
Kdekdo se odhodlával zachránit, co se zachránit dá, a stával se tichým náhončím režimu, který pak 
přinesl i jeho vlastní zemi nezměrná neštěstí. 

 

S vlky výti 
 
Poválečná situace se v Jáchymově poměrně rychle normalizovala, ale radikální změna 

nastala 26. srpna 1945, kdy přijela do Jáchymova skupina vysokých sovětských důstojníků, 
jejíž složení naznačovalo mimořádný zájem SSSR (gen. Michajlov, pluk. Alexandrov, který 
mj. zastupoval sovětskou stranu i při jednáních s československými vládními činiteli). Během 
dvou dnů si Sověti prohlédli jáchymovská důlní díla, úpravnu a sklad uranových koncentrátů, 
včetně úpravárenských odpadů. Z uranových koncentrátů a odpadů si vyžádali vzorky, evi-
dentně se záměrem ověřit je ve svých laboratořích. Při rozhovorech s ing. Pacákem se infor-
movali o těžebních kapacitách a velmi je zajímalo, „zda místní doly nenavštívili v pováleč-
ných dnech nějací cizí lidé“. 

Nebyla to bezvýznamně náhodná návštěva, neboť už v únoru 1945 předal agent KGB 
Merkulov souhrnnou zprávu o československém uranu Berijovi, který se stal šéfem „Zvlášt-
ního výboru pro atomovou bombu“, ustanoveného v srpnu 1945. Je pravděpodobné, že právě 
tento výbor dal příkaz zpravodajcům sovětských tajných služeb k ověření konkrétní situace 
v Jáchymově. 

Vzápětí po „exkurzi“ Sovětů navštívili jáchymovské doly geologové Státního geologic-
kého ústavu – dr. V. Zoubek a dr. J. Koutek. Po prohlídce důlních děl pořídili zápis o perspek-
tivách ložiska. Inspekci si pravděpodobně osobně vyžádal tehdejší ministr průmyslu soc. 
demokrat Bohumil Laušman u svého stranického kolegy dr. ing. L. Čepka, přednosty Státního 
geologického ústavu, neboť někteří ministři vlády nebyli nakloněni bezvýhradnému exportu 
uranu do SSSR a chtěli mít nezávislé informace o situaci v jáchymovských dolech. 

Události mezi Moskvou, Prahou a Jáchymovem nabíraly na rychlosti. Dne 11. září 1945 
obsadili vojáci Rudé armády jáchymovské důlní závody a velící důstojník zakázal s okamži-
tou platností všem nepovolaným přístup do dolových prostorů. Zaměstnancům dolů byl vstup 
umožněn na zvláštní průkazky. Obsazení dolů organizovalo velitelství Rudé armády 
v německém Annabergu a kromě Jáchymova bylo zaměřeno i na širší okolí Annabergu 
a Johanngeorgenstadtu. Dne 13. září přijeli z Berlína do Jáchymova plukovník Krejter a kapi-
tán Krasnikov, kteří se zabývali geologií Krušných hor. Krejter působil převážně v okupační 
německé zóně a Krasnikov byl v roce 1946 jmenován náčelníkem geologicko-průzkumné 
služby v jáchymovských dolech. U mnoha jáchymovských objektů se objevily nápisy „Vstup 
zakázán“ a „Fotografování zakázáno“ s upozorněním, že přestoupení zákazů bude trestně 
stíháno. Opatření platilo i pro první poválečné lázeňské hosty. 

Československá vláda byla o událostech dobře informována místními českými vojen-
skými úřady. Na jejich opakované dotazy, jak mají vůči Sovětům postupovat, dostávali od 
předsedy vlády Z. Fierlingera stereotypní odpovědi, aby nepodnikali nic, neboť předsednictvo 
čsl. vlády bylo přesvědčeno o neúčelnosti případných protestů u sovětských vojenských úřa-
dů. Přesto si vláda určité naděje slibovala od připravované mezistátní dohody o podmínkách 
prodeje naší uranové rudy do Sovětského svazu. 

Jednání o těžbě uranových rud a jejich dodávkách do Sovětského svazu probíhala už od 
srpna 1945 a trvala až do 23. listopadu 1945, kdy byla podepsána „Dohoda mezi vládou 
Svazu sovětských socialistických republik a vládou Československé republiky o rozšíření 
těžby rud a koncentrátů v Československu, obsahujících radium a jiné radioaktivní 
prvky, jakož i o jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik“. 

Od počátku byla jednání vedena jako tajná, pod krycím kódem „Ch“. Za čsl. stranu je 
vedl předseda vlády Fierlinger, s vědomím prezidenta Edvarda Beneše. Sovětský svaz zastu-
poval vládní zmocněnec Bakulin spolu s již zmíněným plukovníkem Alexandrovem. Přestože 



 

sovětská strana netajila důvody, pro které tak naléhavě uran potřebovala, v Dohodě se ani 
jednou slovo uran neobjevilo. Praktickým důsledkem Dohody bylo zřízení n. p. Jáchymovské 
doly se zvláštním režimem utajování a ochrany, jehož veškerá produkce putovala do Sovět-
ského svazu. Poměrně dlouhý interval mezi začátkem jednání a podpisem Dohody způsobila 
neústupnost čs. strany sovětskému požadavku na zřízení smíšeného, čs.-sovětského podniku. 
Sovětská strana nechtěla jednání protahovat a od svého požadavku ustoupila, neboť obchod 
s uranem Sověti od prvopočátku považovali za politickou záležitost. Psal se přeci jenom rok 
1945. 

 

 
Jáchymovské doly, n. p., prastarou Štolu saských šlechticů brzy opustily a souběž-

ně s ní vyrazily nový překop nového Dolu Bratrství 
(2002)

 

 

 

 

zápis o prohlídce jáchymovských dolů pracovníky Státního geologického ústavu 



 

 

 
 

Odezvou na Dohodu, tj. vývoz uranu do Sovětského svazu, bylo nepodepsané Memorandum česko-
slovenských průmyslníků, kteří si, přes chatrné dobové znalosti, plně uvědomovali i mírový energe-

tický potenciál uranu. 

 


