od roku 1518 
do roku 1520 jich vzniklo dalších 57. 
V letech 1518 až 1520 jáchymovský 
horní úřad vydával ročně kolem 600 až 
800 kutacích povolení, neboť regální 
pán, jehož právo si osoboval Štěpán 
Schlick, měl zájem na tom, aby došlo 
co nejdříve k vyhledání a otvírce co 
největšího počtu žil. Roku 1521 bylo 
v provozu, kromě četných povrcho-
vých dobývek, už 89 štol a šachet, 
z nichž některé byly údajně hluboké až 200 m (100 láter). Roku 1524 zde bylo prý provozo-
váno 613 nejrůznějších šachet a štol, ale většinu z nich zřejmě tvořily neperspektivní povr-
chové kutačky. Podle knihy rozdílení fakticky existovalo již koncem prvního desetiletí 125 
produktivních dolů, a ve třetím desetiletí dokonce 159. Jestliže podle obecných zkušeností 
z hornictví počítáme na jeden výtěžek jen se dvěma doly, které potřebovaly finanční pomoc, 
pak jich mohlo být více než 300, a protože každý důl byl rozdělen podle důlních podílů na 
čtyři části, můžeme si o ruchu v těchto končinách udělat živý obrázek. 

Mezi nejstarší patřily šachty Konstantin (později Einigkeit, tj. Svornost), Janus, Apollo, 
Arios, Scirius a štola sv. Trojice, sledující jednu z nejbohatších žil revíru – Stellu (později 
pojmenovaná Geschieber), dále Německý císař, Zlatý osel, Medvěd a Verona. Velmi vydatné 
byly i cechy St. Paul, Hohe Tanne (Vysoká jedle), Maria de Loretto, St. Wenzel, St. Anna, 
Goldene Rose (Zlatá Růže), Schindler, Daniel a Dorothea. Z dnešního hlediska se dolovalo 
hlavně v důlním poli Svornost a Rovnost I. 

Rychlosti a úspěšnosti těžby na jáchy-
movském ložisku snad pomohl i osud. Jed-
nak bylo objeveno v době, kdy probíhala již 
3. vývojová etapa dolování stříbrných rud, 
tedy v době, kdy se uskutečňovaly zásadní 
změny v těžní, vodotěžní i dobývací techni-
ce, jednak se v Jáchymově vlastně nikdy 
významně neprojevil nedostatek horníků 
vzhledem k tomu, že roku 1511 byly zatope-
ny doly ve Schneebergu a o něco později 
došlo k úpadku těžby v Annabergu. Navíc 
v zahraničí nově vznikající kapitálově silná 
těžařstva (tzv. obchodní domy s velkým provozním kapitálem nebo těžařstva s velkým úvě-
rem) mohla do dolování investovat sumy, o nichž se patriciátu v českých zemích ani nezdálo. 

Podstatná část produkce stříbra byla docílena v prvních desetiletích těžby, neboť do po-
loviny 16. století bylo vytěženo minimálně 250 000 kg stříbra. Z hlediska doby bylo množství 
stříbra vytěžené za Šliků úctyhodné, neboť průměrná roční těžba v letech 1516-1545 činila 
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nejméně 7 tun. Pro srovnání celá saská těžba v období 1521-1541 byla asi 18 tun ročně a alp-
ských zemí asi 23 tun, čili t ěžba samotného Jáchymova představovala slušný podíl i v celkové 
středoevropské těžbě stříbra. Význam Jáchymova roste ještě tím, že v první polovině 16. sto-
letí rozhodovalo v evropském hospodářství evropské stříbro, neboť dovozy amerického se 
začaly významněji uplatňovat až ve druhé polovině století. 

O přímo horečnatém úsilí svědčí i údaj Mathesiův, který zmiňuje důlní díla na žilách 
„Marie Pomocná“ a „Svornost“ s 220 sáhy jako nejhlubší v Jáchymově. Uvědomíme-li si do-
bu, kdy nám tento údaj Mathesius sděluje (1564), tedy od roku 1516 se horníci dostali do 
hloubky 440 m, pak jáchymovský přídomek „perla hornictví“ je plně oprávněný. 
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(2008) 

 

 

  
jáma Rovnost 

(2005) 


