
             
 

Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, č. 100283039 

              Jáchymov – co všechno se dá vyčíst na/z tolaru? 
                                                          (úkol před cestou, na cestu…) 

Čtěte z mince:            Líc                         Rub 

  

Tolar je název pro patrně nejslavnější stříbrnou minci v Evropě (na světě?). Byla ražena v Jáchymově 
(německy Joachimsthal = Údolí svatého Jáchyma), který založil Štěpán Šlik. Vysvětlení hledejte také 
v době vzniku mince za panování Ludvíka Jagelonského a také v příbězích spjatých s Novým zákonem. 

   

 

 
Líc – sv. Jáchym (Saint Ioachim) s letopočtem 1525 nad znakem Šliků a latinským textem ve zkratkách 
 zkratky 
AR gento  -                 stříbrňák      DOM i  -                   rod 
SLI c  -               Šlik    ST ephanus -       Štěpán 
Et         a    FRA tres -       bratři 
CO mes  -       hrabata   D e  -                   z 
BA ssano -        Bassano 
 
Rub – český královský lev a nápis LVDOVICVS PRIM D GRACIA REX BO,  
                                                              Ludvík I. z boží milosti král český  
 
Texty o Štěpánu Šlikovi. Např.: https://www.icostrov.cz/stepan-slik/  
     O rodu Šliků: https://www.palfi.cz/clanky/osobnosti-jachymova---mistni-i-hoste/slikove.html 
Čtěte obezřetně! Kontrolujte! Traduje se, že Štěpán u Moháče nezahynul, byl prodán do otroctví…? 
 
Otázky na závěr exkurze. Každý si vylosuje jednu a hledá na ni odpověď (cca 5 minut), pak společná 
diskuse, psaní zprávy, eseje…, komentování fotografií a obrázků…, vytvoření filmu… 

https://www.icostrov.cz/stepan-slik/
https://www.palfi.cz/clanky/osobnosti-jachymova---mistni-i-hoste/slikove.html
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1. Co mají společného Jáchym a Anna? Jáchymov a Annaberg? 
2. Kdy vznikl Jáchymov? Jaké byly okolnosti jeho vzniku? 
3. Jaké bylo postavení horníka v 16. století? 
4. Co vše horníci potřebovali ke svému úspěchu? 
5. Kdy bylo v Jáchymově nejlépe? 
6. Jaká je perspektiva Jáchymova? 
7. Proč je „peklo“ právě v Jáchymově? 
8. Které nerosty jsou spjaty s Jáchymovem?  
9. Který ze Šliků byl pro Jáchymov nejdůležitější? 
10. Co znamená v kontextu jáchymovských lágrů „autobus“? 
11. Co znamená tolar? Jakou roli sehrál v dějinách evropských měn? 
12. Co znamená mukl?  
13. Popište Věž smrti. K čemu sloužila? 
14. Čím je Jáchymov prospěšný dnes? 
15. Co jsou hornická kladívka, jaký je rozdíl mezi mlátek a 

želízko?  Využijte obrázek.                                                                                                         
16. Vysvětlete termín mauthausenské schody. 
17. Jaký význam měl pro Jáchymov v 16. století Agricola? Žije  

jeho jméno v Jáchymově i dnes?  
18. Komentujte obrázek: 

 

19. Lze najít v dnešním Jáchymově stopy jeho zašlé slávy? 
20. Co symbolizuje tzv. Palečkův hrad? 
21. Jak nahlížíte na existenci rekreačních zařízení v místech někdejšího lidského utrpení? 
22. Je představitelné, aby se tým hokejových mistrů světa ocitl v lágru? 
23. Proč spousta domů v Jáchymově zeje prázdnotou? 
24. Proč tzv. skautský kříž představuje významné pietní místo? Anebo nepředstavuje? 
25. Je Rudá věž smrti dobře ošetřená památka? A měla by být? Kdo by se o ni měl starat? 
26. Je v pořádku, když se sportovní (turistický) areál jmenuje po bývalém lágru? 
27. Jakou spojitost má Jáchymov a Curie? A Nobelova cena? 
28. Jakou spojitost má Jáchymov a Josef Bryks? 
29. Jakou spojitost má Jáchymov a luteránství? 
30. Jaké místo v Jáchymově (či okolí) považujete za „nej“? 
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31. Co je nápadné, co napadne, vidím-li Jáchymov z výšky? 

 

Foto: Jan Hanzlík, NPÚ Ústí nad Labem 
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