
Učí denní zkušenost, že na sirnatých žilách se ráda láme ruda, jak také velké odvaly, které pocházejí 
z nálezných žil, znamenitě na povrchu páchnou po síře, jsou-li zahřáty sluncem a padá-li na ně májo-
vý déšť. Právě tak, jako se dá zjistit šafrán, když po májovém deštíčku zasvitne teplý sluneční paprsek. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Hornická krajina 
 
Projíždíme-li naším územím, modelovaným 

horami a údolími, kopci a kotlinami, vrchovinami 
i nížinami, bezděky vstřebáváme zhmotnělé zahuš-
tění času a paměti. Nasáváme archetyp, podle kte-
rého naši předkové utvářeli české země podle pra-
obrazu vysněného Ráje. Vidíme zemi, kde se pro-
líná zbožnost pohanská, křesťanská i ta dnešní, 
více méně ateistická. 

Když jen tak cupitáme tou naší krajinou, kdo 
z nás si vůbec uvědomí, že hledí na nefalšovanou 
kulturní památku? Málokdo. Protože do povědomí 
je nám cíleně a falešně podsouváno, že kulturní 
památkou může být jen hrad, zámek, kostel… Ale 
kdo se stará o kulturní hodnotu takových potůčků, 
remízků, rybníků, luk, hájů a lesů, o jiných cen-
nostech nemluvě? 

Dnešní realita pouze vypovídá, že s vypětím všech sil dokážeme izolovaně ochránit něja-
kou tu rostlinku, ptáčka či rybičku, a s humbukem pečovat o nějakou tu starou tvrz či kaplič-
ku. Strnulost a bezcitnost současné globalizace dnes a denně předvádí takřka diletantskou 
stavební činnost, kterou ani náš stát, ale ani naše kraje či obce snad ani nejsou ochotny kori-
govat. Je na místě položit si otázku, zda stojí náš stát, potažmo my – jeho obyvatelé, vůbec 
o to rozvíjet kulturní hodnotu české krajiny a trvale zachovat její paměť? 

 

   

   

… zdá se, že třeba sem. Kráva a kozy zde slastně chrní nebo se jen tak líně povalují, koně se spokojeně pasou. 
Nikde žádný pasák, žádný plot či elektrický ohradník, žádný ňafající pes. 

Ale má to i stinné stránky. Z pohledu „moderního“ člověka nejsou v kleci, takže svobodný život mírumilovně 
vyhlížející krávy byl předčasně násilně ukončen, neboť někteří obyvatelé města byli při procházce k „smrti“ 

vyděšeni, když na louce nad městem potkali – živou krávu. 
(Jáchymov-Klobouk, v den svátku vzniku naší republiky, 2006) 

 
Jak daleko jít bosky pod oblohou bez mráčku, 
mezi kvetoucími pampeliškami, trnkami, hlohy 

a třešněmi v podhůří Krušných hor, než přijdeme 
do Ráje? 

(Krásný Les, 2008)



 

 

Poučení? V krušnohorské „divočině“ buďte srdnatí, nebo se jí radši vyhněte. Božídarskou Ježíškovu cestu může 
až překvapivě odhodlaně hlídat tele, které vychytrale překonalo i elektrický ohradník, sběratele zase může na 

haldě Barbora či jiném odvalu vyděsit značně hladová ovce. Další obdobní či ještě dravější predátoři nejsou kvůli 
obavě z poklesu návštěvnosti Jáchymovska záměrně zmíněni. 

  
(Myslivny, 2007) (Jáchymov-Barbora, 2007) 

 
Po rozsáhlé důlní činnosti v centrálním západním Krušnohoří, od prvních bouřlivých za-

čátků v 16. století, kdy se zejména vlastní jáchymovské doly zařadily mezi jedny 
z nejbohatších a nejproslulejších v Evropě, se dodnes dochovala mnohá svědectví. Většina 
písemného materiálu je uložena ve Státním ústředním archivu. Jedná se hlavně o pozůstatky 
registratur vlastních montánních nebo příslušných správních úřadů, ale i o písemné zprávy 
současníků. Další písemnosti jsou k dispozici v Geofondu či archivu Diama. Skutečné dokla-
dy ale nacházíme přímo v terénu jednak přímo na povrchu (ústí štol, zasypané staré jámy, 
propadlé stařiny, haldy, rýžovnické kopečky, báňské rybníky, vodní struhy a příkopy), jednak 
pod zemí v bývalých dolech (zbytky důlních zařízení, výdřevu, větrací a odvodňovací zaříze-
ní). 

 

   

překvapení může být ukryto pod 
každým stromem 

(vrtná jádra u Hřebečné, 2007) 

tu a tam se dodnes i něco propadne, 
ale o nic fatálního obvykle nejde 

(Plavno, 2008) 

průzkumná díla JD (Jáchymovských 
dolů, n. p.) jsou prakticky všude 

(Arnoldov, 2008) 

   

staré štoly dnes slouží nejen jako rezervoáry pitné vody, ale i jako hromad-
né ubytovny netopýrů 

(Jáchymov, únor 2008) 

také bývalé lomy už nepůsobí depre-
sivně rušivě, jsou oázou života 

(přírodní rezervace Ryžovna, 2008) 



 

Bez přehánění lze říci, že celé centrální západní Krušnohoří je unikátní, doslova učebni-
covou ukázkou hornické krajiny. Široko daleko odsud nenajdeme nikde jinde končinu, v jejíž 
dějinách by tak výrazně cinkal drahocenný kov, jako právě tady. Není zde nejmenšího mís-
tečka, o kterém by se dalo tvrdit, že je minula noha prospektorů. V každičkém potoku byl 
propírán písek s nadějí, že poskytne pár zrnek cínové rudy. Není zde louka, údolí ani kopec, 
o kterých by se dalo s jistotou tvrdit, že nebyly znásilněny krumpáčem. Na mnoha místech 
byly vybudovány báňské rybníky a rybníčky, vyhloubeny vodní příkopy (struhy). Mediálně 
nejznámější je sice Blatenský příkop, ale mnohem větší význam měly struhy, přivádějící ze 
širokého okolí technologickou vodu do jáchymovských dolů. Při své cestě načepovaly i ty 
nejmenší pramínky, postavila-li se jim do cesty hora, byl do ní buď vyražen tunel, nebo vyu-
žita stará opuštěná štola. Dosud lze vycítit nezlomné úsilí, jakým si starci zvyšovali svou od-
bornost. I čůrky jejich potu, které dennodenně zvyšovaly průtok dlouhatánských dědičných 
štol. 

 

   

   

trubky a kolejnice z „uranové éry“ nalezneme v lesích celkem běžně; po 40 letech „uhnila“ i železná roura 
v betonové desce zabezpečující jámu č. 14 (Jáchymov, 2001) 

   

svážná – tudy se spouštěly důlní 
vozíky s uranovou rudou 

místo na sloup se el. izolátor zapíchl 
rovnou do stromu 

„štufa“ na stromě u svážné uvádí 
letopočet 1951 



 

   

jednoduché zařízení na spouštění 
důlních vozíků po svážné 

rozvodné skřínky závěs primitivního okovu 
 

   

leckde se dosud povalují pražce 

   

a věřte nevěřte, když si jenom trošičku poposedne neposedná Země, tak o metr až dva, můžete spatřit i zcela 
nevydobytou uranovou žílu s trochou uranové černě (smolince) a uranových slíd 

(Jáchymov a okolí, 2004) 

 

   

   

v bažinách u NPR Božídarské rašeliniště se naleznou důlní kolejnice i zapomenutý důlní vozík 
(Mrtvý rybník, 2007 a Myslivny, 2009) 



 

   

(Zlatý Kopec, 2004) 

   

trubka, podezřele trčící ze země, upozorňuje, že tady se taky cosi hledalo; někde opodál jsou obvykle vrtná jádra 
(vrch Rudná, 2004) 

   

zhlaví vrtu a fundament pro vrtnou soupravu 
(Boží Dar, 2007) 

betonový základ pro těžní vrátek 
průzkumné šachtice (Stráň, 2007) 

   

„potkat“ zachovalou bedničku na 
uskladnění vrtných jader, po tolika 

letech, lze považovat za zázrak 
(Zlatý Kopec, 2004) 

silnostěnné trubky, sloužící k dopravě stlačeného vzduchu z období prů-
zkumu zaměřeného na vyhledávání barevných kovů, se dosud snaží úspěš-

ně předstírat, že jde o padlé stromy 
(Zlatý Kopec, 2004) 

 



 

   

pionýrský důlní vozík JD, který má ještě znaky novátorské „ruční“ výroby (Zlatý Kopec, 2004) 

   

torzo nýtovaného vozíku z cínové éry na přelomu 19. a 20. století 
(Zlatý Kopec, 2004) 

„ručně“ vyrobený vozík JD 
(Jáchymov, 2002) 

   

důlní vozík JD už továrně vyráběný (Popov, 2008) důlní vozík JD (Mariánská (2007) 

   

plechová větrací lutna 
(Mariánská, 2003 a 2007) 

kýbl na vytahování zeminy z pinky 
(Popov, 2007) 

   

Potůčky (2009) Jáchymov-Eliáš (2010) Jáchymov-Eliáš (2010) 

po uranové éře se ostatně leckde povaluje kdeco – důlní svítidla, pracovní boty, holinky, zbytky akumulátorů, 
palníkových drátů…, až máte pocit, že někde za roštím dosud lenoší i zapomenutý horník 



 

Každá těžařská epocha zde zanechala určité osobité znaky. Po počáteční stříbrné éře zů-
stala „zaslíbená“ krajina poďobána neštovicemi ve formě tzv. pinek. Jsou to pozůstatky kol-
mých šachtic, jejichž účelem bylo vyhledat a ověřit rudní žílu. Jsou nehluboké, často natěsná-
ny jedna vedle druhé, ale u většiny jejich životaschopnost skončila v okamžiku, kdy odhalila 
hluchou, neperspektivní žílu. Jejich trychtýřovitý tvar napovídá, že musel být stabilizován 
zvětráváním narušený povrchový horninový pokryv. Vzhledem k překotné rychlosti výkopu 
do poměrně malé hloubky bylo snazší jednoduše vyházet zvětralinu, než jámu od povrchu 
pracně pažit. Místa bylo dost. Po dosažení pevné skály se někdy (při nadějných indiciích) co 
nejúspornějším profilem pokračovalo po úklonu žíly dále do větší hloubky, kde se případně 
vyrazila krátká štolka. Mnozí „odborníci“ i laici označují pinky jako propadliny nad štolami. 
Avšak vždy přítomný hlušinový val v podobě prstence, lemujícího okrouhlou pinku, jasně 
dokazuje, že jde o vyházený materiál z jámy. 

 

   

Neklid 
(2007) 

Bludná 
(2010) 

Hřebečná 
(2009) 

trychtýřovité pinky jsou obdobné ať již se hledalo stříbro (Neklid), železo (Bludná) nebo cín (Hřebečná) 

 
Cínové dolování charakterizují jednak rýžovnické kopečky kolem potoků, často ale i da-

leko od nich, jednak mnohdy rozsáhlé a hluboké povrchové dobývky. Opět je často nabízena 
líbivá historka, že se jedná o propadliny, jak je mj. např. zmiňováno na informačních tabulích 
na naučné stezce pod Blatenskou horou i v převážné většině publikací. Když ale na vlastní oči 
spatříme rozsáhlý „kaňon“ tzv. Vlčí pinky nebo další obdobná zdejší monumentální hornická 
díla, asi nebudeme bagatelizovat inteligenci starců tím, že si snad budeme myslet, že si ne-
chávali nad hlavou tak obrovský strop, který by jim při každém kýchnutí mohl spadnout na 
hlavu. Fyzikální jevy, charakterizující propad, by nikdy nemohly zanechat kolmé stěny, které 
zde vidíme. Starci tak naivní jako dnešní architekti, kteří vyprojektují obrovské haly a pak 
nevěřícně žasnou, jak se mohly zřítit, když v zimě, světe div se, napadne 20 cm sněhu, roz-
hodně nebyli. Ostatně, na rozdíl od současných projektantů a investorů, by jim totiž šlo doslo-
va o „kejhák“. 

 
 

   

rýžovnické kopečky najdeme i v lese, často daleko od potoka 
(NPR Božídarské rašeliniště, 2003) 



 

   

   

   

rýžovnické kopečky někdy bývají zvýrazněné porosty vřesu 
(okolí říčky Černé, 2003 a 2007) 

   

bludenský Důl Zuzana dobýval cínovou rudu z relativně úzké žíly (2009) 

   

   

povrchové dobývky na cínovou rudu v okolí Červené jámy (Hřebečná), vůbec největšího rudného povrchového 
dolu ze 16. století možná nejen v naší republice a střední Evropě (2008) 



 

   

   

Schneppova pinka u Dolu Mauritius má rovněž impozantní rozměry 
(Hřebečná, 2007) 

 

 
 

Bludná (2008) 
 

  



 

   

také u Bludné se vedle železa těžil cín (2008) 

   

dobývka tzv. Vlčí pinky má, navzdory tvrzení, že jde o propadlinu, kolmé stěny (Horní Blatná, 2007) 

 
 

 

 
 

 
 

při propadu nevzniknou kolmé stěny ani nad žilou, ani nad komorou tzv. Ledová jáma (žíla Jiří) 
(Horní Blatná, 2004) 



 

Asi nejmarkantnějším projevem staré těžby jsou haldičky vytěžené hlušiny. Zdrobnělina 
je opravdu na místě, neboť jejich objem je vzhledem k rozměrům hald ze socialistické těžby 
rud vskutku zanedbatelný. V prvém případě jde o nenápadné kopečky, které díky dlouhé do-
bě, která uplynula od jejich nasypání, téměř organicky splynuly s krajinou. V lesích kolem 
nich projdeme bez povšimnutí, pouze na rozlehlých lukách nás tu a tam překvapí nezvyklá 
zatravněná boule. Na druhé straně moderní těžba vyprodukovala monstra, která nacházíme 
přisáta na svazích kopců jako nacucaná klíšťata, či jako lavinou zaplněná celá údolí. Dopřáli-
li bychom jim dostatek času, nakonec by se i ony staly integrální součástí terénu. Bohužel, 
skýtají nepřehlédnutelnou zásobu kameniva, které se dá využít na levné zpevňování cest. Věc 
má naneštěstí jeden háček. Vesměs se jedná o haldy bývalých jáchymovských uranových do-
lů, které vedle kamení deponují snad až 1 000 tun uranu, což je nejpesimičtější odhadované 
množství ztrát z poválečné těžby. Radioaktivní komponenty se tak roznášejí i do míst, kde 
nikdy nic podobného nebylo. Co dělají Zelení, kteří se tak rádi přivazují ke vratům Temelínu, 
co Báňský úřad, Diamo či Ministerstvo životního prostředí? Posledním dvěma bych křivdil. 
Co jim síly a peníze daňových poplatníků stačí, tak likvidují tzv. nebezpečná stará důlní díla, 
která často přetrvala staletí a dodnes slouží jako zimoviště netopýrů. Díla, která by měla být 
opatrována jako technické památky. Díla, která jsou obdobně nebezpečná jako kanalizace ve 
městech nebo krasové jeskyně. 

Díla, na která donedávna bezplatně dohlížela sama matka Příroda snad pro případ, že by 
se našel někdo, kdo by chtěl proniknout až na samé dno světa. Až ke kořenům, na něž se za-
pomnělo! 

 

 
… až na samé dno světa, až ke kořenům, na něž se zapomnělo! 

   

   

   

Proč se tam nepodívat? Třeba i nazpět o pět set let? Protože zvědavost je standardní lidská vlastnost i hnací síla 
poznání! 

(kdesi na Jáchymovsku, 2007) 



 

 

haldičky ze stříbrné éry mine většina návštěvníků hor bez povšimnutí, lyžaře nevyjímaje 
 

   

   

   

Jáchymov-Neklid (2004) 

   

Jáchymov-Šance (2007) Jáchymov-Nové Město (2007) 

 

také stará těžba železa či manganu po sobě nezanechala příliš nápadné stopy 

   

Mezilesí (2008) 



 

   

Jáchymov-Mariánská (2007) 

 
 
 

některé odvaly Jáchymovských dolů, n. p., dnes konkurují kamenolomům 
 

   

Potůčky (2007 a 2009) 

   

Ryžovna (2010) Zlatý Kopec (2010) Háje (2004) 

   

Abertamy (2007) Východní Abertamy (2010) Léno (Holzbach) (2008) 

   

Svornost (2008) Eduard (2008) 



 

   

Adam (2007) Eva (2008) 

   

Eliáš (2008) Zimní Eliáš (2008) 

   

Barbora (2004) 

 

mnoho odvalů přesto poskytlo azyl vzácným a chráněným rostlinám 
 

   

hruštička okrouhlolistá i hruštice jednostranná se úspěšně zabydlely prakticky na všech jáchymovských haldách 
i při okrajích cest 

(Jáchymov, 2009) 



 

   

jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), u nás kriticky ohrožený druh, našel zalíbení na vlhčích místech pod 
odvaly 

(Jáchymov, 2009) 

   

korálici trojklanné (Corallorhiza trifida), nenápadné bezlisté orchideji, se zase daří ve smrkových houštinách při 
okrajích odvalů 

(Jáchymov, 2009) 

   

na haldu překvapivě zavítal i kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) 
(Jáchymov, 2010) 

 



 

Odvaly, nepřehlédnutelní pohrobci bývalých Jáchymovských dolů, už dnes nepředstavují jen hromady „mrtvého“ 
kamení. Snad za ty dlouhé roky odříkání, kdy byly „bez života“ a hyzdily krajinu, poskytují nyní azyl mnoha 
vzácným a chráněným rostlinám, např. ukrývají i něžnou krásu našich orchidejí. Připomínám, že většina orchidejí 
patří mezi rostliny na světě nejvíce ohrožené. Přitom uvidět přímo na kamenité jáchymovské haldě kruštíka tma-
vočerveného je o to překvapivější, protože na Jáchymovsku nemá co dělat ani teoreticky, neboť výhradně roste 
na vápnitých půdách, které zde neexistují. Nevysvětlitelná záhada? Nikoli, obyčejná náhoda. Při bližším pohledu 
na kamenivo haldy se mezi obvyklými svory, svorovými rulami, porfyry apod. nachází větší množství úlomků 
karbonátových žil, které tvoří kalcit, dolomit a siderit. Cosi vápnitého by tu tedy bylo. Vím to já, vystudoval jsem 
to a znám to tady. Ale jak, kdy a kde se to dověděla orchidej? Nikdy jsem to žádné neřekl. To je záhada pro mě. 

 
 
 

také množství rozličných stavebních pozůstatků dodnes připomíná někdejší zdejší významnou profesi 
 

   

vodní nádrž Eliáš (2004) trafostanice Eliáš (2003) vodní nádrž Rovnost I (2003) 

   

Horní Žďár (2007) strojovna Vých. Abertamy (2010) 

   

Rovnost (2010) šachta Rovnost I (2010) strojovna Dolu Mauritius (2006) 

   

torzo úpravny Eliáš (2010) 



 

   

Bratrství (2003) 

   

Důl Otto v Přebuzi (2009) 

   

těžební a úpravárenský komplex Jelení (2009) 

   

železorudný důl na Měděnci (2009) fluoritový důl u Kovářské (2009) 

 
 
 

vchody do „stříbrných“ štol či jejich světlíky často bývají dobře maskovány 
 

   



 

   

   

   

(Jáchymov, 2003) 

 

vstupy do cínových dolů jsou zase velmi často nově nesmyslně zamřížovány, přestože při bližším pohledu jsou 
hned za portálem totálně zavaleny 

   

(Hřebečná, 2003) 

   



 

   

(Zlatý Kopec, 2004) 

 

štoly jsou součástí zahrad i opěrných zdí 

   

 Suchá (2002)  

   

   

opěrná zeď v areálu bývalé jáchymovské tabákové továrny 
(2002) 

 
 


