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celém světě;
• je výjimečným dokladem technologických, vědeckých, administrativních, vzdělávacích a sociálních aspektů hornictví, které daly vznik
i široké škále nehmotných památek, stále živých tradic a idejí a utvořily
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doklady o všech hlavních těžebních a zpracovatelských technologiích
používaných od pozdního středověku do moderní doby stejně jako
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Prof. dr. Helmuth Albrecht
místopředseda nadace
Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V.
vedoucí projektové skupiny pro světové dědictví
na IWTG Báňské akademie Freiberg

Předmluva
Od chvíle, kdy jsem se v březnu 2000 na jednom jednání na Ministerstvu věd v Drážďanech poprvé dozvěděl
o možné nominaci hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, mne tato fascinující představa už neopustila. Tehdy mi však nebylo zřejmé, jak dlouhá a složitá cesta nás čeká, než bude tato
představa v červenci 2019 realizována. Ještě v létě 2000 jsme v Institutu pro průmyslovou archeologii a dějiny
vědy a techniky (IWTG) na Technické univerzitě – Báňské akademii Freiberg založili projektovou skupinu, která
v prosinci 2001 předložila první studii proveditelnosti, jež nás inspirovala k zapojení české části Krušnohoří
do projektu. V roce 2003 byla založena nadace Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. za účelem propagace projektu v regionu a Sasku. Zároveň se podařilo získat první partnery na české straně. Na cestě
k realizaci projektu následovalo mnoho milníků: V roce 2007 studie proveditelnosti, která navrhovala první
výběr objektů jako budoucích statků světového dědictví v Sasku, v roce 2010 založení obecně prospěšné
společnosti Montanregion Krušné hory/Erzgebirge, o.p.s., na české straně (dva kraje a šest obcí) a v roce
2011 založení konventu Welterbekonvent Erzgebirge na saské straně (3 okresy a 35 obcí) jako nositelů žádosti
o zápis na Seznam světového dědictví. Mezi lety 2008 a 2012 vzniklo na IWTG ve spolupráci se všemi obcemi
a vlastníky celkem 27 studií proveditelnosti ke konkrétnímu výběru objektů, na jejichž základě byla do konce
roku 2014 organizaci UNESCO předložena první, společně s českými partnery sladěná sériová přeshraniční
žádost o zápis na Seznam světového dědictví, která sestávala z 85 jednotlivých komponent. Na základě pochybností Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), grémia odborníků poskytujícího poradenství organizaci UNESCO ve všech otázkách spojených se světovým kulturním dědictvím, byla tato žádost v dubnu
2016 stažena a důkladně přepracována, aby mohla být následně znovu předložena v roce 2018 – tentokrát
s 22 komponentami (17 saskými a pěti českými). Rada ICOMOS nakonec v květnu 2019 doporučila organizaci
UNESCO, aby tuto žádost přijala, k čemuž pak došlo 6. července 2019 na zasedání Výboru světového dědictví
v ázerbájdžánském Baku.
Společná žádost regionů saského a českého Krušnohoří o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří
jako kulturní krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO se vyvíjela 19 let a nakonec byla úspěšně přijata.
Stát se světovým dědictvím je jedna věc, ale být světovým dědictvím je něco jiného! Této jedinečné šance
na zachování, zprostředkování a celosvětovou propagaci našeho společného přeshraničního světového
dědictví chceme smysluplně využít v rámci evropského sjednocovacího procesu a mírového soužití všech lidí
ve znamení společného kulturního dědictví lidstva.
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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
od 6. července 2019 je to oficiální: Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří
byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako česko-saská kulturní krajina. Nejedná se pouze o ocenění 20leté cesty spojené s vypracováním žádosti, ale také o vyjádření mimořádné hodnoty více než 800leté
historie hornictví.
Volker Uhlig, bývalý zemský rada
předseda Welterbe Montanregion
Erzgebirge e. V.

Unikátní bohatství využitelných rud dalo Krušnohoří nejen jeho název,
ale od 12. století do současnosti také trvale utvářelo jeho krajinný ráz,
sídla a stavby, způsob života a práce i kulturu a regionální tradice. O tomto významném vlivu svědčí nespočet historických památek nad i pod
zemí, ale i horní města a hornické krajiny či péče o tradice, které jsou
úzce spojené s báňským průmyslem. Žádná jiná hornická oblast na světě
nemůže prokázat spojení kulturních hodnot a těžebního průmyslu s takovou historickou kontinuitou.
Krušnohoří je živá kulturní krajina, která se vyvíjí po celá staletí a v níž
báňský průmysl a fáze vytváření hodnot, které ho doprovázejí, položily
základní kámen současné hospodářské struktury regionu. Z těžby
a zpracování nerostů se – zejména v oblasti kovů – vyvinula moderní, výkonná struktura průmyslu a podnikání s rozmanitými obory. Region si je
této velké tradice a z toho vyplývající odpovědnosti velmi dobře vědom.
Jde o určující faktor identity regionu a jeho obyvatel, z jehož středu
vznikla myšlenka a realizace nominace Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Krušnohorské obce
a okresy se tedy nestaly nositelem projektu pouhou náhodou. Společně
s nadací Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V. a jejími členy ze
všech vrstev obyvatelstva zaručují bezprostřední zakořenění tohoto projektu, který by se dal označit jako „bottom up“, tedy „směřující zdola nahoru“, v regionu.
Jako součást světového dědictví UNESCO jsme zavázáni zachovávat
identitu a kulturu, které se po celá staletí vyvíjely ve jménu hornictví.
Zároveň by tato snaha o zachování měla držet krok s požadavky na další
hospodářskou a společenskou modernizaci a měla by s ní být v souladu.
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Světové dědictví UNESCO –
myšlenka světového dědictví
V 60. letech 20. století ohrožovala výstavba Asuánské přehrady v údolí Nilu slavné staroegyptské chrámy Abú
Simbel. UNESCO tehdy vyzvalo k zachování stavby v rámci celosvětové kampaně, která byla do té doby naprosto nevídaná. Záchrany bylo dosaženo díky vysoké ochotě mezinárodního společenství národů tyto chrámy
společně chránit a zachovat. Z této zkušenosti vznikla hlavní myšlenka, že „části kulturního nebo přírodního
dědictví mají mimořádný význam, a proto musí být zachovány jako součást světového dědictví celého lidstva“,
která byla zakotvena v Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1972.

Staroegyptské chrámy Ramsesse II. v Abú Simbelu v Egyptě,
na Seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1979
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Světové dědictví UNESCO –
program světového dědictví
Seznam světového dědictví zahrnuje místa kulturního a přírodního dědictví v různých zemích, která jsou
společně chráněna a udržována. Má vyváženým způsobem zastupovat nejvýznamnější svědectví o všech
kulturách a odrážet rozmanitost kulturního a bohatství přírodního dědictví na všech kontinentech.
Výbor pro světové dědictví je nejdůležitějším grémiem, které je pověřeno realizací Úmluvy o ochraně
světového dědictví a sestává z 21 členských států. Na svém výročním zasedání mimo jiné rozhoduje
o zařazení památek na Seznam světového dědictví.
Centrum světového dědictví je stálý sekretariát Výboru pro světové dědictví, který je organizačně začleněn
do kulturního sektoru Sekretariátu UNESCO v Paříži.
ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) je jedním ze tří poradních grémií Výboru pro světové
dědictví a odpovídá za statky kulturního dědictví. ICOMOS mimo jiné vyhodnocuje památky přihlášené
k zápisu na Seznam světového dědictví a pomáhá při kontrole stavu zachování statků světového dědictví.

Huť Völklinger Hütte, Německo (Sársko),
na Seznamu světového dědictví od roku 1994

Uluru (Ayers Rock) v národním parku Uluṟu-Kata Tjuṯa, Austrálie,
na Seznamu světového dědictví od roku 1987, rozšířeno v roce 1994
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Výjimečná světová
hodnota Hornického
regionu Erzgebirge/
Krušnohoří
Mimořádné nerostné bohatství Krušných hor vytvořilo základ
pro rozvoj celého regionu založený na těžbě. Více než 800 let
zde vznikala kulturní krajina utvářená důlním průmyslem. Těžba
stříbra, cínu, kobaltu, železa a uranu vydláždila cestu k vynikajícím vědeckým poznatkům a inovacím udávajícím směr v oblasti
hornictví a hutnictví. Potřeba pracovní síly a státní organizace
hornictví vedly k vytvoření vzdělávacího systému a správy hornictví, které významně ovlivňovaly vývoj v ostatních hornických
regionech po celém světě.
Do dnešního dne se dochovaly důležité památky z různých
období těžby, jako šachty a povrchové objekty, haldy či pinky. V horních městech svědčí o tomto vývoji správní, církevní
a světské stavby. Báňský průmysl v Krušných horách však po
sobě nezanechal pouze bohaté hmotné dědictví, ale také rozsáhlé nehmotné dědictví, které je dodnes patrné v živých tradicích regionu.
Výjimečná světová hodnota Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří vyplývá ze splnění tří ze šesti kritérií pro zápis kulturní památky na Seznam světového dědictví.
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Tagesanlagen Reiche Zeche (TU
Bergakademie Freiberg)

Povrchové objekty dolu Reiche Zeche
Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg

Inovace a celosvětový
přenos znalostí
Kritérium (ii): Statky mají „svědčit o výrazné výměně vlivů po dané období nebo ve vymezené kulturní oblasti
či ve vývoji stavebnictví nebo technologií, monumentálního umění, projektování měst nebo krajinné tvorby“.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je výjimečným svědectvím o mimořádné roli a významném globálním
vlivu česko-saského Krušnohoří jako centra technologických a vědeckých inovací od renesance až po novověk.
Z regionu vzešly významné vynálezy a inovace související s těžbou, které byly úspěšně předány dále nebo
ovlivnily vývoj v jiných hornických regionech. Čilá mezinárodní výměna a přenos znalostí jsou patrné zejména
v rozvoji hornického vzdělávacího systému a v nepřetržité migraci krušnohorských horníků do hornických
oblastí po celém světě.
V Krušných horách byly vyvinuty nové technologie, například v oblasti čerpání vody či úpravy rudy, které
získaly celosvětový význam. Příkladem je vývoj ehrenfriedersdorfského čerpadla k odvodnění hlubších oblastí
dolů nebo účinná metoda mokrého drcení rudy. Široké uplatnění, neustálý rozvoj a globální šíření těchto
technologií a odborných znalostí v období od 16. do 20. století jsou s ohledem na svou rozmanitost a vliv
historicky mimořádné.

Správa hornictví
a kulturní tradice
Kritérium (iii): Statky mají „přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici nebo
o žijící či již zaniklé civilizaci“. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří poskytuje mimořádné svědectví o dalekosáhlém vlivu hornictví na všechny společenské oblasti, který je patrný i v nehmotném rozměru živých
tradic, idejí a představ krušnohorské kultury. Pro pochopení hornických tradic je podstatná organizace i hierarchická správa hornictví. Státem řízená těžba následně ovlivňovala ekonomický, právní, správní i sociální
systém hornictví ve všech hornických regionech kontinentální Evropy.
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Wernerova budova
Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg

Mokrá stoupa Wäsche IV
(Prádlo IV) v Altenbergu

Mokrá stoupa pro
úpravu rud (1865)

Rothschönberská štola,
cihlová klenba asi 200 m jižně
od hlavního ústí štoly
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Hornická kulturní
krajina
Kritérium (iv): Statky mají „představovat vynikající příklad určitého typu stavby nebo stavebního či technologického komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více význačných období v dějinách lidstva“.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří představuje souvislou hornickou krajinu, jejíž ekonomiku od 12. do 20.
století výrazně ovlivňoval báňský průmysl. Zachovalé dobývky, technologické soubory a krajinné prvky svědčí
o všech známých důležitých technologiích těžby a zpracování rud od pozdního středověku až po novověk
i o vývoji rozsáhlých, složitých podzemních a nadzemních systémů vodního hospodářství. Těžební činnost vedla
k nebývalému rozvoji husté struktury osídlení v údolích i ve velmi vysoko položených horských oblastech, jež
byla úzce napojena na okolní hornické krajiny.
Východiskem pro rozvoj regionu byla těžba stříbra, která začala prvními nálezy v roce 1168 v dnešním Freibergu. V letech 1460 až 1560 byly Krušné hory nejdůležitějším zdrojem stříbra v Evropě. Kontinuálně se těžily také
cínové rudy. V 15. a 16. století překonala souhrnná produkce cínu v sasko-českém regionu produkci v Anglii,
a tento region se tak stal největším výrobcem cínu na světě. Těžba kobaltové rudy od 16. do 18. století učinila
z Krušných hor předního výrobce modré barvy. Nakonec se z Krušnohoří v pozdním 19. a ve 20. století stal
jeden z hlavních celosvětových dodavatelů uranové rudy. Od 14. století hrálo především v západních Krušných
horách důležitou roli dobývání železa. Vzniklo tak pět hornických krajin, které dodnes charakterizují vzhled
Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Halda VIII. světlíku
štoly Rothschönberger Stolln
v Halsbrücke

12

Hutní komplex Muldenhütten
s historickou částí v popředí
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Komponenty
světového dědictví
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří tvoří 17
saských a pět českých komponent, které názorně
reprezentují kritéria pro zápis na Seznam světového
dědictví. Komponenty umožňují komplexní nahlédnutí do těžby a zpracování nejdůležitějších nerostných surovin a dokládají důlní technologie těžebních
období od 12. století až do uzavření posledních dolů
v roce 1990. Jako nejdůležitější těžební oblast, reprezentující i jednotlivé etapy česko-saského dobývání
rud a zastupující také další památky těžby v celém regionu, ztělesňují tyto hornické krajiny společně obraz
historické kulturní krajiny utvářené hornictvím. Právě
v tomto celku reprezentují tyto komponenty význam
regionu z globálního hlediska. Výjimečná světová
hodnota (Outstanding Universal Value – OUV) tohoto
statku zapsaného na Seznamu světového dědictví
UNESCO vyplývá výhradně ze spojení všech 22 komponent.

Těžní věž šachty č. II na Saubergu
u Ehrenfriedersdorfu

Povrchové objekty šachty Alte Elisabeth
dolu Himmelfahrt, Freiberg
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Pohled na šachovnicové uspořádání
budov horního města Marienberg

Hornické krajiny jako
komponenty kulturní krajiny
Na počátku hornického využití regionu stála těžba stříbra. Bohaté nálezy stříbra vedly na několika místech
Krušných hor k založení horních měst v bezprostřední blízkosti dolů. Důsledkem byly objevy dalších rud. Hornické krajiny spojené s těžbou cínu v oblasti světového dědictví představují historický význam česko-saského
Krušnohoří jako dočasně největšího producenta cínu na světě. Jsou s nimi spojeny důležité výsledky technologického vývoje, například v oblasti zpracování rud. Krajiny, kde se těžil kobalt, dokládají hlavní roli Krušných
hor při dobývání a zpracovávání kobaltových rud na barevné pigmenty v 17. a 18. století. Železo uspokojovalo
obrovskou poptávku po nářadí a nástrojích. Vybrané krajiny, kde se v oblasti světového dědictví těžilo železo,
dokládají význam železa pro důlní průmysl od 14. do 19. století. První objev, těžba a zpracování uranových rud
spadají rovněž na území Krušných hor. Krajiny, kde se uran těžil, svědčí o mimořádné roli Krušných hor při těžbě
uranových rud. Dnes jsou příkladem úspěšné udržitelné rekultivace po ukončení provozu dolů v roce 1990.
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Müdisdorfský vodní příkop
Freiberské revírní
vodohospodářské soustavy

Hornické krajiny těžby stříbra
od 12. do 20. století
Stříbro bylo dobýváno ve všech obdobích
těžby a představovalo východisko pro těžbu
rud v několika klíčových lokalitách v Krušných
horách. Zejména vysoká produkce stříbra
koncem 15. a v první polovině 16. století poskytla rozhodující impulzy pro průkopnické
technologie, vynikající vědecké poznatky
a vznik vzdělávacího systému i nových
správních struktur. Těžba stříbra spustila rozsáhlý proces osidlování v blízkosti dolů. Do
dnešního dne je tak vzhled regionu ovlivňován
prostorovým rozmístěním ložisek. Tento vývoj
od 12. do 20. století názorně dokládá mnoho
památek, které lze nalézt v hornických krajinách spojených s těžbou stříbra.

Ruiny lodní zdviže Rudního kanálu
u mostu Hammerbrücke, Halsbrücke
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Stříbrné doly z období
vrcholného středověku
v Dippoldiswalde
Pod městem Dippoldiswalde objevili montánní archeologové
mimořádně dobře zachované stříbrné doly z konce 12. a počátku
13. století. V podzemních chodbách, štolách a šachtách našli řadu
technických nástrojů a vybavení jako hašply (rumpály), žebříky,
žlaby, lopaty, kracky (škrabky) nebo želízka. Jeden z hašplů lze
dendrochronologicky datovat do roku 1220, a jde tedy o nejstarší
dochovaný rumpál tohoto druhu zjištěný při montánně archeologickém výzkumu v Evropě.

Odkryté zbytky rumpálu
(vystaveny v muzeu MiBERZ)

Podzemní dobývky v Dippoldiswalde

Doly v Dippoldiswalde byly v provozu v letech 1180 až 1280. Představují v evropském kontextu jeden
z nejdůležitějších a zároveň nejvzácnějších zdrojů pro průzkum středověkého hornictví a používaných těžebních
technologií a také jeho útlumu v Krušnohoří ve 14. století.
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Pohled na historické centrum Freibergu

Hornická krajina Freiberg
Hornická krajina Freiberg je nejstarší a nejvýznamnější oblastí těžby stříbrných rud v Krušných horách. Krajina
je propojena lineárním vodohospodářským systémem a rozprostírá se od Gersdorfu na severu až k hranici
s českou stranou Krušných hor na jihu. Nedaleko Freibergu začala první velká stříbrná horečka v regionu. Stříbro
se v této oblasti těžilo nepřetržitě od roku 1168 do roku 1913. V krajině lze nalézt mimořádné a rozmanité důkazy
o těžbě stříbra a souvisejícím rozvoji. Je vynikajícím svědectvím o přeměně původně zemědělsky využívané
krajiny na krajinu kulturní, která byla formována převážně těžbou stříbra.

Cáchovna dolu Beschert Glück
Fundgrube u Brand-Erbisdorfu
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Hornická krajina Freiberg dokumentuje díky
množství vzájemně propojených pozůstatků
po těžbě stříbra nad i pod zemí technologické
inovace a vědecké výdobytky od 12. až do 20.
století. Příkladem toho je zdokonalení vodosloupcových strojů pro účinnější odvodnění
dolů, které byly zavedeny v 18. století v saském
Krušnohoří. Freiberští kunstmistři a strojmistři
Johann Friedrich Mende a Christian Friedrich
Brendel dovedli vývoj technologie vodosloupcových strojů k dokonalosti, za což se
jim dostalo uznání i v mezinárodní literatuře.
V hornické krajině Gersdorf se dodnes zachovaly památky na tuto technologii. V této oblasti se nachází nejstarší a jeden z největších
a nejdůležitějších vodohospodářských
systémů v Evropě. Jako důkaz vývoje hornického vodního hospodářství zde existuje
od poloviny 16. století až do současnosti.

Vodosloupcový stroj v šachtě Mendenschacht
dolu Alte Mordgrube, Brand-Erbisdorf

Dolní großhartmannsdorfský rybník,
součást Freiberské revírní vodohospodářské soustavy
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Radnice na náměstí Obermarkt v historickém centru Freibergu

V horním městě Freiberg také začal vývoj státem
řízeného hornického průmyslu. Od 16. do 19. století
zde vzniklo centrum hornické správy pro celé saské
Krušnohoří, které mělo administrativní i společenský
rozměr. Na tomto správním systému byl založen saský hornický stát, který měl pod kontrolou veškeré
činnosti související s těžbou – od dobývání rud přes
centralizované hutnické zpracování až po mincovnictví a vzdělávání. Správní předpisy a struktury se časem
začaly týkat všech společenských vrstev. Vzhledem
k této vysoké úrovni organizace se podařilo zrealizovat finančně náročné inovace – například rozsáhlé
vodohospodářské systémy, které byly financovány
státem. Saský těžební systém ovlivňoval standardy
ve všech hornických oblastech v kontinentální Evropě
a později i po celém světě. Dodnes se ve Freibergu
nachází sídlo saského vrchního horního úřadu.

Saský vrchní horní úřad ve Freibergu

Soubor vzdělávacích institucí dokládá globální vliv Báňské akademie ve Freibergu, která byla založena v roce
1765. Freiberská báňská akademie se stala vzorem pro založení hornických škol, báňských akademií i univerzit
po celém světě.
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Hornická krajina Freiberg poskytuje
vynikající svědectví o přeměně
původně zemědělsky využívané krajiny na kulturní krajinu, kterou utvářela
těžba stříbra. Tento cílený proces
přeměny v bezprostřední blízkosti
rudných žil změnil vzhled místní krajiny. Vznikly nové osady, doly, úpravny
a hutě, haldy a pinky i vodohospodářské
systémy. Bylo zde také založeno první
hornické město, které sloužilo
výhradně k zajištění potřebné infrastruktury pro horníky. Jeho obyvatelé
získali zvláštní privilegia. Založení
horního města Freiberg je počátkem
procesu osidlování Krušnohoří
a město sloužilo jako vzor pro další
česko-saská horní města a hornické
regiony v Evropě.

Budova šachty Abraham, Freiberg

Historická mapa
horního města Freiberg
ze 17. století
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Hornická krajina Hoher Forst
V oblasti Hartmannsdorfu, Langenweißbachu a Kirchbergu se uprostřed lesa Hoher Forst nachází jedna
z nejstarších a nejlépe dochovaných hornických krajin Krušnohoří. Na povrchu jsou jasně patrné pozoruhodné
montánně archeologické pozůstatky těžby stříbra ze 14. a 15. století. V oblasti rozsáhlých pinkových polí lze
vidět zbytky obdélníkového opevnění o rozměrech 95 x 100 m a výše položeného hradiště s hláskou. Ty kdysi
chránily horní město Fürstenberg, které bylo poprvé zmíněno v roce 1316. Tyto archeologické pozůstatky
dokládají proces osidlování v prvním těžebním období (1168–1450) a objasňují hospodářskou a strategickou
roli vlastníků pozemků, kteří řídili zdejší těžbu.

Spolu s pozůstatky podzemních šachet a dobývacích
chodeb představuje hornická krajina Hoher Forst
vzácné svědectví o středověkém procesu osidlování
hornických oblastí v Krušných horách.

Ústí štoly Martin
Römer Stolln
Val a příkop opevnění
středověkého horního města Fürstenberg
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Východní svah Pöhlbergu s haldami
a povrchovými objekty nálezné jámy St. Briccius

Hornická krajina
Pöhlberg
Na východním svahu Pöhlbergu nedaleko města AnnabergBuchholz, uprostřed zemědělsky využívaného území, se
nachází hornická oblast, která byla písemně doložená
již v 15. století. O rozsáhlé těžbě měděné rudy s obsahem stříbra svědčí především haldy četných malých štol
i zachovaná hlubinná důlní díla. Doly byly přechodně
vlastněny annaberskou podnikatelskou rodinou Uthmannů
a představovaly nejvýznamnějšího producenta měděných
rud s obsahem stříbra v této oblasti. Po zavedení metody
vycezování se ve vycezovací huti v Grünthalu vzdálené asi 30
km získávalo stříbro ze zde těžené měděné rudy.
Ústí štoly Tiefer Freuden Stolln

Povrchové a podzemní pozůstatky dolů na Pöhlbergu patří mezi vzácné příklady těžby měděných rud s obsahem
stříbra od konce 15. do 18. století v Krušných horách.
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Hutní šenk a dům prubíře rudy

Komplex vycezovací hutě v Grünthalu
Vycezování je metoda získávání stříbra a mědi
z měděných stříbronosných rud, která
propůjčila název huti založené v roce 1537
hornickým mistrem Hansem Leonhardtem.
Huť je vzácným příkladem předprůmyslového
centrálního metalurgického pracoviště, které
se z velké části dochovalo dodnes. Vycezovací huť v Grünthalu tvořila samostatné sídlo
s vlastní soudní pravomocí. Vedle výrobních
a správních objektů se zde proto nacházely
také obytné a zásobovací budovy.
Starý hamr

Vycezovací huť v Grünthalu dokládá zavedení metody vycezování v Sasku. Pomocí této metody bylo možné
získávat stříbro z měděných rud s nízkým obsahem stříbra a opět oživit výrobu stříbra v ekonomicky těžké
době. Je to jediný dochovaný příklad takové hutě v Evropě.
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Hornická krajina Annaberg-Frohnau
Na konci 15. století vedly nálezy stříbra k založení horního města Annaberg. Díky výnosům z intenzivní těžby
stříbrné rudy bylo možné postavit mnoho církevních i světských budov. V horním městě kromě toho působily
také významné osobnosti hornického odvětví jako třeba matematik Adam Ries, mincmistr Lazarus Ercker či
podnikatelská rodina Uthmannů. Hornická krajina ve Frohnau je rozsáhlé území s množstvím hald, a to jak
s malými odvaly z 15. až 17. století sledujícími průběh podpovrchových rudních žíl, tak s většími haldami
zakládanými od 18. století i s velkými haldami z období těžby uranových rud ve 20. století.

Kromě technické památky v podobě Frohnauského hamru (Frohnauer Hammer) se
dochovaly ještě povrchové budovy dolů Malwine a Markus-Röhling. Ústím původní štoly
Wismut Stolln 81 se vchází do prohlídkového
dolu Markus-Röhling, kde si můžete prohlédnout působivá svědectví z období těžby
stříbra, kobaltu a uranu.

Vodní kolo v prohlídkovém dole
Markus-Röhling-Stolln u Frohnau

Frohnauský hamr s dílnou
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Interiér kostela sv. Anny

Druhá urbanizační fáze v horní části Krušných hor
vedla v roce 1496 k založení horního města Annaberg. Jednalo se o první plánovitě založené horní
město v Krušných horách, ze kterého se v první
polovině 16. století stalo druhé největší město
v Sasku po Freibergu.
Sousední hornická krajina zahrnuje povrchové
a hlubinné technologické celky, které dokumentují
přechod od těžby stříbra v 15./16. století k dobývání
kobaltové rudy v 18. století a konečně i k těžbě uranu
v druhé polovině 20. století.

Prohlídkový důl
„Im Gößner“
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Matematik Adam Ries (1492/93–1559) ve svých zásadních odborných dílech zavedl hindsko-arabskou
číselnou soustavu do důlního účetnictví a položil
základy moderní algebry. Mincmistr Lazarus Ercker
(1528/30–1594) vytvořil díky svým příspěvkům k mineralogii a prubířství standardní texty pro metalurgii,
které byly přebírány až do 18. století.

Dům Adama Riese

V Annabergu vznikly významné právní
předpisy upravující báňskou činnost,
které představovaly zlom v historii evropského horního práva. Annaberský
horní řád z roku 1509 byl přímou
předlohou pro české jáchymovské
horní právo (1518) a další horní řády.
Od roku 1500 se v Annabergu ve
velkém počtu razily stříbrné mince
„Schreckenberger“ s mimořádnou
ryzostí, díky níž se těšily velkému
významu i za hranicemi regionu.
Tato ražba mincí byla předpokladem
pro přechod k velkým stříbrným
mincím v Sasku, Čechách a později
i v celé Evropě.

Bývalý horní úřad
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Historické centrum Marienbergu
Horní město Marienberg bylo založeno roku 1521 podle návrhů Ulricha Rüleina von Calwa v souladu s teoretickými zásadami renesanční architektury, což je dodnes patrné na velkém symetrickém půdorysu i zachovaných
zdobných portálech radnice a měšťanských domů. Městský kostel Panny Marie byl postaven v letech 1558 až
1564 jako poslední velký pozdně gotický sálový kostel v Horním Sasku.

Jak město Marienberg, tak i k němu náležející hornická krajina jsou dokladem konečné fáze rozvoje měst
a krajiny v Krušnohoří v souvislosti s těžbou stříbra v 16. století. Poprvé zde bylo město založeno na volném prostranství v bezprostřední blízkosti bohatých rudných ložisek. Ve městě se navíc nachází poslední
v Krušnohoří dochovaný hornický sklad, který pochází z počátku 19. století. Symetrická struktura městského
územního plánu z období renesance byla v této podobě poprvé uplatněna na sever od Alp.

Hornický sklad v Marienbergu
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Haldový tah na žíle Bauer Morgengang

Hornická
krajina Lauta
V hornické krajině Lauta se nachází památky dokládající vývoj správy hornictví a hornické krajiny, které
sahají až do 16. století.
Koňský žentour u šachty Rudolph

O těžbě stříbra od 16. do 19. století svědčí haldové tahy na stříbrorudných žilách Bauer Morgengang
a Elisabeth Flachen, které jsou v krajině seřazeny jako korálky na šňůrce. Dodnes jsou viditelná i důlní pole
o rozměrech 56 x 14 m, přidělená v souladu s horním řádem z 16. století. Dochovala se také rozsáhlá halda
šachty Rudolph s vyzdívkou z 18./19. století. Zrekonstruovaný koňský žentour z roku 1839 dnes slouží jako
prohlídkový objekt.
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Horní část horního města Jáchymov

Hornická krajina Jáchymov
Málokteré město na světě mělo pro vývoj hornictví a hutnictví takový význam jako Jáchymov, dříve St.
Joachimsthal. Po krátké období v 16. století byl Jáchymov nejdůležitějším hornickým revírem těžby stříbra
v Krušných horách, Evropě i ve světě.

Městu mělo klíčovou roli pro vývoj hornických a hutnických
věd, jejichž základy zde v 16. století položil lékař a humanistický učenec Georgius Agricola. K nejvýznamnějším inovacím
a vynálezům v oblasti čerpání důlních vod patří zavedení pístových čerpadel a speciálních vodotěžných strojů, tzv. mihadel.
Tento čerpací systém, vyvinutý v Jáchymově v roce 1551, se
rychle rozšířil zejména v Sasku, Harzu a na Slovensku a používal
se až do 19. století. Mimo kontinentální Evropu byl tento čerpací
systém rozsáhle využíván také ve Velké Británii.

Kostel sv. Jáchyma
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Jáchymov má zvláštní význam jako místo, kde se zrodil stříbrný tolar (jáchymovský tolar, Joachimstaler), který
zde byl ve velkém množství ražen od roku 1520. Významně přispěl k rozvoji evropského a později i celosvětového
měnového systému. Tolar se stal synonymem pro velké stříbrné mince, které se používaly k obchodování
a jako platební prostředek až do 70. let 19. století. Poté, co se tolar v 18. století dostal na americký kontinent,
byla podle něj pojmenována hlavní světová měna – dolar. Jáchymovský horní řád (1541, 1548) byl až do 19.
století využíván jako vzor pro většinu důlních revírů v Českém království i pro mnoho dalších evropských důlních
revírů v habsburské monarchii. V roce 1716 byla v Jáchymově založena první státní báňská škola, která sloužila
jako vzor pro další báňské školy v habsburské monarchii, Sasku i dalších evropských regionech.

Královská mincovna
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Hornické krajiny těžby cínu
od 14. do 20. století
Cín byl po stříbru druhým nejdůležitějším kovem, který se těžil a zpracovával v Krušných horách. Dobývání
cínových rozsypů začalo již ve 13. století v západním Krušnohoří a ve východní části pohoří v Krupce. Rozkvět
těžby krušnohorského cínu spadá do 15. do 16. století, kdy česko-saská produkce cínu předčila produkci Anglie
– do té doby největšího producenta cínu na světě. Rudní prádla, velké povrchové doly, haldy a šachty i působivé
podzemní dobývky dokládají různé těžební technologie. S těžbou cínové rudy jsou spojeny průkopnické objevy
v oblasti odvodnění dolů a zpracování rud.

Cínový důl Wildbahn na Hřebečné
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Správní sídlo
Lauenstein
Hrad Lauenstein byl postaven ke konci 12. století na skalnatém výběžku nad říčkou Mohelnicí (Müglitz). Po
roce 1464 nechal freiberský radní a majitel dolu Hans Münzer hrad přestavět na reprezentativní zámek. Od
roku 1517 do roku 1821 byl zámek Lauenstein ve vlastnictví šlechtické rodiny pánů z Bünau, která se významně
podílela na rozvoji hornictví v saské části Krušných hor a měla pod kontrolou těžbu v sousedním Zinnwaldu.

Zámek sloužil jako správní sídlo vrchnostenské těžby cínové rudy rodinou von Bünau v dole Vereinigt Zwitterfeld zu
Zinnwald a je skvělým příkladem přeshraničního osidlování
regionu. Spolu s městským kostelem Lauenstein dokládají
tyto statky dalekosáhlý vliv hornictví na hospodářský a kulturní rozvoj ve východním Krušnohoří. Propojení saského
a českého důlního průmyslu v Krušných horách z historického i hornického hlediska je zvláště patrné u ložiska
Zinnwald/Cínovec.
Epitaf pánů z Bünau
v městském kostele Lauenstein

Hrad a zámek Lauenstein
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Vodní příkop Aschergraben

Hornická krajina Altenberg-Zinnwald
Hornická krajina Altenberg-Zinnwald je nejvýchodnějším z historických revírů saského Krušnohoří. Jedná se o zvláště rozmanitou a mnohovrstevnou oblast
těžby cínu. Podzemní dobývky svědčí o různých metodách dobývání rud během více než 600 let. Od 15.
století zde byly vyvíjeny progresívní vodohospodářské
systémy k zásobování energií a průkopnické technologie pro zpracování rud.

Prádlo IV podává svědectví o metodě mokrého drcení,
vyvinuté v Krušných horách v 16. století, při níž se
ruda rozmělňovala za přívodu vody, čímž se výrazně
zlepšila účinnost zpracování chudých cínových
rud. Metoda se rychle rozšířila po Krušných horách
i Evropě. Až do 19. století šlo o celosvětově nejběžnější
technologii zpracování různých rud.

Stoupovna prádla IV
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Umělý vodní příkop Aschergraben představuje
jako součást vodohospodářského systému jedno
z nejvýznamnějších technických děl z raného období
altenberské těžby. Příkop byl vybudován v letech 1452
až 1458 a po více než 500 let spolehlivě dodával vodu
pro pohon vodních kol a úpraven.

Důl Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald dokládá více
než 300 let vrchnostenské těžby cínu řízené rodinou
pánů z Bünau.

Altenberská pinka dává představu o velikosti
nejdůležitějšího cínového ložiska ve střední Evropě,
ložiska Zwitterstock Altenberg. Méně kvalitní ruda
se zde od roku 1545 intenzivně dobývala metodou
šíření, při níž vznikaly obrovské komory, což vedlo
k následnému zřícení štol a šachet a nakonec ke
katastrofickému závalu dolů v 17. století.
Kovárna a vstupní objekt
štoly Tiefer Bünau Stolln u Zinnwaldu

Altenberská pinka
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Areál povrchových objektů cínového dolu
Zinngrube Ehrenfriedersdorf na Saubergu

Hornická krajina Ehrenfriedersdorf
Okolí Ehrenfriedersdorfu je jednou z nejstarších středověkých oblastí těžby cínových
rud v Německu. Horníci se zde začali usazovat
již na počátku 13. století.
V hornické krajině se zachovaly archeologické
památky a technologické celky z období
rýžování (13. století), středověkého dobývání
v blízkosti povrchu a povrchové těžby (14.
století) i rozsáhlé hlubinné těžby (od 15. do
20. století). Pravděpodobně již ve 14. století
byl vytvořen umělý příkop Röhrgraben, který
přiváděl pohonnou vodu pro různá důlní
zařízení. V první polovině 16. století zde bylo
dosaženo mnoha technologických pokroků,
například v oblasti čerpání vody.
Původní komora s kolem, která byla součástí
čerpacího systému známého jako „ehrenfriedersdorfské čerpadlo“, se dochovala dodnes
a lze ji vidět v prohlídkovém dole.
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Ruiny morgenröthské třídírny
s ústím rudního skladu

Rozhodujícím prvkem rozvoje hornictví v 16. století se stalo zavedení výkonnějších čerpadel pro
odvodňování dolů. Mnohé z těchto vodou poháněných
strojů, skládajících se ze systému pístů a táhel, byly
vynalezeny v Krušných horách, jak dokumentuje
i Georgius Agricola ve svém díle „De re metallica“.
Převratná byla zvláště konstrukce čerpadla, které
bylo v polovině 16. století nasazeno v cínových dolech
v Ehrenfriedersdorfu. Tato technologie vyřešila zásadní problém s odvodňováním hlubších částí dolů a spolu s mihadly, vynalezenými v Jáchymově v roce 1551,
se na více než 200 let stala převládající technologií
pro čerpání důlních vod. Neustále zdokonalovaná ehrenfriedersdorfská pumpa nalezla uplatnění i v jiných
těžebních regionech Evropy a stala se předchůdcem
dalších čerpacích systémů na celém světě.
Velký význam mají vzácné technologické celky z období rané těžby cínu i z dob moderní průmyslové těžby
cínu v 19. a 20. století v saské části Krušných hor. Patří
mezi ně i hlavní a svislá šachta na Saubergu, která se
v polovině 19. století stala moderním důlním komplexem nahrazujícím předchozí středověké důlní zařízení.

Úsek vodního příkopu Röhrgraben

Rekonstruované vodní kolo ehrenfriedersdorfského
čerpadla (kolem roku 1540) v původní komoře pro kolo
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Krajina s rýžovnickými kopečky (sejpy) v cínových rýžovištích Grün u Eibenstocku

Hornická krajina Eibenstock
V této působivé hornické krajině leží vedle sebe v úkrytu lesa zbytky rýžovnických kopečků a vodních příkopů.
Sloužily k povrchovému dobývání cínu z rozsypů, v nichž se v důsledku eroze a sedimentace usadil sypký materiál obsahující cín. Četné pinky v této oblasti navíc dokumentují i podzemní těžbu cínu v tvrdých horninách.
Získaný cín se dále zpracovával v okolních hamrech. První písemná zmínka o rýžování cínovce v eibenstockském
revíru pochází z roku 1378.

Hornická krajina Eibenstock působivě ukazuje velkoplošnou a dlouhodobou těžbu cínové rudy, která trvala
od 14. do 19. století. O významu eibenstockského revíru pro saskou produkci cínu svědčí četné pozůstatky
v podobě hald, pinek či vodních příkopů a rovněž pozůstatky po zpracovávání rudy, stanoviště milířů
a dopravní cesty. Po zřícení altenberské pinky v roce 1620 a s tím souvisejícím poklesem produkce cínu v
altenberské oblasti převzaly doly u Eibenstocku hlavní roli v saské produkci cínu.

38

Hornická krajina
Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
V letech 1529 až 1533, krátce po založení Jáchymova, vznikla ve vyšších polohách Krušných hor téměř současně
tři nová významná horní města: Abertamy, Boží Dar a Horní Blatná. Horní Blatnou a Boží Dar založil saský
kurfiřt Johann Friedrich na „zelené louce“ a k Českému království byla tato města připojena teprve roku 1546.
Horní Blatná je plánovitě budované renesanční horní město. Revíry Horní Blatná, Hřebečná a Bludná ukazují
autentickým způsobem různé těžební metody a svědčí o 400 let trvající těžbě cínu.
Sejpy posetá krajina u Božího Daru a sousedící Blatenský vodní příkop dokládají velký rozsah rýžování cínovce
v nejvyšších polohách Krušných hor a důmyslné báňské vodohospodářství v české části Krušnohoří.

Pohled na město Horní Blatná
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Blatenský vodní příkop

Tato hornická krajina dokumentuje různé těžební techniky používané při povrchové i hlubinné těžbě nebo při
rýžování naplavených sedimentů (Boží Dar) a rovněž dosud funkční systémy pro zásobování důlních provozů
pohonnou vodou. V dolech na Hřebečné jsou dobře patrné různé způsoby dobývání cínových rud od 16. do
20. století, zejména pomocí mlátku a želízka, sázení ohněm a s využitím střelného prachu.

Horní Blatná je jediným příkladem plánovitě budovaného renesančního města, které za svou existenci vděčí ložiskům cínové rudy. Podobně jako Marienberg se vyznačuje centrálním, téměř čtvercovým
náměstím s dominantním kostelem sv. Vavřince a systémem vzájemně kolmých ulic.
Rozměry některých podzemních dobývek jsou výjimečné. Ve štole Johannes u Zlatého Kopce nedaleko
Božího Daru se dochovaly komory o rozměrech 60 x 20 m s výškou 10 až 20 m. Velikost těchto komor je dána
mocností poloh tvrdých skarnových hornin, na něž je cínovec vázán.
Velké pinky v hornické krajině u Horní Blatné svědčí o těžbě cínu z rozsáhlých žilných systémů. Patří k nim
například Vlčí a Ledová jáma na Blatenském vrchu, pinka dolu Zuzana v Bludné a více než 230 m dlouhá
pinka dolu Rote Grube/Červená jáma v Hřebečné, která patří k největším svého druhu i v mezinárodním
měřítku
Sejpy posetá krajina u Božího Daru zaujímá plochu 250 000 m2, a je tak největší historickým rýžovištěm po
obou stranách krušnohorské hranice. Sejpy představují jedinečný prvek místní hornické krajiny a vynikají
také svou typickou vegetací, jež se výrazně odlišuje od okolí.
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Ručně tesaná chodba
ve štole Kryštof, Hřebečná
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v horním městě Krupka

Hornická krajina Krupka
Okolí Krupky je výrazně formováno těžbou cínových rud, které se zde dobývaly po dobu minimálně 800 let.
Zdejší krajina se vyznačuje vysokou hustotou dobývek z období od pozdního středověku až po raný novověk.
Významnou důlní památku této kulturní krajiny představuje prohlídkový důl Starý Martin. Nachází se zde
nejdelší cínorudná žíla ve střední Evropě, která byla hornicky sledována na vzdálenost více než 2 km. S těžbou
cínových rud je úzce spojen vznik horního města Krupka, včetně nápadného stejnojmenného hradu ze 14.
století. Velký význam mají také gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s pozdně gotickou zvonicí, Špitální
kostel sv. Ducha, kostel sv. Anny vybudovaný v renesančním stylu a historické měšťanské domy.
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Prohlídková chodba štoly Starý Martin, Krupka

Krupka je nejstarším cínovým revírem Krušných hor a jako taková výrazně ovlivnila vědomosti o dobývání
cínových ložisek. Získané poznatky byly využívány i v dalších revírech jak na české, tak na saské straně hor
a také ve střední Evropě.

Umístění dolů v této hornické krajině odpovídá horním
zákonům platným v období pozdního středověku
a raného novověku.

Jde o dobře zachovalou hornickou krajinu vytvořenou
v důsledku intenzivní těžby různých typů cínových
ložisek. Dochovaly se zde stovky povrchových i hlubinných dolů ze všech fází těžby od 14. do 20. století.

Gotické opevnění
hradu
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Hornické krajiny těžby
kobaltu od 16. do 18. století

Siebenschlehenská stoupovna,
hornická krajina Schneeberg

Koncem 16. století začala nabývat na významu i kobaltová
ruda. Důvodem bylo zavedení výroby modrého barviva z kobaltových rud na české straně Krušných hor v polovině 16.
století. Kobaltová modř se stala vyhledávaným exportním
zbožím a především ve schneeberské hornické oblasti byla
v 17. a 18. století hlavním produktem. V souvislosti se zavedením evropského tvrdého porcelánu Johannem Friedrichem
Böttgerem v letech 1708/1709 význam kobaltové modři ještě
vzrostl. Výroba kobaltové modři byla důležitá zejména pro
míšeňský porcelán. Avšak i další produkty v Evropě a ve světě
se zasloužily o to, že se kobaltový pigment ze Saska a Čech
rozšířil do celého světa. Schneeberská hornická krajina svědčí
o vůdčí úloze Krušných hor při dobývání a zpracovávání
kobaltových rud v 17. až 18. století.
Míšeňský porcelán zdobený modrou barvou
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Areál Schindlerovy továrny na modrou barvu

Schindlerova
továrna na
modrou barvu

Interiér Schindlerovy továrny

Schindlerovu továrnu na modrou barvu v Zschorlau založil Erasmus Schindler v roce 1650. Jde o příklad specifické, s hornictvím úzce spojené továrny, která od 17. do 19. století vyráběla kobaltovou modř. Její jedinečnost
spočívá v tom, že se celý výrobní areál včetně sociální a administrativní infrastruktury zachoval v téměř kompletním stavu. Panský dům a sklad představují dva z nejcharakterističtějších a nejstarších stavebních objektů
pro výrobu modré barvy v Sasku.

Areál továrny na výrobu modré barvy s množstvím zachovalých správních, sociálních a výrobních budov
dokazuje význam výroby modrých barev. Továrna je považována za jeden z nejdůležitějších pilířů báňského
průmyslu v Krušných horách v období mezi 17. a 19. stoletím a s tím souvisejícího rozvoje.
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Historické centrum Schneebergu s kostelem sv. Wolfganga

Hornická krajina Schneeberg
Schneeberská hornická krajina byla v 17. a 18. století evropským centrem dobývání a zpracování kobaltové
rudy. Dochované technologické celky a montánní památky, včetně dobývek, vodohospodářských systémů
a rudních úpraven, představují výjimečný příklad vývoje souvisejícího s těžbou a zpracováním kobaltových
rud. Horní město Schneeberg, které je úzce spojeno s okolní hornickou krajinou, bylo původně založeno
v období dobývání stříbra v 15. století. Za svou dnešní barokní podobu však vděčí hospodářskému blahobytu,
který byl důsledkem těžby kobaltu.

Stoupovna dolu Fundgrube
Wolfgangmaßen
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Půdorys historického centra Schneebergu – které
vzniklo v 15. století uprostřed dolů – je dokladem
období těžby stříbra v 15. a 16. století. Rozkvět těžby
kobaltu v první polovině 18. století dokládá množství
církevních a světských staveb z období baroka. Ve
středu charakteristické hornické krajiny se nachází
velké povrchové areály a zařízení pro zpracovávání
rudy pocházející převážně z 18. a 19. století. Krajinu tvoří četné haldy kobaltových a stříbrných dolů,
z nichž některé pochází z 15. a 16. století.
K nejvýznamnějším technickým památkám a důlním
zařízením patří dobře zachovalá úpravna „Siebenschlehener Pochwerk“ (Siebenschlehenská stoupovna) a doly Wolfgangmaßen a Weißer Hirsch.

Komora pro vratné kolo v dole
Weißer Hirsch Fundgrube

Schneeberská
hornická
krajina dokumentuje vedoucí úlohu
Krušných hor při dobývání kobaltových rud a výrobě modrých barev
od 16. do 19. století. Až do 18. století
byl region předním evropským, ne-li
dokonce celosvětovým výrobcem
kobaltových pigmentů.

Radnice v historickém centru
Schneebergu
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Hornické krajiny těžby železné rudy
Železo hrálo důležitou roli zejména v západní části saského Krušnohoří. S rychlým rozvojem těžby stříbra
a zakládáním řady měst prudce rostla poptávka po železných nástrojích, nářadí a výrobcích. Každý důl měl
svou vlastní kovárnu pro výrobu nástrojů a opravárenské práce. Dobývání železa a jeho zpracovávání byly silně
ovlivněny lesními řády saských kurfiřtů. Novodobá a progresívní výroba pocínovaného plechu v 17./18. století
poskytla nové impulzy pro těžbu a zpracování železné rudy. Krajiny, kde se těžilo železo, dokládají význam
železa pro důlní průmysl v období od 14. do 19. století.

Schwarzenberg a okolí

48

Panský dvůr Erlahammer, Schwarzenberg

Hornická krajina Rother Berg
Hornická krajina Rother Berg je příkladem těžby železa a železárenského průmyslu v Krušných horách, který
vznikl v důsledku vysoké poptávky po železných nástrojích a zařízeních při dobývání stříbra.

Železná huť Erlahammer je jedním ze vzácných dochovaných příkladů západokrušnohorského hamru z doby
od 17. do konce 18. století. Díky němu lze rekonstruovat společenské a ekonomické struktury železných hutí
během tohoto období.
V bezprostřední blízkosti se nachází hornická krajina Rother Berg, kde se již v polovině 13. století těžil hematit,
který byl odtud dopravován k dalšímu zpracování do Erlahammeru. V lese jsou stále zachovány haldy a zavalené
šachty dolů a také prachárna z 18./19. století.
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Letecký pohled na Mědník

Hornická krajina Mĕdník
Tato autentická hornická krajina se nachází ve střední části českého Krušnohoří. Na podobě krajiny se podepsalo
postupné dobývání železných a měděných rud ze zrudněných skarnů od 15. do 19. století.

Hornická krajina Mĕdník dokumentuje postupné odkrývání ložiska, které začalo v 15. století menšími
průzkumnými a povrchovými doly a pokračovalo v 16. století šachtami, štolami a velkými podzemními dobývkami. Téměř všechny z více než 80 historických dolů, doložených v mapách, jsou stále patrné.
V hornické krajině lze najít doklady o různých metodách a technikách těžby železné a měděné rudy od 16. do
raného 19. století (mlátek a želízko, sázení ohněm, dovrchní dobývání).
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Hornická krajina
Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná se nachází ve střední části českého Krušnohoří. Od 16.
do 20. století se zde dobývalo železo ze dvou pro region typických druhů ložisek. Postupy dobývání rudy dokumentují velmi dobře zachované pozůstatky pod i nad zemí.

V této hornické krajině se nachází četné povrchové i podzemní pozůstatky těžby, které svědčí o používání
různých metod těžby rudy. Je také jediným příkladem těžby manganových rud, které se mohou vyskytovat
spolu se železnými rudami.

Štola Johannes, Zlatý Kopec
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Hornické krajiny těžby uranu
od 19. do konce 20. století
Na území Krušných hor byl uran poprvé objeven, těžen i zpracováván. V důsledku toho uran ovlivňoval mladší
historii regionu tak jako žádná jiná nerostná surovina. Hlavní fáze těžby uranové rudy začala po druhé světové
válce v souvislosti s atomovým vyzbrojováním během studené války a skončila sjednocením Německa v roce
1990. Po uzavření uranových dolů zahájila společnost Wismut GmbH na saské straně komplexní program pro
obnovu krajiny. Krajiny spojené s těžbou uranu svědčí o historicky významné roli Krušných hor při dobývání
uranových rud a udržitelné rekultivaci těchto krajin po ukončení provozu dolů.

Haldy u města Niederschlema

Kuželovité haldy šachty 116

Hornická krajina Buchholz
Vedle do dálky se táhnoucích pinek dolů Alte a Flache Thiele z etapy dobývání cínu od 16. do konce 18. století
podává dvojitá kuželovitá halda, která dominuje zdejší krajině, výrazné svědectví o intenzivní těžbě uranu
v druhé polovině 20. století. Patří k šachtě 116, která byla založena v roce 1948 a dosáhla hloubky 186,7 m. Po
dnes již dokončené sanaci většiny hald, částečné úpravě jejich profilu a kompletní demolici bývalých důlních
objektů jde o krajinotvorné památky historicky významné těžby uranové rudy.

Obě kuželovité haldy představují charakteristické hornické haldy z období těžby uranové rudy, jejichž tvar
vznikal ukládáním hlušiny navezené pomocí šikmého skipového výtahu. Obdobné haldy byly pro region typické v období těžby uranové rudy, dnes však tato dvojitá kuželovitá halda patří k několika málo dochovaným
památkám svého druhu z tohoto období.
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Šachta 371

Hornická krajina těžby uranové rudy
(Aue-Bad Schlema)
Krušnohoří je celosvětově jedinečné jak z hlediska rozsáhlých činností spojených s těžbou uranu a jejich
dopadu na životní prostředí, tak i z hlediska následné úspěšné rekultivace krajiny. Revír Schlema-Alberoda,
největší oblast těžby uranu v Krušných horách, je jedinečným příkladem programu pro obnovu krajiny. Ten byl
zahájen po uzavření dolů na začátku 90. let 20. století a stanovil nové mezinárodní standardy pro rekultivaci
bývalých důlních oblastí.

Komplex šachty 371 u města Bad Schlema je jedním z mála báňských zařízení určených k těžbě uranové rudy
podnikem SDAG Wismut, které se z velké části dochovalo. Těžba v největším světovém žilném ložisku uranu
dosahovala do hloubky více než 1 800 m a místní šachta byla svého času nejhlubší v Evropě.
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Hornická krajina Jáchymov
V hornické krajině Jáchymov započala těžba uranu v polovině 19. století. Rozsáhlé uranové šachty a doposud
zachované dobývky dokumentují obrovské rozměry těžby uranu po druhé světové válce.

Jako první místo těžby uranu byl Jáchymov důležitý pro systematické dobývání a zpracovávání uranu i pro
výzkum radioaktivních izotopů. V roce 1898 izolovala Marie Curie-Sklodowská z jáchymovských rud poprvé
radioaktivní prvky radium a polonium.
Četné dochované nadzemní i podzemní části dolu Svornost z 19. a 20. století a podzemí Štoly č. 1 z 50. let 20.
století dokumentují celé období těžby uranu v českém Krušnohoří.

Štola č. 1, Jáchymov

Rudá věž smrti
Rudá věž smrti je bývalé zařízení pro třídění a zpracování uranové rudy vytěžené v dolech v bývalém
Československu. Symbolizuje období masivní těžby uranu v 50. letech 20. století. Tato národní kulturní památka
zároveň připomíná utrpení politických vězňů, kteří byli za nelidských podmínek uvězněni v pracovních táborech kolem Jáchymova. Vězni byli vystaveni nejen špatnému zacházení v pracovním táboře, ale také vysokým
dávkám radioaktivního záření.

Sedmipodlažní věž rudní úpravny je posledním dochovaným
zařízením tohoto druhu v Krušných
horách a v Evropě.

Úpravna a třídírna
uranové rudy u Ostrova
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Výběr hornických pojmů
ÚPRAVA
První zpracování vytěžených nerostů s cílem
oddělit ekonomicky využitelné složky od hlušiny
(nepoužitelné horniny). Úprava představuje spojovací článek mezi hornictvím a hutnictvím.
BÁŇSKÝ ÚŘAD
Úřad vykonávající státní dozor (báňský dozor) nad
všemi činnostmi a zařízeními souvisejícími s těžbou.
Dohlíží na těžbu, ale i na bezpečnost provozu
a práce.
HORNÍ ŘÁD
Zákonná ustanovení a předpisy upravující provoz
dolů.
RUDA
Zahrnuje všechny přirozeně se vyskytující minerální
nerosty, z nichž lze získat ekonomicky využitelný kov.
RUDNÍ ŽÍLA (ŽILNÉ LOŽISKO)
Trhlina v zemské kůře vyplněná rudními a/nebo doprovodnými minerály.
SÁZENÍ OHNĚM
Metoda ražby a dobývání, při které se hornina
prohřála zapalováním hranic dřeva, čímž došlo
k jejímu popraskání, a bylo ji tak následně možné
snadněji zpracovat.
GLÜCK AUF
Německá obdoba hornického pozdravu Zdař Bůh,
znamená přání „šťastně nahoru“, aby se po skončení
směny podařilo zase ve zdraví vyfárat.
ŽENTOUR
Zastřešené těžní zařízení se svislou hřídelí
poháněnou tažnými zvířaty (koňský žentour) nebo
vodním kolem (vodní žentour).

KUNST
V němčině hornické označení pro všechny stroje
k dopravě rudy a osob, odvětrávání a odvodňování,
například vodotěžný stroj (Wasserkunst) k čerpání
vody nebo stoupací stroj (Fahrkunst) pro přepravu
osob v šachtě.
PINKA
Trychtýřovitá nebo podlouhlá prohlubeň na zemském povrchu vzniklá v důsledku zřícení vyrubaných
prostor či starých nehlubokých dobývek.
SEJPY
Rýžovnické kopečky, pozůstatky po rýžování,
při němž dochází k vršení odvalů hlušiny při
promývání rud.
MLÁTEK A ŽELÍZKO
Nejrozšířenější pracovní nástroje starých horníků.
Želízko je vyměnitelný ostrý sekáč upevněný na
krátké rukojeti a mlátek je hornické kladivo, jímž
se ručně naráželo na želízko, čímž se docílilo odlamování horniny a rudy. Překřížený mlátek a želízko
představují mezinárodní symbol hornictví.
ROZSYP (SEJP), ROZSYPOVÉ LOŽISKO
Nahromadění využitelných minerálů na zemském
povrchu vzniklé transportem minerálů z míst rudních ložisek v důsledku zvětrávání, odplavování
a opětovného ukládání..
ŠTOLA
Důlní dílo s mírným sklonem vedené horizontálním
směrem ze zemského povrchu do horninového masivu. Do štoly se vstupuje ústím štoly.
PRÁDLO
Zařízení na propírání rud drcených ve stoupovnách
a jejich oddělování od hlušiny pomocí vody.
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Za vším stojí hornictví
Montánní dědictví v Krušných horách není omezeno pouze na komponenty světového dědictví přímo spojené
s těžbou rudy. Báňský průmysl výraznou měrou utvářel místní krajinu, umění, kulturu a vědu, ale stejně tak
i hospodářství, politiku a společnost. Na saské i české straně proto obraz Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří doplňují další památky, významné z hlediska historie hornictví.

Šachtová pec vápenky poblíž Háje u Loučné pod Klínovcem

Hornické výrobky z Krušnohoří:
nikl na výrobu příborů,
vápno na stavební materiály
a bílá hlinka na porcelán

Tyto památky dokládají těžbu dalších nerostných surovin, odrážejí dalekosáhlé vlivy hornictví na celý region, a poskytují tak komplexní obraz
historie hornictví v Krušných horách. Tyto další hornické památky jsou
považovány za „přidružené objekty“.
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Černé uhlí – základní surovina industrializace

Nerostné bohatství
Nerostné bohatství Krušných hor bylo základním předpokladem pro rozvoj regionu, který trval více než 800
let. Těžilo se tu nejen stříbro, cín, kobalt, železo a uran, ale i další nerostné suroviny jako kaolin, vápenec
a černé uhlí. Jako vedlejší produkt těžby rudy byl dobýván mimo jiné světlý, téměř bílý kaolin, kterému vděčí
za své jméno i důl „Weiße Erden“ (česky „Bílá hlinka“). S rozvojem evropského tvrdého porcelánu a porcelánové manufaktury v Míšni, která byla založena v roce 1710, získala těžba kaolinu v Krušných horách na velkém
významu. Poptávka po stavebních materiálech z vápence, která prudce vzrostla nejpozději od 15. století,
kdy se zakládala velká horní města, vedla k odkrývání vápencových ložisek v Krušných horách. Nejznámější
a dodnes dobývané ložisko vápence se nachází nedaleko Lengefeldu. Zmínil se o něm už Georgius Agricola
a využívá se od 16. století. Těžba černého uhlí v revíru Lugau-Oelsnitz tvořila od poloviny 19. století důležitý
základ pro průmyslový rozvoj Saska i hutí a továren na výrobu modré barvy.
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Památky těžby černého uhlí
v Oelsnitzu v Krušných horách
Mezi nejvýznamnější šachty pro těžbu černého uhlí v Sasku v první třetině 20. století patřila šachta císařovny
Augusty, která byla jednou z hlavních těžebních šachet revíru. Později byla přejmenovaná na šachtu Karla
Liebknechta. Mezi lety 1922 a 1933 prošla šachta značnou modernizací a byla rozšířena na centrum těžby,
úpravy i expedice. Z architektonického hlediska spojuje nová budova prvky Nové věcnosti s místní stavební
tradicí, zatímco věž s hodinami je provedena ve stylu Art deco. Kromě pozoruhodné průmyslové architektury
má zvláštní význam i velký objem technického vybavení, které se zachovalo v původním stavu.

Oelsnitz se sídlem báňské
záchranné služby, hornickým kulturním domem
„Hans Marchwitza“ a bývalou báňskou školou (dnes
Odborné školní středisko
krušnohorského okresu)
navíc disponuje i významnými společenskými objekty a obytnými domy
z období těžby černého
uhlí. Haldy bývalé šachty
„Deutschland“ dodnes
utvářejí krajinu v okolí
města Oelsnitz.

Areál šachty
Karla Liebknechta

Vápenka Lengefeld
Vápenka je jedním z nejreprezentativnějších památkových komplexů v Sasku. Zahrnuje všechny oblasti
dobývání, zpracování, úpravy a správy a také technické vybavení a sociální zařízení. Vápenec, který se zde
těžil, se pálil ve vápenných pecích a používal se v okolních horních městech Annaberg, Marienberg a Freiberg
i při stavbě loveckého zámečku Augustusburg. Závod je považován za modelové zařízení pro těžbu vápna
v předprůmyslové a průmyslové době. Oblast byla navíc prohlášena za přirozené prostředí výskytu vzácné
fauny a flóry, mimo jiné zde roste přísně chráněný prstnatec plamatý.

Vápenka Lengefeld

Cáchovna dolu St. Andreas, Aue-Bad Schlema

Nálezná jáma St. Andreas
dolu Weiße Erden Zeche
Kaolin těžený v Krušných horách představoval výchozí surovinu pro vynález evropského tvrdého porcelánu
v roce 1708, o nějž se zasloužili Johann Friedrich Böttger (1682–1719) a Ehrenfried Walther von Tschirnhaus
(1651–1708). Na tomto vývoji se rozhodující měrou podíleli freiberští odborníci v oboru hutnictví jako například
Gottfried Pabst von Ohain (1656–1729). V průběhu 150 let dodávalo kaolinové ložisko nálezné jámy St. Andreas kvalitní kaolin pro výrobu světoznámého míšeňského porcelánu. Všechny cenné výrobky z prvního období
porcelánky byly vyrobeny z kaolinu z tohoto dolu. Aby bylo zachováno dočasné monopolní postavení saské
výroby porcelánu v Evropě, byl zákaz vývozu této suroviny několikrát ukotven v zákoně. Těžba kaolinu v dolu
Weiße Erden Zeche skončila v roce 1855 poté, co už kvalita zdejšího kaolinu přestala být dostačující.
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Abraham Gottlob Werner

Hornictví a věda
Výzkumy učenců na Báňské akademii ve Freibergu byly zásadní pro rozvoj moderních montánních a geologických věd. Podnětem byly i mimořádné geologické útvary v Krušných horách, jako jsou hřeben Roter Kamm
v Aue-Bad Schlema nebo čedičová skála Scheibenberg. Oba geotopy byly významnými lokalitami pro vědecká
pozorování a teorie a svědčí o vývoji historických znalostních systémů a o vědeckých sporech o vzniku zemské
kůry a tvorbě rudných ložisek.
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Geotop Čedičové sloupy na vrchu Scheibenberg

Geotop Čedičové sloupy Scheibenberg
Národní geotop Scheibenberg úzce souvisí s mezinárodním vědeckým diskurzem o geologickém vývoji Země.
Abraham Gottlob Werner, freiberský učenec a profesor na Báňské akademii, byl jedním z hlavních protagonistů
neptunismu. Jeho vědeckým protějškem byl skotský geolog James Hutton, hlavní zastánce plutonismu. Tato
debata, která byla vedena mezi lety 1790 a 1830 a skončila vyvrácením názorů neptunistů, významně však
přispěla ke vzniku geologie jako moderní vědy.

Geotop Roter Kamm
Skalní hřeben Roter Kamm se nachází
v místě zvaném Zechenplatz v AueBad Schlema. Jde o důležité místo pro
rozvoj geologických a hornických věd.
Tento horninový výchoz je vzácným povrchovým důkazem rozsáhlé tektonické
poruchy zemské kůry mezi Durynskem
a Českou republikou. Geologické zlomové pásmo hřebene Roter Kamm od sebe
odděluje rudní revíry Schlema a Schneeberg a po druhé světové válce získalo na
velkém významu při průzkumu ložisek
uranové rudy.
Geotop Roter Kamm

65

Hornictví
a průmysl
Silné kolísání zisků z hornictví opakovaně nutilo
horníky a jejich rodiny hledat – zejména v dobách
krize – vedlejší nebo náhradní příjmy. Vyvinula
se tak rozmanitá řemeslná a průmyslová odvětví
s vazbou na místní nerostné suroviny, například
zpracování kovů a výroba alpaky (nového stříbra),
ale také řemeslná odvětví úzce spojená s hornickými tradicemi, například řezbářství. Kromě toho vedla cílená opatření státní podpory v dobách úpadku
montánního průmyslu k lokálnímu i regionálnímu
rozvoji nových řemeslných odvětví či průmyslových
provozů, například k výrobě automobilů, aby se
zajistily nové pracovní perspektivy pro horníky, jimž
hrozila nezaměstnanost.

Niklová huť Nickelhütte Aue GmbH
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Řezbářské práce v Langově
krušnohorském domě ve Frohnau

Panský dům Auerhammer, Aue-Bad Schlema

Panský dům Auerhammer
V roce 1823 se Ernstu Augustovi Geitnerovi podařilo připravit slitinu mědi, zinku a niklu zvanou alpaka (nové
stříbro). Panský dům Auerhammer byl v 19. století přestavěn na první evropskou továrnu na výrobu alpaky.
Potřebné nerostné suroviny se těžily v okolních hornických oblastech.

Továrna Wellner
na příbory
a stříbrné zboží
Alpaka vytvořila základ pro rozvoj
významné tovární výroby příborů
a stolního nádobí v Aue, v jejímž
čele stál podnikatel Christian
Gottlieb Wellner (1795–1857).
Kvalitní výrobky továrny Wellner
na příbory a stříbrné zboží se prodávaly po celém světě.
Hlavní budova továrny Wellner Metallwarenfabrik, Aue-Bad Schlema
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Železárna
Schmalzgrube
V 19. století se výroba železa
v Krušných horách stala důležitým
základem pro průmyslovou revoluci v Sasku. V roce 1659 byla ve
Schmalzgrube postavena vysoká
pec, která spolu s panským sídlem z roku 1776 dokládá počátky
průmyslové výroby surového
železa. Zde zpracovávané železné
rudy pocházely převážně z české
části Krušnohoří.
Vysoká pec železárny Schmalzgrube

Papírna v Niederzwönitzu

Papírna v Niederzwönitzu
Papírna Niederzwönitz je jednou z nejlépe dochovaných papíren v Německu a vzácným příkladem výroby papíru
jako dodavatelského průmyslu pro hornictví v 16. století. V souvislosti s rozšířením hornické administrativy se
zde až do roku 1873 vyráběl ruční papír.
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Automobilové závody Elite
Plánované zastavení freiberského báňského průmyslu v letech 1903 až 1913 vedlo ke komplexní industrializaci regionu. Příkladem rozvoje nových průmyslových provozů je automobilka založená v roce 1913 v BrandErbisdorfu. Společnost se stala známou hlavně díky vozidlům vyráběným pod názvem „Elite“.

Hlavní budova automobilky Elite, Brand-Erbisdorf

Porcelánka Kahla,
pobočný závod Freiberg

Správní budova porcelánky Kahla

Porcelánka Kahla byla založena v roce
1844 a do první světové války se z ní stal
jeden z nejdůležitějších výrobců porcelánu
v Německu. V návaznosti na uzavření prvních
freiberských dolů v letech 1903 až 1913 byla
v roce 1905 založena pobočka porcelánky
Kahla pro výrobu technického tvrdého porcelánu jako následného průmyslu po útlumu
hornictví.
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Rybník Kurprinz Friedrich August
u města Großschirma

Hornictví a infrastruktura
Pro provoz dolů a hutí i pro přepravu stavebních materiálů, surovin, polotovarů a konečných výrobků, ale
i pracovníků do důlních zařízení byly zapotřebí rozsáhlé infrastrukturní systémy. Dodnes se dochovalo pouze
několik málo pozůstatků. Výjimku tvoří důlní vodohospodářství a vodní dopravní cesty. Uměle zakládané
plavební kanály se používaly k přepravě polenového dříví z lesů do milířů poblíž hutí. V milířích se dřevo
„zuhelňovalo“ na dřevěné uhlí potřebné pro hutní proces. Uměle založené vodní příkopy sloužily okolním
dolům jako zdroje energie.
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Vodní kanál Grüner
Graben v Pobershau
Vodní kanál Grüner Graben, kterým
dodnes protéká voda a jenž se ve
značné míře dochoval v původním stavu, je příkladem vodohospodářských
zařízení v hornické oblasti Marienberg.
Umělý příkop, vytvořený v 17. století
a dlouhý osm kilometrů, sloužil k zásobování okolních dolů pohonnou
vodou. Dodával energii pro deset
cínových stoupoven a rudních prádel v Pobershau. Od 19. století byl
využíván pro zásobování rostoucího
regionálního průmyslu vodou.

Vodní příkop Grüner Graben,
část vyražená ve skále

Schneeberský plavební kanál
Plavební kanál, který se dochoval téměř v celé délce asi 15 km, byl postaven primárně pro zásobování schneeberských a schlemských hutí dřevem v letech 1556 až 1559 a byl používán až do poloviny 20. století.

Schneeberský
plavební příkop
u česlí Rechenhaus
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Ředitelství společnosti Wismut, Chemnitz

Hornictví
a správa

Hornický znak a figurativní znázornění matky
a horníka na zdobném štítovém trojúhelníku
vstupní budovy ředitelství společnosti Wismut
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Rozvoj správních struktur montánního průmyslu je
složitý proces, který probíhal v závislosti na příslušných
společenských poměrech. Tento proces se odráží ve
strukturách horní správy od 15. století. Sídla horních
správ v Krušných horách byla umístěna ve vlastních
úředních budovách a podřízených báňských úřadech.
Těžba uranové rudy po roce 1945 měla svá správní
střediska v Chemnitzu (1953–1990 Karl-Marx-Stadt)
pro Sasko a v Jáchymově pro Čechy.

Lovecký zámeček
Augustusburg
Blahobyt plynoucí z těžby stříbra
v 16. století umožnil v Sasku výstavbu četných zámků, mimo jiné
loveckého zámečku Augustusburg, postaveného v roce 1568
kurfiřtem Augustem Saským na
vrchu Schellenberg. Zásobování
vodou bylo možné kvůli vysoké
poloze zámku zajistit pouze za
použití hornických technik. Studna o hloubce 130 m svědčí o vysoké úrovni techniky čerpání vody
v 16. století.

Hospodářský dvůr se studničním
domkem zámku Augustusburg

Lovecký zámek Augustusburg
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Zámek Schwarzenberg a kostel sv. Jiří

Zámek Schwarzenberg
Zámek Schwarzenberg ilustruje úzké spojení s českými hornickými oblastmi, z nichž některé dočasně patřily pod horní
správu města Schwarzenberg. Zámek, poprvé písemně
zmíněný v roce 1212 a přestavěný v letech 1555 až 1558
na lovecký zámeček, dodnes výrazně ovlivňuje ráz města
Schwarzenberg. Přechodně zde sídlil báňský úřad.

Věž zámku
Schwarzenberg
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Bývalé ředitelství společnosti Wismut v Chemnitzu

Ředitelství společnosti
Wismut v Chemnitzu

Ředitelství společnosti Wismut v Chemnitzu je dokladem
správy jednoho z kdysi největších provozů pro těžbu
uranové rudy na světě. Obě budovy jsou nápadným
souborem poválečné architektury a svědčí o významu
společnosti Wismut.

Hornická nemocnice v Erlabrunnu

Hornická nemocnice v Erlabrunnu
Pro těžbu uranu po druhé světové válce byly kromě výrobních budov postaveny i sociální a administrativní
budovy. Obrovská velikost hornické nemocnice dokazuje intenzitu a význam těžby uranové rudy po druhé
světové válce.
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Hornictví a umělecká řemesla
Hornictví a hutnictví trvale ovlivnily uměleckou, hudební a literární tvorbu obyvatel Krušnohoří. Montánní
průmysl po staletí tvořil jak ekonomickou základnu pro umělecké aktivity, tak i ústřední motiv znázorňovaný
v sakrálním a světském umění. Již v 16. století využívali horníci ve svém volném čase nebo i v dobách, kdy byli
bez práce, svou zručnost při opracovávání kamene a dřeva, kterou získali díky svému povolání. Tyto řemeslné
činnosti, zejména v oboru řezbářství, jim zajistily dodatečný příjem. Výrobky lidového umění, vzešlé z hornictví
nebo jím inspirované, jako jsou figurky horníků, obloukové svícny, betlémy, pyramidy, modely důlních staveb
a kouřící panáčci, patří k celosvětově jedinečné tradici Krušnohoří.

Hornická plastika na bývalém vrchním hutním úřadě
v ulici Nonnengasse, Freiberg
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Dílna na soustružení dřevěných obručí, Seiffen

Seiffen – hornická obec s hračkářskou tradicí
V druhé polovině 18. století došlo v okolí Seiffenu k přechodu z hornictví na činnosti zaměřené na zpracování dřeva. Jako zvláštní forma soustružnické techniky vzniklo soustružení dřevěných obručí, které se v této
dokonalosti komerčně provozuje pouze v oblasti výroby hraček v Seiffenu. Soustružení dřevěných obručí se
používalo především při výrobě dřevěných hraček typických pro Seiffen. Obchod s nimi se již na počátku 18.
století rozšířil po celé Evropě i po světě. Soustružení dřevěných obručí představuje jedinečné krušnohorské
řemeslo, které významně přispělo k proslavení Seiffenu jako města hraček po celém světě. V dílně na soustružení
obručí se dodnes vyrábějí typické krušnohorské řezbářské výrobky. Seiffenský hornický kostel byl a stále je
často používán jako řezbářský motiv.

Výroba hraček soustružením
dřevěných obručí
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Život v hornickém spolku
K živým tradicím a identitě regionu související s těžbou přispívají svými aktivitami četné hornické spolky.
Pod záštitou spolku Sächsisches Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e.V. je velké
množství členů organizováno v horních bratrstvech nebo hornických hudebních spolcích, které přispívají
k zachování tradic a hornického dědictví. Patří sem mimo jiné obnova a péče o ústí štol, vodní příkopy, budovy
či povrchová a hlubinná technická zařízení. Dále společně odpovídají za prohlídkové objekty a návštěvnické
doly a kromě stálých prohlídek nabízejí zájemcům také naučné výlety do přírody a po hornických památkách.
Spolky také organizují oblíbené každoroční vrcholné události, jako jsou poslední směny před Vánoci, tzv. Mettenschichten“, hornické bohoslužby či slavnosti. Hornické kapely, hudební skupiny a hudební spolky se starají
o hudební doprovod při událostech a hornických průvodech. Jednotlivé spolky mají odlišné uniformy, které
hrdě prezentují při hornických průvodech i u příležitosti různých akcí mimo hranice regionu nebo ve spojení
s partnerskými městy.

Práce na vodním kole
ve štole Markus-Röhling-Stolln

Zmáhaní starého důlního díla v nálezné jámě St. Briccius
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Krušnohorský hornický průvod

Průvod u příležitosti hornické slavnosti
Bergstreittag ve Schneebergu

Hornictví a tradice
Hornické průvody a přehlídky dodnes udržují při životě kulturní tradice, které vznikly ze saského hornictví
a hutnictví. Konaly se při různých příležitostech, například na počest vrchnosti nebo jako předvedení a prosazení
zájmů hornických spolků a bratrstev. Hornické průvody doprovázela hornická hudba, jejíž počátky jsou taktéž
zakotveny v hornické tradici. Od konce 17. století byli saští horníci a hutníci postupně integrováni do saského
hornického státu a v roce 1768 byl zaveden první ústrojní řád, který podrobně odrážel jedenáct hodností
v hierarchii saského hornického státu.
Dodnes praktikované tradice mimo jiné zahrnují výrobu a nošení hornické uniformy a péči o ni. Vzhled a barva
uniformy reprezentují příslušný revír a funkci jejího nositele. Dnes se hornických přehlídek účastní i ženy a děti.
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Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 součástí (komponent), které byly vybrány tak,
aby společně odůvodňovaly výjimečnou světovou hodnotu regionu v mezinárodním srovnání. Na saské
straně jde o sedmnáct a na české o pět komponent, které společně tvoří statek světového dědictví. Aby
bylo možné plně vystihnout montánně-historické dědictví regionu, doplňují zapsaný statek ještě další
„přidružené objekty“.
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