
Když míšeňské hornictví před padesáti lety na českých hranicích velmi uvázlo, chudí horníci se musili 
ohlížet po cizích místech a zkoušet zde štěstí. Porůznu se usadili, rozdělili si doly, razili štoly a hloubi-
li jámy. Cítili, že stříbro trvá. Avšak voda a nové zvolání z tohoto Jáchymova je opět vyhnaly, protože 
každý volal: 
Do Údolí, do Údolí, za každou cenu! (Ins Thal, ins Thal, mit Mutter mit all) 

Mathesius (Sarepta) 
 

Počátky krušnohorského dolování 
 
Země Koruny české, vylidněné během 15. století v důsledku devastujících válek, vnitř-

ních sporů i zničujících hladomorů, byly připraveny vstřebat vlnu imigrace ze západní Evro-
py, kde probíhala populační exploze. Rozhodující roli mělo sehrát rudné hornictví. 

Nová kolonizační etapa, za níž během první poloviny 16. století bylo dovršeno osídlení 
Čech, Moravy i Slezska, nastartovala ekonomický rozvoj, během něhož byl nahrazován stře-
dověký model národního hospodářství raně kapitalistickými způsoby výroby. Hospodářský 
růst byl umožněn nejen intenzivní těžbou dosud panenských ložisek stříbra na řadě míst čes-
kých zemí, ale i exploatací nově objevovaných ložisek užitkových kovů, zaručujících stálý 
přísun surovin pro kvapně se specializující řemesla. 

Jáchymovská „stříbrná horečka“, přestože trvala přibližně 30 let, dala nejen vzniknout 
řadě horních měst a městeček, ale poskytla horám i jejich dnešní jméno. Nejprve německé 
Erzgebirge a z něho české pojmenování Rudohoří (Rudné hory). Dnešní český název Krušné 
hory se ujal teprve na přelomu 19. a 20. století (krušit znamená rozbíjet či drtit horninu 
s rudou). Sovětští experti, ovládající po roce 1945 zdejší uranová ložiska, se s českým názvem 
přesto neztotožnili a nadále používali název Rudnyje gory. 

Krušnohorské dolování má ale starší tradici. Z podhůří jsou známy železné doly u Kada-
ně (kolem 1228), ve východních Krušných horách pak cínové doly v Krupce (1297) a Cínovci 
(1337), či stříbrné u Hrobu (asi od 13. století; znak 1477); v západní části „při horách želez-
ných“ existovalo sídliště pod hradem Nejdkem (před 1340; železné a cínové doly) a ves Kras-
lice s měděnými doly (první zmínky 1225; městečkem od r. 1370). 

V centrální části hor byla horním městečkem Přísečnice (1352), ale zřejmě již ve 12. sto-
letí byla v jejím okolí objevena ložiska železné rudy i barevných kovů včetně stříbra. Rozvoj 
místních železorudných dolů byl poměrně rychlý (z r. 1284 se dochovaly zprávy o kvalitě 
zdejšího železa a rozkvětu zdejšího železářství vydatně přispěly od 14. století i hamry). 
V podhůří byl založen Hroznětín (konec 12. stol., město 1386), kde byly železné hamry a cí-
novcová rýžoviska, a Ostrov (staroslovanská osada, město 1331). 

V údolí Černého potoka byla ve 14. století 
založena, díky dolování a zpracování železné 
rudy, obec Kovářská. Postupně se stala dokon-
ce jedním z největších středisek železářské vý-
roby v Krušných horách. Na vrchu Měděnci, 
zvaném též Mědník, byly od r. 1446 otevírány 
doly a pravděpodobně tu vznikla i první hor-
nická osada. 

Také na saské straně Krušných hor bylo již 
delší dobu známo několik významných stříbr-
ných a cínových ložisek. Ve druhé polovině 
12. století byla otevřena ložiska u Freibergu 
(1168), ve 13. stol. na Scharfenbergu, u Dip-
poldiswalde či Wolkensteinu, nelze opomenout 
ani Altenberg (1451), Schneeberg (1470), An-
naberg (1496) aj. 

skarnový vrch Mědník, s charakteristickou kaplič-
kou z roku 1674, je doslova provrtaný šachtami 

a štolami už ze středověké těžby mědi 
(2004)



 

Ke skutečnému otevření Krušných hor 
ale dochází až na počátku 16. století, kdy 
byly objeveny bohaté stříbronosné žíly já-
chymovské. Tehdy propadlo saské Krušno-
hoří nevídané dolovací horečce, která nezna-
la zemské hranice a převalila se na českou 
stranu. I horské terény v nadmořské výšce 
kolem 800-1 000 m, kde hustý prales a roz-
sáhlá rašeliniště osídlování zvláště nepřály, 
neunikly zájmu prospektorů. Na tehdy ještě 
saském území byly vymezeny nové revíry 
s ložisky cínu a stříbra a v nich založena hor-
nická města Horní Blatná a Boží Dar. 

V nově objevovaných důlních revírech nejprve vznikala hornická sídliště, z nichž některá 
byla záhy povýšena na horní města a po vzoru Jáchymova vybavena hospodářskými výsada-
mi. Jen v období let 1516 až 1550 zde z podnětu hornické činnosti vzniklo 10 důlních revírů 
a v nich řada nových měst a městeček – Jáchymov (1516), Měděnec (1520), Oloví (1523), 
Loučná (1527), Hora Sv. Kateřiny (1528), Abertamy (1529), Vejprty (1532), Pernink (1532), 
Horní Blatná (1532) a Boží Dar (1533). Během druhé poloviny 16. století k nim přibylo pět 
dalších horních městeček – Přebuz (1553), Mikulov (1554), Hora Sv. Šebestiána (1558), Vý-
sluní (1556) a Místo (1570). Počet městských hornických aglomerací, společně s těmi založe-
nými v předchozí době, dosáhl dvaceti. Tvořily tedy podstatnou část z celkového počtu 120 
měst nově v Čechách vzniklých v letech 1424-1620. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Údolí sv. Jáchyma – sen kovkopů 
(2009)



 

 
25 krušnohorských horních měst 

 
 

 

 

  

Abertamy Kraslice Loučná 

     
Přísečnice Kovářská Krupka Měděnec Hroznětín 

 

 

 

 

 

 

 

  
Jindřichovice Výsluní Oloví Hora Sv. Kateřiny Hora Sv. Šebestiána 

     
Přebuz Vejprty Mikulov Luby Hrob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejdek Pernink Jáchymov Horní Blatná Boží Dar 



 

 

 

 

 

 

 Místo  Krajková  

 
 


