
Měl teď nepředstavitelnou moc, ale vůbec žádnou fantazii. Nic víc si nevymyslel. Místo ohně se tu 
rozbujel průvan, chlad a nemoci. Čeleď tam přestala bydlet. Chtěl usnout, ale probudil ho ohlušující 
slavičí zpěv. Zahnal ptáka kamením a šel si lehnout do zámku. 
„A už je toho dost,“ rozkřikl se Hans Heiling a svolal duchy. „Všechno zbourat,“ rozkázal jim. „Ať 
z těch paláců a věžiček a zahrádek a slavíčků a princezniček nezůstane kámen na kameni!“ 
Duchové povzdychli a plivli si do pařátů. V kouři a rachotu, v hromech a blescích se bortilo největší 
a nejkrásnější město na světě. 

Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny) 
 

Perspektiva horského města 
 
Je vskutku tristní, nedojde-li k zásadnímu obratu. Už po 16 letech „nového“ hospodaření 

město doklopýtalo k hranici bankrotu. Město na prodej, dodnes hlásá nejedna cedule za špi-
navými okny chátrajících budov. Jáchymovští obyvatelé si snad vůbec neuvědomují, že „hos-
podaření“ jimi volených představitelů každého z nich připravuje o nemalé peníze. S chátráním 
města klesá hodnota i jejich nemovitostí a je čím dál tím těžší vůbec někoho přesvědčit, aby 
sem investoval byť i malý peníz. 

 

  
FOR SALE, NA PRODEJ 

(tak nyní to zcela určitě půjde za ty požadované milióny na dračku) 
 

(vlevo tři vybydlené renesanční domy, které Radnice prodala za 5,5 tisíce korun, vpravo zcela vydrancovaná 
a z poloviny zbořená, přitom ještě relativně nedávno funkční prádelna) 

(2010) 

 
Aby toho nebylo málo, tak již tolikrát znásilněné město se dočkalo dalších nájezdníků. 

Tentokrát ale nelze vinit ani generála Bannera, jehož švédská vojska zde za třicetileté války 
vyplundrovala co se dalo, ani netečné bolševiky. Na tapetě je celospolečensky blahosklonně-
vlažný postoj k sociálně-patologickému způsobu života některých našich spoluobčanů, které 
neuvidíte opravit si dům, které neuvidíte blaženě se nadýmat na čerstvě zryté zahrádce. Ani 
jejich okna nemívají obvyklé záclonky, zato hluku a odpadků je všude kolem nich habaděj. 
Cizí majetek jim není cizí, zákon znají a vyžadují jediný. Dávky. 

Počátkem 20. století se přičiněním jáchymovských občanů přeměnil dům č.p. 73 v měst-
ské muzeum. Dnes to je ruina. Tato nemovitá kulturní památka, číslo rejstříku 30994/4-3586, 
tj. měšťanský dům pocházející z roku 1540, byla vyhořena 30. 4. 2003. Prý proto, že „nájem-
níci“ nosili popel na půdu, namísto do popelnice. Další příklady není možné kvůli limitova-
nému rozsahu textu uvádět, protože by vydaly na vytištění samostatného tučného průvodce 
jáchymovskými ruinami. Pouze se hodí doplnit, že tento a sousední dva domy (v jednom 
z nich bylo svého času děkanství), „prodala“ Radnice jakémusi soukromníkovi za pět a půl 
tisíce korun českých. No, nekupte to! 

 



 

  

nejmenší dětičky tzv. sociálně vyloučených občanů se 
nudily, tak za odpoledne rozebraly kamennou zídku 

u bývalé Královské mincovny 
(září 2004) 

výrostci asi potřebovali na svačinku či fet, tak se snaži-
li utrhnout měděný parapet na okně muzea, měděné 

svody z okapů už dávno ukradli 
(duben 2005) 

 
 

  

nevinně to začíná… 
(31. 5. 2002) 

(je to asi 50 m daleko od městského úřadu) 
(31. 5. 2002) 

 

  

… a i když se to nezdá… 
(30. 4. 2003) 

… tragicky to končí 
(30. 4. 2003) 

 



 

  

výhled je nyní sice ničím nerušený… … přesto dosti tristní… 

  

… hle, nikde žádný popel…  … takže důvod vzniku požáru byl asi jiný… 

  

  

… i dlažba… … či zábradlí, jako na zámku 

 



 

  

střecha přesto zůstala odkrytá pět zim… … za nezájmu městských konšelů i památkářů 

 
Byly doby, kdy se zde i ty nejlepší lidské mozky 

ucházely o místo a přijmout je, bylo pokládáno za čest. 
I doby, kdy přední stránky světového tisku plnily zprávy 
o Jáchymovu. Podíváme-li se dnes, jak město vypadá, je 
zřejmé, že poválečný Jáchymov ze svého bohatství a vý-
znamu vytěžil pramálo. Tolary, marky i rubly jsou minu-
lostí, novou evropskou měnu zdejší Radnice nejspíš ani 
nepostřehla. Limitovaná městská kasa s českými ko-
runami prý stačí tak na záplaty největších děr. Opršelé 
a oprýskané fasády starobylých domů proto netečně při-
tahují maléry, dvorky jsou zanášeny střepy a plechov-
kami, zahrádky jak dlaň si stěžují, že tu ještě předevčí-
rem vonělo kvítí. Co píle by bylo třeba, aby to tu opět oživlo. Ach, co píle! 

Přežívající město se obnažuje jako děvka a pořád dál a dál odvaluje svou špínu, svůj roz-
vrat, svou otevřenou ošklivost, a hltavě stravuje zbylý optimizmus. Nelze to říci jinak. Město 
živoří jako nějaký ohavný nádor, jako malomocný. Kdyby mohlo křičet, slyšeli bychom za 
tichých a jiskřivých nocí jeho utýraný řev, který nás hluché všude obklopuje. To, co ještě před 
nedávnem bylo nadějně životaschopné, dnes nezdravě hnisá, drolí se, mění v sutiny. 

 

  

… zíráte na nejcennější část městské památkové zóny, 
na dohled z radnice… 

(duben 2006) 

… ale šli byste ve „světoznámém“ lázeňském městě po 
chodníku, i když pád rampouchů zrovna nehrozí? 

(duben 2006) 

 

 
dvorky často slouží jako obří popelnice 

(2001)



 

  

někdejší pýcha Jáchymovských dolů byla ještě po 
převratu plně funkční, včetně 70 mm kinosálu, ale pak 
se stala zdrojem „surovin“, nejspíše pro čínské hutě… 

(duben 2006) 

… a jáchymovští „odpovědní“ se po letech nečinnosti 
dokázali s typickou jáchymovskou invencí postarat 
pouze o „estetický“ plůtek (už je také rozkrádán na 
palivo), takže chodník chodce vyvede přímo na mezi-
národní silnici a nikomu to nevadí (prosinec 2008) 

 
 

  
ještě v roce 2003 měl Hornický dům okna a větší část měděné střechy, o pět let později je zralý k demolici 

 
 

  
cesta nejen do školy 

(i to, co kdysi postavily Jáchymovské doly, se dnes nezadržitelně rozpadá – schody se drolí, zábradlí „uhnilo“ – 
přesto jsou všichni „kompetentní“ v pohodě) 

(2006) 

 



 

  
Stavíte a máte poblíž travnatý svah? 

Pak si nedělejte starosti, kam s odpadem. V Jáchymově 
to nikomu nevadí. 

(2006) 

i jáchymovská městská památková zóna zajisté pamatu-
je lepší péči 

 
(2006) 

 

 

cestu, která je nejspíš stejně stará jako město samo, prohlásili konšelé za soukromou (aby se 
nemuseli starat o její údržbu), takže ještě bezohlednější soukromník ji promptně uzavřel 

(ustálené zvyklosti, jak vidno, respektovali i uranoví bolševici, kteří zde postavili několik „fin-
ských“ domků, ale cestu respektovali a zachovali) 

(2006) 

 
Co může město nabídnout? Těch nej, které by mohlo nabídnout bez nadsázky celému 

světu, zde lze nalézt tolik, že by se z toho zatočila hlava každému prozíravému starostovi 
v každém jiném městě. Nevěděl by totiž, čím se pyšnit víc. Základním předpokladem by ale 
musela být znalost historie města, které spravuje. Snad nejlépe to doloží jeden příklad. Před 
několika lety byl na prodej soukromý dům, ve kterém byly prováděny první radonové koupe-
le. Jde tedy o nejstarší léčebné zařízení tohoto typu na světě, což by logicky umožnilo zřídit 
zde muzeum lázeňství. Lůno zdejších Lázní. Kolébka všech lázní, využívajících radioaktivitu. 
Dům zakoupili vietnamští obchodníci. Přitom v Americe jsou ochotni pasovat na pamětihod-
nost i parcelu, kde si uplivl Bufalo Bill a někdo ho při tom uviděl. Mnohonásobná jáchymov-
ská ozvěna tvrdošíjně opakuje… 
 

Kupředu levá, kupředu levá, zpátky ni krok! 
 


