
Braňme se proti jakémukoli porušování lidských a občanských práv. Válka skončila. Chceme být zase 
svobodni… 

 

Jáchymovské doly opět československé 
 
I na samém konci druhé světové války 

zůstal Jáchymov uchráněn vojenských střetů. 
Relativně klidná situace byla podmíněna 
málo obydleným horským terénem a demar-
kační linií, vymezující styk mezi Spojenci 
a Rudou armádou. Také Němci si uvědomo-
vali, že odpor již nemá žádný smysl. Pouze 
poblíž Jáchymova, u Horního Žďáru, při 
náletu na Karlovy Vary 24. dubna 1945, 
dopadly zřejmě náhodou tři bomby. Předsu-
nuté vojenské hlídky obou armád se setkaly 
až 8. května 1945 před ostrovským zámkem. 
Američtí a sovětští průzkumníci se vzájemně 
pozdravili, připili si na zdraví a vzápětí se 
vrátili ke svým jednotkám. 

Po ukončení 2. světové války v květnu 
roku 1945 převzal jáchymovské doly opět 
Československý stát a zřídil zde národní 
správu. V Jáchymově žilo na konci války jen 
málo Čechů, kteří buď měli za manželky 
Němky, nebo byli za války pracovně nasaze-
ni ve zdejší tabákové továrně. Převzetí moci 
a zahájení české správy města zajišťovalo 
pouze deset vojáků a šest četníků. Správy 
Jáchymova se ujal Národní výbor, jehož 
předsedou se stal František Kroupa, úředník 
z „tabačky“. Správou místních dolů byl 
pověřen ing. Jaroslav Pacák. Na důlní objek-
ty byla vyvěšena oznámení v několika jazy-
cích: „Tento objekt je majetkem čsl. státu.“ Všem zaměstnancům bylo uloženo pokračovat 
v práci a za sabotáž byl vyhlášen trest smrti. 

 

 

na konci války vypadal Jáchymov, jakoby žádná válka 
nikdy nebyla 

Důl Svornost 
(je po válce – krávy už chodí na správné straně silnice) 



 

Počet zaměstnanců jáchymovských dolů byl v květnu r. 1945 velmi malý. Skládal se 
z několika technicko-hospodářských pracovníků (na ředitelství a jednotlivých dolech jich bylo 
celkem 19, z toho říšských Němců 9, zbytek tvořili němečtí starousedlíci) a několika desítek 
horníků německé národnosti. Podle seznamu ing. Pacáka pracovalo koncem května na Dole 
Werner (pozdější Rovnost) 59 dělníků, na Svornosti 19 a na Štole saských šlechticů (pozdější 
Bratrství) 39 dělníků. 

 

 
Na celkovém stavu jáchymovských dolů se neblaze podepsala sedmiletá německé okupa-

ce, protože v nich, zejména v posledních válečných letech, nebyla prováděna ani údržba důl-
ních děl, ani předstih otvírkových prací pro další těžbu. Odstraňování válečných škod 
v jáchymovských dolech bylo ztíženo nedostatkem technického vybavení všech dolů a chybě-
jící mapovou dokumentací, kterou odvezla z Jáchymova německá báňská správa. 

 

 



 

 
 

 
 

  

předválečný Důl Werner Štola saských šlechticů s úpravnou v roce 1927 

  

Vodní štola Dolu Werner už čekala na pořádnou opravu 
 

(1945) 

Štola saských šlechticů vypadala zaručeně stejně i 
v roce 1945, pouze pochozí prkna musela být zachova-

lejší 
(2002) 


