
I s dobrou znalostí historie je nemožné předpovědět budoucnost! 
 

České hornické etapy 
 
Obecnou provázanost hornictví s dějepisem naší vlasti 

snad nejlépe vystihl Kašpar Sternberg (mj. zakladatel Národ-
ního muzea v Praze): „Historie Česká jest historií českého 
hornictví veskrze protkána, takže nelze jest odloučiti tuto od 
oné.“ 

Prastarou dobu českého hornictví si velice oblíbil pověst-
ný český kronikář Václav Hájek z Libočan. Svou Kroniku 
českou psal v první polovině 16. století (vydána 1543), za 
panování krále Ferdinanda I., takže nelze vyloučit, že byl 
ovlivněn novým rozvojem dolování v Koruně české, kdy uva-
dající lesk kutnohorských grošů střídal cinkot jáchymovských 
tolarů. 

Na základě praktických poznatků, kronikářských prame-
nů (zejména kroniky Kosmovy ze začátku 12. století a Dali-
milovy ze začátku 14. století) a lidových tradic se snažil zapl-
nit všechny dosavadní mezery české historie. Vypravování Hájkovu nelze upřít pohádkářskou 
zábavnost, neboť jeho obrazy jsou vykresleny tak sugestivně a dopodrobna, jako by se osobně 
všeho účastnil. Přestože historik Palacký Hájka kritizuje, obsahuje kronika mnoho pravdy. 
Nejvíce si Hájek oblíbil kněžnu Libuši a její prorocká ústa. Kněžna věští slávu téměř všem 
dolům, které se do doby Hájkovy těšily velkému rozkvětu (Jílové, Kutná Hora, příbramské 
Březové Hory, Krupka). Pouze jáchymovské doly ignoroval, neboť mu nebyl umožněn pří-
stup k aktuálním informacím v zemských deskách. 

Doba nižádných zpráv o hornictví, doba pouhých bájí, trvá nejen až do konce prvního ti-
síciletí, ale přetrvává více méně i první dvě století druhého tisíciletí. Teprve třináctým stole-
tím počínaje je věrohodně zachycena první a zároveň zřejmě nejskvělejší doba českého hor-
nictví, která trvala asi dvě století. Jihlava s Brodem (Havlíčkovým) položily základ českému 
báňskému zákonodárství, Jílové bylo doslova zlaté a nade vším zářila hvězda českého králov-
ství – stříbrná Kutná Hora. 

Po devastujících válkách husitských nastala etapa druhá. Doba jednak usilovného obno-
vování zanedbaných a zničených dolů dřívějších, jednak zakládání dolů nových. Doba počína-
jící nástupem Jiříka z Poděbrad a charakterizovaná snahou dobývat kromě zlata a stříbra také 
jiné kovy. Doba, která se s netrpělivým očekáváním nového začala ke starému obracet zády. 
I samotná Kutná Hora, „český klenot“, se již nedomohla své dřívější slávy. V jakousi, ale pře-
ci jen skromnější náhradu, začaly vzkvétat doly jáchymovské, „perla hornictví“, které proslu-
ly i zavedením Jáchymovského horního řádu. V Rudohoří (Krušných horách) se na řadě míst 
vedle stříbra začal kopat cín. Nastává evoluce českého chemického průmyslu, jejímž em-
bryem byly kamenec a „vitriol“ z kyzových břidlic. Poprvé bylo využito i kamenné uhlí. I tato 
druhá doba trvala dvě století. I tuto dobu ukončila válka – třicetiletá. 

Tato válka měla na dění v zemích Koruny české dopad snad ještě osudovější, než války 
husitské. České hornictví přišlo téměř na mizinu, protože kromě válečných pohrom na ně do-
lehl i dovoz „levných“ drahých kovů z Ameriky. Nastává doba třetí, kdy dřívější leží buď 
ladem, nebo jen živoří. Dosud nepřetržitý vývoj hornické historie a horního práva se přetrhl, 
české hornictví si muselo hledat základy nové. Od poloviny 17. století do poloviny 19. století 
ustupuje těžba drahých kovů do pozadí. Potenciál Příbramsko-Březohorský dosud dřímá, 
k nástupu se hotoví dolování obého uhlí. Mimo tento i předchozí čas se nepřetržitě vyvíjí čes-
ké železářství. 

 
Kašpar hrabě Sternberg 



 

Od poloviny 19. století (kolem r. 1850) nastala jak v českém hornictví, tak i v českém že-
lezářství nová epocha. Technický pokrok nastolil etapu ryze kapitalistické velkovýroby. Po-
honnou sílu zvířecí a vodní nahrazuje pára, později se přidává elektřina. Tuto čtvrtou dobu 
hornickou charakterizuje jednak nástup rudných dolů Příbramsko-Březohorských, jednak ne-
vídaný rozvoj dolů černo i hnědouhelných. Zpočátku nesměle se přidávají jáchymovské doly 
na uran, aby nakonec radiové období jejich těžbu zmnohonásobilo. Železářství se vyznačuje 
velkovýrobou železa ve vysokých pecích pomocí černouhelného koksu a jeho zkujňováním na 
ocel. Slibně se rozvíjející 4 etapu po necelých sto letech ukončila – druhá světová válka. 

 

 

mapka dolů v okolí Příbrami na konci 19. století 

 
Nová, už pátá doba, datovaná rokem 1948, uvedla na pravou míru, jak velká může být 

velkolepost „velkovýroby“. Předchozí kapitalistická byla jen odvarkem toho, co začal před-
vádět lidově-demokratický stát. Jako houby po dešti se rozmnožily jáchymovské uranové 
šachty, kterým vbrzku přestaly stačit pouhé Krušné hory. Netušeným obzorům „mírového“ 



 

využití atomu otevřela náruč celá republika a „uraňáci“ byly brzy prakticky všude doma. Ura-
nové šachty, šurfy, rýhy a vrty rozryly kopce, pole a louky nejen tam, kam dohlédl praotec 
Čech. Kde zůstalo místečko volné, obsadily ho doly rudné nebo šachty uhelné. Hledalo se 
cokoli, hlavně, aby toho bylo hodně. Cílem snad bylo obsáhnout celou periodickou tabulku. 
Cín, wolfram, molybden, železo, mangan, olovo, zinek, měď, zlato, stříbro… Bachratěly díry 
kaolínové, celé kopce mizely ve chřtánech cementáren nebo se podrtily na náspy silnic. Vel-
kovýrobu dovršila nejvelkovýrobnější hnědouhelná velkorypadla, která velkovyrýpala takové 
velkodíry, že by je nezaplnil ani neřád celého světa. Socialistický systém vysílený neustálým 
hlodáním a kopáním se finančně unavil a na přelomu 80. a 90. let se přestal v zemi šťourat. 
Nový nadnárodně-socialisticko-kapitalistický režim si ponechal pouze třešničky na dortu. 
Velkorypadla. Ostatní zásoby odepsal a drtivou většinu dolů zavřel, jakoby ekonomická krité-
ria přestala platit. Předlouhá doba českého horničení se naplnila. 

 

  

velkorypadlo v sokolovské uhelné pánvi pod Krušnými horami 
(2006) 

 
Historie českého hornictví je tedy velmi pestrá a sahá až k samým počátkům vzniku stát-

ního útvaru českých zemí. Během této předlouhé doby zažilo naše hornictví nejen tučná údo-
bí, nýbrž i velmi chudá. Bohaté etapy byly spjaty s rozšiřováním těžby a zvyšováním produk-
ce, sporá období vedla k útlumu těžby a zavírání dolů. Útlum českého hornictví, který nastal 
v 90. letech 20. století, je co do rozsahu útlumem zcela ojedinělým, neboť změna politické 
situace vedla k masovému uzavírání dolů jak v uranovém, tak i rudném hornictví, a to zcela 
živelně a evidentně bez náznaku jakékoli koncepce (vzpomeňme např. i na obdobně bezkon-
cepční likvidaci školek, neboť u našich moudrých zřejmě převládl názor, že děti se už nejspíš 
rodit nebudou). Politická a hospodářská změna vedla k poklesu výroby a recese zvláště těžké-
ho průmyslu se zákonitě promítla do energetiky, takže následné odstavování kapacit zname-
nalo postupné snižování těžby i černého a hnědého uhlí. Celospolečenská transformace navíc 
vyvolala silný tlak na zlepšení životního prostředí nejen v dolových územích a přinesla i obrat 
ve vnímání hornictví. Současnost na po staletí protěžované a důležité odvětví pohlíží pouze 
jako na specifický nástroj minulého režimu a hornictví samotné je lidmi hodnoceno zcela ne-
gativně. 

Přestože geopolitická rizika plynoucí ze závislosti na dovozu energetických surovin rok 
od roku neustále stoupají, lze se jen podivovat, že útlum dolů u nás stále přetrvává. Mrazivé 
lednové (2009) probuzení do reality ukrajinsko-ruské cenové bitvy spojené s utažením kohou-
tů ruského plynu ale otřáslo dosud bohorovným klidem jak západních politiků, tak kupodivu 
i našich. Zbrusu nový návrh energetické politiky našeho státu do roku 2050 začal náhle počí-
tat s další těžbou uhlí i jádrem. Ačkoliv ještě na konci roku 2008 vláda řekla, že nechce povo-
lit další těžbu uhlí, které leží za územními limity a ohrožuje další existenci obcí hlavně na 
Mostecku, v nové energetické politice stejná vláda už prakticky s tímto uhlím počítá. Zároveň 
chce vláda umožnit stavby dalších jaderných elektráren a těžbu uranu, jehož zásoby máme 



 

přinejmenším na dalších 50 let. Aby hned nevylekala už dávno odepsané obyvatele Horního 
Jiřetína a Černic, formulovala nezbytné prolomení limitů těžby velmi kulantně. V návrhu sa-
mém není přímo řečeno, že se mají limity těžby uhlí prolomit, nýbrž, že by se měla „… maxi-
málně zvýšit dostupnost domácích energetických zdrojů – hnědého a černého uhlí, uranu 
a obnovitelných zdrojů“, ovšem s podstatným dodatkem, že se mají „uvolnit i všechny záso-
by“. Pro nezasvěcené je třeba dodat, že většina zásob hnědého uhlí bohužel leží za zmíněnými 
územními limity. Tentokrát se naši politici strefili do vkusu nesourodého soustátí, neboť 
umožnění přístupu k domácím zásobám energetických zdrojů se přes noc stalo koncepcí celé 
Evropské unie. Radují se těžaři, teplárny a průmyslové kolosy, naříká Ministerstvo životního 
prostředí, přestože dodnes nebylo schopné dodat jakoukoli plnohodnotnou alternativu, komí-
novou daň v to nepočítaje. 

 

 

mapka dolů v okolí Jáchymova na konci 19. století 

 
Hornictví dneška nemá na růžích ustláno, přestože společně se zemědělstvím stojí na za-

čátku všeho, neboť bylo, je a vždy bude vstupním faktorem každého základního výrobního 
cyklu. Byl si toho vědom už Agricola. Hornictví neustále bylo nedílnou součástí rozvoje naší 



 

společnosti. Úpadek hornické činnosti vždy předznamenával období válek a s nimi spojenou 
hospodářskou a politickou nestabilitu státu. Upevňování české státnosti a hospodářský růst se 
naopak kryly s obdobími prosperity báňského podnikání. Tak, jak jsme na tom dnes? 

Před téměř 200 lety Kašpar Sternberg charakterizoval běh historie českou kotlinou slovy: 
„Kdo měl zdravé paže, byl horníkem.“ Jakou diagnózu by stanovil nyní? 

 
 
 
 
 
 

 


