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Důl Svornost 
a štola č. 1 
Důl Svornost, nejstarší funkční důl v Evropě, byl od svého 
založení v roce 1518 až do 19. století jedním z hlavních center 
těžby stříbrných rud v Jáchymově. V polovině 19. století se 
stal prvním místem na světě, kde se ve  velkém začaly těžit 
uranové rudy. V roce 1864 narazili horníci v hloubce 500 m 
na pramen vody, v níž byl později prokázán vysoký obsah 
radonu. Pramen byl pojmenován na počest Marie Curie 
Sklodowské, která z jáchymovské suroviny izolovala v roce 
1898 první radioaktivní prvky radium a polonium. Těžba 
v dole skončila v roce 1964, dnes jej využívají místní lázně 
jako zdroj léčebné radonové vody.
Nedaleko dolu Svornost se nachází prohlídková Štola č. 1 
z 50. let 20. století, v níž se lze seznámit jak s technikou 
těžby uranových rud, tak i s částí dobývek na stříbrné rudy 
z 16. století. Podél hornického skanzenu u Štoly č. 1 vede 
8,5 km dlouhá naučná stezka Jáchymovské peklo.

Die Grube Einigkeit 
(Svornost) und der 

Stolln Nr. 1
Die Grube Einigkeit, die älteste funktionstüchtige Grube 
Europas, war ab ihrer Gründung im Jahre 1518 bis ins 
19. Jahrhundert hinein eines der Hauptabbauzentren 
der Silbererze in Joachimsthal (Jáchymov). Hier wurde 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit zum ersten 
Mal damit begonnen, im großen Maßstab Uranerz zu 
gewinnen. 1864 stießen die Bergleute in 500 m Tiefe auf 
eine Quelle, in deren Wasser später ein hoher Radongehalt 
nachgewiesen wurde. Die Quelle wurde zu Ehren Marie 
Curie Sklodowskas benannt, die im Jahre 1898 die ersten 
radioaktiven Elemente, Radium und Polonium, aus dem 
Joachimsthaler Rohstoff isoliert hatte. Der Abbau in der 
Grube endete 1964, heute wird sie vom örtlichen Kurbad 
als Quelle für das radonhaltige Heilwasser genutzt. 
Unweit der Grube Einigkeit befindet sich der 
Besichtigungsstolln Nr. 1 aus den 50er Jahren des 
20. Jahrhunderts, in dem man sich sowohl mit der 
Technik der Uranerzgewinnung als auch mit einem Teil 
der Grubenbaue für die Silbererzgewinnung aus dem 
16. Jahrhundert vertraut machen kann. Entlang des 
Bergbaufreilichtmuseums beim Stolln Nr. 1 führt der 
8,5 km langer Lehrpfad Jáchymover Hölle. 
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Der Erzreichtum, den das Erzgebirge in seinem Inneren 
behütet und der ihm auch seinen Namen gab, wissen 
die Menschen schon seit Urzeiten für sich nutzbar 
zu machen. Dies galt umso mehr, nachdem man im 
16.  Jahrhundert im Zentralteil des Erzgebirges Silber 
und noch andere Erze gefunden hatte. Wegen des 
Bergbaus kamen immer wieder neue Siedler hierhin, 
die glaubten, dass die erhofften Erzfunde all ihre Träume 
würden wahrwerden lassen. Nach und nach besiedelten 
sie das Erzgebirge und begannen dann, die umliegende 
Landschaft umzugestalten. Die gesamte Region wurde 
buchstäblich mit Stolln und Schächten durchbohrt. 
Es entstanden Siedlungen, Dörfer und Städte, die mit 
neuen Wegen und Wassergräben miteinander verbunden 
wurden. Zusammen mit dem Abbau entwickelten sich 
auch Technologien zur Verarbeitung der Erze, Handwerk 
und Handel blühten.
Eine ganze Reihe von Denkmälern, die den jahr- 
hundertelang betriebenen Erzabbau belegen, der auch 
im internationalen Vergleich von großer Bedeutung war, 
haben sich bis in unsere Tage hinein erhalten und setzen 
uns angesichts der Kenntnisse und Fertigkeiten unserer 
Vorfahren geradezu in Erstaunen. Begleiten Sie uns auf 
unserem Streifzug durch die Landschaft des Erzgebirges 
und besuchen Sie gemeinsam mit uns einige jener Orte 
und Plätze, die Bestandteil des UNESCO Welterbes 
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří sind und uns an die 
glorreiche Vergangenheit dieser Region erinnern.

Průmyslové 
a hornické památky
Krušných hor
Rudní bohatství, které Krušné hory ukrývají ve svém 
nitru a které jim dalo i jejich jméno, využívali lidé už 
od pradávna. Toto snažení se znásobilo s objevem stříbra 
a dalších rud v centrálním Krušnohoří v 16. století. Do hor 
se kvůli těžbě stěhovali noví obyvatelé, kteří doufali a věřili, 
že jim nálezy rud pomohou uskutečnit jejich sny. Začali 
osidlovat Krušnohoří a přetvářet okolní krajinu. Celé území 
bylo doslova provrtáno štolami a šachtami. Vznikaly osady, 
vesnice a města, které propojily nové cesty i vodní příkopy. 
Spolu s těžbou se rozvíjely technologie na zpracování rud, 
vzkvétala řemesla a obchod.
Řada památek, dokládajících po staletí trvající těžbu 
rud významnou i ve světovém měřítku, se dochovala 
do současnosti a díky nim dnes můžeme obdivovat 
znalosti a dovednosti našich předků. Pojďte se s námi 
projít krajinou středních Krušných hor a navštívit některá 
z míst, která jsou součástí památky světového dědictví 
UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a která 
nám slavnou minulost regionu připomenou.

Industrie- 
und Montandenkmäler 

des Erzgebirges
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Důl Mauritius 
Důl Mauritius na Hřebečné byl největším cínovým dolem 
v  české části Krušných hor, v provozu byl od druhé poloviny 
16. století až do roku 1944. V roce 2014 byl prohlášen za 
národní kulturní památku ČR. Součástí dolu Mauritius je 
i prohlídková štola Kryštof, která představuje autentický 
doklad těžby cínovce pomocí různých technik používaných 
v 16. až 18. století. V rozsáhlých úsecích jsou plně zachovány 
profily chodeb ražené pomocí želízka a mlátku. Na několika 
místech se dochovaly doklady ražby pomocí sázení ohněm, 
od poloviny 18. století pak byl při ražbě využíván střelný 
prach. Výjimečnou hornickou památkou je velká podzemní 
komora, do níž štola Kryštof po 262 metrech ústí – vyrubaný 
prostor s délkou 55 m, šířkou až 9 m a výškou kolem 15 m.

Die Grube Mauritius
Die Grube Mauritius in Hengstererben (Hřebečná) war 
einstmals die größte Zinngrube im böhmischen Teil des 
Erzgebirges, betrieben wurde sie ab der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts bis zum Jahre 1944. 2014 wurde sie 
zum nationalen Kulturdenkmal der Tschechischen Republik 
erklärt. Bestandteil der Grube Mauritius ist unter anderem 
der Besichtigungsstolln Christoph, der einen authentischen 
Beleg für den mittels der im 16. bis 18. Jahrhundert 
angewandten Techniken betriebenen Zinnsteinabbau 
darstellt. In den weitläufigen Abschnitten sind noch 
die Profile der mit Eisen und Schlägel geschlagenen 
Strecken erhalten, an einigen Stellen sind noch Belege 
für den Abbau durch Feuersetzen zu sehen. Ab Mitte des 
18. Jahrhunderts wurde dann beim Vortrieb Schießpulver 
verwendet. Ein außergewöhnliches Bergbaudenkmal ist 
die große unterirdische Kammer, in die der Stolln Christoph 
hineinmündet – ein 55 m langer, bis zu 9 m breiter und 
rund 15 m hoher Abbauraum.

Štola Johannes
Jedním z nejpozoruhodnějších rudních revírů v ČR je revír 
Zlatý Kopec – Kaff poblíž Božího Daru, kde se už před 
polovinou 16. století dobývaly rudy cínu, železa a mědi 
a od poloviny 19. století i zinku. Vyskytuje se zde nesčetné 
množství povrchových dobývek, drobných průzkumných 
jam i větších zabořených šachet a štol s mnoha odvaly. 
Největším dolem revíru Kaff byl důl Johannes zahrnující 
několik šachet, jež byly propojeny stejnojmennou 
odvodňovací a těžní štolou. Jde o mimořádně zachovalý 
komplex historických důlních děl a podzemních komor 
obrovských rozměrů, největší z nich má půdorysné rozměry 
60 x 20 m při výšce 10–12 m. Štola Johannes je přístupná 
veřejnosti, na povrch z dolu lze vystoupat i po žebřících 
někdejší šachtou, u jejíhož ústí se nachází funkční replika 
ručního žentouru.

Der Stolln Johannes
Eines der beachtenswertesten Erzreviere in der 
Tschechischen Republik ist das Revier Zlatý Kopec – 
Kaff unweit von Boží Dar (Gottesgab), wo schon vor 
Mitte des 16. Jahrhunderts Zinn-, Eisen- und Kupfererz 
abgebaut wurde. Man stößt hier auf unzählige obertägige 
Grubenbaue, auf kleinere Forschungsschächte, aber 
auch auf größere, eingestürzte Schächte und Stolln mit 
vielen Halden. Größte Grube des Reviers Kaff war die 
Grube Johannes, die mehrere durch den gleichnamigen 
Entwässerungs- und Förderstolln verbundene Schächte 
umfasste. Es ist dies ein außergewöhnlich gut erhaltener 
Komplex historischer Grubenbaue und unterirdischer 
Hohlräume riesigen Ausmaßes, deren größter einen 
Grundriss mit den Maßen 60 x 20 m und einer Höhe 
von 10–12 m aufweist. Der Stolln Johannes ist für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Über Leitern kann man auch 
durch den ehemaligen Schacht, bei dessen Mundloch sich 
eine funktionstüchtige Replik eines Handgöpels befindet, 
aus der Grube bis an die Oberfläche hinaufsteigen.
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Vlčí jámy
Velkolepým pozůstatkem po dobývání cínovce na 
Blatenském vrchu u Horní Blatné jsou tzv. Vlčí jámy – přírodní 
a kulturní památka, která je jedním z nejnázornějších 
dokladů historické těžby cínových rud v Krušných horách. 
Cínovec se zde těžil už od 30. let 16. století z řady strmých 
rudních žil, jejichž postupným vyrubáním přímo od povrchu 
se vytvořil unikátní soubor dobývek (pinek), zahrnující 
zejména vlastní Vlčí jámu vzniklou odtěžením žíly Wolfgang 
a sousední Ledovou jámu, jež je pozůstatkem důlních prací 
na žíle Georg. Rozlehlá Vlčí jáma je dlouhá 120 m, hluboká 
20 m a široká místy až 15 m, v jejích bocích jsou dosud 
patrné zbytky starých štol a komor. Výše položená Ledová 
jáma je rovněž asi 20 m hluboká, ale podstatně užší, a kvůli 
omezené cirkulaci vzduchu se v ní proto často udržuje po 
celý rok sníh a led. Obě pinky leží na trase naučné stezky 
Horní Blatná – Vlčí jámy. Jsou sice volně přístupné, kvůli 
riziku pádu kamení se však vstup do nich nedoporučuje. 

Die Wolfspinge
Ein großartiges Relikt des Zinnabbaus auf dem Plattenberg 
(Blatenský vrch) bei der Bergstadt Platten (Horní Blatná) 
bilden die sog. Wolfspinge – ein Natur- und Kulturdenkmal, 
das als einer der anschaulichsten Belege für den 
historischen Zinnabbau im Erzgebirge bezeichnet werden 
darf. Zinnstein wurde hier bereits ab den 30er Jahren 
des 16. Jahrhunderts aus einer Reihe steiler Erzgänge 
gewonnen, durch deren sukzessiven Abbau direkt ab 
der Oberfläche ein einzigartiger Komplex von Abbauen 
(Pingen) entstand, der insbesondere die durch den Abbau 
des Ganges Wolfgang entstandene Wolfspinge selbst sowie 
die benachbarte Eispinge, ein Relikt der Grubenarbeiten 
am Gang Georg, umfasst. Die ausgedehnte Wolfspinge ist 
120 m lang, 20 m tief und stellenweise bis zu 15 m breit. 
An ihren Flanken sind bis heute die Reste der alten Stolln 
und Kammern zu sehen. Die höhergelegene Eispinge ist 
ebenfalls rund 20 m tief, dabei aber wesentlich enger. 
Wegen der beschränkten Luftzirkulation halten sich 
Schnee und Eis hier häufig das ganze Jahr über. Beide 
Pingen liegen an dem Lehrpfad Horní Blatná – Vlčí jáma. 
Sie sind zwar frei zugänglich, doch wegen des potentiell 
drohenden Steinschlags wird von einem Betreten der 
Pingen abgeraten.  

Červená jáma
Obrovská protáhlá prohlubeň poblíž Krušnohorské 
magistrály na Hřebečné, zvaná Červená jáma, je 
pozůstatkem po intenzivním dobývání cínových rud, 
které v tomto prostoru probíhalo od 16. do 18. století. 
Velkolepé povrchové dobývky (pinky), vzniklé odtěžením 
několika téměř svislých cínonosných žil, jsou největší 
svého druhu v Krušných horách a velmi pravděpodobně 
i na světě. Hlavní, elipticky protažená pinka směru VSV–
ZJZ, která vznikla v místě dolu Červená jáma a dalších tří 
původně samostatných dolů, má délku 230 metrů, šířku 
kolem 30 metrů a hloubku přes 20 metrů, na tuto pinku 
navazuje další o délce asi 120 m. V blízkosti Červené 
jámy se vyskytuje řada menších, stále však kolosálních 
povrchových dobývek z 16. až 18. století, například na žíle 
Wildbahn.

Die Rote Grube
Die Rote Pinge, eine riesige gestreckte Vertiefung unweit 
der Erzgebirgsmagistrale in Hřebečná, ist das Überbleibsel 
des intensiven Zinnabbaus, der in dieser Gegend vom 
16. bis 18. Jahrhundert betrieben wurde. Diese imposanten 
obertägigen Abbaue (Pingen), die durch den Abbau 
mehrerer fast vertikaler zinntragender Gänge entstanden, 
sind die größten ihrer Art nicht nur im Erzgebirge, sondern 
wahrscheinlich auch weltweit. Die sich elliptisch in ONO-
WSW-Richtung erstreckende Pinge, die am Ort der Grube 
Rote Pinge und dreier weiterer, ursprünglich getrennter 
Gruben entstand, ist 230 m lang, 30 m breit und über 
20 m tief. An diese Pinge schließt eine weitere, rund 120 
m lange Pinge an. Unweit der Roten Grube befinden 
sich noch mehrere kleinere – aber immer noch kolossale 
– übertägige Abbaue aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, 
so etwa am Gang Wildbahn.
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Důl Zuzana
Významným střediskem těžby cínových rud byla od 
16. století také Sněžná hůrka nacházející se mezi zaniklými 
osadami Bludná a Háje. Nejrozsáhlejším pozůstatkem po 
zdejší těžbě je mimořádně zachovalá, téměř vertikální 
povrchová dobývka dolu Zuzana o souhrnné délce téměř 
400 m, šířce až 5 m a hloubce až 8–10 metrů. Uvnitř 
nejhlubší části dobývky jsou patrná tři nad sebou jdoucí 
patra chodbic sázených ohněm, zhruba v polovině dobývky 
se zachovala šachtice oválného průřezu. Pozoruhodné důlní 
práce na cínové rudy se vyskytují také na žilách Vavřinec 
a Svatý Duch na západním svahu Sněžné hůrky nebo poblíž 
Bludné, kde pracoval například důl Drahá kožešina. Kromě 
rud cínu se u Bludné dobývaly navíc i rudy železa, o čemž 
dosud svědčí četné haldy hlušiny, pinky u ústí šachet 
a zabořená ústí štol.

Die Grube Susanna
Ein weiteres bedeutendes Zentrum des Zinnabbaus war ab 
dem 16. Jahrhundert der Berg Sněžná hůrka (Schneebergl), 
der sich zwischen den untergegangenen Siedlungen Bludná 
und Háje erstreckt. Das ausgedehnteste Bergbaurelikt 
ist hier der außerordentlich gut erhaltene, fast vertikale 
übertägige Abbau der Grube Susanna, die eine Länge von 
fast 400 m, eine Breite von bis zu 5 m und eine Tiefe von 
bis zu 8–10 m aufweist. Im Inneren des tiefsten Teils des 
Abbaus sind noch drei übereinander gehende Niveaus 
der durch Feuersetzen vorgetriebenen Abbaustrecken 
zu erkennen, ungefähr in der Hälfte des Abbaus hat sich 
ein Schürfschacht mit ovalem Querschnitt erhalten. 
Beachtenswerte Grubenarbeiten im Zusammenhang mit 
dem Zinnabbau gibt es auch in den Gängen Laurentius 
(Vavřinec) und Heilig Geist (Svatý Duch) an der Westflanke 
des Sněžná hůrka oder in der Nähe von Bludná, wo 
beispielsweise die Grube Edler Pelz (Drahá kožešina) 
arbeitete. Neben Zinnerz wurde bei Bludná auch Eisenerz 
gewonnen, wovon zahlreiche Abraumhalden, Pingen 
an den Mundlöchern von Schächten und eingestürzte 
Mundlöcher von Stolln bis heute beredtes Zeugnis 
abgeben.  

Sejpy u Božího Daru
Stovky kopečků zeminy roztroušených západně od Božího 
Daru poblíž říčky Černá a jejích přítoků jsou dokladem 
obrovského rozsahu rýžování cínovce v nejvyšší části 
Krušných hor, které zde probíhalo minimálně od 16. až do 
18. století. Svým rozsahem se tato rýžoviště neboli sejpy 
řadí k největším ve střední Evropě. Délka rýžovnických 
kopečků se pohybuje obvykle okolo 5–10 m, ale může 
dosáhnout 20 m nebo i víc, výška sejpů přesahuje i dva 
metry. 
Sejpy tvoří jedinečný prvek zdejší hornické krajiny, nápadný 
i svou odlišnou vegetací. Při rýžování byly odstraněny 
nejlehčí součásti náplav a s nimi i humusový substrát, 
a ryžovnické kopečky jsou proto chudé na živiny. Typické 
jsou pro ně porosty vřesu, brusinky, kociánku dvoudomého, 
kostřavy červené, chráněné prhy chlumní (arniky) a dalších 
specifických rostlin.

Die Seifen bei Boží Dar
Hunderte kleiner Hügel von aufgeschüttetem Erdreich, die 
westlich von Boží Dar (Gottesgab) entlang des Flüsschens 
Černá und dessen Zuflüsse in der Landschaft verstreut sind, 
belegen die riesige Verbreitung des Zinnsteinwaschens in 
dem am höchsten gelegenen Teil des Erzgebirges, das hier 
mindestens vom 16. bis 18. Jahrhundert betrieben wurde. 
Dank ihrer Ausdehnung zählen diese Raithalden bzw. Seifen 
zu den größten in Mitteleuropa. Die Länge der Seifenhügel 
bewegt sich in der Regel in etwa zwischen 5 und 10 Metern, 
doch kommen auch solche mit einer Länge von 20 m und 
mehr vor. Die Höhe der Seifen reicht mitunter durchaus 
auch über zwei Meter hinaus. Seifen bilden ein einzigartiges 
Element der hiesigen Montanlandschaft, ein Element, das 
auch aufgrund seiner unterschiedlichen Vegetation ins 
Auge fällt. Beim Seifen wurden die leichtesten Bestandteile 
der Sedimente und mit diesen auch das Humussubstrat 
entfernt, worauf auch zurückzuführen ist, dass die 
Seifenhügel so nährstoffarm sind. Typisch für sie sind 
Bestände von Heidekraut, Preiselbeeren, Gewöhnlichem 
Katzenpfötchen, Gewöhnlichem Rot-Schwingel, der 
geschützten Arnika und anderen spezifischen Pflanzen.
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Blatenský vodní příkop
Dodnes funkční Blatenský vodní příkop, nejdelší umělý 
vodní příkop v české části Krušných hor, je vynikajícím 
příkladem vyspělého báňského vodohospodářství 
v  16. století. Byl vybudován v letech 1540–1544 jako 
klíčový zdroj pohonné vody pro desítky dolů a úpraven 
v okolí Horní Blatné. Začíná západně od Božího Daru, 
kde je do něj svedena část vody z říčky Černá, pokračuje 
pak přes Myslivny a Ryžovnu na Bludnou a po obchvatu 
Blatenského vrchu je veden k někdejším významným 
cínovým dolům u Horní Blatné. Celková délka příkopu je 
téměř 13 km, místy je až 2 m široký a přes 1 m hluboký. 
Po obou stranách byly navršeny náspy, podél pravého  
břehu z nich dnes vede trasa naučné stezky. Unikátní jsou 
na Blatenském příkopu zejména četná zařízení k regulaci 
průtoku vody – stavidla, přepady a propustky či lapače 
písku. V roce 2017 byl Blatenský vodní příkop prohlášen 
za národní kulturní památku.

Der Plattner 
Kunstgraben

Der noch bis heute funktionstüchtige Plattner Kunstgraben, 
der längste künstliche Wassergraben im tschechischen 
Teil des Erzgebirges, ist ein herausragendes Beispiel für 
das technisch fortschrittliche Wassermanagement im 
16. Jahrhundert. Errichtet wurde er in den Jahren 1540– 1544 
als Hauptquelle für das Aufschlagwasser für Dutzende von 
Gruben und Aufbereitungsbetrieben in der Umgebung von 
Horní Blatná (Bergstadt Platten). Er beginnt westlich von 
Bož Dar, wo er einen Teil des Wassers des Baches Černá 
aufnimmt, und führt dann über Myslivna und Ryžovna nach 
Bludná und – nach Umgehung des Plattenbergs (Blatenský 
vrch) – weiter zu den ehemals bedeutenden Zinngruben 
bei Horní Blatná. Die Gesamtlänge des Grabens beträgt 
13 km, stellenweise ist er bis zu 2 m breit und über 1 m 
tief. Auf beiden Seiten wurden Dämme errichtet, entlang 
des rechten Dammes führt heute ein Lehrpfad. Was den 
Plattner Kunstgraben so einzigartig macht, sind vor allem 
die zahlreichen Anlagen zur Regulierung der Wasserführung 
– Schleusen, Wehre, Grabenabzweige und Sandfänge. 
In 2017 wurde der Plattner Kunstgarben zum nationalen 
Kulturdenkmal erklärt.

Heinzův rybník 
Pro zásobování dolů, úpraven a hutí pohonnou vodou byl 
v okolí Jáchymova od 16. století budován důmyslný báňský 
vodohospodářský systém sestávající z několika vodních 
nádrží (rybníků) a řady přívodních a odvodních vodních 
příkopů. Pro potřeby stříbrného dolu Eliáš byl v údolí 
Eliášského potoka už kolem roku 1540 založen báňský rybník 
Heinzen Teich (dnes Horký rybník) s 6 m vysokou sypanou 
hrází a mohutnou klenutou kamennou propustí. V polovině 
19. století byl od Heinzova rybníka vybudován nový vodní 
příkop, který přiváděl vodu k tzv. Vodovodní štole, jíž se 
spouštěla voda na těžní stroj a důlní čerpadla v dole Werner 
(později Rovnost). Příkop od Heinzova rybníka k Vodovodní 
štole se v terénu dosud z části zachoval, místy jsou patrné 
i svorové plotny, jimiž je překryt.

Der Heinzen Teich
Für die Versorgung der Gruben, Aufbereitungsbetriebe und 
Hüttenwerke mit Aufschlagwasser wurde in der Umgebung 
von Joachimsthal (Jáchymov) ab dem 16. Jahrhundert ein 
ausgeklügeltes bergbauliches Wassermanagementsystem 
errichtet, das aus mehreren Wasserreservoiren (Teichen) 
und einer Reihe von natürlichen zuführenden und 
abführenden Wassergräben bestand. Für die Versorgung 
der Silbergrube Elias wurde im Eliastal schon um das Jahr 
1540 der Heinzen Teich (heute Horký rybník) mit einem 
6 m hohen ausgeschütteten Damm und einer gewaltigen 
aus Stein gemauerten, gewölbten Schleuse angelegt. Mitte 
des 19. Jahrhunderts wurde ein weiterer Wassergraben 
errichtet, der – vom Heinzen Graben ausgehend – das 
Wasser zum sog. Wassereinlaufstolln führte, durch den 
die Fördermaschine und die Grubenpumpen in der Grube 
Werner (später Rovnost) versorgt wurden. Der Graben vom 
Heinzen Teich zum Wassereinlaufstolln hat sich bis heute 
teilweise im Gelände erhalten, stellenweise sind auch noch 
die Glimmerschieferplatten zu sehen, mit denen er früher 
abgedeckt war.  
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Královská mincovna
Královská mincovna, národní kulturní památka ČR, 
poskytuje mimořádné svědectví o všech jáchymovských 
těžebních obdobích. V letech 1520 až 1671 byla sídlem 
mincovny, kde se razily slavné jáchymovské tolary, v roce 
1716 zde bylo zřízeno první státní hornické učiliště na 
světě. V roce 1918 se budova stala ústředím státních 
jáchymovských uranových dolů. Od roku 1964 je zde 
umístěno muzeum, dnes pobočka Muzea Karlovy Vary, 
s expozicemi o dějinách města Jáchymov, geologii 
a mineralogii Krušných hor, mincovnictví nebo o pracovních 
táborech při jáchymovských uranových dolech.
Nároží Královské mincovny dominuje krásný arkýř z roku 
1536. Z původního technického zařízení se dochovala 
konstrukce pece na tavení stříbra a mohutný dymník. 
V historickém sklepení je dnes umístěno lapidárium 
cenných kamenických prvků, zejména pozdně gotických 
a renesančních portálů ze zbořených jáchymovských domů.

Die Königliche Münze
Die Königliche Münze, ein nationales Kulturdenkmal der 
Tschechischen Republik, legt von sämtlichen Bergbauperioden 
in Jáchymov/Joachimsthal in herausragender Weise Zeugnis 
ab. In den Jahren 1520 bis 1671 siedelte hier die Münzstätte, 
in der die berühmten Taler geprägt wurden. 1716 wurde 
ebendort die erste staatliche Bergbauschule der Welt 
eingerichtet. Ab 1918 befand sich hier die Zentrale der 
staatlichen Jáchymover Urangruben. Seit 1964 beherbergt 
das Gebäude ein Museum, heute eine Filiale des Museums 
Karlovy Vary (Karlsbad), mit Ausstellungen über die 
Geschichte der Stadt Jáchymov, die Geologie und Mineralogie 
des Erzgebirges, das Münzwesen und die Arbeitslager bei 
den Jáchymover Urangruben.     
Die Gebäudeecke der Königlichen Münze wird von einem 
wunderschönen Erker aus dem Jahre 1536 dominiert. 
Von der technischen Originaleinrichtung haben sich die 
Konstruktion eines Silberschmelzofens und ein gewaltiger 
Rauchfang erhalten. In den historischen Kellerräumen 
befindet sich heute ein Lapidarium mit wertvollen 
Steinfragmenten, insbesondere solche von spätgotischen 
und Renaissanceportalen aus abgerissenen Häusern der 
Stadt. 

Muzeum 
v Horní Blatné
V domě č. p. 127 v Bezručově ulici poblíž náměstí je už od 
roku 1977 umístěno městské muzeum, jehož současná 
expozice seznamuje návštěvníky s dějinami města, jeho 
bohatou hornickou historií, zaměřenou zejména na těžbu 
cínových rud, i pozdější řemeslnou a průmyslovou produkci. 
Ve výstavních prostorách najdete ukázky místních rud, 
modely důlní techniky nebo cínové nádobí a nechybí zde 
ani rozměrný model města. 
Muzeum se nachází v honosném barokním domě se 
zděným přízemím a hrázděným patrem krytým mohutnou 
polovalbovou střechou. Vstup do domu je osazen barokním 
portálem s uchy, vznik stavby je datován letopočtem 1754, 
vytesaným spolu s monogramem JKH na římse nadsvětlíku. 
Také interiér, zvláště světnice klenutá náročnou zrcadlovou 
klenbou s lunetami, svědčí o bohatosti a významnosti 
stavebníků.

Das Museum 
in Horní Blatná

Das Haus Konsk.-Nr. 127 in der Straße Bezručova 
unweit des Stadtplatzes beherbergt seit 1977 das 
Stadtmuseum, dessen aktuelle Ausstellung die Besucher 
mit der abwechslungsreichen Geschichte der Stadt unter 
besonderer Berücksichtigung ihres Bergbaus, insbesondere 
des Zinnabbaus, sowie mit der späteren handwerklichen 
und industriellen Fertigung vertraut macht. In den 
Ausstellungsräumen werden unter anderem Beispiele der 
hiesigen Erze, Modelle der Grubentechnik und Zinngefäße 
präsentiert, und natürlich ist auch ein großes Modell der 
Stadt zu sehen. 
Das Museum befindet sich in einem prachtvollen 
Barockhaus mit gemauertem Erdgeschoss und einem im 
Fachwerkstil errichteten Obergeschoss, das nach oben hin 
von einem gewaltigen Halbwalmdach abgeschlossen wird. 
Der Eingang des Hauses ist mit einem barocken Portal 
samt Ohren verziert. Das Jahr der Entstehung dieses Baus 
– das Jahr 1754 – ist zusammen mit dem Monogramm 
JKH auf dem Gesims des Türoberlichts eingemeißelt. Auch 
das Interieur, insbesondere die durch ein aufwendiges 
Spiegelgewölbe samt Lünetten gestaltete Wohnstube, 
zeugt vom Reichtum und von der Bedeutung der Erbauer. 
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Rudá věž smrti
Rudá věž smrti v Dolním Žďáru u Ostrova je národní 
kulturní památkou České republiky připomínající dobu 
intenzivní těžby uranové rudy po druhé světové válce. 
Areál, jemuž dominuje sedmipatrová věž z červených cihel, 
sloužil v letech 1951–1961 jako hlavní úpravna a třídírna 
uranové rudy, která byla vytěžena na Jáchymovsku 
a v dalších uranových revírech tehdejšího Československa 
a poté expedována do Sovětského svazu. Rudá věž smrti 
slouží jako pietní místo připomínající utrpení politických 
vězňů komunistického režimu, kteří byli v 50. letech 
20. století vězněni v přilehlém táboře Vykmanov II a dalších 
jáchymovských nápravně pracovních táborech a byli 
vystaveni nejen nelidskému zacházení, ale také smrtelným 
dávkám radioaktivního záření při zpracování uranové rudy.

Der Rote Turm 
des Todes 

Der Rote Turm des Todes (Rudá věž smrti) in Dolní Žďár 
bei Ostrov stellt ein nationales Kulturdenkmal der 
Tschechischen Republik dar, das an die Zeit des intensiven 
Uranerzabbaus nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Das 
Gelände, das von einem siebenstöckigen Turm aus roten 
Ziegeln dominiert wird, diente in den Jahren 1951–1961 
als Hauptaufbereitungsbetrieb für das Uranerz, das in 
der Region Jáchymov und in anderen Uranrevieren der 
damaligen Tschechoslowakei gewonnen und anschließend 
in die Sowjetunion expediert wurde. Der Rote Turm 
des Todes dient als Gedenkort, der an das Leiden der 
politischen Häftlinge des kommunistischen Regimes 
erinnern will, die in den 50 Jahren des 20. Jahrhunderts 
in dem dazugehörigen Lager Vykmanov II und in anderen 
Jáchymover Arbeitslagern inhaftiert und nicht nur einer 
unmenschlichen Behandlung, sondern bei der Verarbeitung 
des Uranerzes auch tödlichen Dosen radioaktiver Strahlung 
ausgesetzt waren. 

1    Důl Svornost a Štola č. 1 

       Grube Einigkeit (Svornost) und der Stolln Nr. 1

2    Důl Mauritius / Grube Mauritius

3    Štola Johannes / Stolln Johannes

4    Vlčí jámy / Wolfspinge

5    Červená jáma / Rote Grube

6    Důl Zuzana / Grube Susanna

 7    Sejpy u Božího Daru / Seifen bei Boží Dar

 8    Blatenský vodní příkop / Plattner Kunstgraben

 9    Heinzův rybník / Heinzen Teich

10   Královská mincovna / Königliche Münze

 11    Muzeum v Horní Blatné  

        Museum in Horní Blatná

12    Rudá věž smrti / Der Rote Turm des Todes 
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