
Mnohé nevyhovovalo zdravotním ani bezpečnostním předpisům. Všichni museli tolik spěchat, že se 
o něco takového nikdo nestaral. 

 

Nemoci, přírodní pohromy, války 
 
Nemoci, války a živelné pohromy se často krutým způsobem projevily v životě města. 

Epidemie moru r. 1521 v Jáchymově zahubila téměř celou šlikovskou rodinu, stejně tomu 
bylo i v r. 1568, kdy zemřelo na mor 900 obyvatel. 

Hustě osídleným městem se lavinovitě šířily pohlavní nemoci – zejména „francouzská 
nemoc“ (syfilis), z Uher sem byla přinesena „uherská nemoc“ (úplavice, syfilis?), v letech 
1528-1529 se rozšířila tzv. anglická potnička a další infekční choroby (antrax a neštovice). 

Po dlouhodobé radioaktivní expozici a vlivem podvýživy se u horníků projevovala po-
měrně častá tzv. jáchymovská nemoc. Ostatní obyvatelstvo bylo v sevřených údolích města 
ohroženo těkavými výpary z hutí, zejména v letních měsících, a projevovaly se u něj příznaky 
chronické otravy arzénem. 

Vzácností nebyla ani zemětřesení, zejména v letech 1523, 1540, 1552, 1590 a 1598. 
Podle očitých svědků bylo zemětřesení r. 1540 v Jáchymově tak silné, že „… hory se třásly 
a skály v šachtách a horách se trhaly, začal takový rachot, že horníci museli ze strachu vyfá-
rat na povrch“. 

Svou troškou do mlýna přispěly i různé živelné po-
hromy, dané geografickou polohou Jáchymova. Požár 
v horní části města r. 1538 zničil celou královskou mincov-
nu a 15 okolních domů, katastrofální následky měla i velká 
povodeň r. 1539. 

Značné bylo nebezpečí požáru. Mnoho staveb z počát-
ků města bylo dřevěných, přímo ve městě se skladovalo 
palivové dříví, řemesla pracovala s otevřeným ohněm. Již 
městská statuta z roku 1525 mluví o protipožárních opatře-
ních. O čtyři roky později byl vydán tiskem „Hasičský po-
řádek“, další roku 1539, zřejmě pod vlivem požáru z roku 
1538: 

„… komíny se musí stavět z kamene. Zlatníkům, zá-
mečníkům, klempířům a konvářům se zakazuje provoz 
v dřevěných krámech. Komisi pro protipožární prohlídky se 
doporučují pro přezkoušení domy pekařů a lázně. Všem 
zámožným měšťanům vedle jiného hasicího vybavení se 
nařizuje opatřit také velkou stříkačku. Měšťané a usedlí se 
musí při požáru dostavit se svým kyrysem a nejlepší zbraní 
na náměstí před radnicí. Rychtář jako pán věznice musí při 
vypuknutí požáru osoby uvězněné kvůli svárům na slib pro-
pustit, dlužníky a viníky, stíhané hrdelním soudem, vyvést 
v okovech před radnici. Perkmistr a přísežní se musí starat 
jen o záchranu horních knih. Ženské osoby se nesmí při 
ohni dát vidět. Nedbání nařízení bude stíháno těžkými pe-
něžitými tresty. Převržení nebo poškození nádrže s vodou 
bude trestáno jednoročním vyhnanstvím…“ 

Na přivezení prvních čtyř sudů vody byla stanovena 
odměna. Kdo požár využil pro krádež byl potrestán oprát-
kou a pro zabránění „takových zlodějství“ byli stanoveni 
tajní zpravodajci. 

titulní list hasičského pořádku z roku 
1529 

 
16. a 17. června 1923 oslavovali já-
chymovští dobrovolní hasiči 50 let 

svého trvání, jako by snad jejich dávní 
předchůdci nikdy neexistovali 



 

Neuvěřitelně krutá zima v letech 1577-1578 a po ní 
následující záplavy v jarních měsících u mnohých nej-
spíš nahlodaly iluzi o idylickém koutku, stejně jako kru-
tá a dlouhotrvající zima roku 1581, kdy v důsledku roz-
sáhlých jarních záplav v březnu dosáhla hladina důlních 
vod až stropu dědičné štoly Daniel. 

Několikaměsíční morová epidemie v letech 1581-
1582 citelně snížila počet obyvatel města, kdy jen za 
jediný den zemřelo 158 osob. Epidemie moru v letech 
1598-1599, 1607 a 1613 zahubily celkově přes 400 oby-
vatel. 

Veškerým potížím a svízelím města však zdaleka 
nebyl konec. Od roku 1624 se podle Lichtensteinova 
dekretu prováděla rekatolizace všech měst v Čechách. 
Protože obyvatelstvo jáchymovské bylo evangelického 
vyznání (protestanti), přicházeli do města stále častěji 
jezuité s cílem provést násilnou rekatolizaci obyvatel-
stva. Na přímluvu saského kurfiřta císaři Ferdinandovi 
II. bylo sice dekretem z r. 1625 stanoveno, že Jáchymov 
nemá být násilně rekatolizován, ale toto usnesení se ne-
dodržovalo. Dne 19. srpna 1623 jezuité uzavřeli kostel 
sv. Jáchyma a o rok později ho přeměnili na katolický 
kostel, přičemž při jeho novém vysvěcení po nich oby-
vatelé obce jáchymovské házeli kamením a urážlivě jim nadávali. Roku 1627 byla zrušena 
i pověstná jáchymovská škola s latinskou knihovnou. 

Jáchymov však katolíkům úporně vzdoroval, nepomáhaly hrozby ani přesvědčování. Nic 
nepořídila ani delegace jezuitů v lednu r. 1630, která přišla do Jáchymova z Chomutova 
s cílem přesvědčit alespoň měšťany obce jáchymovské v městské radě. Starosta a 12 radních 
byli striktní protestanti. V březnu r. 1631 se pokusila uskutečnit násilnou rekatolizaci města 
delegace jezuitů doprovázená setninou vojáků. Po zabití „8 sousedů“ vojáky se však občané 
města vzbouřili a se zbraněmi v ruce vyhnali tyto katolické misionáře i s vojskem z města. Za 
to jim byla od generála Holkeho uložena pokuta 100 000 říšských tolarů. 

Roku 1633 zůstala celá císařská armáda hraběte Albrechta z Valdštejna ubytována 
v Jáchymově na náklady města (15 000 vojáků). Koncem roku 1633 podnikla švédská vojska 
krále Gustava Adolfa ofenzívu do Čech a postupovala směrem na Prahu. Dne 23. prosince 
1633 dobyla švédská vojska generála Bannera Jáchymov a jeho vojáci zde byli ubytováni celý 
měsíc až do 24. ledna 1634, přičemž zplundrovali 42 domů a 20 domů srovnali se zemí. 
Strach ze Švédů byl tak velký, že „místní lid jáchymovský utíkal před nimi do lesů a živil se 
kořínky“. 

Švédové nepřinesli do města jen válečné hrůzy, ale r. 1633 i černou smrt – mor, který 
v tomtéž roce zahubil ve městě 800 lidí (více než třetinu tehdejších obyvatel). Roku 1640 při-
šla ještě jednou čtyřtisícová švédská armáda do Jáchymova, město vyplenila a celé zničila. 
Vypálila tehdy 244 domů a z celého města zbylo jen 144 domů. Šlikovský zámek Freuden-
stein několikrát vyhořel a během třicetileté války zcela zpustl. 

Přestože město bylo nekatolické, měli král a Dvorská komora snahu chránit ho před vo-
jenskými násilnostmi. Již roku 1624 dostal Jáchymov ochranný list zvaný „salva guardia“, 
který ho měl chránit před ubytováním vojska, stejně jako pozdější nařízení z r. 1643 a 1647. 
Tato opatření se však míjela účinkem. Konečnou tečkou za válečnými útrapami udělala nová 
epidemie moru r. 1645 a rozsáhlý hladomor. 

při jarních táních dosahovala voda až ke 
stropu nejen u dědičných štol 

(tmavý pruh u stropu od sázení ohně 
a omyté stěny chodby dokazují opakova-

nou výšku hladiny vody ve štole) 
(Jáchymov, 2004)



 

Patentem z r. 1636 byly městu potvrzeny císařem všechny výsady a práva s dovětkem, že 
buď přestoupí na katolickou víru, nebo se obyvatelstvo vystěhuje. Po dalším neúspěšném po-
kusu o násilnou rekatolizaci r. 1644 bylo toto odloženo na dobu poválečnou. Podle reformač-
ního patentu z r. 1650 musela být všechna města v loketském kraji obrácena na katolickou 
víru. Všichni nekatoličtí úředníci v Jáchymově a okolních obcích byli zbaveni svých míst. 
Tehdy bylo ve městě pouze 9 katolíků, z toho „dva nevalné pověsti“. Rok na to byly zahájeny 
smutně proslulé misie a reformační komise za vojenské asistence. Jedna z nich, složená opět 
z chomutovských jezuitů, přišla r. 1652 do Jáchymova a způsobila masovou emigraci taměj-
ších obyvatel do sousedního Saska. 

Úspěšnému rozvoji báňského podnikání v Jáchymově ve 2. polovině 18. století učinila 
přítrž opět válečná léta. Za Sedmileté války (1756-1763) byl Jáchymov Prušáky několikrát 
vypálen a zplundrován. Dne 5. července 1758 táhlo na město z Abertam 6 000 Prušáků 
s deseti kanóny. Jejich generál Syeslis požadoval po městu 20 000 tolarů. Když však obdržel 
od zbídačeného obyvatelstva jen 2 000 tolarů, začal město plenit. Roku 1759 se Prušáci opět 
vrátili do Jáchymova a požadovali po městské správě 4 000 tolarů výpalného. Poněvadž nic 
nedostali, vzali 22 měšťanů jako rukojmí s sebou do Freibergu. Naposledy obsadilo Jáchymov 
25. září 1762 140 Prušáků, kteří požadovali 
výpalné ve výši 15 000 tolarů. 

Válečné útrapy završil v letech 1771-
1772, ostatně jako i v minulých dobách, 
strašlivý hlad a na to přišla černá smrt – 
mor, kterému jenom v Jáchymově násled-
kem podvýživy podlehlo 300 lidí. 

Totálně město zničil také velký požár 
roku 1782. Velká bída v Krušných horách 
r. 1843 a stále vzrůstající nezaměstnanost 
v Jáchymově donutila politické orgány měs-
ta uvést do provozu státní průmyslový pod-
nik, který by trvale zaměstnával zejména 
manželky horníků a důlních úředníků. Dne 
7. února 1851 požádal starosta města Ignác 
Porkert okresní hejtmanství v Jáchymově 
o povolení zřídit státní továrnu na tabák 
v Zeileisenově dolině (k. k. Tabakfabrik 
nazývaná též k. k. Cigarrenfabrik; dodnes 
na ulici K lanovce v dolní části města). Po 
kladném vyřízení žádosti roku 1856 bylo 
započato s její stavbou a v červenci roku 
1860 byla továrna dokončena. 

Městu se ale opět nevyhnuly některé 
živelné pohromy. Po zemětřesení r. 1872 se 
velmi zhoubně a ničivě projevil rozsáhlý 
požár dne 31. března 1873, který výrazně 
poškodil celou horní část města. Za necelé 
4 hodiny lehlo popelem 581 budov a 4 000 
obyvatel se ocitlo rázem bez přístřeší 
a v nouzi, takže muselo být přechodně uby-
továno v objektu tabákové továrny (vyhoře-
ly prakticky všechny patricijské domy 
v horní části města, budova nové radnice, 

 

areál tabákové továrny v 19. století 
(pohlednice) 

 



 

královská mincovna, měšťanská škola, kaple 
sv. Anny, parní měšťanský pivovar aj.). Dě-
kanský kostel sv. Jáchyma padl požáru za 
oběť úplně, zůstaly pouze holé zdi. Dřívější 
nádherné zařízení a vnitřní malby v kostele 
byly zničeny. V letech 1874-1876, podle 
návrhu architekta Josefa Mockera, byl kostel 
nově vystavěn v pseudogotickém slohu do 
nynější podoby. 

V budově Vrchní horní a hutní správy 
(v bývalé mincovně) vyhořela celá řada do-
kumentů z báňského archivu a bohatá sbírka minerálů, ze které zbyly jen neutěšené trosky. 
Také plno radních protokolů o činnosti města bylo poškozeno (naštěstí r. 1871 se podařilo 
náhodným objevem na půdě nové radnice objevit již dávno ztracenou knihovnu latinské ško-
ly, resp. její zbytky, a tím ji vlastně zachránit před ničivým požárem). Po požáru r. 1873 mu-
sela být proto celá horní část města zcela nově přebudována. 

Velké potíže dodnes působí rozsáhlé poddolování města. Kuriózní situace nastala 30. září 
1981, kdy se propadlo benzinové čerpadlo, stávající ve středu města, do dobývky Dolu 
Schindler. Z různých kalamitních situací stojí za zmínku i protržení hráze Městského rybníka 
(bývalého báňského rybníka) nad Jáchymovem po jarním tání v březnu r. 1981, s následnou 
záplavou města (k protržení rybníka došlo již 29. dubna 1593 a způsobená škoda byla rovněž 
značná). V letních měsících r. 2000 došlo k propadnutí silnice vedoucí k lanovce na Klínovec 
do dobývky Dolu Sen Boží. 

 
 

  

na víc než 10 let… … konec jáchymovských pumpařů 

 

  

tak takhle kdysi vypadal… … Městský rybník 

požár roku 1873 nechal vyniknout jen nahé komíny 



 

 

potíže s hrází byly už v meziválečném období, ale 
opravilo se to 

 

  

za socializmu se sem chodilo „odborně“ čumět… … tak dlouho, až se ucho protrhlo… 

  

… a když nevydrží hráz… … je z mezinárodní silnice rázem řeka… 

  

… a náměstí i ulice… … jsou plné kamení… 



 

 

… a přitom, odtud se poroučelo větru, dešti… 
(vlevo Městský národní výbor) 

 


