
Nejlahodnější pastva duše jest pozorování přírody, poznání nejlepších umění a věd a osvojení si 
ctností. Cvičí-li se duše v těchto nejlepších věcech jest nasycena hody dobrých poznatků, takže již ne-
má po ničem jiném touhy. 

Agricola (Bermannus) 
 

Horsko-městské kouzelno i trudno 
 
Zavítáte-li sem někdy, přemožte pohodlnost a vylezte na kopec, třeba na Klobouk. Pro-

jděte se Císařskou alejí a shlédněte dolů, na město Jáchymov. Na Údolí, budící dojem, že ho-
díte-li na jedné straně kamenem, rozbijete okno na protější stráni. Kde příkré svahy, svírající 
horské údolí, berou dech. Kde korálky domků, vzájemně se tulících tak, aby zbytečně neunikl 
ani jediný joule energie, jsou navěšeny na terasách nad sebou, v uličkách pádících po vrstev-
nicích. Kde tíhu ulic stěží přemáhají mohutné opěrky, aby štít vrostlý do štítu, domek jako 
domek, neutrpěly ve svorné jednotě. Kde málokoho napadne natřít svůj domek jinak a odlišit 
se tak od těch druhých. Kde torzo čehosi se tváří jako hrad, asi tak, jak romantický hrad má 
vypadat. Kde vůkol něho dodnes povívá šepot jeho stavitele panu Šlikovi: „Tam na tom kopci 
postavím dvě věžičky, aby jen tak visely ve vzduchu, protože zdola se to bude krásně vyjímat.“ 
Kde pod shovívavým dohledem toho hradu nehradu se rozvaluje rozložitá radnice, zčásti za-
krývající honosnou budovu někdejší královské mincovny, což zle rozlítilo krále Ferdinanda. 
Kde se na jižním konci města skví lázeňské objekty a pohled přitahuje nevšední Panorama, 
kdysi zvaná Nová Amerika. Kde v severním závěru údolí ze zemského nitra vyrůstá vznosná 
silueta železné těžní věže a jakoby sám pro sebe, s nesmírným úsilím a vitálností, se k nebi 
vypíná majestátní duchovní dóm. Kde nejen zdejší je schopen postřehnout na okolních sva-
zích hranici mezi deštěm a sněhem, i hranici mezi ročními obdobími. Kde totiž na jednom 
konci už kvete jaro, kdežto na druhém se brodíte závějemi. 

Nezdá se vám to, hledíte na horský urbanistický skvost. To město nemá chybu. Snad 
právě proto si svůj kalich hořkosti bude muset vypít až do dna. I vlezlé paneláky vstřebalo, 
jako by s nimi bylo od samého počátku počítáno. Doceníte-li navíc kompozici letité lyžařské 
sjezdovky nad nejstarší dochovanou jáchymovskou stavbou Špitálního kostela, i roztroušená 
stavení na široce otevřené náruči jáchymovského Nového Města, zatne se vám do mysli ne-
odbytná pochybnost, zda tím pravým důvodem pro založení města byl vskutku drahý kov. 
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A co řeknete na to, že město srůstá se svým prostředím i hloubkou. A sice hloubkou až 
sedmi set metrů pod úrovní svých nejsvrchnějších ošlapaných chodníků. Podivuhodným pod-
zemním labyrintem, kde kladivy, krumpáči i dynamitem po staletí nedávali ani na okamžik 
oddechnout vzdorovité skále tisíce lidí. Kde každá další generace v podzemí něco kutila, 
zkoušela, měnila, zakládala, rozšiřovala i nedodělala. Nacházela i marně hledala bájné pokla-
dy, hýřila i zoufala si. Kdy každý nově sestoupavší pokračoval ve starém díle, vedle něho 
i skrze ně, jako stavitel na nové stavbě na starém zdivu, nebo když něco shořelo. Prorůstající 
krystalizace slepence dob zanechala v obludném podzemí chodbičky i chodby, rozměrné jámy 
i na prst silné šklábiny, skromné boží kaple i koňské stáje. Zatímco kunstmistři zápolili s pod-
zemními vodami, učenci se snažili z kamene vyčíst co se jen dalo, aby pro nadzemce přeložili 
a navěky uchovali nesrozumitelnou, nesouvislou, přesto výmluvnou historii kamenného hně-
tení. Konečně, sloupec sedmi stovek metrů hornin obnášel vedle lačně chtěného i myriády 
intimních doteků rukou, které jako odpadky lidského života sedimentovaly na povrchových 
hromadách, ze kterých se dnes sypou náspy silnic. 

 

   

   

   
zase Jáchymov 

 
Budete-li chtít špacírem obkroužit město vyjeví se vám terén, který se tváří divoce i pod-

manivě vábně. Vůkol vytušíte bývalá pole i zelinářské zahrady, spatříte pojmenované hory 
i bezejmenné kopce a pahrbky, zdoláte prudké srázy, střídmé svahy i mírné stráně, nakoukne-
te do táhlých údolí, sevřených roklí a úzkých úžlabin, strží i proláklin, vyhnete se skalám 
a skaliskům i neprostupným houštinám, projdete vzrostlým lesem i přes šťavnaté louky, mine-
te plácky s kopřivami či malinami, ignorujete nestoudně obnažené haldy a zavalené díry, obe-
jdete nacucané močály i vyschlé rybníky. 

A až unaveni usednete na mezičku lásky, zastíněnou stromkem či vzrostlou alejí, zasníte 
se, a hned se vetře imperativ. Tady by se mělo bydlet za odměnu! Pak udiveně zakroutíte hla-
vou nad místními, kteří na tomto úchvatně členitém území nedokázali uchovat a povznést 
jedno z nejkrásnějších hornických měst na světě. Místo, kde se monument nesmírné místní 



 

typičnosti lyricky snoubí s krajinou scenérií. Srůstají, ale nesměšují se. Jsou klenotem i slav-
nostním vjezdem do náruče hor. Náhoda, která pouze zřídka tvoří divy! 

 

   

   

   

   

   

   



 

   

   
… a i tohle je Jáchymov 

 
Je to tady tak krásné, až člověka mrazí. Máte-li oči otevřené, uvidíte krajinu, která ještě 

není zcela znásilněna rukou člověka. Krajinu, které zůstala geologická i biologická skulptura 
z časů před potopou světa. Proto se nechce věřit, že je nadále možné ignorovat výjimečné. 

Budoucnost města je v lázeňství a turistice. V turistice nejen zimní, nýbrž celoroční. Já-
chymove, važ si návštěvníků, udělej pro ně maximum. Pro začátek by stačilo málo. Nekom-
promisně vyžadovat slušnost na veřejných prostranstvích, dodat pár základních informačních 
tabulí k městským památkám, a další se polehoučku dostaví samo. Kdyby tak ještě Lázně 
zprůhlednili nejen plechová vrata strojovny svého dolu, aby kolemjdoucí mohli zhlédnout 
jeho tepající srdce či zaústění ocelové konstrukce věže do dýchavičného jícnu světově nejstar-
ší uranové jámy, by pro začátek i z jejich strany stačilo. Co by asi tak stálo vybudování něko-
lika naučných stezek po staleté historii? Co by asi tak stála výchova místních patriotů? Aby se 
zde opět žilo, ne pouze přespávalo! 

A při tom. V anketě Top 100 serveru Aktuálně.cz, tj. sto českých nej světového význa-
mu, byly (stav 28. 7. 2006) v jedné z pěti kategorií (Průmysl a obchod) zařazeny mezi dvacet 
českých nejreprezentativnějších zajímavostí světového významu hned dvě položky 
z Jáchymova. Jednak první světové lázně s radioaktivní vodou, jednak jáchymovská mince 
– tolar, která se pro svou kvalitu a proslulost stala i vzorem pro americkou měnu. Je to snad 
málo? 

Zdejší politici i úředníci si snad ani neuvědomují, že věci jako turistická infrastruktura 
jsou jejich  starostí. Zdejší politici i úředníci si snad ani neuvědomují, že památky jsou hnací 
silou turistického ruchu. Evidentně nemají ponětí, že turisté celého světa s oblibou vyhledáva-
jí němé svědky historie, aby nejen potěšili zrak, ale i polaskali duši. Evidentně nemají ponětí, 
co by se tady z toho dalo udělat, proto je to tady doposud nepochopitelně chudé a jaksi stra-
nou. Krajina dolů a lázní, vůní a čerstvého vzduchu, lesů a hor. Starý kroj se tu sice neudržel, 
přesto byl tenhle kout naší země dějinně předurčen pro zvláštní slávu. Zbývá tolik ještě neob-
jeveného. Jen až na to místní přijdou a naučí se s tím moudře zacházet. Pak nebude důvod, 
aby to tu nebylo stejně navštěvované, jako stříbrná či lázeňská alpská údolí. 

 
Jáchymov. 

 
Dnes naše nejvíce nedoceněné město! Nejzanedbanější město republiky! 

 
Naše společná Ostuda! 



 

  

Všemi zatracovaní komunisti už v daleké minulosti 
pochopili, že součástí civilizovaného města jsou veřej-
né záchody. Dnes je na radnici zastoupeno nejméně pět 
osvícených partají a zatím to nedošlo ani jedné z nich. 
Asi to „učit se, učit se, učit se“ by se nemělo ideologic-
ky nálepkovat, ale důsledně aplikovat. 
Cestovnímu a jinému ruchu zdar! 

(2010) 

Všimněte si, že ani celostátním politikům ruiny nevadí, 
dokonce na ně bez uzardění vylepují volební plakáty, 
konkrétně KDU-ČSL (věřte, nevěřte, její předseda 
Cyril Svoboda má nedaleko chalupu a kolem těchto 
a podobných jáchymovských ruin musí projet vždy, 
když jede na mši do asi 100 m odtud vzdáleného koste-
la sv. Jáchyma). Amen! 

(2010) 

 

 
tak takhle to snad už dalších 20 let fungovat nemůže… 

 



 

 

Ne, nejste v Anglii, ještě pořád se i v Jáchymově jezdí vpravo. Jenomže tady si i na jedno-
směrné mezinárodní silnici můžete dovolit zaparkovat v protisměru a nikomu to nevadí. Za 

povšimnutí stojí i zdejší péče o chodníky. Zatímco silnice má suchý asfaltový povrch, chodník 
připomíná horolezecký terén na himálajském ledovci. Na dohled od městského úřadu. 

(2006) 

 

I když se sníh uklidí, zkuste jít bez obav s kopce po neposypané ledovce. 
(2006) 

 


