
Jsou věci, které se nedají naučit. Člověk by je měl prožít, aby je pochopil. 
 

Jáchymov renesanční a Mathesius 
 
Raný Jáchymov nebyl jen tak ledajaké město. Fluidum jáchymovské svérázné fascinace 

nepůsobilo jen na horníky a podnikatele, ale přitahovalo i mnoho učenců a významných 
osobností. V době rozkvětu se proto stal jedním z kulturně-uměleckých center Evropy a vý-
znamně tak přispěl i k obecnému kulturnímu rozvoji. 

V hornické i kulturní oblasti udržoval úzké vztahy zvláště se Saskem. Dokládají to nejen 
hornické kroje a písně, ale hlavně přítomnost saských učených mužů. Nelze se proto divit, že 
jáchymovské obyvatelstvo bylo silně ovlivněno reformací. Právě v Jáchymově bylo zřízeno 
vůbec první místo evangelického faráře, právě v Jáchymově byl vystavěn první evangelický 
kostel. Nově příchozí s sebou přinášeli nové myšlenky a odlišný způsob života, kterým byl 
humanizmus, projevující se ve vytváření nového slohu – renesanci. 

Jáchymov vbrzku získal rozsáhlá privilegia 
a vymoženosti velkého rozvinutého města. Od 
svého založení měl lékaře a nejpozději od roku 
1520 i lékárnu, jednu z nejstarších v Čechách (č.p. 
131). Jednou z veřejných budov našich horních 
měst byly i špitály. V Kutné Hoře byl zřízen roku 
1324, v Jáchymově r. 1516. A podobně jako koste-
ly, tak i založení špitálů a jejich vydržování bylo 
spojeno se jmény měšťanů. V Kutné Hoře byl za-
kladatelem prvního špitálu těžař Štěpán Pirkner, 
v Jáchymově hormistr (později mincmistr) Wolf 
Sturz. Proto mezi významné muže patřil i první 
jáchymovský lékař magistr Rümpfel, dále lékař 
a první jáchymovský lékárník Jiří Sturz či lékař 
Jan Naevius. Už roku 1523 vydal W. Beyer (Vác-
lav Payer) první poznámky o hornické medicíně, 
a to jak pro potřebu nemocných, tak i lékařů, kteří 
neměli zkušenosti s ošetřováním nemocných haví-
řů. Loketský lékař W. Beyer de Cubito a Magnus 
Hundt jsou mimo jiné i autory prvního písemného 
pojednání o jáchymovské hornické nemoci. Byl-li 
proto některý duchovní, kantor nebo lékař vyzván, 
aby přijal místo ve městě, bylo to pokládáno za 
čest. 

Snad již roku 1516 zde byla založena latinská 
škola, která, v souvislosti s povýšením Jáchymova 
na svobodné horní město v roce 1520, se stala re-
gulérní městskou latinskou školou. Základy latin-
ské školy s vyššími nároky na vzdělání položil 
magistr Štěpán Roth, její rektor v letech 1520-
1523, který se nepochybně zasloužil i o to, že se 
na jáchymovské radnici hrála latinská a řecká 
dramata (na pražské universitě byla katedra řečtiny 
zřízena teprve roku 1540). 

Největší zásluhy o rozvoj latinské školy měl Johannes Mathesius (1504-1565), rodák ze 
saského města Rochlitz, který se po příchodu do Jáchymova stal jejím rektorem (1532). Za 

 
Špitální kostel se špitálem v roce 1516… 

… a na pohlednici z roku 1930. Socializmus už 
ale špitál nepřečkal… 

 
Václav Payer (W. Beyer) 

na jáchymovské medaili z roku 1526 (anonym, 
železo) 



 

jeho působení dostala škola pevnou vnitřní strukturu a byl zde 
povinně vyučován katechizmus. Tento Mathesiův čin se sice 
zpočátku nesetkal s přízní obyvatelstva, ale díky své neústup-
nosti a přesvědčení ve svou víru se mu nakonec podařilo získat 
pro nové učení celé město. Roku 1551 sepsal nový školní řád, 
který nazval „Joachimsthaler Kirchen-Schul und Spitalord-
nung“, který se později stal vzorem i pro jiné latinské školy, 
neboť řád byl plodem dlouholeté Mathesiovy práce 
a pedagogických zkušeností. Žáci se měli nejenom vzdělávat, 
ale byly jim vštěpovány i morální návyky. Připomínalo se jim, 
že mají žít čestně, bez hříchů, v poslušnosti, aby z nich vyrost-
li užiteční lidé. 

Chloubou města se stala proslulá knihovna latinské školy, 
ze které se do současnosti zachovalo asi 190 děl z oboru práva, 
teologie, jazykovědy, přírodovědy, historie i krásné literatury. V roce 1534, v souvislosti se 
stavbou nové královské mincovny, neopomenul navštívit Jáchymov i ortodoxní katolík císař 
Ferdinand I. Při této příležitosti si prohlédl Mathesiovu rozsáhlou knihovnu latinské školy 
s díly předních evropských učenců a vyslovil o ní uznání. 

Jáchymovská latinská škola se věnovala vokální i instru-
mentální hudbě, neboť přední mužové reformace, Martin Lu-
ther a Filip Melanchton, doporučovali pěstovat na latinských 
školách hudbu a zpěv. Místní žákovský sbor proto denně zpí-
val latinské texty a vystupoval i v kostele. Jáchymov se stal 
rodištěm „Duchovní hornické písně“ a pravděpodobně také 
„Hornických zpěvů“. Velkou roli ve vzdělanosti zde proto 
sehrál i kantor a hudebník Nikolaus Hermann, významná hu-
debně-pedagogická osobnost té doby, který přišel do Jáchy-
mova brzy po jeho založení. Na latinské škole zavedl zpěv 
chorálu, básnil a komponoval duchovní písně pro kostel i ro-
dinu. Jeho písně byly velmi oblíbené a jsou dodnes součástí 
saských evangelických zpěvníků. Těsně před jeho smrtí, roku 
1561, od něho městská rada jáchymovská odkoupila jeho 
zpěvníky, dodnes opatrované jako velká vzácnost. 

 

  

Hermannův notový zápis (1558)… … a píseň o Jáchymovu (1562) 

magistr Štěpán Roth 

hudebník Nikolaus Hermann 



 

Zpět k Mathesiovi. Po doplnění teologických studií ve 
Wittenbergu byl Mathesius Martinem Lutherem vysvěcen, 
takže v Jáchymově začal působit i jako městský kazatel, od 
roku 1545 jako městský protestantský pastor. Díky tomu se 
v Jáchymově zrodil i zvláštní literární druh, tzv. „kázání 
o horách“. Mathesius, údajně oblečen v hornickém obleku, 
popularizoval v kázáních i hornictví, a to pro horníky sro-
zumitelnou formou. 16 těchto kázání z let 1552-1562 vydal 
tiskem pod názvem „Sarepta oder Bergpostill“ (Sarepta 
aneb hornická postila), která vyšla r. 1562 v Norimberku. 
Název byl zvolen podle biblického města Sarepty v Sidonii 
(Palestina) a má mít význam tavírny či hutě. Dílo dosáhlo 
mezi horníky takové obliby, že jenom do r. 1679 bylo vy-
dáno 14krát. Obsah knihy je podobný Agricolovu dílu „De re metallica libri XII“, ale látka je 
podána populárně v mateřské řeči horníků, tedy ne latinsky, jako u Agricoly. Kromě tohoto 
díla zanechal Mathesius kroniku města Jáchymova, datovanou začátkem jeho rozvoje až po 
rok autorovy smrti. Kašpar Sternberg ho proto nazval „životopiscem jáchymovského hornic-
tví“. Mathesius jako první v našich zemích začal pořizovat záznamy o narozeních a úmrtích, 
jinak řečeno, vdechl život první české matrice. Mimochodem, Mathesius byl vedle Luthera 
považován za nejlepšího kazatele své doby. 

Johannes Mathesius byl svou podstatou horník. Naro-
dil se v hornické rodině a horníkem se měl i stát. Zájem 
o teologii, alchymii, astronomii, fyziku, matematiku a hud-
bu ho přivedl na jinou cestu, která směřovala alespoň do 
hornického ráje, do Jáchymova, kde se věnoval i geologii 
a mineralogii. Jeho literární dílo obsahuje 56 titulů knih. 
Byl prvním Lutherovým životopiscem, neboť zaznamenal 
jeho „Tischreden“ (výroky u stolu). Jeho životopis M. Lu-
thera dosáhl bezmála 50 vydání. Řada jeho rukopisů zůstala 
nevydána a je dnes roztroušena po četných evropských 
knihovnách, od Britského muzea v Londýně až po knihov-
ny ve Varšavě a Petrohradě. Ačkoli dostal řadu lákavých 
nabídek, např. několikrát místo profesora na univerzitě 
v Lipsku, vytrval v Jáchymově až do své smrti. Svým dílem 
i působením se Mathesius zařadil mezi významné evropské 
humanistické učence 16. století. 

Když byl jáchymovskou městskou radou zvolen za 
pastora, nahradil mistra Steuda, který byl odvolán za proti-
královskou agitaci. Bylo to období konfrontace mezi Ferdinandem a Šliky, období sporů kato-
líků a luteránů. Zapojil se i Mathesius. Hluboce na něj zapůsobily ozbrojené střety katolíků 
a luteránů ve šmalkaldské válce. Vystupoval proto proti tažení českého vojska za hranice 
a souhlasil, jako většinové veřejné mínění, jen s obranou uvnitř země. V roce 1546 byl spolu 
se starostou a 30 měšťany povolán ke králi, aby se odpoví-
dal za tento svůj nepřátelský postoj. K jeho překvapení ho 
král milostivě přijal, podal mu ruku, zaručil vyznání a pou-
ze si vyžádal jeho veřejnou omluvu. Tím si Mathesia zcela 
získal. 

Po smrti Mathesia, kdy město upadalo a odcházeli pře-
devším bohatí těžaři, se prostředky na kulturní růst Jáchy-
mova ztenčovaly. Nastupující protireformace, která zapří-

 
Johannes Mathesius 

Mathesiův znak 
„spěchej s rozmyslem“ 
(dřevoryt, kolem 1550) 

Mathesiův klobouk a hůl 



 

činila uzavření latinské školy, zasáhla i knihovnu. Výdaje na knihovnu byly prohlášeny za 
nepotřebné, neboť městská rada měla problémy s udržením přijatelné životní úrovně. Protire-
formace nakonec dokonale vykořenila Lutherovo učení i humanistické snahy. 

V jáchymovském muzeu je vystaven jeho hornický klobouk, baret a hůl. Na jeho památ-
ku byla zasazena roku 1874 pamětní deska na městskou radnici (dnes již značně nečitelná), na 
evangelický kostel pak roku 1965, na jeho počest byly vyraženy pamětní mince. Největší pa-
mátkou na jeho rozsáhlou činnost však zůstávají desítky knih z někdejší knihovny jáchymov-
ské latinské školy. Kdysi po něm bylo pojmenováno náměstí ve střední části města, dnes je po 
něm pojmenována ulice, kde stojí dům, ve kterém pravděpodobně žil. 

 

 
Knihovna, úzce propojená s někdejší latinskou školou, dodnes dokládá vysokou úroveň 

jáchymovského renesančního humanismu. Knihovna sama začala vznikat od roku 1521 a dnes 
patří ke světovým unikátům. Řada dochovaných vzácných starých tisků a rukopisů z 15. a 16. 
století celoevropské provenience hovoří za vše. Unikátem je německá iluminovaná bible 
z doby kolem roku 1475, podobně i dvacet dva prvotisků (inkunábulí) do roku 1500. Zvlášt-
ností jsou „libri catenati“, tj. knihy, které byly k regálu přikovány řetězy a tak jištěny proti 
nenechavcům. K nejcennějším položkám knihovny bezesporu patří hebrejský starý zákon, 
rukopisný kodex o 464 pergamenových listech. Autorem je Eliezer ben Issak, který žil ve 12. 
století. I dva svazky duchovních písní Cantica Sacra od Nikla Hermanna jsou rukopisnými 
klenoty. Nechybí zde Agricolovo stěžejní dílo „Dvanáct knih o hornictví a hutnictví“ vytiště-
né roku 1557 v Basileji i několik vydání Sarepty od Johanna Mathesia. Najdeme zde i latin-

  

  
 

připomínka 500 let od narození Johanna Mathesia mezi Jáchymovskými příliš pozornosti nevzbudila 
(přestože město věnovalo pamětní desku na dům, ve kterém pravděpodobně žil, starostka města ani neprojevila 
zájem ji odhalit – na prvním snímku je zcela vpravo – a nechala to na německých sousedech z Frohnau; další 

vzpomínka, bez jakéhokoli zájmu zastupitelů města, probíhala v Evangelickém a Špitálním kostele) 
(2004) 



 

skou bibli tištěnou roku 1479 v Benátkách, Homerovu Iliadu z roku 1535 i takový skvost, 
jakým je Ptolemaiova Kosmografie, vydaná v Ulmu roku 1486 s 32 barevnými mapami. 

 

knihy z někdejší knihovny jáchymovské latinské školy 
(muzeum Jáchymov, 2005)

 
 
 

   

   



 

   

  

  
„libri catenati“ i např. Ptolemaiova Kosmografie dokládají vysokou úroveň 

jáchymovského renesančního humanismu 
(muzeum Jáchymov, 2005) 

 
Vedle latinské školy vznikla ve městě i vůbec první evangelická dívčí škola, o kterou se 

zasloužil rovněž Mathesius. Její vznik přesto nelibě nesli jak představitelé městské rady, tak 
i latinské školy. V letech 1540-1551 byla ve městě vybudována zásluhou starosty Štěpána 
Hackera a jiných obětavých měšťanů i veřejná knihovna, která již měla tištěný výpůjční řád. 

Pobývala zde ale i řada dalších vynikajících odborníků a učenců. Působil zde vynikající 
hornický odborník horní hejtman Heinrich Könneritz (1485-1551), který nejspíš Šlikům vnukl 
myšlenku na ražbu mincí, autor „Návodu k hornictví“, jáchymovský hutní písař Ondřej Pfeil, 
či pozdější nejvyšší perkmistr Království českého, Lazar Ercker ze Schreckenfelsu (zemřel 
1593), jemuž úřední působení v Jáchymově poskytlo podklady pro dílo o nerostech a rudách 
(Kniha o prubířství, vydaná v Praze roku 1574). Patří sem i vynikající matematik, lékař 
a astronom, jáchymovský rodák Michal Neander nebo další jáchymovský rodák, mechanik 
Jan Praetorius (1537-1616), vynálezce měřicího stolku (mensula praetoriana) a vodních vah, 
který působil od roku 1569 v Praze, pak ve Vídni, kde vyučoval matematiku císaře Maxmiliá-
na II., a v Krakově. V roce 1571 se stal profesorem matematiky ve Wittenbergu, po pěti letech 
v Altdorfu, kde zemřel. Zaujímal významné místo i mezi četnými výrobci hodin v Čechách 
a jeho sluneční hodiny patří mezi typické umělecké práce té doby. Nelze opominout správce 
horního úřadu Mathese Enderleina, vynikajícího znalce horního práva a autora jáchymovské-



 

ho horního řádu z r. 1548, i vůbec prvního lesního řádu, stavitele Jana Münnicha (postavil 
zámek Freudenstein), dramatiky Jana Krügingera a Baltazara Kleina, básníka Jana Maiora či 
Hanse Rudhardta, autora nejstarší jáchymovské dochované knihy z roku 1523, eposu „Das 
Joachimsthaler Bergbüchlein“. Historicky druhou mapu Čech pořídil roku 1568 jáchymovský 
rodák Johan C. Criginger, který působil jako luteránský učitel a duchovní v Crimmitschau 
a Marienbergu, ale i Horním Slavkově. Jeho oválná mapa je již orientována k severu a ještě 
v 1. polovině 17. století sloužila jako podklad pro zobrazení Čech v zahraničních atlasech. 
Petrus Plateanus zase roku 1530 jako první uspořádal názvy minerálů a hornických odborných 
výrazů slovníkovým způsobem. Kromě Mathesia se jáchymovskou historií zabýval i Johann 
Seltenreich a hutní písař David Hüter, který koncem 16. století dokončil rukopisnou Hüterovu 
kroniku o historii města (uložena v archivu ve Freibergu). Nejvyšší mincmistři či vynikající 
medailéři budou zmíněni v souvislosti s mincovnou. 

Jáchymov navštěvovaly i významné politické 
osobnosti té doby. Roku 1532 navštívil město 
saský kurfiřt Johann Friedrich, 29. června 1534, 
v souvislosti se stavbou nové královské mincovny, 
neopomenul navštívit Jáchymov i Ferdinand I. 
Roku 1537 zde pobýval na pracovní návštěvě vé-
voda Albrecht Meklenburský, r. 1542 pak saský 
vévoda August. V letech 1552 a 1558 navštívil 
město náboženský reformátor Filip Melanchton. 
Roku 1554 byl v Jáchymově na pracovní návštěvě 
i arcivévoda Ferdinand Tyrolský (1529-1595), 
který jako český místokrál (1547-1562) horlivě 
podporoval zdejší těžbu rud. 

Protože dnešní Top žebříčky uvádějí i seznamy velmi bohatých, je třeba uvést i jáchy-
movské superboháče – těžaře Jiřího Schweizera z Porýní, Mertena Heidlera, nejbohatšího 
jáchymovského občana, Jiřího Neussesera (majitele stejnojmenné stříbrné hutě) a Pavla Klin-
geisena – patřící mezi městský patriciát. 

Mezi nejvýznamnější obyvatele se ale bezpochyby zařadil Georgius Agricola, kterého 
Jáchymov zcela pohltil. 

 
 

 

saský Marienberg 


