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Jáchymov: třpyt stříbra, „záře“ uranu.  
                                      (cca šest hodin) 
                  https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/Pamatky-hrou/UNESCO-Krusnohori---mapa 
                                        https://www.mestojachymov.cz/html/vprohlidka/vp.html 
Štola a mincovna: Prohlídky rezervovat předem: u štoly číslo 1. (snadné parkování i pro autobus)  
Pokud je výprava větší než 20 osob, je vhodné ji rozdělit na dvě skupiny, které si postupně 
prohlédnou štolu číslo 1 http://www.omks.cz/main.php?page=stola-c-1-jachymov (rezervace nutná!, 
pro skupinu měsíc dopředu, vhodné teplejší oblečení a pevná obuv) a muzeum, lze objednat 
průvodce (prohlídka trvá 90 minut, pro školy doporučujeme domluvit se na zkrácené variantě!), lze 
získat pracovní list: http://kvmuz.cz/kontakt/muzeum-kralovska-mincovna-jachymov.  

 
Město: horní části náměstí (radnice, muzeum, kostel. sv. Jáchyma, Křížová cesta ke svobodě…) 
Roku 1535 v Jáchymově stálo kolem 1 200 
domů (o polovinu více než dnes) a žilo zde 
kolem 18 000 obyvatel. Tehdy druhé 
nejlidnatější město Českého království. A jak 
je tomu dnes? A proč? Dodnes lze najít 
v Jáchymově stopy bývalé slávy: renesanční 
portály, výstavné stavby (radnice, mincovna), 
chrám sv. Jáchyma a sv. Anny: první 
luteránský kostel v českých zemích, 
Cranachův oltář ve Špitálním kostele (kostel 
Všech svatých), který líčí příběh Panny Marie, 
výjevy z oltáře:1 
 
           a) zvěstování                 b) dva zázraky: těhotná Marie                        c) Kristus s matkou, 
                                          a těhotná Alžběta (matka Jana Křtitele)                 která se stává královnou 

                                        

Kde vzal Jáchymov své jméno? Možná podle tohoto příběhu: Jáchym a Anna. Přestože byli manželi 
dvacet let, neměli děti, trápili se a považovali to za trest. Jáchym odešel do pouště. Bůh se nad nimi 
smiloval a seslal anděla, který je ujistil, že dítě mít budou. Dítě Marie bylo počato z polibku pod Zlatou 
bránou v Jeruzalémě, kde se šťastní manželé potkali. Anna porodila Pannu Marii a sama ji učila do tří 

                                                           
1 15 + Prohlídku pro 10 a více osob lze objednat v infocentru 14 dní předem: 
https://www.mestojachymov.cz/informacni-a-kulturni-centrum/ds-1052/p1=2104 
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let. Pak byla Marie vychovávána v chrámu, kam vstoupila po patnácti schodech. Podle Anny se jmenuje 
jedno z nejslavnějších hornických středisek v Sasku: Annaberg. A podle Jáchyma… 

Ve městě („kolem kostela“) lze hledat a komentovat následující detaily, dodat jim příběhy, kontexty, 
perspektivy; jsou zde i počátky několika naučných cest (NS O radonu, NS Jáchymovské peklo), je-li čas… 

Před kostelem prohlídka plastiky Brána svobody a Křížové cesty ke svobodě, sloup Nejsvětější Trojice 
a socha sv. Jana Nepomuckého. http://www.politictivezni.cz/dokumenty/cz_pruvodce_201912230025243.pdf 
 

        

                    

 

http://www.politictivezni.cz/dokumenty/cz_pruvodce_201912230025243.pdf
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V případě potřeby lze navštívit Infocentrum (Kolo dějin) a knihovnu s ochotným a vstřícným 
personálem: https://www.mestojachymov.cz/informacni-a-kulturni-centrum/ds-1052/p1=2104 
Určitě vystoupat po mauthaseunských schodech do tábora Svornost (4. a 5. zastavení NS 
Jáchymovské peklo) Zasvěceného průvodce nabídne:  
http://www.politictivezni.cz/dokumenty/cz_pruvodce_201912230025243.pdf 
 
Virtuální prohlídka dolu Svornost: https://www.virtualtravel.cz/hledej?search=d%C5%AFl+svornost 
 

 

Foto: Jan Hanzlík, NPÚ Ústí nad Labem 

A pokud je třeba žákovskou inspiraci: http://www.gymostrov.cz/Projekty/Jachymov/JachymovCZ.html 
                                                                           http://www.gymostrov.cz/Projekty/Uran/UranCZ.html 
 

 
 
 
Nezapomeňte  
na Věž smrti.  
 
 
 
Je možné ji vidět 
 i  
z cesty  
do/z Jáchymova! 
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