
Jaký je rozdíl mezi kapitalizmem a socializmem? 
V kapitalizmu je člověk vykořisťován člověkem, v socializmu tomu bylo naopak. 

 

Hory a obrozený kapitalizmus 
 
Již skomírající rok potrefil kvílivý zvuk rozpadající se letité železné opony. Listopad 

1989. Závěrečnou agónii socialistického bloku provázelo cinkání klíči na Václavském náměs-
tí a rozpačitě tázavé pohledy zaskočených mas. V novém roce jsme se v duchu tradic 
s chlebem a řízkem pohozenými v igeliťáku bázlivě vydali nakouknout k sousedům za západ-
ní hranicí, abychom na vlastní oči spatřili, že se zde fronty na banány fakt netvoří. Naši nově 
vygenerovaní politici začali horečně připravovat nové zákony podle starých šablon, kterými 
se naše společnost bude v blízkém i vzdáleném budoucnu řídit. Nastala doba velkých nadějí. 
Nastalo epochální období malých a velkých privatizací. Nastala éra malých i velkých darebá-
ků. 

V krušnohorském pohraničí zavládla všeo-
becná nálada sbližování. Organizovaly se konfe-
rence i setkání s německými rodáky, kdy radost ze 
smíření a očekávání šťastnějšího života probíhaly 
v emotivní atmosféře. Pozadu nezůstali ani souse-
dé ze saské strany hor. Navazovaly se kontakty 
mezi obyvateli obou stran pohoří, nabízela se spo-
lupráce. Nástup kapitalismu ale pozvolna přinesl 
vystřízlivění. Opět se ve vší nahotě projevila slabá 
stránka zdejší oblasti. Nedostatek kapitálu. Socia-
lizmem udržovaná infrastruktura brala rychle za 
své. Mizel jeden obchod za druhým, nejspíše pro-
to, aby je nahradily národohospodářsky nepostradatelné krámy s chlastem a trpaslíky, herny 
a wechselstube. Novým radnicím nikdo neporadil, že peníze lze získat nejen obecním podni-
káním, ale i podporou místních nadčasových podnikatelských aktivit. Proto majetek, co obcím 
kdysi patřil a stát nyní zpět navrátil, se stal nepohodlnou přítěží, které bylo lepší se co nej-
rychleji zbavit, třeba byť i za babku (nejlépe sami sobě nebo kámošům). Důsledkem toho, ale 
i dalších faktorů, došlo k enormnímu zadlužení obecních rozpočtů. V době, kdy hospodářský 
systém novodobého raného kapitalismu byl společensky téměř svatořečen, byla obcím doru-
čena nenadálá výhra ve formě odpuštění dluhů. Velkorysé socialistické gesto (zaplatí to 
všichni) mladého kapitalistického režimu pochopí jen ten, kdo zaznamenal jeho snahu demo-
kraticky zdůvodnit, proč kolektivní vina neexistuje. Nakonec nikdo za nic nemůže, zkrátka 
stalo se. Chybovat je přeci lidské. Jak by se asi poslouchala pohádka, že spravedlivý prezident 
podepsal zákon, který legalizuje defenestraci darebných volených konšelů? Se závaznou 
podmínkou. Musí být provedena z nejvyššího patra radnice. 

Důsledky mnohaletého „lidsky omluvitelného pochybení“ lze na vlastní oči spatřit např. 
ve Vejprtech (kdysi označované jako „Paříž Sudet“) či v Jáchymově („světové lázně“). Před 
několika lety (1999) byl dokonce otištěn v jednom časopisu žebříček nejšpinavějších měst 
v republice. Na prvním místě se umístil Jáchymov. Tento náš horský urbanistický klenot 
s podmaňující historií a významem přesahujícím hranice českého státu byl dnes dokonce pa-
sován na nezanedbanější město republiky. Je z toho do breku. 

Vyvrcholením postupné série bankrotů větších či menších zdejších firem bylo zastavení 
výroby abertamských rukavičkáren v roce 1998. Předválečný sen o světové velkovýrobě ru-
kavic ve zdejším regionu se definitivně rozplynul, podobně jako řada dalších. 

Ekonomickou stagnaci obvykle doprovází zvýšená nezaměstnanost a rostoucí míra kri-
minality. Zanedbávané obce přitahují „nepřizpůsobivé“ občany, kteří si zde dělají, co se jim 

nejen po válce, ale i v dnešní době se na horách 
nacházejí prázdné stavby (Kotlina, 2009) 



 

zlíbí. Kdo nezažil řádění revolučních gard v roce 1945, ať se sem mrkne dneska. Jakmile máte 
majetek stranou od hlavní silnice (ale ani to není podmínkou), nemůžete si být jisti, že ho na-
jdete po týdnu či 14 ti dnech ve stejném stavu, v jakém jste ho opustili. Nejen jáchymovský 
katastr je toho důkazem. 

Je snad zdejší neutěšený stav daní, kterou horám splácíme staré hříchy oboustranně neu-
kojených ambicí (Češi versus Němci)? Nejspíš ne. Nezaměstnanost a úbytek obyvatel jsou 
černou můrou i u bezprostředních sousedů v Sasku. Srovnatelně velké saské město jako náš 
Jáchymov, Kurort Oberwiesenthal, již roku 2005 uzavřelo svou poslední školu. 

 
 

jáchymovský seriál Eva 
 

Areál „školy v přírodě“, který vznikl na místě bývalého závodu Eva Jáchymovských dolů, byl funkční ještě v 90. 
letech 20. století. Když noví majitelé přestali platit hlídače, přilákal sběratele čehokoli, kteří ho začali drancovat. 

   

   

   

bývalá strojovna dolu (poslední dva snímky) se proměnila v tělocvičnu 
(2002) 

   



 

   

   

… a kradlo se, až se během chvilky vše rozkradlo (2002) 

   

na místo, kde stávala šachta Eva, donedávna upozorňovala železná trubka 
(2004) 

haldy Dolu Eva, kde býval dotyčný 
areál 

   

Do dvou let zmizelo vše, co se dalo zpeněžit, z budov se staly ruiny (2004). 
Dnes nestojí jediná, pachatel neznámý. (2010) 

 

   

Prázdný prostor využili „likvidátoři“ důlních děl, aby v roce 2009 „zabezpečili“ dv ě bývalé šachty Eva a Nová 
Eva. Po necelém roce se nátěr olupuje a ohrady stále čekají na pletivo. Můžeme se jen dohadovat, zda byl stát 

neobvykle skoupý, či jde o technologický šlendrián a pletivo skončilo někomu na zahrádce. 
 

Mnohem závažnější je informace, že jámy byly likvidovány zásypem. Byly doby, kdy zasypání jámy bylo pova-
žováno za hrdelní zločin. Dnes za to stát štědře platí. Přitom nikdo neuvažuje, zda v budoucnu nebude možné už 

jednou vzniklé podzemní prostory nějak rozumně využít. (2010) 



 

   

  

Prázdný prostor využili i sociálně-patologičtí občané a na nevyužitém asfaltovém plácku okamžitě vznikla černá 
skládka věcí, které na „trhu“ ani ve sběrných surovinách nenašly uplatnění. Věci vesměs pocházejí z „dovozu“ 

z Německa. 
(2010) 

 
 
 

jáchymovský seriál Adam 
 

Důl Adam se po ukončení těžby přeměnil v pracoviště nejdeckých přádelen. Během 90. let měnil majitele a po-
stupně byl vykrádán tak dlouho, až nezůstal kámen na kameni. Pachatel neznámý. 

(při pozornějším pohledu na obdobné fotografie je nápadný nenápadný úbytek všeho kovového) 
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2003 2004 vrátnice (2004) 
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pro dávky prý musí, protože je bolí 
záda a nemohou pracovat, tady ale 
vykopali desítky metrů, aby se do-

stali ke kabelům (2003) 

rekultivace v roce 2009 
(2010) 

 

 
 
 
 
 

beztrestné plundrování jáchymovských soukromých majetků 
(miniseriál k obecnému českému jevu „nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, nikoho to nezajímá“ a v konečném 

důsledku – nikdo nic nezmůže) 
 

  

Umíte si představit bydlet v tomto jáchymovském domě bez krytiny na střeše? Jeho obyvatelé ano (nebyl jejich), 
pouze se přesunuli do přední části domu, kde si už ale nedovolili ukradnout kovovou krytinu, neboť tato část 

střechy je vidět z náměstí. Myslí jim to, co? 
(mimochodem, dům je zapsaná nemovitá kulturní památka, duben 2007) 



 

   

další jáchymovská ruina (plynofikovaná), kde vše kovové skončilo ve šrotu, trámy a prkna někomu v kamnech 
(2004 a 2007) 

  

pro změnu vypálená jáchymovská ruina pod šachtou 
Svornost (2007) 

pamatujte, když jdete krást, nesmíte nikde zanechat 
otisky prstů (2006) 

  

  



 

  

tzv. Modrák, nejprve zbavený všeho přebytečného (zejména kovového), poté doupě jáchymovských feťáků, hořel 
po tomto požáru ještě několikrát, přestože okna a dveře byla konečně zazděna (2004, požár 2007) 

  

srolovat cizí plechovou střechu uprostřed města, na 
dohled od policejní stanice, zde není žádný problém 

(Jáchymov, 2007) 

i když si sami „dopadnete“ zloděje, nakonec se jim nic 
nestane a škodu vám nikdo nenahradí 

(Jáchymov, 2008) 

Tak co, je ve městě Jáchymově opravdu možné důvěřovat tomu super akčnímu „Pomáhat a chránit“ a ministru 
Kocábovi? 

 
Podivné je i to, že na městské strážníky prý město nemá prostředky. A zdejším voličům to kupodivu nevadí. 

 

 
 

  
Jáchymovští nezaměstnaní nezahálejí, např. z Německa 

dovezou co mohou. To, že jde o odpad cizího státu, 
nezajímá nikoho ani na hranicích, ani ve vnitrozemí. 

(Jáchymov, 2006) 

„Oloupání“ ukradených kabelů na čistý kov je náročná 
práce. Proč si při ní neudělat pohodlí? 

(Jáchymov, 2003) 



 

  

i snaha města ponechat na veřejném prostranství lavičky dopadla dosti tristně… 
(Jáchymov, 2002) 

 


