
Věčný Syn boží, který vstoupil také do svobodného horního města Jáchymova se slovem své milosti, 
ráčiž zachovat co nejmilostivěji tuto slovutnou obec při čistém učení proroků a apoštolů a otevřít svou 
dobrotivou ruku nad našimi žilami a své bohaté požehnání z poupat argentitu, ryzího stříbra a krás-
ného stříbrorudku do nich nechat stékat a kapat a nás kromě toho nechat vést tichý a klidný život ve 
veškeré blaženosti, počestnosti a oddanosti, aby Bůh v těchto horách Sudetských a Českých byl vele-
ben a naše děti a potomci byli zachováni při čistém učení a zdědili s námi zde chléb vezdejší pro 
dobrou potřebu a tam pak věčný život. Skrze Ježíše Krista, syna božího a Mariina, našeho jediného 
velekněze a milého pána, budiž chválen na horách a pahorcích, nad zemí a pod zemí, zde a po celou 
věčnost. Amen. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Jáchymov (St. Joachimsthal) 
 
Roku 1512 se pokoušeli dva horníci, Lazar Bach z Geye-

ru a „starý“ Oesser z Ostrova, po nálezu první žíly se slabým 
stříbrným zrudněním, razit štolu do Schottenbergu (dnešního 
Zámeckého vrchu), ale bez valného úspěchu. Pro nedostatek 
finančních prostředků museli práce na Nálezné štole (Fund-
grübere Stollen) ukončit. Financování prací se proto roku 1516 
ujal majitel ostrovského panství, hrabě Štěpán Schlick. Najal 
horníky i odborné poradce (Heinricha Könneritze a Maxe 
Pusche ze Saska) a za účelem založení těžařské společnosti se 
spojil s Hansem Pflugem z Rabensteinu, Alexandrem 
z Leisniku, Wolfgangem ze Schönbergu a Hansem Thumshir-
nem z Annabergu. Již „po dvou látrech“ hloubení (látro = 
192 cm) v Nálezné štole (ve staré nálezné jámě Sv. Tří králů), 
se narazilo v cementační zóně žíly Fundgrübner na bohatý 
zdroj stříbrné rudy. 

Tak zní strohá fakta o doloženém počátku jáchymovského dolování, potažmo o Jáchy-
movu jako takovém. Nelze však vyloučit, že v době, kdy bylo již dlouho kutáno v dolech 
u Přísečnice, Krásna, Horního Slavkova i na panství Teplá, bylo dolováno i v zalesněných 
horách okolo Jáchymova. Tyto izolované pokusy však pravděpodobně, když křižácká vojska 
pronikla do Čech a několikrát zpustošila plzeňský a loketský kraj až k nejzazší hranici země, 
bez povšimnutí zapadly. 

Obohacená zóna jáchymovských rudních žil, nalézající se 
hned „pod drnem“, byla bohatá ryzím stříbrem a ušlechtilými 
rudami stříbra (zvláště argentitem). Poněvadž zrudnění bylo 
sloupcovité, střídaly se úseky bohaté s chudšími a jalovými. 
Při dobré znalosti havířského řemesla, a při troše štěstí, mohl 
i horník „v hodině zbohatnout“, neboť „stříbro jakoby vyrůsta-
lo z kutací šachtice a dalo se získat nepatrným nákladem“. 

Do dosud poklidného horského údolí se překotně valily 
tisíce lidí, jejichž jediným cílem bylo zbohatnout. Za havíři 
přicházeli řemeslníci, obchodníci, těžaři i spekulanti, a celá 
tato změť lidí vytvořila svou prací v neskutečně krátké době, 
v tomto dosud nehostinném a zalesněném údolí, město. Bě-
hem krátké doby (do r. 1519) v původně liduprázdné osadě 
stálo na 400 domů. 

V důsledku „stříbrné horečky“ nastala v „Údolí“ neuvěřitelně rozsáhlá těžební a stavební 
činnost a význam rodícího se města se rok od roku zvyšoval. Bylo načase pro něj konečně 
nalézt i název. Hornické sídliště, vzniklé v prostoru někdejší osady Conradsgrün, proto bylo 

jáchymovský městský znak 

Šlikovský znak 
(1520-1546) 



 

o čtyři roky později povýšeno králem Ludvíkem Jagellonským na svobodné horní město a na-
zváno Údolí Sv. Jáchyma. Týmž privilegiem ze 6. ledna 1520 byl městu udělen i znak, kde ve 
druhém poli byly vymalovány šlikovské symboly. Celý štít drželi štítonoši – svatý Jáchym 
a sv. Anna. 

 

   

  
podpis a pečeť krále Ferdinanda na listině, rozšiřující práva svobodného horního města Jáchymova 

(Jáchymov-muzeum, 2005) 

 
Dne 15. července 1546 opětovně potvrdil král Ferdinand I. městu všechna privilegia, ale 

jeho znak pozměnil ve tvar dodnes užívaný. Přitom odstranil především šlikovské symboly, 
neboť ze svobodného horního města se stalo město královské. Ferdinand Habsburský získal 
bohatý Jáchymov pro královskou korunu. 

Hornickým osadám byla s oblibou dávána jména světců, 
na jejichž ochranu se horníci, díky svému nebezpečnému po-
volání, spoléhali. Pojmenování nového města bylo údajně zvo-
leno podle vzoru již existujících saských báňských měst – An-
nabergu a Josdorfu (Jöhstadt, Josephstadt) – aby byla doplně-
na neúplná svatá rodina (sv. Jáchym byl manželem sv. Anny, 
podle které byl pojmenován Annaberg, a otcem Panny Marie; 
sv. Josef, po kterém se jmenuje Josephstadt, pěstoun Ježíšův, 
byl manžel P. Marie, podle které byl o pár let později nazván 
Marienberg). Méně líbivá verze vychází z předpokladu, že 
roku 1516 byla vyhloubena jáma Joachim – údajně za býva-
lým domem č.p. 422 (v těsné blízkosti Špitálního kostelíku), 
podle něhož byla rychle rostoucí osada pojmenována. 

Správa města pro rok 1516 byla svěřena Nickelu Lant-
zendorfovi, prvnímu jáchymovskému rychtáři. Téměř každý další rok je pak spojen se jmé-
nem nového rychtáře či purkmistra. Dohled nad organizací dolování byl svěřen Albrechtu 
Beckovi, který byl 14. července 1516 jmenován hormistrem. Nová funkce horního hejtmana 
byla svěřena v roce 1517 Kašparu Sachsovi. Po jeho smrti byl r. 1519 jmenován do úřadu 
horního hejtmana Heinrich Könneritz, který se zároveň stal i prvním „nejvyšším“ jáchymov-
ským mincmistrem, neboť chod mincovny řídil jemu podřízený mincmistr. 

Ferdinandův znak 
(1546-dosud) 



 

(Ve psaných textech se používalo mnoho obdobných názvů města – Jochnstal, Jachmtál, 
Joachimsthál (1520), Jachmstál a sant Joachimstal (1522), dále Jochimstál (1525), Perkwerch 
Joachimsthal či Jochmtál (1526), Joachmtál (1565), S. Jochimbsthal (1567), Bergstadt S. Joa-
chimstahl (1602), následuje Joachimsthal, Jochenstal, Vallis Joachimica (1785) či Bergstadt 
Joachimsthal a St. Joachimsthal (1847). V roce 1854 byl úřední název Stadt Joachimsthal – 
město Jachimov, v roce 1886 Joachimsthal – Jáchymov, v letech 1898-1923 S. Joachimsthal – 
Svatý Jáchymov.) 

 
 
 
 

 


