
Kupodivu až hystericky jsme zahleděni do minulosti. Přitom málokdo se z ní poučil! 
 

Naříkej, daňový poplatníku! 
 

Protože celá jáchymovská oblast je silně poznamenána hornickou činností, víceméně se 
zde projevily i změny povrchu zemského způsobené poklesy půdy v důsledku zavalení pod-
zemních prostor po vydobytých nerostných surovinách. Je sice pravda, že plošný rozsah úze-
mí postiženého poklesem půdy je vždy mnohem větší, než je plošný rozsah prázdného vyru-
baného prostoru, neboť nadložní vrstvy nad vyrubaným prostorem neklesají do něho podle 
svislých ploch, ale podle šikmých smykových ploch a trhlin, které se od krajů vybraného pro-
storu směrem nahoru rozbíhají, ale jsou-li vyrubané prostory hluboko pod zemským po-
vrchem, nepředstavuje jejich zavalování obvykle vážný problém, neboť se na povrchu větši-
nou ani neprojeví. 

Jáchymovské rudní žíly nikdy nedosahovaly velkých mocností, takže i projevy na povrchu 
nevykazují příliš velké rozměry, jak tomu naopak bývá u vydobytých velkých skarnových 
těles, greisenových pňů a hlavně uhelných slojí. Vydobytý prostor byl navíc obvykle vyplněn 
tzv. základkou, tj. neužitečným kamením vylámaným při ražení chodeb, takže projevy pří-
padného závalu (neboť i základka se tlakem nadloží slehne) jsou zanedbatelné. Ve vlastním 
žilném jáchymovském revíru se proto vyskytují pouze lokálně omezené propady do nezalože-
ných dobývek a komínů, jdoucích těsně pod povrch. Provalením nevelké mocnosti nadložních 
hornin a jejich zřícením do prázdného prostoru dobývky může nastat i taková situace jako 
30. září roku 1981, kdy se propadlo jáchymovské benzinové čerpadlo do vydobytých prostor 
starého stříbrného Dolu Schindler, nebo r. 2000, kdy se propadla silnice do chodby Dolu Sen 
Boží. Většinou jsou ale propady malých rozměrů, které se vzápětí stabilizují a brzy splynou 
s okolním terénem. Vzácně vzniknou mělčí či hlubší pánvovité jámy, na jejichž obvodu lze 
v půdě spatřit typické trhliny, podobné jako při sesouvání půdy. 

I na příkladu opuštěných cínových dolů v Hřebečné lze v mikroměřítku demonstrovat, co 
nás jako daňové poplatníky stojí a čím nás obohacuje „likvidace a zabezpečení“ důlních děl. 
Celý zdejší prostor se totiž stal jedním velkým experimentál-
ním pracovištěm. O co jde? Za peníze daňových poplatníků se 
zde i onde zkoumá, kdy budou bezezbytku naplněna ta nej-
přísnější kritéria, jak esteticky nejlépe zohyzdit jinde nevída-
nou hornickou krajinu. 

Předně, nezavítá-li sem někdo cíleně (montanista apod.), 
nýbrž nedopatřením, podiví se, co dělá zahrádkářská kolonie 
v tomto nehostinném prostředí, navíc ve značné nadmořské 
výšce. Prvotní dojem z oplocených parcel už je zkrátka tako-
vý. Bližší pohled ovšem neodhalí ani žádnou zahradní nářadí 
ukrývající boudičku, ani voňavou kytičku, natož zraku pro-
spívající mrkvičku. Obzvláště tím posledním produktem by-
chom se měli zásobit. Abychom lépe viděli nejen na vysvětlu-
jící texty. 

Plot novější oplocuje plůtek starší, vše objasňují plastové 
cedulky. Co nám to ale Rudné doly sdělují? Vlastně nic. 
Všechno je neznámé. Přesto je uprostřed panenské louky zce-
la „přesně“ vytýčen prostor jakési imaginární šachtice, kde 
dokonce její přesný střed stanovilo snad vševidoucí oko vel-
kého bratra, neúnavně čučící na dění modré planety z oběžné 
dráhy. To abychom při chůzi kolem čehosi záludně tajemného 
opisovali bezpečný kruh o poloměru nejméně 25 m. Nesporně 

 

vidí snad někdo v ohrádce jámu 
Fördermus? 

jáma = hluboká díra do země 
(tato tabulka patří k „zahrádce“ 

i na následujícím prvním snímku 
vlevo) 

(Hřebečná, 2006) 



 

pozoruhodné je i tajuplné sdělení, že výbušné plyny zde nevystupují. Zřejmě při kopání děr 
pro sloupky někomu upadl nedopalek a k tragédii nedošlo. Tento poznatek musel být tak ob-
jevně novátorský, že dotyčný autor textu ho neváhal veřejně vykřičet na všech cedulích, aby, 
nedej Bože, snad neupadl v zapomenutí. Nepatrnou pihou na kráse je opominutí, že se dotyč-
ný autor zapomněl podepsat. Nebo snad šlo o vyčerpávající práci celého košatého výzkumné-
ho týmu, na který ovšem nelze zpětně kolektivní vinu svalit? (Za povšimnutí stojí i kvalita 
sloupků, které byly nejspíše „draze“ zakoupeny na šrotišti, a funkčnost „napnutých“ lan.) 

 
 

  

  

  

Plůtek, plůtek a zase plůtek. Překrásné! 
Díky, díky, díky, státní Diamo! Naše peníze opravdu utrácíš s rozmyslem! 

(Poznámka: Zčásti dřevěné oplocení je už další a vyšší vývojový stupeň. Na samém počátku to byly kolejnice 
s lany a ostnatými dráty, pak trubky s tímtéž, pak trubky s lany bez ostnáčů.) 

(Hřebečná, 2006-2010) 

 
 
Obdobných sdělení, která nikoho soudného nezajímají, zde najdeme nepřeberné množ-

ství. Plot kolem místně nejrozsáhlejší Schneppovy dobývky je dokonce tak vysoký, že musí 
být vidět z kosmu. Je tak masivní, že dozajista zabrání i hromadnému pádu početného stáda 
bezelstných mamutů, kdyby se snad nečekaně vrátila doba ledová. Na železných plátech (ce-
dulích), rafinovaně rozmístěných kolem někdejší šachty Mauritius, zaskočí poutníka precizní, 
přesto nedoceněná umělecká tvorba počátku 21. století, za kterou by se nemuseli stydět ani 
proslulí řezači kolků z jáchymovské mincovny. 

 



 

  

S tím si ale někdo vyhrál, ale lupénkovou pilkou to určitě po večerech nedělal! 
(Hřebečná - Důl Mauritius, 2006) 

  

Důlní dílo, nevstupovat 
(Háje, 2009) 

Poddolováno, vstup zakázán 
(Hřebečná, 2010) 

Stará, sešlá, bolševická cedule nám od roku 1963 dosud pouze doporučuje! 
Moderní, dosud hrdě vzpřímená cedule nám v roce 2010 už bez pardonů výhradně nařizuje! 

Jak je to možné? A kdo se tím asi tak bude řídit? Obzvlášť, když za cedulí určitě rostou ty největší borůvky! 

 
Udělejme si chvilku na pohádku nepohádku. V létě roku 2007 se vypravil, zřejmě na po-

znávací výlet do hor, jakýsi bydlitel z Jáchymova, shodou okolností náruživý sběratel čehoko-
li, co se dá zpeněžit. Jeho jednostranně vyvinuté smysly ho nezadržitelně dovedly ke Schnep-
pově dobývce, což na druhé straně mohlo přivodit jeho předčasný konec. Z řetězu utržený 
adrenalin nafoukl jeho sběratelské srdce asi tak, jak to dokáže jen pouťový plyn s gumovým 
balónkem, a tsunami endorfinů se div nezalkl jeho dlouhou nečinností krnící mozek. Jakmile 
okamžik blaženosti vystřídal strohý kalkul, vyrazil do nejbližší obce zapůjčit si motorovou 
pilu. Pak pílil a pílil, až popílil všechny neorganické komponenty krajiny. Kultivaci či spíše 
rekultivaci, i když ryze amatérské, nebylo co vytknout. Nepřetržitý řev motoru z obvykle ti-
ché končiny ale způsobil, že bezlisté kmínky neskončily v placeném kompostu šrotiště, nýbrž 
na úhledné hromádce, na kterou dohlížel orgán, který to má v popisu práce. První sníh milo-
srdně přikryl osiřelé záhonky betonu a pohled nedočkavého běžkaře po letech opět spočinul 
na panenské stráni. Radostné očekávání nového rozpuku se však nenaplnilo. Slogan „Pomáhat 
a chránit“ se beze zbytku naplnil, neboť uloupené bylo navráceno majiteli a horské louky si 
ještě na sklonku roku vyposlechly novou kakofonii. Syčení acetylenových hořáků dalo nepo-
krytě najevo, že starý řád byl opět nastolen. 

 

  

vedle obřího oplocení je liška titěrná a i dospělý člověk zákonitě musí trpět komplexem méněcennosti 
(plot před loupeží, 2006) 



 

  

  

  

ukradené se zase vrátilo zpět, mamuti mohou být bez obav vypuštěni 
(Hřebečná, 13. 8. a 5. 11. 2007) 

  

A všimněte si jednoho zlozvyku. Když se dělá něco nového, to staré se novátoři ani nesnaží uklidit. Naopak tu 
ještě přidají do přírody hromadu betonu, onde piksly od barev, stará lana se nechají válet tam, kam se odhodila. 
Kdopak asi přebírá takto kvalitně odvedenou práci? Podle rezavé socialistické cedule „pečovaly“ Rudné doly 

Příbram o tuto oblast velmi, velmi dlouho. Dnes už neexistují, byly začleněny do státního podniku Diamo. 
(Hřebečná, 2010) 

 
Slušnost a poctivost v uvažování může degradovat a otupovat i to, co stupidně přikazuje 

zákon, takže naše sympatie se mohou zčistajasna překlopit i na nežádoucí stranu. Pravdou je, 
že z darebáka lumpa jen tak něco nevyžene. Ale happyend si, sakra, nezaslouží jen americké 
filmy, ale i česká krajina. 

Odskočíme-li si o pár set metrů dál, do prostoru někdejších železorudných dolů u Bludné, 
zjistíme, že jakási jamka, která po předlouhá léta skýtala útočiště chráněným čolkům i proza-
tím nechráněným žabičkám a jiné živoucí „havěti“, byla prohlášena kýmsi (osvíceným odbor-
níkem) za úskočnou šachtu (zřejmě číhající na nic netušícího poutníka, aby ho polapila jako 
mravkolví past roztěkaného mravenečka) a bez ohledu na současné nájemce proto byla nemi-
losrdně zasypána. U kopečku hrobečku nahradil běžně obecně symbolizující kříž moderní 
plastový text na trubce, tentokrát bez podpisu, takže tápete, zda zde pohřbívalo Ministerstvo 
životního prostředí či státní podnik Diamo (jinak synáček Československého uranového prů-



 

myslu, potažmo vnouček Jáchymovských dolů, n. p.). Všímavý poutník, hrnoucí se poklonit 
památce zesnulého, je ovšem zaskočen hromadou kamení, jaké na své dosavadní pouti tímto 
krajem dosud nespatřil. Také nemohl. Procházel krajinou žulovou, takže hromada fylitů zde 
působí značně cizorodě. Proč to? No tak, sakra. Aby se na tom dalo něco trhnout (na zasypání 
té díry), tak bagrauto odjelo hodně daleko odsud, až do hlubokých lesů u Zlatého Kopce, kde 
z haldy někdejšího uranového dolu ukouslo kus radioaktivního kamení a vysypalo je zde. Po-
hled vlevo či vpravo od náhrobku ale svědčí o tom, že obdobně vhodné haldy (ovšem bez 
radioaktivity) jsou odsud vzdálené co by kamenem dohodil i netrénovaný neolympionik. 

 

   

po dlouhá desetiletí, až do roku 2004, spokojeně žili v této tůňce zákonem chránění čolci… 
(na prostředním snímku je tůňka ten tmavší proužek při levém okraji uprostřed; na počátku lesa při konci cesty 

začíná příběh dalšího plýtvání) 
(Bludná, 2004) 

  
… roku 2005 však byli čolci a další potvůrky v nehluboké tůňce za živa pohřbeni, což schválilo, nařídilo a finan-

covalo české, tedy naše, podržte se, Ministerstvo životního prostředí! 
(Bludná, 2009) 

 
Abychom se nemuseli plahočit příliš daleko, pro další plýtvavý příklad si popojdeme 

o pár desítek metrů dále, do míst, kde cesta vstupuje do lesa. Při okraji zalesněného odvalu 
starého železorudného dolu dlouhou dobu znuděně zívala pinka, kterých je opodál bezpočet. 
Protože k ní vedla cesta, snad odjakživa lákala lidi, aby do ní potají ukládali to nejcennější co 
mají. Své odpadky. Jednoho dne začalo pršet a pršelo tak dlouho, až se okraj pinky 
z nasypaného popela promáčel a utrhl, a s ním i tři čtyři smrky. Pohroma tak nevídaných roz-
měrů musela na Ministerstvu životního prostředí rozpoutat doslova zemětřesení. Ustarané 
ministerské obavy o bezpečnost veškerého našeho obyvatelstva, které by mohlo hromadně 
naskákat do znovu zrakům odkryté díry, přiměly nadmíru zodpovědné úředníky mimořádně 
rychle jednat, takže zřejmě v nouzi nejvyšší povolali na sanaci této „důlní“ katastrofy firmu až 
z Ostravy, neboť na rozřezání tří čtyř povalených smrků se v celém Karlovarském kraji, do-
konce ani v blízké Horní Blatné, kde mj. sídlí i Lesy české republiky, nenašly dostatečně od-
borné kapacity. Že by tady někde mohl být k dispozici lžícový nakladač a nákladní automobil 
radši ani neuvažovali. Jste napnuti, jak to dopadlo? Dobře. Ostravští experti skutečně dokázali 



 

v neobvykle krátkém čase ty tři čtyři padlé stromy rozřezat a starou pinku zasypat (pochopi-
telně zase jezdili pro kamení na Zlatý Kopec, tedy jak nejdál to šlo). A takovéto akce probíha-
jí v posledních dvaceti letech nejen na Jáchymovsku či v Krušných horách, ale po celé repub-
lice! 

 
 
 
 
 

  

  

  

to, že se nic nikam nepropadlo, pouze se utrhl podmáčený okraj pinky, dokazují člověčí odpadky na dně, které 
kupodivu, přes deklarovaný „propad“, v nitru Země nezmizely 

(19. 5. 2009) 

  

do čtyř měsíců dorazili z Ostravy do Bludné likvidátoři důlních pohrom a republika si mohla od úzkosti ulevit 
(22. 9. 2009) 



 

  

nový plácek, nová trubka s cedulkou, ale kolik to daňové poplatníky stálo, investor opomenul veřejně sdělit 
(Bludná, 2010) 

 
Nemá cenu pitvat vše, co v závodě o promrhání našich daní denně svádějí dvě instituce, 

které si královsky vydržujeme. Tedy ještě jednou. Ministerstvo životního prostředí, které 
likviduje pozůstatky po těžbě, ke které se nikdo nehlásí (to znamená díla, která provedli veš-
keří starci od doby kamenné do Únorového puče), a státní podnik Diamo, který likviduje po-
zůstatky po těžbě, kde se angažovaly socialistické podniky (to znamená díla, kam buď vlezly, 
či která provozovaly bolševické uranové, rudné a uhelné doly, jinak národní podniky nebo 
později socialistické koncerny). Nemá cenu polemizovat o tom, zda opravdu nebezpečné 
a bezprostředně život ohrožující pozůstatky těžby zabezpečit či nikoli. Zdravý rozum ví co 
dělat. Ale jaký smysl mělo zazdít letitý odtokový kanál z dědičné štoly, který tajuplně a nezá-
ludně dotvářel místní osobitý kolorit, a ještě ho vyšperkovat ohavným a nepřírodním, leč pře-
krásně oranžovým plastem? 

 

  

odtokový kanál z dědičné štoly Václav (2002) v Neklidském revíru dodnes odvádí důlní vody, takže by si spíše 
zasloužil opravu portálu, než tzv. zabezpečení 

(Jáchymov, 2005 a 2010) 

 
Projdeme-li se krajinou kdekoli, najdeme spoustu pozůstatků po činnosti člověka, reziduí 

obdobně „nebezpečných“ jako stará důlní díla. Projdeme-li se volnou krajinou, nalezneme 
i ryze přírodní výtvory, bezprostředně ohrožující život. Pravděpodobnost, že se utrhne skalní 
blok nad silnicí a spadne na jedoucí, plně obsazený autobus, je mnohem vyšší, než že se pro-
padneme při sbírání hub do starého důlního díla. Přitom silnici mimo skály nikdo rozumný 
nepřeloží. Oplotíme proto veškeré skály, zasypeme strže a betonem zaplavíme tunely? Ano, 
pakliže o tom budou rozhodovat výše zmíněné instituce. Jáchymovský kronikář Mathesius 
svého času zaznamenal, že se kočí i s povozem propadl do jakéhosi důlního díla, přičemž pár 
lidí zemřelo. Přímo v Jáchymově se relativně nedávno propadla benzinová pumpa, o pár let 
později i část podružné silničky u někdejšího Dolu Bratrství, naštěstí už bez obětí. 



 

V obdobných letech se ale propadla i refýž s lidmi u tramvajové zastávky v Brně a tu i onde 
silnice i se zaparkovanými auty. Jáchymovské události jdou na vrub důlním dílům, zbylé vět-
šinou městským kanalizacím. V současnosti, téměř předevčírem, se dokonce propadla ulice 
v Jindřišské chvíli po tom, co projela tramvaj, hnedle včera se už třikrát za sebou propadla 
Stromovka (tunel Blanka), takže mrtvých mohlo být teoreticky i dvojciferné číslo. A stará 
důlní díla tu kupodivu nejsou. Zkrátka stane se, když se zavrtáme pod povrch. Svěříme-li do 
péče MŽP či Diama trasy metra, dočkáme se jednou lesa cedulek VSTUP ZAKÁZÁN, 
PODDOLOVÁNO, jako je tomu v případě titěrných (v porovnání s metrem) důlních chodeb 
cechu Princ Evžen v lese u Potůčků pod vrchem Rudná? 

 

  

Starý lom v Hřebečné, součást přírodní rezervace Ryžovna, kterým pro-
chází naučná stezka, nevznikl důlní činností, takže nikoho ani ve snu ne-
napadlo ho oplotit. Čím se ale liší od Schneppovy či jiné dobývky? Snad 

jen ještě vyšší a kolmější stěnou! 
(2007) 

  

Nápis nad vjezdem do westernového městečka ve Vysoké Peci u Nejdku 
hrdě oznamuje – Důl Hieronymus! 

 
Uniklo snad kompetentním úřadům, že se na poddolovaném území býva-
lého železorudného dolu uskutečňují lidové veselice? Zřejmě ne, ale ro-

zumný starosta jejich pohůnky nejspíš jednoduše vyhodil. 
(2006) 

Prostor bývalého jáchymovského 
lágru Eliáš byl obehnán desítkami 

zákazových trubek. Jak je možné, že 
padesát let klidně vystavovaly zod-
povědné úřady nic netušící houbaře 

„smrtelnému“ nebezpečí? 
(2010) 



 

Porovnáme-li letitou naučnou stezku vinoucí se cí-
novými doly na Blatenské hoře s oblastí kolem Dolu 
Mauritius, pochopíme rozdíl v péči o krajinu v podání 
ochránců přírody a státních orgánů a molochů. Zatímco 
ti první mají omezené prostředky a citlivý přístup 
k životnímu prostředí, druhá skupina našimi penězi ne-
šetří a krajinu záměrně a snad i zálibně przní. Jedni pou-
žijí na „zajištění“ decentní plůtek z dřevěné kulatiny, 
druzí železné trubky, beton a ocelová lana. Ti první ma-
teriál donesou na vlastním hřbetě, ti druzí nezřídka pora-
zí vzrostlé stromy, aby neurvalá těžká technika měla 
patřičný komfort. 

Chování kompetentních úřadů v minulosti bylo 
mnohem prozíravější. Součástí nových průzkumných 
i rekonstrukčních prací bylo i zabezpečení pozůstatků po 
předchozí přerušené či zaniklé báňské činnosti pro pří-
pad, že by v budoucnu mohla být opět obnovena. Od 60. 
let 18. století byla dokonce vydávána řada zákazů rozvá-
žet haldy hlušin, zavážet ústí štol a zabořená důlní díla či 
demolovat báňské provozní objekty. Svého času se do-
konce jednalo o hrdelní zločin. Opětovně byla prokla-
mována zásada, že půda hornickou činností dotčená zů-
stává trvale vyhrazena pro důlní účely. 

Nedávno (2006) objevili ochránci přírody jakousi 
prastarou důlní šklábinu, která kupodivu skýtala nocleh 
dosud nejpočetnější populaci netopýrů, zjištěné v Kruš-
ných horách. To bylo vše, co se od nich všeteční reportéři dozvěděli. Adresu štoly z nich ne-
vymámili, neboť milovníci přírody nechtěli riskovat, aby se z prosperující metropole nočních 
poletuch nestal přes noc hromadný hrob. Koho se to obávali? Teroristů? Nápověda. Žádná 
výroční zpráva našich přemnožených tajných služeb dosud neuvedla, že by se Usáma, byť 
i v nedohledné době, chtěl na našem území angažovat. Přitom „státní“ betonový sarkofág už 
nejen v dané oblasti nejednou záludně vyvraždil ohrožené, vymírající a zákony chráněné tvo-
ry. 

 

   

stovky metrů trubek zákazů ve všech směrech mohou přivést houbaře do neřešitelné situace 
(Princ Evžen – Rudná, 2004) 

 

takto se k přírodě staví státní úředníci 
a zaměstnanci 

(Hřebečná - Schneppova pinka, 2006) 

takto se k přírodě chovají ti, kteří si ji 
váží a respektují ji – porovnejte estetický 

dojem 
(plůtek-zábradlí kolem Vlčí pinky u Hor-

ní Blatné, 2007) 


