
Dědeček se nemýlil. Jednoho dne zůstal daleko vzadu na té cestě časem a bylo pozdě chtít, aby řekl 
víc. V jeho kraji bylo zatím tolik práce, že málokomu zbyl čas všímat si jiných cest, než těch, které ved-
ly vpřed. Neboť obyčejní lidé z Čech a Slovenska sem nepřišli proto, aby zde navždy udusili pochodeň 
němectví, ale z důvodů daleko prostších: věřili, že tu líp uživí rodinu. Že si postaví dům. Vzkřísili staré 
továrny a osídlili umírající vesnice. Kraj žije, dýmá a halasí. Není cizí. Je poset turistickými značkami, 
zmapován, odkrokován a změřen. Jeho dějiny jsou odkryty jako nitro povrchového dolu. 

Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny) 
 

Hory a socializmus 
 
Po znárodnění firem a konfiskaci německých majetků zůstalo na horách množství prázd-

ných domů, o něž nebyl dostatečný zájem, neboť možnost obživy zde byla nevalná. Záměr 
nového osídlení regionu českým či slovenským obyvatelstvem se nedařilo naplnit. Na své si 
přišli pouze tzv. „zlatokopové“, což byli ničeho se neštítící kriminální živly, rozkrádající ma-
jetek po Němcích. 

Určitou naději na oživení oblasti paradoxně dával sovětský zájem o uran. V počátcích 
těžby spadaly do správy Jáchymovských dolů jen jednotlivé domy a objekty, vzápětí to už ale 
byla celá města, městečka i osady (Jáchymov, Vejprty, Loučná, Boží Dar, Potůčky, Horní 
Blatná, Pernink, Abertamy…). Během dalších let chapadla nenasytné uranové chobotnice 
ovinula celou republiku a stavěla další a další uranová sídliště (např. Ostrov). 

Noví obyvatelé sem ale nepřišli žít, usadit se, přišli pouze vydělávat peníze. Lidově-
demokratická preference hornictví, zvláště uranového, byla velkorysá, platy vysoce nadprů-
měrné. Domy s vynucenými obyvateli pro zanedbanou údržbu chátraly a chátraly, a proto 
byly již v průběhu padesátých letech po desítkách demolovány. Stupidní ideologové to ne-
zřídka zdůvodňovali tím, že domy na odlehlých místech by mohly skýtat útočiště špionům 
Západu. Pravdou zůstane, že materiál z rozebraných domů byl ve velkém odesílán do různých 
koutů republiky, zejména na Slovensko. Socialistická „plánovaná“ výroba nebyla schopná 
zajistit pro soukromé potřeby v podstatě jakýkoli stavební prvek. 
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takovýto pohled na zbořeniště je dnes už vzácností, většinou uvidíme nesourodou hromadu kamení 

 



 

Od počátku 60. let nastává nezadržitelný útlum těžební činnosti a zaměstnanci dolů vět-
šinou opouštějí dočasné domovy, aby se svým zaměstnavatelem přešli na jiná uranová kutiska 
v republice, zejména do Příbrami. Celý prostor byl vybydlen, zchátralá stavení žalovala a ráz 
zdivočelé krajiny neodpovídal socialistickému obrazu hor. Nastala druhá fáze demolic. Mizí 
Luhy, Háje, Pískovec, Vlčinec, Vršek, Špičák, Podlesí, Rozhraní, Popov… Z dalších obcí 
zbývají torza – Mariánská, Myslivny, Bludná, Ryžovna, Zlatý Kopec… Přitom stačilo málo, 
rok, dva či tři… A vše mohlo být jiné. Ve větších českých městech se jako infekce začala šířit 
touha koupit si chalupu na horách. 

Ekonomická stagnace republiky nastartovala v roce 1968 tzv. obrodný proces, který měl 
vyústit v modernizaci řídicích metod národního hospodářství. Socialistický systém i vládnoucí 
pozice Komunistické strany Československa však měly být zachovány. Srpnový vpád „bratr-
ských“ armád však tuto utopickou vizi demokracie se státostranou včele násilně potratil. 

V Československu roku 1968 byla vůbec podivná doba. Dubček sice vítězně dobojoval 
svůj osobní mocenský boj s prezidentem Antonínem Novotným, který se stal pro Stranu na-
prosto neúnosný, ale snažil se dokázat, že hospodářskou katastrofu nezavinila Strana, nýbrž 
pouze pár jednotlivců. Vše za bouřlivého potlesku veřejnosti. Pak však přišel okamžik ko-
losálního ponížení českého i slovenského občana. Města i pole plná sovětských tanků. Kus za 
kusem, řada za řadou. A nic. Vůbec nic. Vzpomenete si ještě alespoň z hodin dějepisu, že 
kdykoliv před tím bylo našinci dovoleno, aby se organizovaně bránil, třeba i v zahraničním či 
v námezdním vojsku. Proč jsme se tedy nebránili? Už zbývá jen to nejpodstatnější. Opravdu 
je přežívání za každou cenu to nejdůležitější? 

Pražské jaro zaskočilo i ty, u nichž by mozek nikdo nečekal. Národní deziluze z iluze 
vedla k ochabnutí zájmu obyvatel o věci veřejné. Ti dobrodružnější se upínali k vlastní řeme-
slné zručnosti, kterou by uplatnili při renovaci zchátralých stavení daleko od svého trvalého 
bydliště, méně odvážní se spokojili s vědomím, že jejich kedlubna velikostí možná trumfne 
kedlubnu sousedovu. Optimizmus však není na místě, i když se velké množství staveb skuteč-
ně podařilo zachránit. Inu, kdo si hraje, nezlobí! Bylo to v souladu s oficiální normalizační 
ideologií, které se zjevila vidina spásy v podobě posílení byrokraticko-centralistického mode-
lu řízení, tedy v návratu k metodám direktivního plánování, jež nedávno ztroskotaly. Norma-
lizace nastolila stav systémové krize, jejímž důsledkem byla stále klesající efektivita česko-
slovenské ekonomiky. Koneckonců i pokusy soudruhů z konce 80. let o tzv. přestavbu hospo-
dářského mechanismu, se záměrem částečně převzít některé prvky tržní ekonomiky, vyšumě-
ly do prázdna. Direktivní systém socialistického řízení nemohl překročit svůj stín podobně, 
jako to kdysi nedokázal feudální centralizmus Rakousko-Uherska. 

Zas a opět bylo nutné omezovat investice, takže 70. i 80. léta 20. století nadále redukova-
la domovní fond. Bouraly se obyčejné domy i evidované kulturní památky. Diagnóza: celková 
zchátralost. Jáchymov, Horní Blatná, Abertamy, Vejprty… by mohly vyprávět. 

Bylo poškozeno a zničeno mnoho kostelů, kapliček, božích muk, křížů a hřbitovů. Svádí 
se to na bolševiky protěžovaný ateismus. Těžko říct. Spíše to bude obecně člověčenský primi-
tivismus a ignorantismus. 

Tragédie Krušnohoří. Důsledek nerozumného lidského soužití? Neovlivnitelně daný 
osud? Postižené jsou obě strany – německá i česká. Po té první mnoho nezůstalo, druhá nic 
nezískala. 

 
Třeštění několika zblázněných generací přehlušilo pokojný tep staletí. 

Dodnes ho neslyšíme. 
Prokletí ambiciózních mocných! 

 



 

   

místní oběti z I. svět. války už niko-
ho nezajímají 

(Horní Halže, 2003) 

torzo popovské kapličky 
 
(Jáchymov, 2008) 

bývalá Kotlina 
 

(2010) 

   

bývalá Dolina 
(2010) 

   

Srní (2008) Boží Dar (2010) Suchá (2008) 

 
jenom málokde se dosud dochovaly stopy, zanechané někdejšími obyvateli 

 
 


