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1. Identifikace statku
Stát, kraj nebo okres:
Spolková republika Německo (DE)
Svobodný stát Sasko: části okresů Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Meißen, Sächsische Schweiz
– Osterzgebirge a Zwickau
Česká republika (CZ): části krajů Karlovarský kraj a Ústecký kraj, okresy Karlovy Vary,
Chomutov, Teplice

Název statku
Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region (anglicky)
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří (německy)
Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge (česky)

Zeměpisné souřadnice s přesností na vteřiny
Německé komponenty
Id. číslo

Název komponenty

Obec (obce)

Souřadnice hlavního
identifikačního bodu

1-DE

Vrcholně středověké stříbrné doly
v Dippoldiswalde

Dippoldiswalde

N 50°53’48.150”

Hornická krajina Altenberg –
Zinnwald

Altenberg

Správní centrum Lauenstein

Altenberg

2-DE

3-DE

E 13°40’26.946”
N 50°45’50.578”
E 13°46’13.697”
N 50°47’7.156”
E 13°49’23.815”

4-DE

5-DE

Hornická krajina Freiberg

Hornická krajina Hoher Forst

Brand-Erbisdorf, Freiberg,
Großhartmannsdorf,
Großschirma, Halsbrücke,
Klipphausen,
Lichtenberg/Erzgeb.,
Mulda/Sa.,
Neuhausen/Erzgeb.,
Pfaffroda, Reinsberg,
Sayda, Striegistal,
Weißenborn/Erzgeb.

N 50°55’5.960’’

Hartmannsdorf bei
Kirchberg,

N 50°37’10.630”

E 13°20’40.156’’
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6-DE

7-DE

8-DE

9-DE

Langenweißbach,
Kirchberg

E 12°34‘7.575”

Schneeberg, Zschorlau,
Hartmannsdorf bei
Kirchberg

N 50° 35’ 44.643”

Schindlerova továrna na modrou
barvu

Zschorlau

N 50°32’31.138”

Hornická krajina Annaberg –
Frohnau

Annaberg-Buchholz

Hornická krajina Pöhlberg

Annaberg-Buchholz

Hornická krajina Schneeberg

E 12° 38’ 39.101”

E 12°39’30.828”
N 50°34’51.200”
E 13°0’22.137”
N 50°34’32.188’’
E 13°2’43.988’’

10-DE

Hornická krajina Buchholz

Annaberg-Buchholz

N 50°33’47.339”
E 12°59’20.585”

11-DE

Historické centrum Marienbergu

Marienberg

N 50°39’7.316”
E 13°9’54.265”

12-DE

Hornická krajina Lauta

Marienberg

N 50°39’50.441”
E 13°8’33.430”

13-DE

Hornická krajina Ehrenfriedersdorf

Ehrenfriedersdorf

N 50°38’35.243”
E 12°58’35.965”

14-DE

Vycezovací huť v Grünthalu

Olbernhau

N 50°38’58.874”
E 13°22’17.767”

15-DE

Hornická krajina Eibenstock

Eibenstock

N 50°30’47.048”
E 12°35’55.213”

16-DE

Hornická krajina Rother Berg

Schwarzenberg/Erzgeb.

N 50°31’12.511”
E 12°47’15.534”

17-DE

Hornická krajina těžby uranové
rudy

Bad Schlema, Aue,
Hartenstein

N 50°38’0.234”
E 12°41’8.358”

České komponenty
Id. číslo

Název komponenty

Obec (obce)

Souřadnice hlavního
identifikačního bodu

1-CZ

Hornická krajina Jáchymov

Jáchymov

N 50°22’16.85”
E 12°54’47.53”

2-CZ

Hornická krajina Abertamy – Boží

Abertamy, Boží Dar,

N 50°24’23.50”
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3-CZ

Dar – Horní Blatná

Horní Blatná, Potůčky

E 12°50’14.44”

Rudá věž smrti

Ostrov

N 50°19’44.24”
E 12°57’12.28”

4-CZ

Hornická krajina Krupka

Krupka

N 50°41’6.76”
E 13°51’19.66”

5-CZ

Hornická krajina Mědník

Měděnec

N 50°25’27.85”
E 13°6’41.63”

2. Slovní popis hranic statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z dvaadvaceti komponent, které společně
reprezentují nejvýznamnější hornické dědictví, jak v nadzemí, tak i v podzemí, metalogenetické
provincie a specifické kulturní oblasti Krušných hor. Nominované komponenty obsahují všechny
potřebné atributy navrhované výjimečné světové hodnoty, které se projevují v regionálním
rozsahu. Geograficky diskontinuální umístění komponent, které obsahují další základní,
vzájemně související prvky hornického dědictví, je způsobeno přirozenou nerovnoměrnou
distribucí a proměnlivou hustotou a koncentrací povrchových o podzemních dolů, sběrných
oblastí a příkopů báňského vodního hospodářství, míst zpracování a tavení rud, sídelní
a sociální infrastruktury a zemědělských a lesních ploch. Komponenty zahrnují všechny po sobě
jdoucí, vyvíjející se sociotechnické systémy, které jsou specifické pro různá těžební období
a různé druhy rud, a rovněž tak i všechny klíčové, vzájemně provázané vizuální prvky. Jako
celek vytváří sériový statek ucelenou hornickou krajinu odrážející historii hornictví a jeho
dalekosáhlý dopad na krušnohorský region.
Hranice nominovaného statku jako celku byly vymezeny v souladu s principy kulturní krajiny, což
s sebou přináší nutnost zasadit tyto hranice do celkového kontextu zahrnujícího funkční,
prostorovou a historickou integritu území, a to jak v nadzemí, tak v podzemí. Jednotlivé
komponenty obsahují všechny atributy související s těžebním systémem včetně těžebních
a provozních areálů, míst zpracování rudy, báňské infrastruktury, existujících hornických sídel,
aspektů osídlení ovlivněných těžbou (např. zemědělské oblasti) a změn krajiny v důsledku těžby
(např. pinky a propady), které jsou nezbytné k vyjádření významu a charakteristik každé
komponenty a jejich příspěvku k celkové výjimečné světové hodnotě, integritě a autenticitě
statku. Hranice byly nakresleny tak, aby zahrnovaly zasazení komponent v krajině a funkční
vazby na okolní prostředí a další prvky hornické krajiny.
Nárazníkové zóny byly vytvořeny tak, aby chránily nominovaný statek před nepříznivými vlivy
a také aby chránily pohledově významné zasazení v krajině. Toto zasazení zahrnuje hmotné
památky a krajinné součásti, které poskytují další historický kontext, a fyzický prostor, ve kterém
by vlivem nepříznivého vývoje mohlo dojít k poškození vizuálního vjemu těchto prvků. Zahrnuje
také z hlediska autenticity a integrity degradované prvky (např. lesní oblasti a sídelní struktury),
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které však přispívají k celkovému krajinnému zasazení komponent. Ve dvou případech
(komponenty 2-DE a 2-CZ) přesahují nárazníkové zóny státní hranici tak, aby byla zajištěna
odpovídající ochrana těchto komponent. Při definování nárazníkových zón bylo důkladně
zvažováno, do jaké míry mohou změny mimo území nominovaného statku nepříznivě ovlivnit
jeho výjimečnou světovou hodnotu. Plochy nárazníkových zón byly proto stanoveny
s přihlédnutím k tomu, aby se budoucí vývoj nestal hrozbou pro hodnoty statku. Pokud to bylo
možné, probíhají hranice nárazníkových zón podél hranic pozemkových parcel. Na saské straně
byla v některých případech pro lineární prvky stanovena standardizovaná nárazníková zóna
o šířce 5 až 10 metrů. Pro památky umístěné v podzemí byla vytvořena nárazníková zóna pouze
tehdy, když jsou tyto památky nějakým způsobem funkčně propojeny se zařízeními nebo
archeologickými pozůstatky na povrchu. Ve většině případů však případná stavební nebo jiná
opatření na povrchu nebudou mít na památky v podzemí, které se často nacházejí ve značných
hloubkách, žádný vliv.

Plocha statku a nárazníkové zóny
Plocha statku:

6 766,059 ha

Nárazníková zóna:

13 017,791 ha

Plocha celkem:

19 783,850 ha
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3. Prohlášení o výjimečné světové hodnotě1
Stručný popis
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se nachází na pomezí Saska (Německo) a České
republiky. Tento přeshraniční sériový statek se skládá z 22 komponent, které reprezentují
prostorovou, funkční, historickou a sociotechnickou integritu tohoto území; jde o samostatnou
krajinnou jednotku, která byla po dobu 800 let, od 12. do 20. století, hluboce a nevratně
formována téměř nepřetržitou těžbou polymetalických rud.
Reliktní struktura a konfigurace krajiny Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zůstává stále
jasně čitelná a vyznačuje se specifickými určujícími projevy vzniklými v důsledku těžby různých
kovů v různých obdobích na nerovnoměrně rozložených místech, pro něž je charakteristická
výjimečná koncentrace ložisek nerostných surovin. Na obou stranách Krušných hor se vyvinuly
samostatné hornické krajiny, pro které byl typický transfer odborného know-how mezi Saskem
a Čechami spojený s výměnou horníků a hutníků. Tato ložiska se stala klíčovými hospodářskými
zdroji využívanými během zásadních období světové historie, jejich dobývání bylo ovlivněno
vyvíjejícími se empirickými znalostmi a příkladnou praxí a technologiemi navrženými nebo
zlepšenými v Krušných horách, rozmary světových trhů, na něž měly vliv objevy nových nerostů,
politika a války, a následné objevy „nových“ kovů a jejich využití.
Krušné hory byly nejvýznamnějším zdrojem stříbra v Evropě, zejména ve stoletém období mezi
lety 1460 a 1560; stříbro také podnítilo vznik nové organizace báňské správy a nových
technologií. Výroba cínu probíhala soustavně po celou dlouhou historii Krušných hor a vzácná
kobaltová ruda, která se v Krušných horách vyskytovala spolu s rudami stříbra, zajistila tomuto
regionu od 16. do 18. století vedoucí postavení mezi producenty v Evropě, ne-li na světě.
A konečně na konci 19. a ve 20. století se tento region stal jedním z hlavních světových
producentů uranu, který zde na počátku tohoto období byl poprvé objeven a využíván.
Kombinace geograficky proměnlivé produkce nerostných surovin, topografie a převážně státem
kontrolovaného těžebního systému určovala způsob využívání krajiny: těžbu, vodohospodářství
a dopravu, zpracování rud, osídlení, lesnictví i zemědělství. V důsledku dlouhého trvání
a intenzity hornické činnosti je celá kulturní krajina Krušných hor z velké části ovlivněna jejími
dopady. Její podobu určují jak doly samé (povrchové i podzemní, se zastoupením ložisek všech
typů rud a hlavních období těžby a s výjimečnými zařízeními a objekty, jež se dochovaly in situ),
tak průkopnické vodohospodářské systémy (sloužící k zásobování vodou, k pohonu důlních
strojů, k odvodňování dolů a ke zpracování rudy), dopravní infrastruktura (cesty a silnice,
železnice a vodní kanály); místa inovativního zpracování a tavení rud, jež disponují výjimečnou
rozmanitostí a integritou zařízení a struktur; horní města, která vznikla v 15. a 16. století
spontánně po objevu bohatých ložisek stříbra poblíž těchto nalezišť a jejichž původní městské
uspořádání a architektura odrážejí jejich význam coby správních, hospodářských, vzdělávacích,
sociálních a kulturních středisek a zůstaly zachovány jako základ pro obnovu v 18. a 19. století;
zemědělství, jež se utvářelo spolu s prvními nálezy stříbra ve 12. století a které bylo dobře
1

uvedeno je konečné prohlášení o výjimečné světové hodnotě schválené Výborem pro světové dědictví v roce
2019, které se mírně liší od prohlášení obsaženého v nominační dokumentaci včetně Management Planu
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zavedeným předchůdcem následného období rozsáhlé těžby; a udržitelně obhospodařované
lesy, jež zaujímají tradiční prostor v krajině a měly značný význam pro hornictví. Interakci mezi
lidmi a okolním prostředím dokládají také nehmotné znaky, jako jsou vzdělávání a literatura,
tradice a zvyky, umělecký vývoj, jakož i sociální a politické vlivy, které mají svůj původ
v hornictví nebo byly hornictvím rozhodným způsobem utvářeny. Společně tyto krajiny poskytují
svědectví o prvních etapách, na počátku 16. století, raně novověké transformace zastaralých
hornických a hutnických maloprovozů pozdního středověku do podoby rozsáhlého, státem
řízeného průmyslu s raně kapitalistickými prvky financování. Tento proces jak předcházel, tak
zároveň umožnil kontinuální úspěšnou industrializaci, jež pokračovala až do 20. století. Státem
řízený těžební průmysl se svým správním, řídícím, vzdělávacím a sociálním rozměrem a spolu
s technologickými a vědeckými úspěchy, které z tohoto regionu vycházely, ovlivnil všechny
hornické oblasti jak v kontinentální Evropě, tak mimo ni.

kritérium (ii)
svědčit o výrazné výměně vlivů po dané období nebo v určité kulturní oblasti na vývoj
architektury nebo technologie, monumentálních umění, urbanismu nebo tvorbu krajiny
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o mimořádné úloze
a silném globálním vlivu sasko-českých Krušných hor coby centra technologických a vědeckých
inovací od renesance až po moderní dobu. Během několika období jeho hornické historie vzešly
z tohoto regionu významné úspěchy v oblasti hornictví, které byly úspěšně přenášeny do dalších
hornických regionů nebo ovlivnily jejich následný vývoj. Patří k nim mimo jiné založení prvního
hornického učiliště v Jáchymově v roce 1716. Nepřetržité celosvětové působení sasko-českých
horníků s vysokou odbornou kvalifikací hrálo klíčovou úlohu při výměně znalostí, zdokonalování
báňských technologií a vývoji souvisejících věd. Projevy této výměny jsou v Hornickém regionu
Erzgebirge/Krušnohoří stále patrné.

kritérium (iii)
přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici nebo o živé či již
zaniklé civilizaci
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří přináší výjimečné svědectví o technologických,
vědeckých, správních, vzdělávacích, řídicích a sociálních aspektech, které posilují nehmotný
rozměr živých tradic, myšlenek a přesvědčení lidí spjatých s krušnohorskou kulturou. Základem
pro pochopení krušnohorské hornické tradice je hierarchická organizace báňské správy, která se
vyvíjela od počátku 16. století. Jde o úřednický systém vytvořený místními svrchovanými vládci
s cílem udržet si přísnou kontrolu nad pracovní silou a vytvořit příznivé klima pro raně
kapitalistické způsoby financování hornického průmyslu. Tento model ovlivnil hospodářský,
právní, správní a sociální systém řízení těžebního průmyslu ve všech hornických regionech
kontinentální Evropy. Státem řízená organizace těžby výrazně ovlivnila také vývoj raně
novověkých měnových systémů, což dokládá zejména Královská mincovna v Jáchymově. Těžké
stříbrné mince známé jako thaler – tolar, prvně ražené v Jáchymově od roku 1520, sloužily po
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několik staletí jako základ měnových systémů v mnoha zemích Evropy a staly se předchůdcem
dolarové měny.
kritérium (iv)
představovat výjimečný příklad určitého typu stavby nebo architektonického či technologického
souboru anebo krajiny, který je dokladem jednoho či více významných období lidských dějin
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří představuje ucelenou hornickou krajinu, v jejíchž určitých
částech se jako důsledek nepravidelného rozmístění a koncentrace ložisek rud nacházejí
specifická území vyčleněná pro těžbu, která byla v různých obdobích využívána k dobývání
a úpravě rud, pro vodní hospodářství a lesnictví, urbanizaci, zemědělství a dopravu – jako
systém uzlů a lineárních propojovacích prvků, které se vyvíjely v několika po sobě jdoucích
fázích za rostoucího vlivu státu. Dobře dochovaná důlní díla, technologické celky a krajinné
prvky svědčí o všech známých způsobech dobývání a úpravy rud používaných od pozdního
středověku do nedávné minulosti a o vývoji rozsáhlých sofistikovaných vodohospodářských
systémů jak na povrchu, tak i v podzemí. Důlní činnost vedla k jedinečnému vývoji hustého
osídlení jak v údolích, tak v drsných horských polohách s těsným napojením na okolní hornické
krajiny.

Prohlášení integrity
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří představuje organicky vyvinutou hornickou kulturní
krajinu sestávající z 22 komponent, jež jako celek názorně dokumentují proces utváření území
během 800 let trvající hornické činnosti. Oba smluvní státy zaujaly podobný přístup k určení
komponent sériového statku a k odůvodnění způsobu, jakým každá z nich přispívá k objasnění
složitého procesu utváření hornické kulturní krajiny, a ke stanovení hranic statku
a nárazníkových zón. Na tomto základě každá z komponent série hraje specifickou roli při
znázornění různých typů krajin souvisejících s těžbou různých rud v Krušných horách. Hranice
jednotlivých komponent byly pečlivě vymezeny tak, aby zahrnovaly všechny prvky nezbytné
k vyjádření toho, jak konkrétní komponenta přispívá k výjimečné světové hodnotě. Ačkoli jsou
některé komponenty vystaveny faktorům, které by mohly představovat riziko pro jejich
zachování, existující právní nástroje a plán ochrany a správy statku (Management Plan) zajišťují
dostatečnou ochranu všech znaků nezbytných k vyjádření výjimečné světové hodnoty statku.

Prohlášení autenticity
Komponenty statku se dochovaly ve svém původním prostředí, a ačkoli byly některé z nich
přizpůsobeny k novému využití, zachovávají si vysokou míru autenticity. Hornická krajina si také
uchovala své bohaté nehmotné dědictví v podobě živých tradic a dodatečným zdrojem
spolehlivých informací o hodnotách sériového statku jsou sbírky movitých předmětů a archivy.
Osm set let hornické činnosti vedlo ke změnám krajiny; některá místa těžby byla opuštěna,
zatímco jiná fungovala i nadále a byla svědkem postupných změn technologií. Nepřetržitá
těžební činnost přispěla na některých místech k zachování báňských struktur a k jejich
průběžným opravám a modernizaci. Podzemní důlní díla si obecně uchovávají vysokou míru
autentičnosti. Opuštěné budovy nebo struktury na povrchu byly v některých případech zbourány
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nebo přizpůsobeny novým funkcím, a ačkoli úsilí o zachování důlních areálů bylo zahájeno už
před sto lety, mnohé z nich zůstaly ve špatném stavu až do 90. let 20. století, kdy v historických
městech a důlních areálech začaly kampaně za jejich zachování. Univerzita ve Freibergu
pokračuje ve výzkumu v oblasti hornictví a báňských operací, a přispívá tak k růstu znalostí.

Požadavky na správu a ochranu
V obou smluvních státech existuje obsáhlý soubor nástrojů právní ochrany a v celém statku
probíhá aktivní památková péče. Smluvní státy vypracovaly pro statek plán ochrany a správy
(Management Plan) na roky 2013–2021, který zahrnuje dvě národní části a mezinárodní
Management Plan. Součástí mezinárodní části je memorandum o porozumění mezi oběma
smluvními státy, ustanovení o přeshraničních nárazníkových zónách a schéma struktury
a organizace přeshraničního řízení. K mezinárodním řídicím orgánům patří Bilaterální řídicí
výbor a Bilaterální poradní skupina, mezinárodní Management Plan obsahuje také společnou
vizi do budoucna. Bilaterální řídicí výbor bude mimo jiné zastupovat zájmy obou smluvních států
a zajišťovat vzájemné informování, koordinaci a strategické plánování. Bilaterální poradní
skupina je ustavena na regionální úrovni a odpovídá za koordinaci všech společných otázek;
jejím hlavním cílem je chránit výjimečnou světovou hodnotu sériového statku, dohlížet na ni
a udržitelným způsobem ji rozvíjet. Společně s národními koordinačními místy je zodpovědná
především za koordinaci informací a akcí, památkovou péči o statek, periodický reporting, styk
s veřejností a mezinárodní opatření. Obě národní části Management Planu zahrnují, kromě
opatření k zachování výjimečné světové hodnoty statku, ustanovení zaměřená na podporu
udržitelného cestovního ruchu a zajištění přiměřeného systému řízení návštěvníků. Oba smluvní
státy navrhly soubor klíčových ukazatelů sloužících ke sledování stavu komponent statku,
a přestože přístupy obou smluvních států se v tomto liší, je zavedený systém monitoringu
dostačující.

4. Předmět ochrany
Kategorie statku
Pro nominaci byla použita kategorie „kulturní krajina“ podle Prováděcí směrnice pro naplňování
Úmluvy o světovém dědictví, UNESCO, 2016 (dále jen směrnice), odst. 47, který se opírá
o definici v bodu 6 přílohy 3 směrnice: Kulturní krajiny jsou kulturní statky, které představují
„výtvory vzniklé společným působením člověka a přírody“ (viz též článek 1 Úmluvy). Dokládají
vývoj lidské společnosti a její ustavování v průběhu času pod vlivem fyzikálních tlaků a/nebo
možností daných jejich přírodním prostředím a po sobě následujícími společenskými,
hospodářskými a kulturními silami jak navenek, tak uvnitř. Výběr kulturních krajin se řídí bodem
7: …na základě jejich výjimečné světové hodnoty a jejich reprezentativnosti, pokud jde o jasně
definovaný geokulturní region, a na základě jejich schopnosti ilustrovat základní a odlišné
kulturní prvky těchto regionů. Bod 10 uvádí, že kulturní krajiny se člení na tři hlavní
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podkategorie, přičemž pro Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je vhodná subkategorie (ii) –
organicky vzniklá krajina. Při posuzování dalších dvou subkategorií je však důležité, že Hornický
region Erzgebirge/Krušnohoří má rovněž povahu v podstatě reliktní krajiny, jejíž vývoj byl v
minulosti ukončen, ale je pro něj částečně relevantní i subkategorie pokračující krajiny, protože
části krajiny si i v současné společnosti zachovají aktivní sociální roli, která úzce souvisí s
tradičním způsobem života a ve které probíhá vývoj i nadále.

Typ statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je sériový transnacionální statek, který se skládá z 22
komponent v souladu s odst. 137 Prováděcí směrnice ve znění z roku 2016. Nositelem
výjimečné světové hodnoty je celá tato série, nikoli jen jednotlivé komponenty statku.

5. Jméno a kontaktní informace oficiální místní
instituce

Svobodný stát Sasko, Německo
Sächsisches Staatsministerium des Innern2
(Saské ministerstvo vnitra)
01095 Dresden
Tel.: +49 351-5 64 0
Fax: +49 351-5 64 31 99
E-mail: denkmalpflege@smi.sachsen.de
Webová stránka: http://www.smi.sachsen.de

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.
(Sdružení světového dědictví Montanregion Erzgebirge)
c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg Buchholz
Tel..: +49 3733-145 0
Fax: +49 3733-145 145
2

V roce2020 došlo ke změně, oficiální institucí je nově Saské ministerstvo pro místní rozvoj
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E-mail: kontakt@wfe-erzgebirge.de
Webová stránka: http://www.montanregion-erzgebirge.de

Česká republika
Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské náměstí 1
CZ-118 01 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420 257 085 111
Fax: +420 224 318 155
E-mail: posta@mkcr.cz
Webová stránka: http://www.mkcr.cz

17

Management Plan 2013–2021

B. Mezinárodní Management Plan
1. Mezinárodní rámec……………………………………………………………………...

19

1.1 Preambule………………………………………………………………………………..

19

1.2 Memorandum o porozumění……………………………………………………………

20

1.3 Přeshraniční nárazníkové zóny a ochranná opatření………………………………… 23

2. Přeshraniční spolupráce………………………………………………………………..

23

2.1 Nominační proces……………………………………………………………………….

23

2.2 Struktura a organizace přeshraničního správy statku……………………………….

24

2.2.1 Bilaterální řídicí skupina………………………………………………………………… 24
2.2.2 Bilaterální poradní skupina……………………………………………………………… 25

3. Plánování a plán akcí……………………………………………………………………… 27
3.1 Vize do budoucna…………………………………………………………………………. 28
3.2. Společné projekty………………………………………………………………..………. 28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

Management Plan 2013–2021

1. Mezinárodní rámec
1.1 Preambule
Společný základ pro správu sériového statku, jeho udržitelný rozvoj a pro ochranu a zachování
jeho výjimečné světové hodnoty, integrity a autenticity na přeshraniční úrovni tvoří řada
mezinárodních doporučení a konvencí, které byly přijaty smluvními stranami. Ratifikované
mezinárodní konvence a doporučení podporují národní legislativu obou smluvních států. Na
národní úrovni je právní ochrana jednotlivých komponent nominovaného sériového statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zajišťována příslušnou legislativou státu, na jehož území
se dané komponenty nacházejí. Každá ze smluvních stran tak v praxi nese odpovědnost za
ochranu nominovaného sériového statku na svém svrchovaném území.
Na mezinárodní úrovni je v rámci péče o kulturní dědictví třeba zmínit zejména následujících
šest úmluv, které ratifikovaly obě smluvní strany:
•

•

•

•

•

•

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – Úmluva o světovém
dědictví (Paříž, 1972): Podpisem této úmluvy se smluvní strany mezinárodně zavázaly
chránit a zachovávat pro další generace statky zapsané na Seznamu světového dědictví,
které se nacházejí na jejich území. Na úmluvu nelze nahlížet jako na součást platné národní
legislativy, ale závazky, které z ní vyplývají, je třeba naplňovat v souladu s příslušnou
národní legislativou. Spolková republika Německo ratifikovala tuto konvenci v roce 1976.
Československo přistoupilo k Úmluvě v roce 1991 a Česká republika sukcedovala v roce
1993.
Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, včetně
Pravidel pro provádění úmluvy a Protokolu I – Haagská úmluva z roku 1954. Ratifikace
ze strany Spolkové republiky Německo proběhla v roce 1967. Československo ratifikovalo
Haagskou úmluvu a související První protokol v roce 1958, Česká republika sukcedovala v
roce 1993. Protokol II Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
z roku 1954 (Hague, 1999) byl ratifikován Spolkovou republikou Německo v roce 2009,
Česká republika přistoupila v roce 2007.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Granada, 1985). Úmluva byla
revidována 30. září 2003. Spolková republika Německo ji ratifikovala v roce 1987, Česká
republika v roce 2000.
Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu a převodu
vlastnictví kulturních statků (Paříž, 1970). Ratifikace ze strany Spolkové republiky
Německo v roce 2007 a Československa v roce 1977, Česká republika sukcedovala v roce
1993.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná, Valetta 1992).
Spolková republika Německo tuto úmluvu ratifikovala v roce1987, Česká republika v roce
2000.
Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví (Paříž, 2003). Česká republika tuto
úmluvu ratifikovala v roce 2009, Spolková republika Německo v roce 2023.
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Zásady pro péči o kulturní dědictví jsou také obsahem následujících mezinárodních doporučení
UNESCO:


Doporučení k historické městské krajině (doporučení přijato na zasedání Generální
konference UNESCO v roce 2011);



Doporučení týkající se ochrany historických souborů a jejich role v současném životě
(doporučení přijato na zasedání Generální konference UNESCO v roce 1976);



Doporučení k ochraně kulturního a přírodního dědictví na národní úrovni (doporučení přijato
na zasedání Generální konference UNESCO v roce 1972);



Doporučení týkající se ochrany kulturních statků ohrožených veřejnými nebo soukromými
zásahy (doporučení přijato na zasedání Generální konference UNESCO v roce 1968).

Při ochraně památek a památkové péči je třeba rovněž zvažovat mezinárodní doporučení, jež
vytvořila Mezinárodní rada pro památky a sídla ICOMOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel (Benátky 1964),
Mezinárodní charta o historických zahradách (Florentská charta, 1981),
Charta pro záchranu historických měst a městských souborů (Washingtonská charta, 1987),
Charta o ochraně a zabezpečení archeologického dědictví (Lausanne, 1990),
Charta o lidovém stavebním dědictví (Mexiko, 1999),
Mezinárodní charta o kulturním turismu (1999),
Zásady ochrany historických dřevěných staveb (1999),
Principy ICOMOS pro ochranu a restaurování nástěnných maleb (2003),
Charta ICOMOS – zásady pro analyzování, ochranu a stavební obnovu architektonických
památek (2003),
Charta ICOMOS o ochraně a správě archeologického dědictví (2008),
Charta ICOMOS o interpretaci a ochraně památek kulturního dědictví (2008),
Archeologie a urbanismus – nový kodex Rady Evropy (Štrasburk, 2010),
Společné principy ICOMOS a TICCIH pro zachování památek, struktur, sídel a krajin
industriálního dědictví (2011),
Principy zabezpečení a správy historických měst a městských zón (Valletta, 2011).

1.2 Memorandum o porozumění
Obě smluvní strany společně prohlašují, že hodlají usilovat o ochranu a udržitelný rozvoj
nominovaného sériového statku podle požadavků Úmluvy o ochraně světového dědictví, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jak v Sasku, tak i České republice jedná o projekt na
komunální a regionální úrovni.

Memorandum o porozumění
mezi
Státním ministerstvem vnitra Svobodného státu Sasko
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a Ministerstvem kultury České republiky
ve věci sériové přeshraniční nominace
Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví

Navazujíce na společné sasko-české úsilí zařadit přeshraniční statek Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO,

-

připomínajíce si ideály Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
přijaté na 17. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 1972,
a ustanovení Směrnice pro její provádění,

-

vycházejíce z principů, které jsou uvedeny v Budapešťské deklaraci o světovém dědictví,
která byla přijata na 26. zasedání Výboru pro světové dědictví v roce 2002,

-

navazujíce na činnost Řídící a Smíšené pracovní skupiny, které byly zřízeny v rámci
příprav nominační dokumentace pro zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na
výše uvedený seznam,
uvědomujíce si důležitost dalšího koordinovaného řešení zásadních otázek týkajících se
světově výjimečné hodnoty nominovaného statku jako celku,

-

spatřujíce v péči o zachování, prezentaci a trvale udržitelné užívání přeshraničního
sériového statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří trvalý impuls nejen pro posílení
spolupráce mezi oběma ministerstvy, mezi orgány památkové péče Svodného státu
Sasko a České republiky a mezi orgány na nižších stupních veřejné správy, ale též
vynikající a trvalý impuls pro rozvoj spolupráce mezi komunitami občanů,

obě ministerstva s přihlédnutím ke skutečnosti, že na saské a české straně je přeshraniční
sériová nominace Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zájmem projeveným na komunální
úrovni
1) přejí si pokračovat ve vzájemné spolupráci při ochraně, péči (conservation) a prezentaci
Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, resp. jeho výjimečné světové hodnoty tak,
byla zachována i pro budoucí generace.
2) Uznávají při tom, že je základní povinností každého z obou ministerstev zabezpečit
označení, ochranu a prezentaci těch částí sériového statku Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří, které se nacházejí na území Svobodného státu Sasko, nebo na
území České republiky.
3) Uvědomují si možnou potřebu zpracování společných strategických dokumentů
zaměřených na řešení společných otázek týkajících se Hornického regionu
Erzgebirge/Krušnohoří jako celku z hlediska památkové péče, zejména dokumentů
navazujících na Management Plan.
4) Přejí si za tím účelem vytvořit Bilaterální řídicí skupinu a Bilaterální poradní skupinu,
jejich úkoly, složení a jednací řád jsou obsaženy v nominační dokumentaci.
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5) Prohlašují, že toto Memorandum nezakládá pro žádnou ze stran závazek jakýchkoli
povinných, zejména finančních příspěvků na společné projekty. Nicméně uznávají, že by
společné projekty zajímající stejnou měrou obě ministerstva mohly být financovány
z dobrovolných příspěvků, a to podle rozpočtových možností.
6) Souhlasí s tím, že bude zajištěna vzájemná spolupráce při ochraně nominovaných
komponent, které se nacházejí přímo na hranici se sousedním státem, a to definováním
přeshraniční nárazníkové zóny. Právní ochrana takové nárazníkové zóny je upravena
národními předpisy o ochraně relevantními pro smluvní stát, ve kterém se nárazníková
zóna nachází. Každý smluvní stát zůstává odpovědný za praktickou ochranu
nominovaných komponent na svém svrchovaném území.
7) Uvědomují si povinnost pravidelného periodického sledování Hornického regionu
Erzgebirge/Krušnohoří jako celku, prováděného podle příslušných rozhodnutí Výboru pro
světové dědictví, a konstatují, že za tímto účelem jsou na obou stranách vytvořeny
mechanismy a orgány pro jeho provádění, jež se využijí pro toto sledování a ke
zpracování společné Periodické zprávy, a za přispění orgánů uvedených sub 4).
8) Zdůrazňují, že posilování odborných kapacit (capacity building) v péči o statek Hornický
region Erzgebirge/Krušnohoří a jeho užívání trvale udržitelným způsobem je stálým
úkolem a že potenciál k výměně zkušeností není vyčerpán; v této souvislosti obě
ministerstva uvítají posilování všech forem výměny zkušeností na všech úrovních.
9) Jsou si plně vědomy, že vzájemná komunikace mezi nimi a jejich komunikace se
zainteresovanými orgány veřejné správy a místním společenstvími občanů je jejich
základním úkolem.
10) Deklarují svojí připravenost řešit otázky spojené se zachováním a s péčí o celek
sériového statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří vzájemným jednáním
a dohodou obou stran.

22

Management Plan 2013–2021

1.3 Přeshraniční nárazníkové zóny a ochranná opatření
Aby byla zajištěna odpovídající ochrana komponent Hornická krajina Altenberg-Zinnwald (2-DE)
v Sasku a Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná (2-CZ) v České republice,
dohodly se smluvní státy na rozšíření příslušných nárazníkových zón tak, že překračují hranici.
Právní ochrana části nárazníkových zón umístěných na území sousední země je v obou
případech zajištěna jak národními předpisy na ochranu přírody, tak evropským právem.
Nárazníková zóna komponenty Hornická krajina Altenberg-Zinnwald (2-DE) zahrnuje na české
straně sběrnou oblast při počátku vodního příkopu Aschergraben. Tato malá oblast zahrnuje
vrchovištní blata porostlá mokřadním lesem a je chráněna v rámci celoevropské soustavy
Natura 2000 jako ptačí oblast a evropsky významná lokalita podle směrnic EU a na základě
zákona o ochraně přírody a krajiny podle české legislativy (viz mapy DE/02-03, DE/02-03a
a DE/02-03b).
Nárazníková zóna komponenty Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná (2-CZ)
zahrnuje na saské straně lesní území na severním svahu vrchu Kaffenberg, která je chráněna
jako ptačí oblast a evropsky významná lokalita podle směrnic EU a nachází se v přírodním
parku Fichtelberg chráněném podle saského zákona o ochraně přírody (viz mapy CZ/02.2,
CZ/02.2.a, CZ/02.2.b).

2. Přeshraniční spolupráce
2.1 Nominační proces
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, který byl na návrh saské zemské vlády zapsán na
indikativní seznam Spolkové republiky Německo v roce 1998, má za sebou dlouhý
a systematický nominační proces. Od začátku byl jasně deklarován cíl podat nominaci jako
přeshraniční projekt společně s Českou republikou. V roce 2003 začala úzká spolupráce,
nejdříve na regionální a posléze na národní úrovni, mezi příslušnými institucemi na obou
stranách česko-německé hranice s cílem připravit nominační dokumentaci pod vedením
německého partnera. V listopadu 2011 byla na ministerské úrovni zřízena řídicí skupina, která
se do srpna 2017 setkala celkem 23krát. Práci této řídicí skupiny podporovala přeshraniční
smíšená pracovní skupina, která byla oficiálně založena v březnu 2012 a do srpna 2017 měla 25
jednání. Kromě toho proběhlo i pět užších setkání této skupiny k projednání specifických témat.
Přeshraniční smíšená pracovní skupina zahrnovala představitele krajských úřadů, technické
experty a zástupce institucí památkové péče. Výsledkem úzké spolupráce bylo zanesení tehdy
Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na národní indikativní seznamy Spolkové
republiky Německo a České republiky v září 2012.
Úzká spolupráce mezi odpovědnými institucemi na komunální, regionální, národní i mezinárodní
úrovni během nominačního procesu je jednoznačným potvrzením úmyslu celého přeshraničního
regionu posilovat a chránit společnou kulturu a historii i jednotlivé lidské výtvory, a to bez ohledu
na politické hranice. Nominační dokumentaci pro zápis statku na Seznam světového dědictví
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připravily společně příslušné instituce na všech úrovních a tyto instituce si jsou rovněž vědomy,
že správa celého sériového statku musí probíhat koordinovaně.

2.2 Struktura a organizace přeshraniční správy statku
Implementace Management Planu je založena na jeho souhlasném přijetí příslušnými saskými
a českými institucemi. Úkoly, jimiž byla pověřena Bilaterální řídicí skupina a Bilaterální poradní
skupina, byly definovány tak, aby byly sladěny společné záležitosti a zájmy. Implementace
probíhá podle kompetencí upravených příslušnými národními regulativy. Smluvní strany si jsou
vědomy, že každá z nich je v praxi odpovědná za zachování a správu komponent
nominovaného statku na svém území. Správa statku probíhá v souladu s příslušnými právními
a správními systémy.
Struktura budoucí správy statku byla vytvořena na bázi struktur etablovaných již během
nominačního procesu, a to s přihlédnutím k tomu, že v obou smluvních státech existuje odlišný
právní rámec a jsou zde i odlišné kompetence.

Mezinárodní správa statku
2.2.1 Bilaterální řídicí skupina
Na ministerské úrovni bude na základě ustanovení Memoranda o porozumění (odst. 4)
a v souladu s § 135 Prováděcích směrnic pro naplňování Úmluvy o světovém dědictví (2016)
zřízena Bilaterální řídicí skupina. Na této úrovni se budou uskutečňovat pravidelná roční setkání
s cílem zajistit vzájemnou informovanost o aktuálním stavu ochrany statku světového dědictví,
dohlížet na činnost Bilaterální poradní skupiny a vyhodnocovat provedená opatření. Výročních
setkání Bilaterální řídicí skupiny se účastní zástupci příslušných ministerstev smluvních stran
a zástupci Bilaterální poradní skupiny a národních koordinačních míst. Smluvní strany mohou
určit I další účastníky.
Mezi úkoly řídicí skupiny patří zastupování zájmů jednotlivých států, zajištění vzájemné
informovanosti, koordinace, strategické plánování, otázky financování společných projektů
sloužících k prezentování statku světového dědictví veřejnosti, schvalování aktualizovaných
znění mezinárodního Management Planu a také kontrolní činnost s ohledem na národní
specifika. Návrhy a doporučení Bilaterální konzultační skupiny, které nespadají do oblasti její
působnosti, budou předloženy Bilaterální řídicí skupině. Ta o nich v rámci svých kompetencí
rozhodne a poskytne Bilaterální poradní skupině a národním koordinačním místům svá
doporučení pro další práci. Z pověření Bilaterální řídicí skupiny připravuje Bilaterální poradní
skupina podklady a doporučení pro jednání Bilaterální řídicí skupiny a rozpracovává doporučení
řídicí skupiny. Výroční zasedání se konají střídavě na české a saské straně. Pozvání na výroční
setkání zajišťuje pořádající smluvní stát. Mimořádné zasedání Bilaterální řídicí skupiny je možné
svolat na základě žádosti zástupců příslušných ministerstev v Bilaterální řídicí skupině nebo na
žádost předsedy/předsedkyně Bilaterální poradní skupiny.
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2.2.2 Bilaterální poradní skupina
Na regionální úrovni bude, jak se uvádí v Memorandu o porozumění (odst. 4), zřízena v souladu
s § 135 Prováděcích směrnic pro naplňování Úmluvy o světovém dědictví (2016) Bilaterální
poradní skupina (BPS), která bude zodpovědná za koordinaci všech společných záležitostí.
Úkoly Bilaterální poradní skupiny byly potvrzeny a přijaty smluvními stranami. Vytvořením
Bilaterální poradní skupiny se v obou státech umožní nezbytný dohled nad správou
transnacionálního sériového statku a zároveň se posílí společná zodpovědnost za nominovaný
sériový statek.

Cíle Bilaterální poradní skupiny
Hlavním cílem Bilaterální poradní skupiny je chránit, zachovávat, monitorovat a trvale rozvíjet
výjimečnou světovou hodnotu nominovaného sériového statku. Ke splnění tohoto cíle je nutná
aktivní spolupráce s národními koordinačními místy. Bilaterální poradní skupina se podílí na
dodržování závazků, které vyplývají z Úmluvy o ochraně světového dědictví. Kromě toho
přispívá k celkové prezentaci transnacionálního sériového statku a k podpoře jeho vnímání
veřejností. Pro tento účel se připravují společná opatření.
Hlavní úkoly
Pro skupinu byly definovány tyto hlavní úkoly:
Koordinace: Bilaterální poradní skupina dohlíží na správu nominovaného sériového statku na
obou stranách hranic. Dostává informace z národních koordinačních míst o projektech, které se
týkají komponent sériového statku.
Stav zachování nominovaného statku: Bilaterální poradní skupina se průběžně informuje
o stavu zachování sériového statku. Radí se o otázkách souvisejících se zachováním sériového
statku a o zásazích, které by mohly ohrozit jeho výjimečnou světovou hodnotu, a může podávat
doporučení, jak se takovýmto zásahům bránit.
Průběžný reporting: Bilaterální poradní skupina pomáhá příslušným institucím při vypracování
periodických zpráv podle článku 29 Úmluvy o ochraně světového dědictví. Koordinuje
vypracování periodických zpráv pro UNESCO za všechny komponenty sériového statku v rámci
pravidelného monitoringu, popř. i reaktivního monitoringu, pokud by byl zapotřebí. Při vytváření
zpráv se postupuje v souladu s požadavky UNESCO (viz kapitola V, § 199–210 Prováděcích
směrnic z roku 2016).
Práce s veřejností: Bilaterální poradní skupina navrhuje a podporuje prezentaci sériového
statku na mezinárodní úrovni. Vytváří strategie a programy prezentace a marketingu
nominovaného sériového statku s cílem zvýšit mezinárodní uznání jeho významu.
Mezinárodní opatření: Bilaterální poradní skupina navrhuje opatření a projekty na mezinárodní
úrovni a specifikuje je v akčním plánu. Bilaterální poradní skupina je zodpovědná za realizaci
opatření na mezinárodní úrovni.
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Složení
Bilaterální poradní skupina se skládá ze zástupců národních koordinačních míst, zástupců
institucí památkové péče a ochrany přírody a krajiny a dalších relevantních institucí a vědeckých
pracovišť. V čele skupiny stojí jeden z vedoucích národních koordinačních míst. Předsedové se
v předsednické funkci každý rok střídají. V případě potřeby se Bilaterální poradní skupina může
v rámci plnění svých úkolů obrátit na odborníky za účelem konzultace či jiné podpory. Na
zasedání skupiny mohou předsedové pozvat také třetí subjekty, zejména zástupce poradních
sborů při UNESCO či Centra světového dědictví.

Pracovní postupy
Zasedání: Schůzky Bilaterální pracovní skupiny se konají čtvrtletně. Na základě žádosti smluvní
strany nebo národního koordinačního místa lze kdykoliv svolat mimořádné zasedání. Zasedání
Bilaterální pracovní skupiny se střídavě konají v České republice a ve Svobodném státu Sasko.
Zasedání připravuje a svolává vždy příslušný předseda nebo národní koordinační místo ze
státu, kde se zasedání má konat.
Usnesení: Všechny dokumenty a opatření, jež souvisí se společnými záležitostmi, vyžadují
schválení ze strany Bilaterální poradní skupiny.
Pracovní jazyk: Veškeré písemné dokumenty mezinárodní závažnosti (zprávy apod.), jež se
týkají obou smluvních stran, budou zpracovány v anglickém jazyce. Zasedání přeshraničních
grémií budou probíhat dvojjazyčně (v němčině a v češtině). Stát pověřený organizací daného
zasedání zajistí tlumočníka.
Financování: Náklady spojené s účastí na zasedání nesou subjekty, které na ně své zástupce
vyslaly. Náklady plynoucí z účasti třetích osob a náklady na tlumočnické služby hradí subjekt,
který je pozval, resp. objednal. O otázkách financování společných projektů rozhoduje Bilaterální
řídicí skupina.
Počátek a konec činnosti: Bilaterální poradní skupina bude založena nejpozději v okamžiku
zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví. Pokud
nominovaný statek nebude na Seznam světového dědictví zapsán nebo z něj bude vyškrtnut,
dojde automaticky k rozpuštění Bilaterální pracovní skupiny.
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3. Společné plánování a akce
Díky geografické pozici Krušných hor na hranici mezi Německem a Českou republikou byly
vztahy mezi oběma státy vždy velmi úzké. Na počátku devadesátých let 20. století vznikly tzv.
euroregiony, jejichž cílem bylo posílit přeshraniční spolupráci a stimulovat dané regiony
v hospodářské, společenské a kulturní oblasti. Za účelem dosažení těchto cílů jsou euroregiony
na obou stranách hranice organizovány jako dobrovolná zájmová uskupení územně-správních
celků v daných příhraničních oblastech a podporují regionální aktéry při uskutečňování
přeshraničních projektů. Práci euroregionů efektivně podporuje Evropská unie, která se
v průběhu posledních 25 let zavedla různé přeshraniční dotační programy, na nichž se finančně
významně podílí. Díky angažovanosti jednotlivých členů i dobrovolníků z regionu se do dnešních
dnů podařilo zrealizovat celou řadu bilaterálních projektů. Řada z těchto projektů se týkala
i společného hornického dědictví jakožto základu pro přeshraniční spolupráci. V regionálním
kontextu se tyto projekty zaměřily především na:






dokumentaci hornického a průmyslového dědictví;
provázání saského a-českého výzkumu v oblasti montánní archeologie;
propagaci a prezentaci přeshraničního hornického regionu Krušných hor na národní
i mezinárodní úrovni;
založení sasko-české Stříbrné stezky spojující několik hornických naučných stezek a muzeí
a
zdokonalení struktur pro správu průmyslového dědictví.
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V souvislosti se společnou nominací sériového statku je třeba vyzdvihnout především projekty,
které přispívají k prezentaci, propagaci a průzkumu místního montánně-historického dědictví.

3.1 Vize do budoucna
Klíčovou hodnotou identity krušnohorského regionu je jeho unikátní hornická krajina spolu
s nehmotnými hodnotami a tradicemi. Ochrana a zachování hornického dědictví vyžadují aktivní
zapojení zejména mladších generací. Budoucí vizí je, aby odpovědnost za zachování
společného kulturního dědictví a za udržitelný rozvoj regionu sdílely všechny generace. Žádost
o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví poskytuje
přeshraniční rámec pro zlepšení postavení lidí v regionu a je hybnou silou pro vzdělávání
a celoživotní učení. K zapojení místních komunit již proběhlo velké množství osvětových aktivit.
Nominační proces zvýšil povědomí o potřebě ochrany a zachování významných památek
a zdůraznil nutnost zachovat sdílené dědictví pro budoucí generace při zapojení všech klíčových
aktérů.
Mezi dlouhodobé cíle patří zejména příprava společné strategie udržitelného cestovního ruchu,
která pomůže zodpovědně řídit cestovní ruch a ukázat, jak mohou ochrana kulturního dědictví,
udržitelný cestovní ruch a udržitelný rozvoj regionu jít ruku v ruce a přispívat ke vzájemnému
prospěchu. Strategie udržitelného cestovního ruchu si klade za cíl poskytnout dlouhodobý
přeshraniční rámec pro další rozvoj udržitelného cestovního ruchu v Hornickém regionu
Erzgebirge/Krušnohoří se zaměřením na jeho význam, ale i povinnosti vyplývající z titulu
světového dědictví.

3.2. Společné projekty
V současnosti běží tři velké projekty spojené s Hornickým regionem Erzgebirge/Krušnohoří.
Všechny tyto projekty jsou financovány z prostředků Evropské unie a pokrývají tříleté projektové
období. Vzájemně se doplňují a přispívají k holistickému přístupu ke společnému hornickému
dědictví. S ohledem na potřeby související se získáním titulu světového dědictví byly spuštěny
zejména projekty „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“
a „Zdař Bůh, světové dědictví“ s cílem podpořit další udržitelný rozvoj regionu a připravit základ
pro vytvoření společné strategie cestovního ruchu. První projekt se zaměřuje na vytvoření
společných vzdělávacích modulů a vzdělávací strategie, na účinná opatření v oblasti budování
kapacit a na vzdělávací aktivity. Druhý projekt se zaměřuje na společnou komunikaci
a marketing přeshraničního hornického dědictví a posílení turistické infrastruktury.
Hlavní cíle těchto projektů jsou:
•
•
•

zajistit účinnou ochranu hornického dědictví,
zvýšit povědomí veřejnosti o hornickém dědictví regionu a její zapojení a podporu
prostřednictvím prezentačních a vzdělávacích aktivit,
dále posilovat přeshraniční spolupráci.
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1. Projekt „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří“ /
Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří – přeshraniční
projekt podpořený Evropskou unií v rámci programu Interreg 5A
Termín projektu:

04/2017 – 04/20203

Účel projektu:

Vytvoření společného přeshraničního vzdělávacího konceptu,
posílení odborných kapacit pro prezentaci světového dědictví,
vzdělávací aktivity

Lead partner:

Institut pro průmyslovou archeologií a dějiny vědy a techniky
(IWTG) při Technické univerzitě – Bergakademii Freiberg

Partneři projektu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem,
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., Förderverein
Montanregion Erzgebirge e.V., Institute Heritage Studies /
Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik,
Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA)

Financování:

Celkové náklady projektu: 1 226 299 €, z toho dotace EFRE €
1.042.354 € (85 %), kofinancování ze státního rozpočtu Saska
a rozpočtu ČR a z regionálních zdrojů.

Hlavními cíli projektu jsou vytvoření společného přeshraničního vzdělávacího konceptu, posílení
odborných kapacit pro prezentaci světového dědictví a vzdělávací aktivity ve spolupráci
s regionálními aktéry zaměřené na účinnou péči o hornické dědictví a zachování souvisejícího
nehmotného dědictví. Vzdělávací aktivity týkající se společného kulturního dědictví
a prostřednictvím něj umožní zejména mladým lidem uchovat jejich kulturní dědictví a formovat
příhraniční region ve smyslu udržitelného rozvoje. Cílem projektu je dále rozvíjet a aktivně
využívat vzdělávací potenciál Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří a také zvýšit povědomí
o obecné myšlence a cílech programu světového dědictví. Proto jsou hlavní cílovou skupinou
žáci, studenti a mladí lidé obecně. Pro dlouhodobé ukotvení vzdělávacího programu jsou v rámci
projektu školeni učitelé a pedagogičtí specialisté i členové spolků pečujících o hornické lokality.
Projekt je navržen tak, aby aktivně zapojil místní komunity v Sasku a České republice.

2. Projekt „Glück Auf Welterbe! / Zdař Bůh, světové dědictví!“ – přeshraniční projekt
podpořený Evropskou unií v rámci programu Interreg 5A
Termín projektu:

10/2016 – 10/20204

Cíl projektu:

Vytvoření konceptu společného marketingu a komunikace,
rozšíření turistické infrastruktury

Lead partner:

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

3
4

Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2020
Projekt byl prodloužen do 30. 6. 2021
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Partneři projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., Tourismusverband
Erzgebirge e.V.

Financování:

Celkové náklady projektu 2 439 793 €, z toho dotace EFRE
2 073 824 € (85 %), kofinancování ze státního rozpočtu ČR (5 %)
a regionálních zdrojů

Hlavním cílem projektu je propojení lokalit hornického dědictví v českém a saském Krušnohoří
pomocí přeshraniční infrastruktury cestovního ruchu a společného marketingového
a komunikačního konceptu. Region by měl být prezentován jako oblíbené místo k životu,
oceňované jako kulturní dědictví a dobře známé jako turistická destinace pro místní
i mezinárodní hosty. Kulturní dědictví Krušných hor by mělo být přístupné pro všechny
a informace o něm by měly být snadno dostupné. Součástí projektu je mimo jiné digitální
propojení a/nebo povrchové značení hlavních hornických památek a krajin Hornického regionu
Erzgebirge/Krušnohoří. Kromě toho je nezbytným předpokladem pro prezentaci regionu různými
způsoby vzájemné propojení různých subjektů. Vytvořením turistických nabídek a jejich cíleným
marketingem má být podporována turistická hodnota (světového) kulturního dědictví a posílena
regionální a kulturní identita v regionu Krušných hor.
3. Projekt ArchaeoMontan 2018 – středověké hornictví v Sasku a Čechách – přeshraniční
projekt podpořený Evropskou unií v rámci programu Interreg 5A
Termín projektu:

08/2015 – 08/2018

Cíl:

Archeologický výzkum středověkého hornictví na saské a české
straně Krušných hor

Lead partner:

Landesamt für Archäologie Sachsen (Saský zemský
archeologický úřad)

Partneři projektu:

Sächsisches Oberbergamt Freiberg, Große Kreisstadt
Dippoldiswalde, město Krupka, Česká geologická služba
(Praha), Ústav archeologické památkové péče (Most),
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí nad Labem), Institut
pro průmyslovou archeologií a dějiny vědy a techniky (IWTG)
při Technické univerzitě – Bergakademii Freiberg

Financování:

Celkové náklady projektu 5 439 665 €, z toho dotace z fondu
EFRE 4 623 715 €

ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt, který se zabývá výzkumem středověké hornické
činnosti v české a saském Krušnohoří. Pro projekt je charakteristická spolupráce německých
a českých vědců z různých oborů. Od podzimu 2015 archeologové, historici, geodeti, geologové
a IT odborníci pracují na dokumentaci a interpretaci stop středověké důlní činnosti na obou
stranách hranice. Využívány jsou při tom i výsledky získané již v rámci předchozího projektu
ArchaeoMontan 2012–2015, který byl rovněž podpořen Evropskou unií. Kromě výzkumu
v podzemí se zejména na české straně výzkum týká i povrchových stop hornické činnosti
a prostředí středověkých horníků. To zahrnuje otázky spojené s úpravou, dalším zpracováním
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a obchodem s vytěženou rudou a také s rekonstrukcí změn životního prostředí v této středověké
průmyslové krajině. Výsledky jsou prezentovány prostřednictvím konferencí, workshopů,
přednášek a publikací. Aby byly archeologické nálezy, které představují společné středověké
kulturní dědictví, trvale zpřístupněny veřejnosti, poskytne projekt důležitý impulz pro vznik
„Centra středověkého hornictví v Krušných horách“ plánovaného v Dippoldiswalde.5

5

V Dippoldiswalde již vzniklo Muzeum středověkého hornictví v Krušných horách - MiBerz
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C. Saská část Management Planu6

6

V souladu se zadáním nebyla překládána celá saská část Management Planu, uvedeny jsou nicméně alespoň
základní údaje o ochrannžchh opatřeních, správě saské části sériového statku, o saských komponentách sériového
statku a o implemenetaci Management Planu
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Seznam saských komponent památky světového dědictví
Číslo a název komponenty

1-DE Vrcholně středověké stříbrné
doly v Dippoldiswalde
2-DE Hornická krajina AltenbergZinnwald

3-DE Správní centrum Lauenstein
4-DE Hornická krajina Freiberg

Elementy a objekty, které tvoří součást komponent
a jsou významné pro výjimečnou světovou hodnotu
statku

2.1-DE Altenberská pinka
2.2-DE Prádlo IV
2.3-DE Důl Zwitterstock Tiefer Erbstolln a revír
Neufang
2.4-DE Vodní příkop Aschergraben
2.5-DE Šachta Arno Lippmanna
2.6-DE Důl Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald
3.1-DE Zámek Lauenstein
3.2-DE Kostel Lauenstein
4.1-DE Hornická krajina Gersdorf včetně:
4.1.1-DE Štola Adam
4.1.2-DE Šachta Joseph
4.1.3-DE Mihadla a podzemní tunely
4.1.4-DE Důl Segen Gottes Erbstolln, pozemní objekty
4.2-DE Rudní kanál a sousedící doly včetně:
4.2.1-DE Důl Churprinz Friedrich August Erbstolln
4.2.2-DE Důl Alte Hoffnung Gottes Erbstolln
4.2.3-DE Rudní kanál
4.2.4-DE Huť Halsbrücke (domy pro zaměstnance)
4.3-DE Důl Himmelfahrt Fundgrube a huť Muldenhütten
včetně:
4.3.1-DE Výukový a výzkumný důl Reiche Zeche
4.3.2-DE Důl Alte Elisabeth Fundgrube
4.3.3-DE Šachta Abraham
4.3.4-DE Rudní žíla Hauptstollngang Stehender
4.3.5-DE Vodní příkop Roter Graben
4.3.6-DE Šachta Thurmhof (podzemí)
4.3.7-DE Huť Muldenhütten
4.4-DE Historické centrum Freibergu
4.5-DE Hornická krajina Zug včetně:
4.5.1-DE Důl Beschert Glück Fundgrube
4.5.2-DE Důl Drei-Brüder-Schacht
4.6-DE Hornická krajina Brand-Erbisdorf včetně:
4.6.1-DE Důl Alte Mordgrube Fundgrube
4.6.2-DE Hornická krajina Goldbachtal
4.7-DE Důlní vodohospodářství ve Freibergu včetně:
4.7.1-DE Rothschönberská štola
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4.7.2-DE Aktivní revírní vodohospodářská soustava
(RWA) 4.7.3-DE Freiberská Mulda
5-DE Hornická krajina Hoher Forst
6-DE Hornická krajina Schneeberg

6.1-DE Historické centrum Schneebergu
6.2-DE Důl Weißer Hirsch
6.3-DE Důl Sauschwart
6.4-DE Důl Daniel
6.5-DE Důl Gesellschaft
6.6-DE Rybník Filzteich
6.7-DE Důl Wolfgangmaßen
6.8-DE Stoupovna Siebenschlehener Pochwerk
6.9-DE Huť St. Georgenhütte
6.10-DE Rybník Knappschaftsteich
6.11-DE Důl St. Anna am Freudenstein nebst Troster
Stolln (podzemi)

7-DE Schindlerova továrna na
modrou barvu
8-DE Hornická krajina Annaberg- 8.1-DE Historické centrum Annabergu
Frohnau
8.2-DE Hornická krajina Frohnau včetně:
8.2.1 DE Doly a vodní hospodářství ve Frohnau
8.2.2-DE Štola Markuse Röhlinga
8.2.3-DE Hamr ve Frohnau
9-DE Hornická krajina Pöhlberg
9.1-DE Doly St. Briccius a Heilige Dreifaltigkeit
10-DE Hornická krajina Buchholz
10.1-DE Důl Alte Thiele
10.2-DE Kuželové haldy šachty 116
11-DE Historické centrum
12.1-DE Haldový tah na žíle Bauer Morgengang
Marienbergu a 12-DE Hornická
12.2-DE Haldový tah na žíle Elisabeth Flachen
krajina Lauta
13-DE Hornická krajina
13.1-DE Šachta na Saubergu
Ehrenfriedersdorf
13.2-DE Historické dobývky
13.3-DE Vodní příkop Röhrgraben
13.4-DE Sejpy v údolí Greifenbachu
14-DE Vycezovací huť v Grünthalu
15-DE Hornická krajina Eibenstock 15.1-DE Pinka Schwarze Pinge
15.2-DE Sejpy Grüner Seifen
15.3-DE Doly Heiliger Geist a St. Bartolomäus
15.4-DE Vodní příkop Grüner Graben
16-DE Hornická krajina Rother
16.1-DE Hamr Erlahammer
Berg
16.2-DE Vrch Rother Berg
17-DE Hornická krajina těžby uranu 17.1-DE Komplex šachty 371
17.2-DE Haldová krajina
17.3-DE Štola Markuse Semmlera
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Stručný popis saských komponent a jejich příspěvek
k výjimečné světové hodnotě statku
1-DE Středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde
Pozoruhodné archeologické pozůstatky stříbrných dolů z konce 12. a 13. století jsou
mimořádným svědectvím středověké těžební technologie a dokumentují historii osídlování
a úpadek těžby po skončení prvního těžebního období ve 14. století. První osídlení
v Dippoldiswalde vzniklo již v letech 1155–1160 a krátce poté zde začala rozsáhlá těžba stříbra
jak vně, tak v některých případech i uvnitř tohoto pozdně středověkého sídla, což je rys typický
i pro jiné hornické lokality v Krušných horách. Doly uvnitř osady byly opuštěny už na začátku 13.
století a nad nimi byly postaveny budovy rozvíjejícího se města Dippoldiswalde; a doly tak byly
po staletí zapomenuté. Teprve počátkem 21. století je znovu objevili montánní archeologové
a od té doby jsou tato důlní díla předmětem detailních multidisciplinárních výzkumů.
Archeologické naleziště zahrnuje několik podzemních chodeb a šachet z 12. a 13. století
s dobře zachovanými nálezy, jako jsou kompletní dřevěné žebříky, dřevěné pracovní nástroje
a důlní vybavení či vrátky. Během archeologických průzkumů byly objeveny i do skály vysekané
reliéfy zobrazující lidskou tvář, které jsou podle současných znalostí nejstarší antropomorfním
zpodobněním z doby středověké těžby.
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
Podzemní dobývky jsou zachované „in situ“ a mají mimořádnou funkční integritu. Archeologické
nálezy a jejich souvislosti poskytují i v evropském kontextu vzácný zdroj informací o technologii
rané těžby a o středověkém hornictví v Krušných horách.

2-DE Hornická krajina Altenberg – Zinnwald
Hornická krajina Altenberg – Zinnwald je silně formována těžbou od 15. do konce 20. století.
Zatímco vzhled krajiny u vrchu Geisingberg, která je nyní chráněnou oblastí, se od začátku 20.
století změnil jen mírně, okolní městské oblasti byly výrazně ovlivněny druhou světovou válkou,
těžební činností ve druhé polovině 20. století a následnými opatřeními na obnovu krajiny.
Celkově tak krajina dokumentuje vztah mezi dlouhodobými těžebními činnostmi, rozvojem
zemědělství a hornických sídel a dopadem těžby na životní prostředí.
V Altenbergu se nachází největší ložisko cínové rudy ve střední Evropě. Jde o přeshraniční
ložisko, které zahrnuje hřeben Krušných hor od Altenbergu po Zinnwald/Cínovec. Těžba sice
skončila v roce 1991, ale průzkumné činnosti pokračují dodnes. Součást světového dědictví
zahrnuje cínové doly všech hlavních těžebních fází, Prádlo IV jako mimořádnou technickou
památku zpracování rudy, která je spolu s umělým vodním příkopem Aschergraben i částí
historického vodního hospodářství. Na sever od Geisingbergu se zachovalo kolem 100
kamenných agrárních valů, které představují historické zemědělské prvky. Na holých horských
svazích je stále znát znečištění způsobené intenzivní těžební činností ve 20. století.
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Elementy světového dědictví: Altenberská pinka, Prádlo IV, důlní revír Neufang s dědičnou
štolou Zwitterstock Tiefer Erbstolln, vodní příkop Aschergraben, šachta Arno Lippmanna, důl
Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald.
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 Altenberská pinka: trychtýřovitá propadlina vzniklá zhroucením podzemních důlních děl.
Altenberská pinka ilustruje rozměry ložiska Zwitterstock Altenberg, největšího ložiska cínové
rudy ve střední Evropě, které bylo od roku 1436 dobýváno pomocí sázení ohněm. Ruda
s nižší kovnatostí se od roku 1545 intenzivně těžila blokovou metodou. Postupné hroucení
štol a šachet vedlo nakonec ke katastrofálnímu kolapsu důlních děl v 17. století.
 Prádlo IV: zcela a velmi autenticky zachované zařízení na úpravu rudy v údolí potoka
Tiefenbach. Je dokladem procesu mokrého stoupování, vyvinutého v Krušných horách v 16.
století, které bylo jako hlavní metoda úpravy chudších cínových rud používáno v celé
Hornické krajině Altenberg – Zinnwald. Tento proces se rozšířil po celém světě, a podstatně
zdokonalil i těžbu a zpracování nejen cínových rud v Cornwallu v Anglii.
 Dědičná štola Zwitterstock Tiefer Erbstolln: štola o délce 1 978 m, která byla vyražena
v letech 1491–1543 pomocí sázení ohněm ve velmi tvrdé žulové hornině a poskytla
dlouhodobé a nákladově efektivní řešení pro odvádění důlních vod altenberských dolů. Je to
jedno z mistrovských technických děl altenberského hornictví. Nad štolou byl vyražen větrací
tunel o délce 1 700 m, který zajišťoval cirkulaci vzduchu při sázení ohněm.
 Důl Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald se štolou Tiefer Bünau Stolln (z 15. století) a s hlouběji
položenou štolou Tiefe Hilfe Gottes Stolln (z roku 1840): doklady více než 300 let trvající
vrchnostenské těžby cínu rudy řízené šlechtickou rodinou von Bünau, která měla své správní
sídlo v zámku Lauenstein. Podzemní komory v dolu dokumentují důlní technologie používané
v 18. a 19. století k těžbě greisenových ložisek. Ražba probíhala pomocí sázení ohněm
a střelného prachu.
Vysokou integritu a autenticitu této součásti dokládají četné dochované povrchové a podzemní
pozůstatky těžby různých typů ložisek cínové rudy od konce 15. až do 20. století, jako jsou
například haldy, mezníky ohraničující důlní pole, štoly, podzemní dobývky, pinky nebo větrné
šachty, dále zachovaný vodní příkop Aschergraben z poloviny 15. století, který sloužil
k zásobování úpraven cínové rudy pohonnou vodou, dochovaná úpravna rudy Prádlo IV ze 16.
století s kompletním strojním vybavením, důlní a šachetní budovy (prachárna, větrné šachty,
šachta Arno Lippmanna) z 19. a 20. století a dochované historické agrární valy na Geisingbergu
jako doklad zemědělského zázemí hornické krajiny.

3-DE Správní centrum Lauenstein
Od roku 1517 byla saská větev sasko-českého šlechtického rodu von Bünau po 300 let
majitelem panství Lauenstein, a tedy i vlastníkem dolů v Zinnwaldu, které řídila ze svého
správního centra v Lauensteinu. Doly v Zinnwaldu jsou tak dokladem historické souvislosti mezi
saským a českým hornictvím. Páni z Bünau, kteří žili na zámku Lauenstein, se v letech 1517 až
1821 intenzivně zapojovali do rozvoje těžby na saské straně. Rodina měla dalekosáhlý vliv na
kulturní a ekonomický vývoj na české a saské straně východních Krušných hor. Zámek
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Lauenstein a městský kostel jsou dokladem role aristokratické rodiny ve vrchnostenské těžbě
cínu a vysokého příjmu z dolu Tiefer Bünau Stolln, jenž rodině patřil.
Brána zámku Lauenstein je po stranách zdobena reliéfy dvou horníků. Uprostřed je scéna
z podzemní těžby. V městském kostele se nachází kaple rodiny von Bünau z roku 1609. V kapli
je umístěn pískovcový epitaf rodiny von Bünau, vede do ní nákladně zdobený vchod z pískovce
v pozdně renesančním stylu. Nádherný rodinný epitaf je zhotoven z neopracovaného pískovce
a je vyzdoben cennými materiály, jako jsou alabastr, achát a jaspis. Na podlaze před epitafem
jsou tři reliéfní, rovněž pískovcové náhrobní desky Günthera von Bünau a jeho dvou manželek.
Elementy světového dědictví: zámek Lauenstein a městský kostel „St. Marien a Laurentin“
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 zámek šlechtické rodiny von Bünau představující správní centrum vrchnostenské těžby
cínové rudy v dole Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald od 16. do 19. století;
 historické staré město s městským kostelem a kaplí rodiny von Bünau jako symbol podnikání
saské aristokratické rodiny v těžbě rudy v Krušných horách a s tím souvisejícího bohatství
plynoucího z více než 300 let trvající těžby.
Vysoká integrita a autenticita spočívají v dochované stavbě zámku a v historickém centru města
s kostelem a kaplí rodiny von Bünau z 16. a 17. století.

4-DE Hornická krajina Freiberg
Hornická krajina Freiberg je nejstarší a nejdůležitější oblastí těžby stříbra v Krušných horách.
Pouze ve zdejších dolech se stříbro díky vydatnosti ložiska těžilo až do začátku 20. století.
V roce 1168 vzniklo založením města Freiberg první horní město v Krušných horách. Vysoká
produkce stříbra na konci 15. a v první polovině 16. století poskytla zásadní impuls pro
technologické inovace a vědecké úspěchy, pro vytvoření vzdělávacího systému a systému
státem řízené těžby, který nastavil standard pro obdobné systémy jinde v Evropě i po celém
světě, popř. je ovlivnil. Hornická krajina Freiberg se rozprostírá od Gersdorfu na severu až
k hranici s českým Krušnohořím na jihu a je propojena různými prvky důlního
vodohospodářského systému (vodními příkopy a podzemními tunely). U řeky Mulda a v její
blízkosti se mezi 12. a 17. stoletím vyvinulo několik důlních revírů ležících na sever i na jih od
Freibergu. Údolí řek Mulda a Striegis jako nejníže položená místa byla přednostně využívána
jako výchozí bod pro stavbu odvodňovacích štol. Vynikající roli, kterou tato součást hrála v těžbě
stříbra od 12. až do 20. století, dokládá velké množství autenticky dochovaných povrchových
i podzemních objektů.
Elementy a objekty světového dědictví: Hornická krajina Gersdorf se štolou Adam, šachtou
Joseph, trasou mihadel a podzemními tunely pro přívod vody, povrchový areál dolu Segen
Gottes Erbstolln; Rudní kanál s doly Churprinz Friedrich August Erbstolln a Alte Hoffnung Gottes
Erbstolln, huť Halsbrücke (dělnické domy); důl Himmelfahrt Fundgrube s hutí Muldenhütten,
výukovým a výzkumným dolem Reiche Zeche, dolem Alte Elisabeth, šachtou Abraham,
pinkovým tahem na žíle Hauptstollngang Stehender, příkopem Roter Graben a podzemím
šachty Thurmhof; historické centrum města Freiberg; Hornická krajina Zug s dolem Beschert
Glück Fundgrube a šachtou Drei-Brüder-Schacht; Hornická krajina Brand-Erbisdorf s dolem Alte
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Mordgrube, Hornická krajina Goldbachtal; důlní vodohospodářský systém se štolou
Rothschönberger Stolln, Freiberskou Muldou a Aktivní revírní vodohospodářskou soustavou
Freiberg/RWA
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 pozoruhodný důkaz technologických inovací, různých technologií povrchové a podzemní
těžby a hutních technologií spojených s těžbou stříbra od 12. do 20. století;
 vznik nového typu města – horního města. Nově zakládaná horní města sloužila přednostně
k tomu, aby horníkům poskytovala potřebnou infrastrukturu. Všichni obyvatelé měli zvláštní
privilegia;
 rozvoj systému státem řízené báňské správy, který se vytvořil ve Freibergu jako centru
báňské správy v saských Krušných horách od 16. do 19. století a nastavil standardy báňské
správy v Evropě a později i po celém světě;
 vývoj špičkového vzdělávacího systému s cílem uspokojit poptávku po vzdělaných hornících;
vytvoření průkopnických literárních děl a vědecké úspěchy, které úzce souvisejí s Hornickou
krajinou Freiberg;
 četné povrchové a podzemní pozůstatky těžby a technologické celky, které zahrnují
i mimořádný soubor původních těžebních strojů z doby od počátku 19. do konce 20. století;
 jeden z nejrozsáhlejších a nejdůležitějších důlních vodohospodářských systémů v Evropě,
který dokumentuje vývoj důlního vodohospodářství od poloviny 16. století do současnosti;
 opuštěná hornická sídla a horní město Freiberg, které odstartovalo urbanizační proces
v Krušných horách a vytvořilo model nového typu města, jež bylo přizpůsobeno výhradně
požadavkům těžebního průmyslu;
 soubor budov sloužících ke vzdělávání, které dokumentují celosvětový vliv Freibergu jako
centra vědy a výuky v oborech hornictví, hutnictví a věd o Zemi.

5-DE Hornická krajina Hoher Forst
Hornická krajina Hoher Forst je jednou z nejstarších, mimořádně zachovalých hornických krajin
v Krušných horách, která se vyznačuje typickou kombinaci projevů rané těžební činnosti
a opevněného hornického sídla. Spojení prvních hornických sídel s hrady ukazuje, že již proces
raného osídlování byl řízen panovníky. Po těžbě stříbra, která začala prokazatelně už v roce
1306, ale možná i dříve, a těžbě stříbronosných měděných rud od 15. století se zachovaly četné,
dobře zřetelné pinky nad rudními žilami. Horní město, které zde vzniklo, bylo opuštěno už
v polovině 14. století kvůli úpadku těžby. Ve druhé polovině 15. století, paralelně s rozvojem
těžby stříbra ve Schneebergu, nastalo na návrší Hoher Forst po objevu ložiska měděné rudy
s obsahem stříbra krátké, ale neúspěšné druhé těžební období. V tomto období (k roku 1472) je
písemně doloženo použití četkového čerpadla. Další menší důlní práce byly prováděny v letech
1793 až 1819 a 1939 až 1945. Koncem třicátých let 20. století se v důlním poli, „Martin Römer“
uskutečnil průzkum ložisek wolframu. Průzkumné práce vedly na dvou místech k objevu
wolframové rudy, která pak byla těžena. Práce zde skončily 1. srpna 1945.
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
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pozoruhodné, vzácné archeologické důkazy procesu pozdně středověkého hornického
osídlování v prvním těžebním období, v němž důležitou roli sehrála zemská vrchnost,
a následného opouštění sídel v 15. století v důsledku vyčerpání povrchových ložisek rud.

O vysoké integritě a autenticitě součásti svědčí archeologické nálezy středověkého opevněného
sídla, pinky, haldy a podzemní důlní díla z 14. a 15. století, které se zachovaly i přes pozdější
těžební činnost.

6-DE Hornická krajina Schneeberg
Město Schneeberg a hornická krajina v jeho okolí podávají výjimečné svědectví o vůdčí roli
Krušných hor v těžbě a zpracování kobaltových rud především v 17. a 18. století. Dochované
montánní památky, zahrnující četné těžební a zpracovatelské areály a vodohospodářské
systémy, jsou světově ojedinělými příklady vývoje těžby a zpracování rud kobaltu. Samo horní
město Schneeberg vzniklo sice už v 70. letech 15. století kvůli těžbě stříbrné rudy, ale jeho
dnešní barokní podoba je výsledkem vysokých příjmů z těžby kobaltových rud.
Hornická krajina Schneeberg dodávala rudu pro celosvětově významnou produkci modrých
barviv (kobaltové modře, šmolky) v Krušných horách. Poté, co v 16. století poklesla
u Schneebergu těžba stříbra, došlo k jejímu nahrazení těžbou kobaltové rudy. Důvodem byl
objev využití kobaltové rudy pro výrobu modré barvy. Pod vedením saského kurfiřta založily
saské provozy na výrobu šmolky v letech 1641/49 kartel na výrobu kobaltové modři, který pak
ovládal evropský trh po dobu více než 100 let. Vůdčí role Saska v této výrobě se opírala
o bohatá ložiska kobaltové rudy v Hornické krajině Schneeberg, sofistikovanou ekonomickou
strategii a výchovu vysoce kvalifikovaných odborníků, včetně horníků, hutníků a vedoucích
pracovníků.
Elementy světového dědictví: Historické centrum města Schneeberg, důl Weißer Hirsch, důl
Sauschwart, důl Daniel, důl Gesellschaft, rybník Filzteich, důl Wolfgangmaßen, stoupovna
Siebenschlehener Pochwerk, huť St. Georgenhütte, rybník Knappschaftsteich, důl St. Anna am
Freudenstein spolu se štolou Troster Stolln (podzemí)
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 vedoucí role Hornické krajiny Schneeberg v těžbě kobaltové rudy a produkci modré barvy od
16. do 19. století a s tím související rozvoj:
 dobře zachovalá zařízení stoupovny Siebenschlehener Pochwerk, která byla poprvé písemně
zmíněna na konci 15. století a do současné podoby byl přestavěna v letech 1752/53:
 horní město Schneeberg s půdorysným uspořádáním z doby těžby stříbra v 15. a 16. století
a dochované sakrální i světské barokní stavby z období rozkvětu těžby kobaltu v první
polovině 18. století.
Vysokou funkční integritu dokládá nejen urbanistický plán a zachované budovy horního města
Schneeberg, ale především povrchové technické památky těžby a zpracování rudy a vodního
hospodářství. Velké povrchové objekty a pozůstatky různých zařízení na zpracování rudy,
pocházející převážně z 18. a 19. století, se nacházejí ve středu typické hornické krajiny, kterou
charakterizují četné haldy stříbrných a kobaltových dolů, vzniklé částečně už 15./16. století.
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7-DE Schindlerova továrna na modrou barvu
Schindlerova továrna na modrou barvu se nachází v údolí říčky Zwickauer Mulde nad městem
Aue. Výrobní budovy jsou soustředěny v severní části protáhlého areálu a jsou seskupeny
kolem dvou vnitřních nádvoří, která jsou oddělena budovou laboratoře. Společenské
a administrativní budovy, včetně ředitelské vily, se nacházejí v jižní části areálu. Přidružené
obytné budovy jsou rozloženy na svahu říčního údolí nad areálem továrny.
Po založení první továrny na modrou barvu v Niederpfannenstielu v roce 1635 byly postaveny
další čtyři závody, z nichž Schindlerova továrna u Zschorlau, kterou založil Erasmus Schindler
(1608–1673) v roce 1649, je nejmladší. Tato továrna představuje nejstarší dochované
a doposud funkční zařízení na výrobu barev tohoto typu na světě. Původně zde probíhala
výroba kobaltové modři, v polovině 19. století se továrna přeorientovala na výrobu
ultramarínových barev.
Schindlerova továrna na modré barvy, která úzce souvisí s Hornickou krajinou Schneeberg, je
vzácným příkladem výjimečně zachovalého zařízení na výrobu kobaltových barev od 17. do 19.
století se všemi výrobními zařízeními a sociální a administrativní infrastrukturou. Jde
o mimořádné svědectví o výrobě modrých barviv v Krušných horách, která byla jedním
z nejdůležitějších výrobních pilířů Krušných hor, a po dlouhou dobu v ní Krušné hory byly
celoevropským lídrem.
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 poslední a výjimečně dobře zachovaná továrna na modrou barvu v Krušných horách, která
od roku 1649 do poloviny 19. století produkovala slavné kobaltové barvy a dodnes se zde
vyrábí ultramarín.
Vysokou funkční integritu dokládá areál továrny na modrou barvu s velkým počtem
administrativních, společenských a výrobních budov ze 17. až 20. století, které zůstaly zcela
zachovány.

8-DE Hornická krajina Annaberg-Frohnau
Tato hornická krajina podává výjimečné svědectví o druhém období těžby stříbra. Annaberg je
prvním plánovitě založeným horním městem v regionu, které bylo vybudováno v těsné blízkosti
stříbrných žil. Vyznačuje se mimořádným urbanistickým plánem a pozoruhodnou architekturou.
Přeměna původně zemědělských ploch na Schreckenbergu poblíž Frohnau na hornickou krajinu
byla úzce spjata se systematickým vyhledáváním nových rudních ložisek v horní části Krušných
hor, vyvolaným dočasným poklesem výnosem dolů u Freibergu ve druhém těžebním období.
Říčka Sehma sloužila pro odvádění vody ze všech štol v hornických krajinách Frohnau
a Buchholz a také z dolů pod městem Annaberg. Nadzemní i podzemní technologické celky
dokumentují přechod od těžby stříbra k těžbě rud vizmutu, kobaltu a niklu v 18. století.
Elementy a objekty světového dědictví: Historické centrum města Annaberg; Hornická krajina
Frohnau s doly u Frohnau a systémem vodního hospodářství, štola Markuse Röhlinga, hamr
Frohnauer Hammer
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
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 důležité horní zákony, které zde vznikly a následně získaly nadregionální význam. Široce
využívaný Schreckenberský horní řád z roku 1499/1500 je nejstarším tištěným německým
horním řádem. Annaberský horní řád z roku 1509, který se posléze uplatnil v celém Sasku
a stal se i přímou předlohou jáchymovského horního řádu z roku 1518, představuje zlom
v historii evropského horního práva;
 druhá urbanizační fáze v horní části Krušných hor, která vedla k založení horního města
Annaberg jako prvního plánovaného horního města Krušných hor, jež se stalo Freibergu
druhým největším městem Saska;
 průkopnická vědecká díla o matematice (algebře) báňského úředníka Adama Riese
(1492/93–1559), který do báňského účetnictví zavedl indoarabský číselný systém
a formuloval základy moderní algebry. Mincmistr Lazarus Ercker (1528/30–1594) přispěl
svými knihami o mineralogii a prubířství rud k vytvoření základů metalurgie, které byly
obecně uznávány až do 18. století;
 přínos pro mincovnictví: V roce 1498 získal Annaberg právo ražby mincí. Až do roku 1502
byla mincovna umístěna v hamru Frohnauer Hammer, později ve dvoře městské báňské
správy. Stejně jako všechny ostatní mincovny saských Krušných hor byla také mincovna
v Annabergu v roce 1558 přemístěna do Drážďan. V důsledku nových mincovních předpisů
z roku 1500 začala být v Annabergu ve velkém počtu ražena mince „Schreckenberger“
s výjimečně stálým obsahem stříbra, což jí přineslo proslulost i mimo region. Tato mince se
stala základem pro přechod na velkou stříbrnou měnu v Sasku, Čechách a později v Evropě;
 nadzemní a podzemní technické objekty, které dokumentují přechod od těžby stříbra
v 15./16. století k těžbě kobaltu a jiných rud v 18. století.
O vysoké integritě a autenticitě svědčí velké množství pozůstatků povrchové a podzemní těžby
a technologické objekty z doby od konce 15. do konce 20. století, dále pak horní město
Annaberg, které se vyznačuje neobvyklým urbanistickým uspořádáním a architekturou a důlními
díly bezprostředně pod městem a také administrativními budovami a místy ražby mincí, které
dokládají vznik státem řízeného těžebního systému.

9-DE Hornická krajina Pöhlberg
Hornická krajina Pöhlberg se nachází uprostřed zemědělsky využívané oblasti na východním
svahu Pöhlbergu v bezprostřední blízkosti horního města Annaberg. Díky technologii vycezování
(ságrování), kterou v roce 1471 v Krušných horách zavedl Nickel Tyle z Chemnitzu, bylo možné
zpracovávat i měděné rudy s malým obsahem stříbra, což vedlo k rostoucímu významu dolů na
Pöhlbergu, kde se tyto rudy nacházely. Význam dolů na Pöhlbergu vzrostl zvláště po roce 1537,
kdy byla založena vycezovací huť v Grünthalu, k nejdůležitějším zdejším dolům patřily doly St.
Briccius a Nejsvětější Trojice (Heilige Dreifaltigkeit). V těžbě na Pöhlbergu se od roku 1543 až
do počátku 17. století významně angažovala podnikatelská rodina Uthmannů z Annabergu,
která v letech 1550–1567 rovněž vlastnila vycezovací huť v Grünthalu, vzdálenou asi 30 km.
V roce 1567 koupil vycezovací huť saský kurfiřt, aby získal kontrolu nad významnou výrobou
stříbra a mědi. Huť v Grünthalu pak byla po více než 300 let ve vlastnictví saského státu, než
byla v roce 1873 znovu privatizována a v provozu pak pokračovala pod názvem „Sächsische
Kupfer- und Messingwerke“ (Saské závody na výrobu mědi a mosazi).
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Elementy světového dědictví: doly St. Briccius a Nejsvětější Trojice (Heilige Dreifaltigkeit)
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 povrchové a podzemní struktury dolů, které patří mezi vzácné příklady těžby měděných rud s
obsahem stříbra od konce 15. do 18. století v Krušných horách.
 úzká vazba součásti na vycezovací huť Grünthal, jež je jediným dochovaným příkladem
hutního zařízení tohoto typu v Evropě.
Vysoká integrita a autenticita součásti vyplývá z dobře dochovaných pozůstatků po dobývání rud
od konce 15. století až do 18. století zasazených do hornické krajiny, která se nachází uprostřed
do značné míry zachované rané zemědělské krajiny.

10-DE Hornická krajina Buchholz
Hornická krajina Buchholz se nachází v lesnaté oblasti jihozápadně od Annabergu, na západní
straně říčky Sehma. Je oddělena od Hornické krajiny Annaberg-Frohnau, jelikož se původně
nacházela na území ernestinské linie šlechtického rodu Wettinů. V letech 1485 až 1547 byla
říčka Sehma hranicí mezi územím saského kurfiřta z ernestinské linie rodu Wettinů
s přidruženým horním městem Buchholz na západním břehu a územím albertinské linie, která
ovládala saské vévodství s přidruženým horním městem Annaberg na východním břehu.
Buchholz byl založen v roce 1495 jako konkurenční horní město k hornímu městu Annaberg,
nacházejícímu se v těsné blízkosti.
Hornická krajina Buchholz svědčí prostřednictvím zachovaných památek o těžbě cínové rudy od
15. do 17. století a také o krátkém období těžby uranové rudy v polovině 20. století. Těžba cínu
začala rýžováním a pokračovala podzemní těžbou cínonosných žil, při které se uplatnilo sázení
ohněm. V lesíku nad Buchholzem jsou patrné stopy rýžovnické činnosti z 15. století s četnými,
nyní zarostlými rýžovnickými kopečky a také hluboké povrchové dobývky, které jsou dokladem
podpovrchové těžby.
Poblíž tohoto lesa se nacházejí dvě poslední dochované kuželovité haldy z doby těžby uranu.
Elementy světového dědictví: důl Alte Thiele, kuželovité haldy šachty 116
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 četné odvaly cínových dolů z 15. století, které se nacházejí v buchholzském městském lese
přímo nad městem
 vedle sebe ležící, dlouze protažené povrchové dobývky cínových dolů, jejichž podzemní části
sahaly až do hloubky 112 m a při jejich ražbě se používalo sázení ohněm. Největší pinka je
až 70 m dlouhá, 4–10 m široká až 15 m hluboká. Tyto pozůstatky pocházejí z 16. a 17.
století.
 bývalé popraviště, které se zde nachází a je označené nápisy na dvou skalních deskách. Jde
o autentické doklady pozdně středověkého a rané novověkého výkonu hrdelního práva
v hornickém regionu.
Vysokou míru integrity a autenticity dokládají povrchová rýžoviště cínovce a povrchové dobývky
cínových dolů z 15. až 17. století, které se zachovaly v lesní oblasti v původním rozsahu.
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11-DE Historické centrum Marienbergu
Na začátku 16. století začala těžba rud i ve výše položených partiích středního Krušnohoří,
která, podobně jako v případě Annabergu, úzce souvisela se systematickým hledáním nových
rudních ložisek v době dočasného úpadku dolů ve Freibergu. Horní město Marienberg bylo po
Annabergu druhým zcela plánovitě založeným horním městem v horní části saského
Krušnohoří, které vzniklo v důsledku objevu bohatých ložisek stříbrné rudy v původně
zemědělské a zčásti zalesněné oblasti.
Marienberg je výjimečným příkladem plánovitě založeného horního města, které bylo jako první
svého druhu postaveno na počátku 16. století na zelené louce v bezprostřední blízkosti
bohatých rudních ložisek. Pravidelný půdorys města a uspořádání nejdůležitějších budov
vycházelo z teoretických zásad renesanční architektury, které se zde při zakládání města
uplatnily poprvé na sever od Alp. Město Marienberg i sousední Hornická krajina Lauta dokládají
finální fázi vývoje měst a krajiny v Krušných horách v souvislosti s těžbou stříbra v 16. století.
Hornická krajina Lauta leží severně od Marienbergu, s nímž je spojena silnicí, kterou kdysi
horníci žijící ve městě využívali k tomu, aby se dostali k dolům v Lautě.
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 topografická poloha města, které bylo prvním horním městem v Krušných horách, které
nevzniklo přímo u dolů, nýbrž na „zelené louce“.
 plánovitý pravoúhlý městský plán, jehož symetrická struktura odpovídá ideálům
renesančního městského plánování a který zde byl v této podobě realizován poprvé severně
od Alp.
 poslední dochovaný příklad hornického špýcharu v Krušných horách z počátku 19. století,
položeného na západ od historického centra města.
 příklad typické sídelní struktury s přidruženou hornickou krajinou z konce druhého těžebního
období v Krušných horách.
Vysokou integritu a autenticitu součásti dokládá zachovaný městský půdorys s pravoúhlou sítí
ulic, centrálním náměstím a zbytky městského opevnění, jakož i dochované církevní a světské
budovy spojené s těžebním průmyslem.

12-DE Hornická krajina Lauta
Hornická krajina Lauta je výborným příkladem důlních provozů z 16. až 19. století, které
sledovaly rudní žíly nejvýznamnějšího marienberského ložiska. Charakteristickým rysem
Hornické krajiny Lauta jsou především křížící se pruhy hald nad dvěma stříbrorudnými žilami
Bauer Morgengang a Elisabeth Flachen. Haldový tah na jih od Lauty se rozkládá podél
historicky významné rudní žíly Bauer Morgengang probíhající ve směru severovýchod –
jihozápad. Tato žíla se na jihozápadě kříží s několik kilometrů dlouhou žilou Elisabeth Flachen.
Průběh obou rudních žil je vyznačen haldami, které jsou v krajině uspořádány jako šňůra perel
a jsou působivým důkazem důlní historie Marienbergu. Každá z těchto hald označuje umístění
jedné nebo více šachet, přičemž vzdálenost mezi nimi odpovídá velikosti někdejších důlních
měr, jež byly upraveny horním řádem. Některé haldy byly později pozměněny těžbou rud
vizmutu, kobaltu, niklu a uranu a fluoritu.
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Nejvýznamnější šachtou revíru se od 18. století stala šachta Wasserlochschacht, která byla na
žíle Bauer Morgengang vyhloubena již v letech 1552–1568 do hloubky 110 m. V roce 1839 byla
na počest perkmistra Rudolpha Heringa přejmenována na Rudolfovu šachtu a byla vybavena
koňským žentourem. Těžba stříbrných rud v ní skončila v roce 1899. Halda Rudolfovy šachty se
liší od ostatních hald v okolí svou značnou velikostí. V letech 1947–1954 byla šachta znovu
obnovena při průzkumu uranové rudy společností SAG Wismut. V letech 2005/06 byl
zrekonstruován koňský žentour podle vyobrazení originálu z let 1838/39.
Elementy světového dědictví: Rudolfova šachta, žíla Bauer Morgengang, žíla Elisabeth Flachen
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 haldové tahy na žilách Bauer Morgengang a Elisabeth Flachen, které jsou dokladem těžby
stříbra v nejdůležitější části marienberského revíru u Lauty od 16. do 19. století;
 velká halda Rudolfovy šachty s dobře zachovanou vyzdívkou z 18. a 19. století, která
dokumentuje modernizaci marienberských dolů iniciovanou vrchním horním hejtmanem
Friedrichem Wilhelmem Heinrichem z Trebry (1740–1819), jenž zde nechal nainstalovat
vodosloupcový stroj (na Rudolfově šachtě v roce 1773); v letech 1838/39 zde byl vybudován
také koňský žentour.
Vysoká míra integrity a autenticity je doložena rovnoměrným rozmístěním hald v pruzích nad
rudními žilami, jejichž vzdálenost byla určena horním řádem – každá důlní míra měla rozměr 56
x 14 m. Dalším důkazem je velikost haldy a vyzdívka Rudolfovy šachty, která byla vytvořena při
stavbě koňského žentouru v letech 1838/39.

13-DE Hornická krajina Ehrenfriedersdorf
Několik kilometrů severně od Annabergu poblíž Ehrenfriedersdorfu vzniklo kolem roku 1230
hornické osídlení, které se stalo základem k vývoji jedné z nejstarších německých hornických
krajin s kontinuální historií těžby cínových rud až do konce 20. století. Po počátečním rýžování
následovala povrchová těžba a podzemní těžba na vrchu Sauberg. Už na konci 14, století byl
vybudován vodní příkop Röhrgraben, aby dodával pohonnou vodu pro těžbu a úpravu cínových
rud. Od poloviny 19. století se hlavní šachta Haupt- und Richtschacht na Saubergu postupně
vyvíjela v moderní důlní podnik, který byl z ekonomických důvodů uzavřen v roce 1990.
Hornická krajina podává vynikající svědectví o těžbě cínu, zahrnující archeologické nálezy
a doklady o rýžování (13. století), pozůstatky pozdně středověké povrchové a mělké podzemní
těžby (14. století) a rozsáhlé podzemní těžby (15. až 20. století) na vrchu Sauberg.
Elementy světového dědictví: šachta Haupt- und Richtschacht na Saubergu, sestupkové
dobývky, vodní příkop Röhrgraben, rýžoviště v údolí Greifenbachtal
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 vynález průkopnické technologie pro čerpání důlní vody kolem roku 1540, známé jako
„ehrenfriedersdorfské čerpadlo“. Tento vynález byl brzy využit také v jiných hornických
regionech v Evropě a spolu s mihadly vynalezenými v Jáchymově v roce 1551 se stal na více
než 200 let dominantní technologií pro čerpání důlních vod.
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 vzácně dochované pozůstatky těžby cínu z 13. a 14. století a moderní průmyslové těžby cínu
od 19. do 20. století v saské části Krušných hor.
Dokladem vysoké integrity a autenticity jsou zachovaná cínová rýžoviště v údolí Greifenbachtal
z 13./14 století, dále pojetí, vzhled a materiál příkopu Röhrgraben z konce 14. století, pozůstatky
povrchové a podzemní těžby na Saubergu z doby od 15./16. století do 20. století a také
originálně dochovaná komora vodního kola ehrenfriedersdorfského čerpadla z 16. století v dole
na Saubergu.

14-DE Vycezovací huť Grünthal
Ve středních Krušných horách se nacházející komplex vycezovací hutě je jediným dochovaným
příkladem hutě tohoto typu v Evropě. Jde o vzácný a reprezentativní doklad předindustriální
centralizované hutě v evropském kontextu, který dokumentuje zavedení metody vycezování
v Sasku. Zavedení této metody opět oživilo výrobu stříbra v Evropě v době, kdy tohoto kovu byl
kritický nedostatek.
Huť založil annaberský perkmistr Hans Leonard v roce 1537, od poloviny 16. století byla huť
důležitým výrobcem stříbra a mědi. Zpracovávaly se v ní mimo jiné stříbronosné měděné rudy
vytěžené v Hornické krajině Pöhlberg, vzdálené asi 30 km. K získání stříbra z těchto rud byla
nutná metoda vycezování, podrobně popsaná i ve slavném díle „De re metallica“ Georgia
Agricoly (1494–1555), které bylo zveřejněno v roce 1556. Od roku 1550 byl komplex vycezovací
hutě ve vlastnictví rodiny Uthmannů. V souvislosti se snahou o získání státní kontroly nad
výrobou stříbra v Sasku v druhé polovině 16. století koupil v roce 1567 komplex vycezovací hutě
saský kurfiřt. Komplex byl o 300 let později v roce 1873 opět privatizován pod názvem
„Sächsische Kupfer- und Messingwerke“ (Saské závody na výrobu mědi a mosazi).
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 komplex vycezovací hutě Grünthal je vzácným, velmi reprezentativním příkladem
předindustriální centralizované hutě, která dokumentuje úpravu, tavení a zpracování
stříbronosných měděných rud na stříbro a měď pomocí metody vycezování.
 jediná zachovaná huť tohoto typu v Evropě.
 návaznost na hornické aktivity podnikatelské rodiny Uthmannů v 16. století (vazba na
Hornickou krajinu Pöhlberg).
 úsilí Saska o získání státní kontroly nad místy výroby stříbra v druhé polovině 16. století.
Vysoká úroveň integrity a autenticity vyplývá ze zachování celého hutního areálu se všemi
výrobními, správními a sociálními zařízeními a související infrastrukturou.

15-DE Hornická krajina Eibenstock
Hornická krajina Eibenstock dokládá těžbu a zpracování cínové rudy od 14. do 19. století.
Nachází se v rozlehlé lesní oblasti na ploše téměř 1 km² a je nyní jednou z největších montánněarcheologických lokalit v západních Krušných horách. Její součástí jsou cínonosné žíly v důlním
poli Grün s pozůstatky rýžovišť, povrchových dobývek i podzemních dolů a s vodním příkopem
Grüner Graben a jeho vedlejšími větvemi. Nejstarší písemné doklady o rýžování cínovce
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v pozdějším eibenstockém revíru pocházejí už z roku 1378. Rýžování probíhalo ve větším
měřítku od 16. století pomocí systematického propírání zářezů zakládaných postupně
v sedimentech bohatých na cínovec. Doklady podzemní těžby jsou tzv. Pressbaue (povrchové
dobývky vzniklé kompletním odtěžením žil) a zabořené šachty. Na několika místech se
nacházejí plošiny s haldičkami čistého písku, které označují místa, kde dříve stály stoupy na
drcení rudy a přilehlé zpracovatelské provozy. Po celé oblasti jsou také roztroušena místa
bývalých milířů. V krajině jsou vidět i zbytky staré obchodní cesty Frühbusser Steig (Přebuzské
stezky) vedoucí ze Saska do Čech přes Krušné hory a staré kamenné mezníky vymezující pole
o velikosti 31 m x 16 m (tzv. Lassraum), která majitel panství pronajímal horníkům a která tvořila
zemědělské zázemí pro okolní doly.
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:




prokazatelně rozsáhlé dobývání cínové rudy rýžováním a povrchovou a podzemní
těžbou od 14. do 19. století;
význam krajiny pro saskou výrobu cínu po vzniku Altenberské pinky v roce 1620
a následném snížení produkce cínu v Altenbergu;
význam krajiny pro produkci bílých pocínovaných plechů v 16./17. století, v níž mělo
západní Krušnohoří v té době vedoucí postavení v Evropě.

Vysokou úroveň integrity a autenticity prokazuje velký počet dochovaných hald, povrchové
dobývky v místě zcela vytěžených rudních žil nebo početné trychtýřovité pinky v místě
zabořených šachet a také vodní příkopy, které byly pro těžbu zapotřebí, relikty úpravárenských
provozů, stanoviště milířů, relikty obchodních cest a malých zemědělských ploch.

16-DE Hornická krajina Rother Berg
Železná ruda se v okolí města Schwarzenberg těžila už od 14. století. V údolích řek západního
Krušnohoří bylo vybudováno mnoho železných hutí a hamrů, z nichž nejstarší byl Erlahammer
(poprvé zmiňovaný v roce 1380), který zpracovával železnou rudu z dolů na nedalekém vrchu
Rother Berg. Od 16. století se schwarzenberský region díky dostatečným přírodním zdrojům
(ložiskům železné rudy, lesům nutným k výrobě dřevěného uhlí a vodním tokům potřebným pro
vodní pohon) a rostoucí poptávce po železných nástrojích v dolech a hutích stal střediskem
výroby železa v Sasku. K dalšímu rozmachu těžby železných a cínových rud vedlo zavedení
výroby pocínovaných železných plechů kolem roku 1537.
Hamr Erlahammer je jedním ze vzácně dochovaných představitelů železářského provozu ze 17.
až pozdního 18. století. Hamr spolu s pozůstatky těžby železných rud na vrchu Rother Berg,
který je s hamrem propojen starou přepravní cestou, je posledním dochovaným příkladem
sociotechnického systému železorudného hornictví v Krušných horách.
Elementy světového dědictví: hamr Erlahammer a vrch Rother Berg
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 důlní revír na vrchu Rother Berg, kde se těžila železná ruda (hematit) už od 13. století.
Dochované haldy a pinky na zalesněném vrchu se datují od konce 13. do 19. století. Jedinou
dochovanou budovou je prachárna z 18./19. století;
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 panský dům hamru Erlahammer, který je posledním dochovaným příkladem
sociotechnického systému železorudného hornictví v západních Krušných horách v 17. a 18.
století.
Vysokou funkční integritu dokládají zabořené šachty a, haldy a dodnes zachovalá prachárna na
vrchu Rother Berg z 18./19. století.

17-DE Hornická krajina těžby uranové rudy
Hornická krajina těžby uranové rudy se nachází v největším a nejdůležitějším saském uranovém
revíru Schlema-Alberoda v západních Krušných horách. Těžilo se zde světové největší uranové
ložisko svého druhu do hloubky až 2 000 m. Těžba uranové rudy, která trvala 45 let, se stala
unikátním ekonomickým, sociálním a politicko-historickým fenoménem. Komplex šachty 371 je
výjimečným a jediným příkladem dochovaného zařízení pro rozsáhlou podzemní těžbu uranové
rudy ve druhé polovině 20. století, kdy Krušné hory hrály v těžbě uranu významnou roli a kdy
tento kov získal díky využití svých jedinečných jaderných vlastností nový význam pro vojenské
a civilní aplikace. Přilehlá hornická krajina podává jedinečné svědectví o zdejší rozsáhlé těžbě
uranu a také o zvládnutí dopadů těžby na životní prostředí.
Tato součást světového dědictví dokumentuje jak přední roli krušnohorského regionu v těžbě
uranové rudy, tak celosvětově jedinečnou, rozsáhlou dekontaminaci a obnovu krajiny, která
začala krátce po uzavření dolů na začátku 90. let a stanovila nové mezinárodní standardy pro
sanaci bývalých těžebních oblastí.
Elementy světového dědictví: komplex šachty 371, haldová krajina, štola Markuse Semmlera
Hlavní příspěvek součásti k výjimečné světové hodnotě:
 komplex šachty 371 (ve své době druhá nejhlubší šachta v Evropě s hloubkou více než 1 800
m) jako vzácně dochovaný doklad důlního podniku, díky němuž se sovětsko-německá
společnost Wismut stala jedním z největších producentů uranu na světě.
 rekultivované haldy komplexu šachty 371 a dalších uranových dolů v okolí Bad Schlemy
a Aue.

Přidružené objekty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří
Obraz Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na saské i české straně doplňují tzv.
přidružené objekty, které sice nejsou součástí památky světového dědictví, ale reprezentují další
důležité aspekty historického hornického dědictví Krušných hor. Tyto objekty hrají důležitou roli
pro získání uceleného obrazu o vývoji těžebního průmyslu, který se odehrával i mimo hornické
krajiny těžby rud. Přidružené objekty doplňují památku světového dědictví Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří a historii hornictví v Krušných horách, a umožňují tak komplexní
prezentaci jejich montánního dědictví.
Automobilka Elite: Závod dokumentuje významný vznik významného průmyslového odvětví,
které vzniklo cíleně v roce 1913 po uzavření dolů ve Freibergu. Společnost byla známá zejména
díky svým automobilům vyráběným do roku 1929 pod názvem „Elite“.
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Černouhelný revír Oelsnitz/Erzgebirge: Důl Kaiserin-Augusta-Schacht, později přejmenovaný
na šachtu Karla Liebknechta, je se svým zachovaným technickým vybavením jedním
z nejdůležitějších dokladů těžby černého uhlí v Sasku. Na začátku 20. století šlo o jednu
z nejvýznamnějších uhelných šachet, pozůstatky těžby formují oblast kolem Lugau a Oelsnitz
dodnes.
Důl St. Andreas Fundgrube / důl Weiße Erden Zeche: Kvalitní kaolin těžený v dole St.
Andreas Fundgrube sloužil od vynálezu evropského tvrdého porcelánu v roce 1708 po zhruba
150 let jako hlavní surovina pro výrobu míšeňského porcelánu.
Geotop Roter Kamm: Skalní útvar, který je důležitým místem pro rozvoj geologie a ložiskové
geologie a je vzácným povrchovým dokladem rozsáhlé tektonické linie mezi Durynskem
a Českou republikou, která má velký význam pro vznik ložisek uranových rud.
Geotop Scheibenberg: Stal se slavný během mezinárodního vědeckého sporu o způsobu
vzniku hornin. O čediče na Scheibenbergu opíral kolem roku 1800 prof. Abraham Gottlob
Werner z Báňské akademie ve Freibergu svou teorii sedimentárního vzniku hornin
(neptunismus), kterou později Alexander von Humboldt vyvrátil teorií vulkanického původu
některých hornin (plutonismus).
Hornická nemocnice v Erlabrunnu: Po druhé světové válce začala v Krušných horách nová
éra těžby uranu. Kromě infrastruktury potřebné pro těžbu a sociálních či administrativních budov
byla velkým tématem také zdravotní péče o horníky, a proto společnost SAG Wismut nechala
postavit i hornickou nemocnici.
Lovecký zámek Augustusburg: Dokumentuje výjimečný ekonomický vývoj související s těžbou
stříbra v Krušných horách v 16. století, který vedl i k výstavbě četných zámků v Sasku. Na
zámku se dosud v původní podobě dochovalo zařízení pro zásobování vodou, které bylo
vybudováno pomocí důlních technik.
Památky uměleckého řemesla v Seiffenu: Od druhé poloviny 18. století získala oblast
Seiffenu světový věhlas díky výrobě soustružených dřevěných prstenců, která se zde po zániku
těžby vyvinula jako zvláštní forma soustružení dřeva. Hornický kostel v Seiffenu dodnes slouží
jako často využívaný motiv pro uměleckou dřevovýrobu.
Panský dům Auerhammer: Je reprezentantem hamrů, které existovaly v Krušných horách
v 16. a 17. století. V 19. století byl přestavěn na první německou továrnu na výrobu alpaky
(slitina mědi, niklu a zinku), která využívala suroviny z okolních dolů. Tradiční zpracování kovů
probíhá v blízkosti Auerhammeru dodnes.
Papírna v Niederzwönitzu: Jako jedna z nejlépe dochovaných papíren v Německu je tato
papírna raným příkladem rozvoje odvětví, které bylo v 16. století subdodavatelem těžebního
průmyslu. Její vznik přímo souvisel s rozšířením báňské správy, až do roku 1873 se zde vyráběl
ruční papír pro potřebu báňských úřadů.
Porcelánka Kahla, pobočka Freiberg: Založení pobočky porcelánky Kahla ve Freibergu je
typickým příkladem následného průmyslu, který se vyvinul v důsledku uzavření dolů ve
Freibergu v letech 1903 až 1913.
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Příkop Grüner Graben v Pobershau: Dodnes funkční umělý vodní příkop je důležitou
památkou těžby stříbra a cínu v okolí Marienbergu. Příkop, vybudovaný ve druhé polovině 17.
století v délce asi 8 km, dodával pohonnou vodu pro doly a deset rudních stoupoven a prádel
železné rudy v Pobershau.
Ředitelství podniku Wismut v Chemnitzu: Administrativní centrum společnosti Wismut ve
čtvrti Chemnitz-Siegmar představuje pozoruhodný soubor poválečné architektury a svědčí
o důležitosti společnosti Wismut jako jedné z největších společností na těžbu uranu na světě.
Schneeberský plavební kanál: Téměř 15 km dlouhý plavební kanál byl vybudován v letech
1556–1559 pro rychlou přepravu dřeva do stříbrných hutí ve Schneebergu. Byl využíván až do
20. století a do značné míry je zachován dodnes, pouze poslední úsek byl téměř zničen těžbou
uranu v Bad Schlemě.
Vápenka Háj u Loučné pod Klínovcem: Nejstarší dochovaná vápenka v České republice,
nacházející se mezi obcemi Háj u Loučné pod Klínovcem a Kovářská. Objekt, který byl
vybudován v polovině 19. století, má dvě polygonální šachtové pece a je nejdůležitějším
dochovaným dokladem těžby a zpracování vápnitých hornin v české části Krušných hor.
Vápenka Lengefeld: Nejvýznamnější památkový komplex související s výrobou vápna v Sasku,
který dokumentuje předindustriální a průmyslový vývoj odvětví pojiv a zahrnuje objekty z oblasti
těžby, úpravy a zpracování suroviny s dochovaným technickým zařízením a také administrativní
a sociální budovy.
Wellnerova továrna na příbory a stříbrné zboží: Částečně dochované reprezentativní správní
a výrobní budovy továrny jsou výjimečným příkladem odvětví, které se vyvinulo v návaznosti na
těžbu surovin a opíralo se o objev alpaky (tzv. nového nebo německého stříbra). Vysoce kvalitní
výrobky, které se zde vyráběly, vedly ke vzniku celosvětově významného odvětví výroby příborů
a stolního nádobí v Aue.
Zámek Schwarzenberg: Zámek byl poprvé zmíněn v listině z roku 1212, v letech 1555 až 1558
byl přestavěn na lovecký zámek. Je dokladem vrchnostenské správy těžby cínových
a železných rud v západním Krušnohoří a dokládá i úzké propojení s českými těžebními
oblastmi.
Železárna Schmalzgrube: Tato poslední dochovaná vysoká pec dokumentuje spolu s panským
domem postaveným v roce 1766 raně industriální výrobu surového železa ve středních
Krušných horách. Potřebná železná ruda pocházela hlavně z přilehlé části českých Krušných
hor. Vysoká pec o výšce 8 m byla postavena v roce 1659.
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Nástroje ochrany ve Svobodném státu Sasko
Na základě ustanovení Úmluvy o ochraně kulturního a přírodního světového dědictví platí při
zařazení statku na Seznam světového dědictví výhradně národní právo (UNESCO 1972).
Z právního hlediska se tak zápisem na Seznam světového dědictví na statusu ochrany nic
nemění.
Saské komponenty a nárazníkové zóny jsou dostatečně chráněny kombinací různých právních
instrumentů. Na národní úrovni jsou ochrana a rozvoj všech komponent sériového statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zajištěny saským zákonem o ochraně památek nebo
saským zákonem o ochraně přírody a krajiny (SächsNatSchG). Pouze halda 366 v Aue, jako
památka na těžbu uranu společností AG Wismut, není předmětem památkové ochrany. Statut
její ochrany vychází z jejího statusu sanovaného hornického objektu. Díky nařízení o zajištění
radiační ochrany pro haldy a průmyslová usazovací zařízení a pro nakládání s materiály v nich
uloženými ze 17. listopadu 1980 (zákoník NDR 1980 I, s. 347) a v souladu s následnou
legislativou po sjednocení je trvale chráněna před zastavěním.
V souladu s definicí uvedenou v právních ustanoveních týkajících se památkové ochrany,
platných ve Svobodném státě Sasko, se v případě kulturních památek jedná dle § 2 saského
zákona o ochraně památek (SächsDSchG) o člověkem vytvořené věci, věcné celky, části
a stopy po věcech včetně jejich přirozených základů, jejichž zachování je ve veřejném zájmu
vzhledem k jejich historickému, vědeckému, urbanistickému nebo krajinotvornému významu.
Věci uznané jako památky jsou písemně zapsány ve veřejných seznamech kulturních památek
(§ 10 SächsDSchG). Ochrana kulturní památky není závislá na uvedení v seznamu. Obcím,
nižším a vrchním úřadům památkové ochrany jsou zprostředkovány výpisy ze seznamu
kulturních památek (§ 10 odst. 4 SächsDSchG).
Okolí kulturní památky podléhá dle § 2 odst. 3 č. 1 SächsDSchG nepřímé ochraně. Tato
takzvaná ochrana okolí má význam zejména pro povolovací řízení, pokud kulturní památka
významně ovlivňuje ráz okolí nebo je na svém okolí závislá. To se týká především vizuálních
souvislostí.
Vlastníci a provozovatelé kulturních památek jsou povinni o ně pečovat a v rámci možností je
udržovat v souladu s pravidly památkové péče a chránit je před poškozením (§ 8 SächsDSchG).
Všechna stavební opatření na chráněných objektech vyžadují písemné povolení příslušného
úřadu památkové ochrany (§ 12 SächsDSchG). To se týká také změn chráněného rázu
památkově chráněné oblasti (§ 21 odst. 2 SächsDSchG). Pokud není určeno jinak, je příslušným
úřadem nižší úřad památkové péče (§ 4 SächsDSchG). Nižší úřad památkové péče rozhoduje
v souladu s příslušným odborným úřadem.
Nepovolené stavební projekty a zanedbávání kulturních památek mohou být potrestány pokutou
a – v ojedinělých případech – také trestem odnětí svobody. Na základě nařízení Úřadu pro
památkovou péči musí být kulturní památka v případě nezákonných změn, poškození nebo
destrukce uvedena do původního stavu (§ 11 SächsDSchG).
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V souladu s definicí uvedenou v právních ustanoveních týkajících se ochrany přírody, platných
ve Svobodném státě Sasko, se u komponent a krajin náležejících k nominovanému sériovému
statku jedná o chráněné přírodní oblasti, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, přírodní
památky a chráněné krajinné prvky (§§ 16, 17, 19, 20, 21 a 22 saského zákona o ochraně
přírody, SächsNatSchG). Kromě toho především haldy spadají pod ochranu biotopů (§ 26
SächsNatSchG). § 26 saského zákona o ochraně přírody zajišťuje ve Svobodném státě Sasko
zákonnou ochranu obzvláště charakteristických biotopů, jako například štol dřívějších důlních
děl a přírodě blízkých lesů, dle katalogu uvedeného v § 30 BNatSchG .
Obecně jsou všechny zásahy do přírody a krajiny povoleny pouze za předpokladů stanovených
v zákonech o ochraně přírody (§ 9 SächsNatSchG). Přírodní památky tak nesmějí být
odstraněny, poškozeny, zničeny, změněny nebo vystaveny trvalému rušení (§ 21 odst. 5
SächsNatSchG). Veškeré činnosti v přírodních oblastech, jež by mohly vést k poškození, rušení
nebo změnám chráněné oblasti nebo jejích součástí nebo k trvalému rušení, jsou zakázány (§16
odst. 2 SächsNatSchG; § 17 odst. 3 SächsNatSchG). V chráněných krajinných oblastech jsou
v souladu se zákonnými ustanoveními zakázány veškeré činnosti, které pozměňují charakter
oblasti, poškozují přírodní prostředí, přetvářejí krajinný ráz a požitek z přírody nebo jinak
odporují zvláštnímu ochrannému účelu (§ 19 odst. 2 SächsNatSchG). Ve zvláště chráněných
biotopech jsou stejně tak zapovězena jednání, která by mohla vést ke zničení nebo jiným
významným nebo trvalým přeměnám. K tomu patří zvláště změna dosavadního využití nebo
hospodaření, stejně jako přivážení látek, které mohou vyvolat změny ve smyslu věty 1 (§ 26
odst. 2 SächsNatSchG).
Podle § 2 odst. SächsNatSchG mají Svobodný stát Sasko, zemské okresy, obce i zvláštní
právnické osoby veřejného práva v rámci své působnosti zohledňovat zásady a cíle ochrany
přírody, péče o krajinu a péče o rekreaci a účinně spolupracovat s orgány ochrany přírody na
naplnění jejich úkolů.
Komponenty nominovaného sériového statku se nacházejí v oblastech, které spadají pod
speciální ochranu podle evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS), v češtině zkráceně nazývané „směrnice
o stanovištích“, v němčině FFH-směrnice, a pod ochranu směrnice o ochraně ptactva
(79/409/EHS). Požadavky evropských směrnic jsou zakotveny ve spolkovém zákoně o ochraně
přírody (§ 31–38) prostřednictvím odpovídajících předpisů a v § 22a saského zákona o ochraně
přírody.
Na spolkové úrovni jsou významná především ustanovení ve spolkovém báňském zákoně, která
na ochranu veřejného zájmu stanovují zapojení příslušných úřadů, mj. odborných úřadů
památkové péče a úřadů ochrany přírody, do rozhodování o žádosti (§ 11, odst. 10, § 15 a § 48
odst. 2 spolkového báňského zákona).

Další právně závazné nástroje ochrany
Ochranu komponent sériového statku zesilují i další právně závazné nástroje. Jsou účinné
především v nárazníkových zónách, které nestojí nutně pod památkovou ochranou a/nebo pod
ochranou přírody.
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Zvláštní význam pro preventivní ochranu nominovaného statku mají nástroje územního řízení.
V Sasku představuje územní plánování systém, který zahrnuje sociální, hospodářské,
infrastrukturní plánování i plánování v oblasti životního prostředí. Jako instrumenty plánovacího
systému jsou označovány zákonem předepsané plány a programy i v zájmu jejich zajištění
a provádění povolené zákonné možnosti jejich řízení na všech úrovních. Země jsou povinny
vypracovat souhrnný nadregionální a všeoborový plán (zemský rozvojový plán) a pro části
území pak regionální plány. Saský zemský rozvojový plán z roku 2003 obsahuje obecná
doporučení ke stanovení cílů v oblasti podpory kultury a kulturních zařízení v kulturních
oblastech (mj. pro Krušné hory) a také základní teze a cíle ochrany přírody a krajiny.
V odůvodnění cíle 4.1.1.11 v návrhu zemského rozvojového plánu 2012 je přitom uvedeno:
„Kulturní krajiny slouží zachování regionální a lokální identity. Současně jsou důležitým
hospodářským faktorem, především pro turismus. Význam saské kulturní krajiny, přesahující
hranice Saska, se odráží také v zařazení na Seznam světového dědictví UNESCO. Příkladem
zde může být park Fürst-Pückler-Park v Bad Muskau. Další kulturní krajiny, jako Montanregion
Erzgebirge, jsou přitom v jejich snahách podporovány.“
V regionálních plánech plánovacích regionů Oberes Elbtal – Osterzgebirge a Chemnitz je
zakotveno zachování typických zvláštností kulturní krajiny Krušných hor i montánně-historicky
významných památek. V návrhu regionálního plánu Chemnitz je v ustanovení 1.8.5 uvedeno:
„Po zapsání Montanregionu Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO budou vybrané
objekty s jejich památkovým, krajinným, uměleckým a vědeckým významem zachovány,
cílenými aktivitami celosvětově propagovány a vyjmuty z územně významných plánů
a opatření.“ Z cílů a zásad uvedených v zemských a regionálních plánech i dalších požadavků
územního plánování vyplývají úkoly pro komunální stavební plánování.
Komunální plánování výstavby je formální instrument na základě stavebního zákoníku (BauGB,
§ 1). Obcím jakožto svrchovaným nositelům komunálního plánování jsou kromě toho pro splnění
jejich úkolů k dispozici různé právní instrumenty. Nejdůležitějšími plánovacími instrumenty
komunálního plánování jsou směrný územní plán jako přípravný stavební plán a plán zástavby
jako závazný stavební plán (§§ 5, 8, 9 BauGB). Oba jsou důležitými nástroji ochrany a rozvoje
měst a obcí i krajiny. Ve stavebním plánování musí být zohledněny požadavky ochrany
památek, památkové péče a ochrany přírody. Stavební zákoník předpokládá, že se památkové
úřady jako nositelé veřejného zájmu budou podílet již na tvorbě plánů (na plánovacím procesu).
Památkově chráněné soubory stavebních zařízení musí být písemně zahrnuty do směrného
územního plánu a jednotlivé památky do plánu zástavby (§ 5 odst. 4 a § 9 odst. 6 BauGB).
Z urbanistických důvodů musí být v plánu zástavby stanoveny plochy a opatření k ochraně, péči
a rozvoji půdy, přírody a krajiny (§ 9 odst. 1 č. 20 BauGB). Plán zástavby přitom otevírá možnost
k řízení přípustnosti konkurenčních záměrů v zájmu preventivní ochrany součástí.
§ 35 stavebního zákoníku (BauGB) upravuje základní předpoklady přípustnosti záměrů ve
venkovním prostoru. § 172 BauGB dává obcím možnost vydat předpisy, které slouží mj.
zachování urbanistické jedinečnosti oblasti na základě jejího urbanistického uspořádání.
Další právně závazné předpisy, které mohou posílit ochranu nominovaného sériového statku,
jsou mimo jiné zakotveny v saském stavebním řádu (SächsBO, § 89) a v saském vodním
zákoně (SächsWG, § 48, 50, 100).
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V saském stavebním řádu je zakotven komunální nástroj pro další ochranu nominovaného
sériového statku v podobě předpisu o utváření vzhledu místa (§ 89 SächsBO).

Správa saské části památky světového dědictví
Národní úroveň: Svobodný stát Sasko
Svobodný stát Sasko je jako smluvní stát odpovědný za ochranu a zachování památek
světového dědictví. Veškeré budoucí dotazy organizace UNESCO týkající se světového dědictví
a požadované zprávy budou proto koordinovány příslušným saským ministerstvem, jímž je
Saské ministerstvo pro regionální rozvoj. Kromě toho hraje Saské ministerstvo vnitra v rámci
systému přeshraniční správy ústřední roli ve správě památky světového dědictví Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří.
Zřízením instituce Welterbekoordination Sachsen (Koordinace světového dědictví Saska) plní
Svobodný stát Sasko svou povinnost „zřídit na svém území jednu nebo více institucí, pokud již
takové instituce neexistují, na ochranu, zachování a prezentování kulturního a přírodního
dědictví s odpovídajícím personálním a finančním zajištěním nezbytným k plnění jejich úkolů
“(článek 5 Úmluvy o světovém dědictví z roku 1972).
Hlavními úkoly Koordinace světového dědictví Saska jsou poradenství a podpora Svobodného
státu Sasko při provádění všech jeho úkolů týkajících se světového dědictví. To zahrnuje
především ochranu a zachování, monitoring, řízení rozvojových projektů a propagaci myšlenek
světového dědictví v Sasku.

Regionální úroveň: Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. (registrované sdružení)
Sdružení světového dědictví Montanregion Erzgebirge e. V. odpovídá za správu statku
světového dědictví na regionální úrovni. Jeho hlavním úkolem je koordinovat spolupráci všech
aktérů světového dědictví a sledovat dodržování závazků Úmluvy o světovém dědictví. Svou
činnost financuje sdružení především z členských příspěvků, sponzorských příjmů, příspěvků
z veřejného sektoru a dalších grantů a dotací. Jako kancelář sdružení byla zřízena koordinační
kancelář světového dědictví. Kancelář zajišťuje tok informací mezi všemi členy sdružení a slouží
jako ústřední kontaktní místo.
Mezi úkoly sdružení patří monitoring stavu zachování výjimečné světové hodnoty statku,
provádění společných opatření vyplývajících z Charty „Montanregionu Erzgebirge, sdružování
a koordinace všech osob zapojených ve smyslu Úmluvy o světovém dědictví, další rozvoj
kulturní krajiny v souladu s ustanoveními Úmluvy o světovém dědictví a zvyšování povědomí
obyvatelstva a návštěvníků regionu o světovém kulturním dědictví.
Pracovní skupiny se zástupci regionu podporují Sdružení světového dědictví v jeho úlohách,
a to projednáváním konkrétních technických otázek a hledáním vhodných řešení. Členové
pracovních skupin pocházejí z veřejných institucí a odborných grémií, které se zabývají daným
tématem v regionu. Doposud bylo zřízeno pět pracovních skupin, které by měly svou odbornou
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způsobilostí podporovat Sdružení světového dědictví. Jde o pracovní skupiny pro management,
památkovou péči, turismus), regionální rozvoj kulturní vzdělávání. Pracovní skupiny hrají
zvláštní roli při provádění a aktualizaci plánu správy statku (Management Planu). V případě
potřeby mohou být zřízeny další pracovní skupiny.
Fórum Montanregion Erzgebirge bude v budoucnu aktivně zapojovat kluby, instituce
a sdružení, které se starají o památky a jsou odpovědné za jejich správu, do správy statku
světového dědictví. Má sloužit jako platforma pro prezentaci, diskusi a hodnocení problémů
zachování statku, monitorovacích mechanismů a komunikace.
Poradní sbor pro světové dědictví má podporovat Sdružení pro světové dědictví v odborných
otázkách. Jeho úkolem je poskytovat sdružení technické poradenství zejména v otázkách
souvisejících se světovým dědictvím, například pokud jde o rozvojové projekty, potenciální rizika
nebo krizový management.
Kromě toho různí partneři, jako jsou asociace cestovního ruchu Tourismusverband Erzgebirge
e. V. (TVE) v oblasti cestovního ruchu a marketingu nebo Institut pro průmyslovou
archeologii a historii vědy a techniky (IWTG) při TU Báňské akademii ve Freibergu, nadále
podporují budoucí správu světového dědictví v oblasti výzkumu.

Cíle saského Management Planu
Pro správu statku světového dědictví definovala města a obce společné cíle a na základě toho
byly vypracovány hlavní principy správy, které by měly umožnit udržitelný přístup k řízení
a různorodé využití kulturní krajiny. Stanovením pokynů pro společné řízení znovu potvrdily
města a obce svou společnou odpovědnost za historické dědictví. Hlavní principy jsou uvedeny
v „Chartě Montanregionu Erzgebirge“ (viz List C5).
Podle definice je Management Plan vyvíjejícím se nástrojem a v roce 2021 bude muset být
aktualizován. Saský Management Plan byl vytvořen ve spolupráci s odborníky z regionu
vytvořením pracovních skupin, jež jsou také významnou součástí struktury řízení. Pro období let
2013–2021 byl vytvořen katalog opatření, ve kterém byla definována krátkodobá (2013–2015)
a střednědobá opatření (2016–2021) ve třech oblastech činnosti: koordinace a řízení, ochrana
a zachování a zvyšování povědomí, komunikace a prezentace. Cíle jednotlivých oblastí činnosti
jsou stručně nastíněny níže. Bylo definováno velké množství konkrétních opatření pro realizaci
stanovených cílů a jejich realizace probíhá od roku 2014.
1. oblast činnosti: koordinace a řízení
1.1 Cíl: Vytvoření struktury řízení statku světového dědictví: Předpokladem pro ochranu
a udržitelný rozvoj Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je efektivní systém řízení, který
zajistí spolupráci mezi zúčastněnými aktéry.
1.2 Cíl: Koordinace a posílení spolupráce aktérů světového dědictví na komunální, národní
a mezinárodní úrovni: Bude zajištěna neustálá výměna a tok informací mezi zúčastněnými
aktéry na všech úrovních. Účast aktérů projektu světového dědictví je bezpodmínečně žádoucí
k tomu, aby bylo zajištěno zachování hodnot a dodržování závazků vyplývajících z Úmluvy
o světovém dědictví.
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1.3 Cíl: Sestavení víceletého finančního plánu: Bude sestaven rozpočtový plán na několik let.
Financování zahrne také prostředky na realizaci požadovaných opatření, aby bylo dosaženo
kontinuity plánování.
1.4 Cíl: Národní a mezinárodní spolupráce: Spolupráce slouží k výměně zkušeností, přenosu
znalostí a ke vzájemné podpoře při zprostředkování a prezentaci světového dědictví. Navzájem
spolupracují nejrůznější partneři na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
1.5 Cíl: Prohloubení a další podpora přeshraniční spolupráce: Ochranu, zachování a další rozvoj
přeshraničního sériového statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je třeba chápat jako
trvalý impuls k prohlubování a posilování přeshraniční spolupráce mezi oběma zeměmi na všech
úrovních.
1.6 Cíl: Předcházení konfliktům: Konflikty by měly být eliminovány v časném stádiu na
komunální úrovni. K tomu je poskytována stálá výměna informací o plánech a stavebních
záměrech. Důsledky záměru jsou včas, kompletně a jasně zprostředkovány a hodnoceny.
Národní koordinační místo (Sdružení světového dědictví) funguje jako první komunikační
partner.
1.7 Cíl: Kontrola správného použití loga a značky UNESCO podle směrnic UNESCO: Použití
loga UNESCO podléhá přísným směrnicím, jejichž dodržování bude zajištěno koordinačním
místem.
2. oblast činnosti: ochrana a zachování
2.1 Cíl: Cíl: Zajištění stavu zachování a posílení ochrany: Ochrana a zachování světového
dědictví a jeho hmotných i nehmotných hodnot musí být trvale zabezpečena. Proto se bude dbát
na dodržování stávajících ochranných mechanismů. Vedle toho má stěžejní význam efektivní
systém monitoringu.
3. oblast činnosti: zvyšování povědomí, komunikace a mediace
3.1 Cíl: Posílení vnímání významu statku u široké veřejnosti: Obzvlášť velký význam má
vytvoření marketingové strategie pro památku světové dědictví. Odpovídající marketingová
koncepce se bude týkat všech úrovní turismu (obce, region, země, stát).
3.2 Cíl: Vytvoření jednotného, rozpoznatelného obrazu v očích veřejnosti: Je třeba, aby Hornický
region Erzgebirge/Krušnohoří byl celosvětově vnímán jako památka světového dědictví.
3.3 Cíl: Zvyšování povědomí o světovém dědictví a o UNESCO v regionu: Statut světového
dědictví je spojen s povinností zprostředkovávat ideu ochrany světového dědictví a seznamovat
širokou veřejnost se statkem, který je jeho součástí. Cílená práce s veřejností, přímo mezi
obyvatelstvem, zvyšuje porozumění kulturním hodnotám. Práce s veřejností, zahájená během
přípravy žádosti, bude nadále intenzivně rozvíjena.
3.4 Cíl: Posílení stávající sítě volnočasových zařízení v regionu, zvláště hornických muzeí
a prohlídkových důlních děl. Aby došlo k zakotvení statku světového dědictví v regionu, bude
zlepšena také spolupráce mezi hornickými zařízeními a hotelovými a restauračními zařízeními.
3.5 Cíl: Zlepšení kvality turistických zařízení s ohledem na požadavky statku světového dědictví
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3.6 Cíl: Didaktická prezentace světového dědictví: Výjimečná světová hodnota sériového statku
musí být pro návštěvníka jasně rozpoznatelná. K tomu patří také zprostředkování významu
každé jednotlivé komponenty a jejího přínosu k výjimečné světové hodnotě celého statku.

Implementace Management Planu
Implementace cílů stanovených v Management Planu je možná pouze ve spolupráci s různými
zúčastněnými subjekty světového dědictví. Tento základní požadavek byl zohledněn při přípravě
budoucí struktury řízení statku. Kromě Sdružení světového dědictví (Welterbe Montanregion
Erzgebirge e. V.) budou mít při provádění a dalším rozvoji Management Planu zásadní roli
pracovní skupiny a další partneři. Na implementaci Management Planu bude dohlížet Sdružení
světového dědictví. Sdružení světového dědictví se zavazuje, že při provádění Management
Planu budou zachovány historické stavební konstrukce. Administrativním místem pro
implementaci Management Planu je kancelář koordinátora světového dědictví. K provádění
nezbytných zaměstná Sdružení světového dědictví koordinátora světového dědictví. Koordinátor
světového dědictví bude v souvislosti s implementací Management Planu vykonávat tyto úkoly:



koordinovat implementaci Management Planu,



monitorovat naplňování a navrhovat aktualizace Management Planu,



navrhovat odhady rozpočtu.

Koordinátor světového dědictví bude pravidelně informovat Sdružení světového dědictví o stavu
implementace Management Planu a dalších záležitostech. Úplná revize Management Planu
bude provedena v roce 2021.
Implementace katalogu akcí pro období 2013–2021
Realizace akcí byla zahájena v roce 2013. Akce uvedené v katalogu představují první kroky
k dosažení stanovených cílů. Provádění dalších akcí a specifikovaných opatření začne po
zápisu na Seznam světového dědictví. Další akce koordinuje a schvaluje Sdružení světového
dědictví. Sdružení světového dědictví je odpovědné za provádění akcí ve spolupráci
s příslušnými institucemi. Stav implementace dokumentuje a pravidelně aktualizuje koordinátor
světového dědictví.

Financování
Financování památkové péče
Za financování průběžné údržby, restaurování a rozvoje památek jsou odpovědní především
jejich vlastníci či uživatelé. Podle § 8 odst. 1 SächsDSchG (saského zákona o památkové péči)
jsou vlastníci a uživatelé kulturních památek povinni o ně řádně pečovat a v rámci možností je
udržovat v souladu s pravidly památkové péče a chránit je před ohrožením. Potřebné finance
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musí majitelé zajistit většinou z vlastních zdrojů. Vlastníci mají možnost požádat nižší úřad
památkové péče o potvrzení k podání žádosti o přiznání daňových úlev pro náklady související
se stavebními opatřeními na evidovaných kulturních památkách, která jsou žádoucí pro jejich
zachování nebo smysluplné využití.
Kromě toho existují i různé možnosti podpory ve formě dotací a půjček na federální a zemské
úrovni, o které může vlastník památky požádat na záměry spojené se zachováním a údržbou
památky v souladu s pravidly památkové péče. Svobodný stát Sasko přispívá k ochraně
památek poskytováním dotací závislých na dostupných rozpočtových zdrojích. Svobodný stát
Sasko rovněž v rámci k tomu určených rozpočtových prostředků poskytuje finanční prostředky
ze zemského programu památkové péče majitelům a provozovatelům, kteří nejsou schopni
financovat zachování a obnovu svých památek ze svých vlastních prostředků.
Další podporu lze získat také prostřednictvím programu „Städtebaulicher Denkmalschutz“
(ochrana městských historických památek), programu památkové péče „Nationale wertvolle
Kulturdenkmäler“ (cenné národní kulturní památky) pověřence spolkové vlády pro kulturu
a média a z různých podpůrných programů EU. Kromě toho existují také soukromé instituce,
nadace a iniciativy, které přispívají k vyrovnávání nebo snižování nákladů na údržbu památkově
chráněných budov. Důležité jsou tyto instituce: Německá spolková nadace pro životní prostředí
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU), Německá nadace na ochranu památek (Deutsche
Stiftung Denkmalschutz – DSD), skupina Dussmann (Dussmann Gruppe), Nadace
Východoněmecké spořitelny (Ostdeutsche Sparkassenstiftung – OSS) a Nadace Wüstenrot
(Wüstenrot Stiftung). Tyto finanční prostředky by měly být i nadále využívány k podpoře
financování údržby a zachování památek v sériovém statku (viz kapitolu 5.f.1 nominační
dokumentace).
Kromě toho budou využívány finanční prostředky ze spolkového investičního programu
„Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten“, který byl nově spuštěn v roce 2009
pro národní statky světového dědictví UNESCO. Prostředky z tohoto programu jsou určeny
k tomu, aby umožnily naléhavě nutné investice do zachování památek světového dědictví. Cílem
programu je podpořit investice do ochrany a zachování světového dědictví a zintenzivnit výměnu
mezi statky světového dědictví.
Financování správy statku
V rámci nominačního procesu byl potvrzen předběžný rozpočtový plán, který upravuje
financování budoucí agentury odpovědné za správu saské části nominovaného sériového
statku, tj. sdružení Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. Předběžný rozpočet regionálního
sdružení světového dědictví zahrnuje základní financování nominovaného statku ve výši
315 000 EUR ročně, zahrnující zejména personální a materiální náklady regionální koordinační
kanceláře světového dědictví, náklady na propagaci a práci s veřejností a na administrativní
činnosti a na přeshraniční spolupráci. Výdaje by měly být financovány rovným dílem z členských
příspěvků, z fondů Evropské unie a z dotací, pokud budou dispozici, Svobodného státu Sasko.
Na realizaci aktivit souvisejících s nominovaným statkem v oblasti vzdělávání, práce s veřejností
a cestovní ruch již byly poskytnuty prostředky EU na období 2016 až 2019.
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Kromě financování správy statku je ročně vyčleněno dalších 240 000 EUR na realizaci opatření
specifikovaných v akčním plánu saského Management Planu. Rozpočet bude následně
schvalován každoročně v souladu s dohodnutým pracovním programem. Implementace opatření
bude vyžadovat peníze od sponzorů a/nebo z dotací a grantů. Pokud jde o financování nebo
granty poskytované Svobodným státem Sasko, v úvahu připadají pouze dostupné rozpočtové
zdroje.

„Charta Montanregion Erzgebirge“
Pro správu budoucího statku světového dědictví definovaly města a obce v saském Krušnohoří
společné cíle a vypracovaly pokyny pro správu, které by měly umožnit udržitelný přístup k řízení
statku a různorodé využití kulturní krajiny. Stanovením pokynů pro společné řízení města a obce
potvrdily svou společnou odpovědnost za historické dědictví. Pokyny jsou uvedeny v dokumentu
„Charta Montanregion Erzgebirge“ (Charta hornického regionu Krušné hory) a zahrnují
následující body:
1. Ochrana a památková péče: V krajině viditelné hornické památky by měly být zachovány
v kontextu historicky koherentní hornické krajiny a celkového krajinného efektu. Ochrana
památek a krajin přispívá k zachování a posilování kulturní identity i nezaměnitelnosti
kulturní krajiny. Podáním žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na
Seznam světového dědictví uznal region výjimečný světový význam svého historického
dědictví a potvrdil svou vůli toto historické dědictví chránit, zachovávat je a zprostředkovat
jeho význam budoucím generacím.
2. Udržitelný rozvoj: Dalšího udržitelného rozvoje kulturní krajiny lze dosáhnout pouze
pečlivým zacházením s významnými historickými památkami. Historické dědictví je
důležitým předpokladem pro vytvoření atraktivního a perspektivního regionu. Hmotné
i nehmotné hodnoty kulturní krajiny tvoří základ zvláštního charakteru přeshraničního
hornického regionu. Formují obraz regionu a umožňují vědomé spojení tradice
a budoucnosti tak, jako žádný jiný prvek. Všechna opatření by měla tyto výjimečné hodnoty
zohlednit a ponechat udržitelné.
3. Posilování identity – „Všechno pochází z dolu!“: Staré úsloví „Všechno pochází z dolu!"
(Alles kommt vom Bergwerk her) se vztahuje k širokým oblastem života v regionu. Hmotné
i nehmotné památky, které vznikly v důsledku 800 let trvající hornické činnosti, jsou
jedinečnými znaky regionu a zároveň zdrojem regionálního povědomí. Dějiny hornictví jsou
významnou součástí kolektivní paměti obyvatelstva a podporují tvorbu identity regionu.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je výsledkem historické kontinuity, která musí být
zachována. Péče o památky a zprostředkování hodnot regionu budoucím generacím
významně přispívá k zachování jedinečného charakteru regionu.
4. Spolupráce: Předpokladem pro realizaci všech plánovaných cílů z hlediska udržitelného
rozvoje regionu v souladu s pravidly památkové péče je vytvoření právně závazné
organizační struktury, ve které jsou definovány úrovně plánování, úkoly a odpovědnosti.
Musí být zajištěna spolupráce mezi obcemi a rovněž i spolupráce mezi všemi aktéry na
mezinárodní úrovni.
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5. Vytváření povědomí a informace: Budoucí udržitelný rozvoj regionu může být úspěšný
pouze za pomoci všech zúčastněných stran. Proto musí být zaručen tok informací. Je třeba
uznat a pochopit hodnoty a cíle programu světového dědictví UNESCO. Stávající ochranné
mechanismy musí být posíleny. Nejvyšším cílem je zvýšit povědomí obyvatelstva o nutnosti
zachování kulturního dědictví a zároveň přispívat k podpoře regionální tvorby hodnot.
6. Zážitky: Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je jedinečný, mezinárodně významný
kulturní statek, který má značný turistický potenciál. Hornické památky regionu se dochovaly
v autentickém a celistvém stavu, a mohou tak dobře demonstrovat hornickou historii
regionu, což zvyšuje zážitek turistů. V zájmu zvýšení atraktivnosti a turistického využití
statku světového dědictví byly na mezinárodní i národní úrovni vytvořeny vysoce hodnotné,
autentické nabídky, které podporují aktivní seznamování hostů s hodnotami statku. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat péči o hornické tradice, které vytvářejí identitu regionu
a představují pro něj jedinečný potenciál.

7. Krizový management: Hornické památky a hornické krajiny jsou dnes dotčeny různými
zájmy velkého počtu lidí a institucí. Úsilí o jejich zachování a nové využití v souladu
s pravidly památkové péče proto vyžaduje od začátku účinnou koordinaci. V zájmu
usnadnění řešení konfliktů mezi různými zájmy památkové péče, hospodářství (obzvláště
pak hornictví a sanace starých zátěží), výzkumu, turismu, regionálního rozvoje i obyvatel
regionu byl vytvořen krizový management. Ten slouží jako účinný nástroj k dosažení
konsensu a včasného urovnání sporů.
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D. Česká část Management Planu
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Předmluva
Obě smluvní strany, které předkládají společnou nominaci transnacionálního sériového statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, se již přistoupením k Úmluvě o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví zavázaly k ochraně, zachování a prezentování kulturního
a přírodního dědictví, jež se nachází na jejím území, a jeho předání budoucím generacím. Tím
na sebe vzaly povinnost, že všechny potřebné kroky ke splnění tohoto závazku. Důležitost
systematické a plánované péče o statky, které jsou zapsány na Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO, podtrhla i tzv. „Budapešťská deklarace“, přijatá Výborem pro světové dědictví
UNESCO v roce 2002.
Celá příprava nominace statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří probíhala od začátku
s plnou podporou a pod záštitou nejvyšších národních institucí zodpovědných za státní
památkovou péči a byla těmito institucemi průběžně koordinována a monitorována. Totéž se
týká i Management Planu, který byl předložen klíčovým aktérům jako základní nástroj pro správu
statku, uchování jeho výjimečné světové hodnoty, autenticity a integrity.
Už samotná příprava nominace statku prohloubila poznání světové jedinečnosti krušnohorského
montánního dědictví a jeho dalekosáhlého globálního vlivu. Zároveň zřetelně přispěla
i ke zvýšení identifikace obyvatel regionu s tímto dědictvím a – co je obzvlášť pozitivní – i ke
zvýšení přeshraniční integrace regionu, jejž v minulosti po staletí spojovala společná historie.
Toto současné zvýšení místní identifikace a přeshraniční integrace s sebou ovšem i nese
i závazky, akcentované vysokým počtem komponent začleněných do statku a počtem
zainteresovaných subjektů. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 komponent,
z nichž každá svým dílem přispívá k výjimečné světové hodnotě statku, přičemž tyto
komponenty se nacházejí na území dvou států, pěti krajů a více než čtyřiceti měst a obcí na
obou stranách státní hranice. Z toho vyplývají zvýšené nároky na Management Plan, který musí
zajistit účinnou správu statku a ochranu a zachování jeho hodnot na mezinárodní, národní
i místní úrovni.
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1. Účel a konstrukce Management Planu
Účel Management Planu
Management Plan je strategický dokument, který definuje a rozpracovává opatření sloužící
k zabezpečení efektivní ochrany výjimečné světové hodnoty přeshraničního sériového statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jeho autenticity a integrity a jeho trvale udržitelného
rozvoje. Jako neoddělitelná součást nominační dokumentace pro zápis statku na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO shrnuje Management Plan základní atributy, které
přispívají k výjimečné světové hodnotě statku, definuje faktory, které by tuto hodnotu mohly
v budoucnu ohrozit, a uvádí opatření, jež jsou nutná k vyloučení těchto rizik.
Vzhledem k povaze sériového statku, který se skládá ze 17 komponent v Sasku a 5 komponent
v České republice, je pro úspěšnou implementaci Management Planu nutná součinnost všech
klíčových subjektů na mezinárodní, národní, regionální i místní úrovni, tj. národních vlád a jejich
centrálních institucí, krajských úřadů, dotčených měst a obcí i významných vlastníků a správců
komponent. Management Plan proto od počátku vznikal v úzké součinnosti všech těchto
subjektů. V souladu s tím obsahuje společnou česko-německou část a dále dvě části národní.
Na mezinárodní úrovni je Management Plan zaštítěn Memorandem o porozumění, které
podepsali ministr vnitra Svobodného státu Sasko a ministr kultury České republiky a ve kterém
obě strany deklarují společnou vůli spolupracovat v péči o nominovaný statek v souladu
s požadavky Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
Na národní úrovni se v České republice Management Plan opírá o Smlouvu o partnerství
z 2. května 2013, v níž se oba příslušné kraje, Karlovarský a Ústecký, a dotčená města a obce
rovněž přihlašují k povinnostem při správě statku, a to včetně povinností finančních. Obdobná
smlouva mezi regionálními a místními aktéry je uzavřena i na německé straně.
Management Plan pro českou část sériového statku byl připraven jako syntéza potřeb pro
uchování hodnot nacházejících se na území 5 komponent v českém Krušnohoří a jejich
nárazníkových zón. Všechny navrhované stavební a krajinářské aktivity, které jsou
v Management Planu obsaženy, budou, pokud se tak již nestalo, projednávány podle platných
právních předpisů. V tomto směru nemůže Management Plan tyto zákonné povinnosti nahradit.
Systém povinného projednávání veškerých stavebních aktivit, popsaný v kapitole 5.c hlavní části
nominační dokumentace, je v České republice stabilizovaný a je shledáván jako dostatečný.
Management Plan musí být zároveň v souladu s platnými strategickými dokumenty týkajícími se
rozvoje České republiky a rozvoje obou dotčených krajů i s územními plány příslušných měst
a obcí, stejně jako s celonárodními i místními opatřeními na poli ochrany přírody a krajiny.
Management Plan pro českou část sériového statku byl vypracován v období, kdy většina
dotčených měst a obcí připravuje zpracování nových územních plánů, které musí být zhotoveny
do roku 2020. Tím je dána optimální možnost skloubit územní plánování s Management Planem
tak, aby do územních plánů byly promítnuty potřeby ochrany kulturních hodnot sériového statku.
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Platnost Management Planu
První Management Plan pro českou část statku byl vypracován v letech 2012–2013 jako
otevřený dokument zahrnující časově období let 2013–2015 a 2016–2021. Pokrýval tak jak
období před prvním podáním žádosti o zápis statku na Seznam světového dědictví UNESCO
v lednu 2014, tak i období po předpokládaném zápisu v roce 2015.
V roce 2015 však statek v důsledku vyjádření organizace ICOMOS k nominační žádosti nebyl
zapsán. V dubnu 2016 byla žádost po dohodě obou smluvních stran stažena a následně bylo
rozhodnuto, že žádost bude revidována v souladu s doporučeními učiněnými během tzv.
midstream procesu ICOMOS a předložena Centru světového dědictví znovu v lednu 2018.
Protože do roku 2016 již byla dokončena řada opatření, která byla obsahem Management Planu
pro počáteční období 2013–2015, a protože od doby sestavení prvního Management Planu se
na regionální i národní úrovni změnilo mnoho programových dokumentů a změnily se také
podmínky financování řady projektů v kontextu nového programového období Evropské unie na
roky 2014–2020, bylo nutné přistoupit k aktualizaci prvního Management Planu. Tato
aktualizace současně odráží zkušenosti získané během prvních let používání tohoto dokumentu.
Celková platnost Management Planu však zůstává v jeho aktualizované verzi stejná, tedy do
roku 2021.

Vize 2021
V roce 2021, kdy skončí platnost současného Management Planu, bude česká část statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří globálně uznávaným příkladem výjimečně zachovaného
sériového statku podávajícího na základě autentických dokladů hluboké svědectví
o krušnohorském hornictví a jeho celosvětovém významu pro těžbu a zpracování rud, pro vývoj
montánních technologií, vývoj sídel a montánního školství.
Bude:


příkladem funkčně spravovaného a pravidelně monitorovaného statku,



příkladem statku s vyvíjejícími se komponentami a s hlubokou a sdílenou znalostí jeho
hodnot ze strany všech zainteresovaných subjektů,



příkladem statku s dobře vyvinutou návštěvnickou infrastrukturou a udržitelnou koncepcí
cestovního ruchu podporující ekonomický vývoj regionu,



příkladem živoucí hornické tradice propojující stejně jako v minulosti obě části pohoří,



modelovým příkladem statku z hlediska stavu vědeckého poznání a dokumentace
přítomných hodnot,



příkladem statku připraveného prezentovat své hodnoty dalším generacím i v období
následujícím po roce 2021.
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Základní cíle Management Planu
S ohledem na účel Management Planu a nastíněnou vizi do roku 2021 jsou základní cíle
Management Planu tyto:


Zajistit zachování výjimečné světově hodnoty statku a integrity a autenticity jeho komponent;



Zajistit trvale udržitelné využití statku a jeho komponent v souladu s platnými právními
nástroji;



Zajistit trvale udržitelný rozvoj turismu jakožto významného zdroje ekonomického růstu
regionu, soustavně zlepšovat kvalitu a rozsah návštěvnické infrastruktury;



Podporovat zachování tradičních řemesel, výrob, lidových zvyků a obyčejů, které jsou
charakteristickou součástí výjimečné světové hodnoty statku;



Podporovat sounáležitost obyvatel s regionem, budovat silná partnerství na komunální,
regionální i přeshraniční úrovni;



Navrhovat a podporovat výzkumné projekty sloužící k prohloubení vědeckého poznání
statku, podporovat edukativní a osvětovou činnost;



Soustavně budovat a posilovat národní i mezinárodní image statku zajištěním jeho náležité
propagace a prezentace na všech úrovních;



Zajistit permanentní a systematický monitoring statku a v případě indikace ohrožení přijmout
účinná opatření k nápravě.

Výše uvedené základní cíle jsou konkretizovány v návrhové části Management Planu. Vzhledem
k jejich obecné povaze budou aplikovány i v Managament Planech, které budou přijaty po
skončení platnosti nynější etapy Management Planu.
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2. Popis sériového statku
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je přeshraniční sériová nominace, která pokrývá části
jihovýchodního Německa a severozápadní České republiky. Skládá se ze dvaadvaceti
komponent (17 na území Saska a 5 na území České republiky), které společně představují
nejvýznamnější hornické dědictví, jak na povrchu, tak v podzemí, metalogenetické provincie
a charakteristické kulturní oblasti Krušné hory. Jako hornický region byly Krušné hory
nejdůležitějším zdrojem stříbra ve starém světě, zejména od roku 1460 do roku 1560, kdy byla
krušnohorská produkce stříbra nebývale vysoká a dominovala mezinárodním trhům drahých
kovů. Polymetalická ložiska Krušných hor byla kromě toho historicky významná pro těžbu
zejména cínu (15. až 16. století), kobaltu (16. až 18. století) a uranu (19. až 20. století). Těžba
těchto rud – s výjimkou uranu, který nul objeven až později – ovšem probíhala po většinu doby
od 15. do 19. století.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se vyznačuje:
•

•

řadou po sobě následujících, rozvinutých sociotechnických systémů specifických pro různá
těžební období a různé druhy rud, které svědčí o úspěších v technické výkonnosti
a zlepšování pracovního života horníků a dalších lidí.
řadou kulturních krajin dokládajících vývoj a fungování těchto sociotechnických systémů
prostřednictvím hmotných památek souvisejících s hornictvím, důlních zařízení a hornických
sídel a také prostřednictvím specifických nehmotných hodnot.

Potenciální výjimečná světová hodnota nominovaného statku se primárně opírá o:
•
•

•

technologické a vědecké úspěchy, které pocházely z krušnohorského regionu a šířily se
odtud od 16. do 20. století do celého světa;
rozvoj státem kontrolovaného těžebního systému se všemi jeho administrativními,
manažerskými, vzdělávacími a sociálními rozměry, který ovlivnil všechny hornické regiony
kontinentální Evropy;
postupnou přeměnu krajiny v ucelený hornický region v důsledku její sociotechnické historie.

Detailní popis statku, jeho významu a historie je předmětem kapitoly 2 nominační dokumentace.
V následujícím textu je podán stručný popis 5 komponent statku nacházejících se na území
České republiky se zvýrazněním těch jejich atributů, jimiž přispívají k výjimečné světové hodnotě
sériového statku.

1-CZ Hornická krajina Jáchymov
Hornická krajina Jáchymov zahrnuje historický jádro města prohlášené za městskou
památkovou zónu a okolní hornickou krajinu s nejvýznamnějšími památkami dokládajícími těžbu
v bývalém jáchymovském důlním revíru od 16. do 20. století. Město leží v západní části
Krušných hor ve strmém údolí, které stoupá z nadmořské výšky 575 m do více než 900 m.
S výjimkou vlastního města se komponenta nachází v neosídlené, převážně zalesněné horské
krajině v nadmořské výšce 650–968 m.

67

Management Plan 2013–2021

Je jen málo měst na světě, která měla tak zásadní význam pro vývoj hornictví a hutnictví jako
Jáchymov, který se v 16. století stal nakrátko největším centrem těžby stříbrných rud v Krušných
horách, v Evropě i ve světě. Město, založené v roce 1516, je pokládáno za jednu ze světových
kolébek věd o hornictví a příbuzných věd, jejichž základy zde v 16. století položil jáchymovský
městský lékař Georgius Agricola, Jeho rozsáhlé kompendium „De re metallica libri XII“ (Dvanáct
knih o hornictví), které bylo v roce 1556 po jeho smrti publikováno v Basileji, lze považovat za
první komplexní vědecké pojednání o hornictví, metalurgii, mineralogii a ložiskové geologii. Tato
kniha sloužila po více než 200 let jako základní učebnice hornických věd v Evropě i dalších
částech světa.
Jáchymov je místem, kde se v roce 1520 zrodila nová velká stříbrná mince – tolar (zkratka
z přídavného jména Joachimsthaler – jáchymovský). Jáchymovská Královská mincovna je
dokladem vynikající úlohy, kterou město díky tolaru sehrálo ve vývoji evropských a později
i světových měnových systémů. Ve většině evropských zemí se tolar stal synonymem pro velkou
stříbrnou minci, která se používala v obchodním styku jako platební prostředek až do 70. let 19.
století. Poté, co tolar pronikl v 18. století na americký kontinent, dal jméno i dnešní hlavní
světové měně – dolaru.
Jáchymov poskytuje svědectví rovněž o výrazném pokroku v oblasti odvodňování dolů, k němuž
zde došlo během rozkvětu těžby v 16. století. Jde především o vynález mihadel, čerpacího
stroje vyvinutého v Jáchymově v roce 1551, který umožňoval převádět rotační pohyb vodního
kola na vertikální pomocí až 1,5 km dlouhého systému táhel. Mihadla se následně rychle
rozšířila do Saska, pohoří Harz, Slovenského rudohoří a do dalších hornických regionů a byla
používána až do 19. století. Jáchymovský horní řád (1541, 1548) se stal modelem pro horní
řády ve většině těžebních oblastí v Českém království i v mnoha dalších hornických regionech
habsburské monarchie až do 19. století. Mimo kontinentální Evropu se široce uplatnila také
v Británii.
Jáchymov sehrál rovněž zásadní úlohu ve vývoji rané legislativy v oblasti hornictví a lesnictví.
Jáchymovský horní řád (1541, 1548) se stal modelem pro horní řády ve většině těžebních
oblastí v Českém království i v mnoha dalších hornických regionech habsburské monarchie až
do 19. století.
Budova Královské mincovny svědčí také o významu Jáchymova pro vývoj báňského školství.
V roce 1716 zde bylo založeno první státní hornické učiliště na světě, které sloužilo jako vzor pro
další báňské školy v habsburské monarchii (například v Banské Štiavnici na Slovensku),
v Sasku a dalších evropských regionech;
Hornická krajina Jáchymov navíc svědčí o světově jedinečné úloze, kterou Jáchymov sehrál
v historii výzkumu, těžby a zpracování uranových rud. Už staří jáchymovští horníci znali v 16.
století černý těžký nerost, který často doprovázel rudy stříbra a kobaltu, ale žádný použitelný kov
z něj nebylo možné vyrobit. Proto jej nazývali Pechblende – smolinec. V roce 1727 posloužila
jáchymovská uranová ruda německému mineralogovi Franzi Ernstu Brückmannovi (1697–1753)
k prvnímu vědeckému popisu smolince. V roce 1789 německý chemik Martin Heinrich Klaproth
(1743–1817) oznámil objev nového prvku „uranit“ po studiu smolince z Jáchymova a saského
Johanngeorgenstadtu (ve skutečnosti to byl oxid uranu, čistý uran izoloval poprvé až v roce
1841 francouzský chemik Eugène-Melchior Péligot). Klaprothův objev vyvolal novou vlnu
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výzkumu sloučenin uranu, které se zpočátku používaly hlavně k barvení skla a porcelánu. Od
40. let 19. století se v Jáchymově uranové rudy začaly poprvé na světě systematicky těžit
a v roce 1854 byla ve městě otevřena továrna na výrobu uranových barev pomocí první
průmyslové využitelné metody, vyvinuté českým chemikem Adolfem Paterou (1836–1912).
V roce 1898 izolovali Marie Sklodowská Curie (1867–1934) a její manžel Pierre Curie (1869–
1906) z jáchymovské suroviny první dva radioaktivní prvky, radium a polonium. V roce 1905 byla
ověřena radioaktivita jáchymovských důlních vod a v roce 1906 zde byly otevřeny první
radonové lázně na světě pro léčení nemocí pohybového systému. Na výrobu radiových solí,
která začala v roce 1908, měl Jáchymov až do první světové války světový monopol.
Po druhé světové válce byly jáchymovské doly prvním místem, odkud byl do Sovětského svazu
dodáván uran potřebný pro výrobu sovětské atomové bomby, jež byla poprvé odpálena v roce
1949. Památky těžby uranové rudy jsou neoddělitelně spjaty s tábory nápravných prací, které
byly v Jáchymově zřizovány v 50. letech 20. století a přesvědčivě dokumentují význam této
součásti světového dědictví spočívající i v bezkonkurenčním svědectví o těžbě suroviny pro
vojenské účely.
Vzhledem k výjimečné rozmanitosti těžených rud, je Jáchymov jednou z nejbohatších
mineralogických lokalit na světě. Dosud zde bylo zjištěno více než 400 mineralogických druhů
a další ještě čekají na svůj objev. Hodnotná sbírka jáchymovských minerálů, včetně více než 40
z těch, pro něž je Jáchymov typovou lokalitou (místem, kde tyto minerály byly popsány poprvé
na světě), je vystavena v muzeu Královská mincovna.

Hlavní elementy
Horní město Jáchymov (1.1 CZ)
Vysoké výnosy z těžby stříbra přispěly k tomu, že v první polovině 16. století vznikl v Jáchymově
ojedinělý soubor pozdně gotické až renesanční městské i církevní architektury, který se i přes
úpravy v pozdějších staletích a odstranění některých domů po druhé světové válce dochoval
dodnes. Téměř plně je dochována i celková urbanistická struktura renesančního města
vystavěného v příkrém svahu Krušných hor.
V Jáchymově byl postaven první ryze protestantský kostel v Českém království a v Evropě –
kostel sv. Jáchyma (1534–1540). Mimořádný význam mají také bývalá královská mincovna
(1520, 1533–1538), radnice (1520–1528, 1538–1544), Špitální kostel Všech svatých
(1516/1517) a řada měšťanských domů v historickém jádru města, které bylo v roce 1992
prohlášeno za městskou památkovou zónu. Nejvýznamnější budovy v městské památkové zóně
a jejím blízkém okolí jsou zapsány jako kulturní památky. Popis nejvýznamnějších staveb ve
městě je podán níže.
Královská mincovna
Královská mincovna, která se nachází vedle radnice v horní části města, poskytuje mimořádné
svědectví o všech jáchymovských těžebních obdobích. Od roku 1520 do roku 1671 byla sídlem
mincovny, kde byly raženy slavné tolary (do roku 1528 byla ve vlastnictví hrabat Šliků, v roce
1528 přešla do královských rukou a do roku 1671 fungovala jako královská mincovna). Od roku
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1538 do roku 1918 se v budově nacházely také byty a kanceláře vrchního horního úřadu. V roce
1716 zde bylo zřízeno první státní hornické učiliště na světě. V roce 1918 se budova stala
ústředím státních jáchymovských dolů a od roku 1946 zde krátce sídlilo ředitelství českosovětské společnosti na těžbu uranu, národního podniku Jáchymovské doly. Od roku 1964 je
v budově umístěno muzeum, dnes pobočka Muzea Karlovy Vary.
Nároží Královské mincovny dominuje krásný arkýř s protínavými pruty a datací dokončení
přestavby – 1536. Vstupní portál vede do síně s průjezdem na vnitřní arkádová nádvoří, kde byly
původní provozy mincovny. Vstupní síň je zaklenuta křížovými klenbami s hřebínky a přilehlá
místnost v západním traktu sklípkovou klenbou. Z původního technického zařízení se dochovala
konstrukce pece na tavení stříbra a mohutný dymník. Pod objektem jsou dochovány rozsáhlé
suterénní prostory klenuté valenými klenbami, patřící zčásti ještě staré šlikovské mincovně.
Nalezena zde byla i dvouprostorová kovářská pec náležející k provozu mincovny z 16. století.
V historickém sklepení je dnes umístěno lapidárium cenných kamenických prvků, zejména
pozdně gotických a renesančních portálů ze zbořených jáchymovských domů.
Špitální kostel Všech svatých
Špitální kostel Všech svatých byl založen pravděpodobně už v roce 1516, je nejstarší částečně
hrázděnou sakrální stavbou v západním Krušnohoří. V interiéru kostela se dochovala řada
kamenných náhrobků významných osobností města z 16. století. Vedle královských mincmistrů,
úředníků a těžařů zde byli pohřbeni i bohatí patricijové. Deskové obrazy na oltářní arše
pocházejí z dílny Lucase Cranacha.
Kostel sv. Jáchyma
Kostel sv. Jáchyma byl vybudován v letech 1534–1540 jako první ryze luteránský kostel
v českých zemích. Podává svědectví o roli Krušných hor jako jednoho z prvních míst, kde se
ujalo protestantské náboženství, které se odtud prostřednictvím často migrujících horníků rychle
rozšířilo do dalších hornických oblastí ve střední a severní Evropě. Je také dokladem působení
Johannese Mathesia (1504–1565), žáka Luthera a Melanchtona a od roku 1542 protestantského
pastora v kostele sv. Joachima, jehož sbírka kázání „Sarepta oder Bergpostill“, publikovaná
v roce 1562, představuje celosvětově první pokus o vzdělávání prostých horníků v oblasti
hornictví a příbuzných oborů.
Kostel byl postaven v obdobném stylu jako kostely v jiných krušnohorských horních městech
(Annaberg, Schneeberg, Marienberg v Sasku). Po katastrofálním požáru města roku 1873, při
kterém bylo zničeno téměř veškeré vnitřní vybavení kostela včetně oltáře z dílny Lucase
Cranacha staršího, byl kostel obnoven podle návrhu významného architekta Josefa Mockera do
podoby síňového trojlodí s vysokou novogotickou jehlancovou střechou. Vnější zdivo je ale
zachováno původní, včetně západní zdi s reliéfním portrétem zakladatele města Štěpána Šlika.
Světské budovy
Řada světských budov v historickém centru města si zachovala svůj původní půdorys,
konstrukční detaily a uměleckou výzdobu včetně nástěnných maleb. Patří k nim mimo jiné
následující budovy.
Radnice: Budova radnice byla po staletí sídlem samosprávy svobodného královského horního
města. Historicky se skládá ze dvou částí, staršího Šlikovského (Alnpeckovského) domu
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postaveného v letech 1520–1528 a středního a severního traktu se vstupní věží přistavěného
v letech 1538–1544. Do současné podoby byl objekt radnice upraven přestavbou v letech 1901–
1902, kdy byl střední i severní trakt zvýšen o jedno poschodí a zvýšena byla také věž. V přízemí
i suterénu objektu se dochovaly původní renesanční klenuté prostory.
Dům č. p. 4 – dům pánů z Rožmberka: Jednopatrový dům s mimořádně zachovaným
renesančním jádrem z doby kolem roku 1520 patřil původně předním velmožům v Čechách,
Vilémovi a Petru Vokovi z Rožmberka, jde o jeden nejvýznamnějších patricijských domů
v Jáchymově.
Dům č. p. 8 – dům Štěpána Šlika: Dům pocházející z první fáze výstavby horního města kolem
roku 1520, je připisován přímo zakladateli města Štěpánu Šlikovi.
Dům č. p. 126 – dům Johanna Müllera: Dům z poloviny 16. století, patřící purkmistrovi
Johannu Müllerovi. V kruhovém medailonku, který se dochoval nad segmentovým záklenkem, je
umístěn kolčí štítek se zkříženými hornickými kladívky nad mlýnským kolem (znak Johanna
Müllera).
Dům č. p, 131 – bývalá lékárna: V tomto domě, postaveném okolo roku 1520, byla v roce 1526
zřízena první lékárna v Čechách. Jde pravděpodobně o dům, ve kterém žil Georgius Agricola
v letech 1527 až 1530, kdy působil jako jáchymovský městský lékárník a lékař a seznamoval se
zde se základy hornictví.
Dům č. p. 143 – dům Heinricha von Könneritz: Dnes jednopatrový, původně však
dvoupatrový dům, pocházející z nejstaršího období města Jáchymova kolem roku 1520, kdy
patřil hornímu hejtmanovi Heinrichu von Könneritz.

Hrad Freudenstein (1.2 CZ)
Hrad Freudenstein se nachází za hranicí městské památkové zóny na výšině nad
severozápadním okrajem Jáchymova, k jehož ochraně jej v letech 1516–1517 nechal postavit
zakladatel města Štěpán Šlik. Ve sklepeních hradu se roku 1519 údajně začaly razit nelegálně
první jáchymovské tolary, než s jejich ražbou začala v roce 1520 oficiálně šlikovská mincovna.
V roce 1548 se hrad stal královským majetkem, sídlili v něm královští horní hejtmani. Roku 1634
byl při obléhání města švédským vojskem poškozen dělostřeleckou palbou, vyhořel a již nebyl
obnoven. Z hradu se dochovaly dvě věže – větší, 19 m vysoká Šlikova věž a v jihozápadním
rohu areálu nižší, 12 m vysoká válcová věž zvaná Prachárna, která v 18. a 19. století sloužila ke
skladování střelného prachu používaného v dolech.

Důl Svornost (1.3 CZ)
Důl Svornost, založený v roce 1518, podává jedinečné svědectví o jáchymovské těžbě
stříbrných a uranových rud. Až do poloviny 19. století byl důl jedním z hlavních center dobývání
rud stříbra, kobaltu a vizmutu. Dokladem periody stříborudného hornictví jsou dosud dvě hlavní
dědičné štoly, které byly k dolu raženy v 16. století – štola Barbora, jež protíná jámu v hloubce
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106 m, a štola Daniel (–148 m). Délkou přes 10 km byla štola Barbora ve své době jednou
z nejdelších dědičných štol v Evropě.
V důsledku konjunktury výroby uranových barev se důl Svornost od 40. let 19. století stal prvním
dolem na světě, ve kterém se začaly systematicky těžit uranové rudy. Těžba uranu skončila
v roce 1964, ale z hloubky 500 m se i nadále čerpá léčivá radonová voda a potrubím odvádí do
jáchymovských lázní.
V letech 1992–1996 proběhla kompletní obnova jámy Svornost. Jáma dolu byla až na úroveň
12. patra (500 m pod zemí) vybetonována a nově vystrojena, vyměněna byla i těžní věž
a strojovna dolu byla vybavena novým elektrickým těžním strojem. Šachetní budova stále
obsahuje části stavby z let 1922–1924, kdy byl důl kompletně přestavěn podle návrhu
významného českého architekta Milana Babušky.
V podzemí je důl Svornost propojen s nedalekým dolem Josef, původně rovněž stříbrným dolem
z 16. století. V letech 1984–1987 prošla téměř 500 m hluboká jáma Josef kompletní obnovou
a byla vybavena novou ocelovou těžní věží. V současnosti slouží jako větrná jáma a úniková
cesta pro důl Svornost.
V roce 2015 bylo restaurováno schodiště s 232 schody a oplocený koridor spojující důl Svornost
s nedalekým neblaze proslulým koncentračním táborem, byly zde instalovány i repliky
někdejších strážních věží. Ty připomínají osud 700 vězňů komunistického režimu, kteří byli
v táboře internováni na počátku 50. let minulého století a museli pracovat v dole Svornost.

Pásmo odvalů a pinek na žíle Schweizer (1.4 CZ)
Pásmo odvalů a pinek na žíle Schweizer představuje mimořádnou ukázku povrchových
pozůstatků po těžbě stříbra v 1. polovině 16. století, kdy se těžba většinou omezovala jen na
nehluboké jámy zakládané – v souladu s tehdy platným horním řádem – blízko sebe. V prostoru
o délce téměř 2,5 km se dochovalo více než 100 odvalů a pinek, a jde tak o jeden z
nejrozsáhlejších souvisle zachovaných raně novověkých haldových a pinkových tahů v Evropě.
Žíla Schweizer, objevená v roce 1526, byla druhou nejvýnosnější žilou jáchymovského revíru,
do roku 1589 bylo z 31 dolů na této žíle vydobyto zhruba 30 tun stříbra. Žíla Schweizer patří do
skupiny zhruba severojižních (tzv. půlnočních) žil. Její povrchový výchoz, který téměř kopíroval
dnešní silnicí z Mariánské na Abertamskou zatáčku, kopíruje mohutné pásmo hustě vedle sebe
nakupených odvalů a pinek v místě starých šachet, které se táhne na vzdálenost téměř 2,5 km.
Šachty hloubené v 16. století v místě nálezu rudy (tzv. nálezné jámy) byly podle jáchymovského
horního řádu středem důlního pole o délce zhruba 84 m a šířce 14 m. K němu byly na obě
strany od nálezné jámy přiměřovány dolové míry o výměře zhruba 56 x 14 m. Protože důlní míry
byly jen malé, byly výchozové partie žil rozfárány stovkami malých šachet umístěných těsně
vedle sebe.
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Eliášské údolí (1.5 CZ)
V Eliášském údolí se jedinečně kombinují pozůstatky po těžbě stříbrných rud z 16. až 19. století
s rozsáhlými pozůstatky těžby rud uranu ve druhé polovině 20. století.
Pozůstatky raně novověkých důlních prací jsou nejlépe patrné na návrší Hřeben vlevo od silnice
z Mariánské k Abertamské zatáčce, kde se nacházejí navzájem se křížící tahy desítek menších
odvalů a pinek sledujících průběh hlavních stříbronosných žil – jde o velmi dobře zachovanou
reliktní, raně novověkou hornickou krajinu.
Z údolí Eliášského potoka bylo vyraženo několik důležitých štol, jejichž zabořená ústí jsou zčásti
stále patrná. Kromě úklonné jámy Eliáš (1537) v údolí byla výše ve svahu vyhloubena řada
dalších šachet, z nichž nejdůležitější byla šachta Rudolf (v roce 1850 přejmenovaná na Werner
na počest věhlasného profesora Báňské akademie ve Freibergu Abrahama Gottloba Wernera,
po roce 1945 na Rovnost), která se později stala nejhlubší šachtou jáchymovského důlního
revíru (660 m).
Jako zdroj pohonné vody pro doly a úpravárenská zařízení byl v údolí kolem roku 1540 založen
báňský rybník Heinzen Teich (dnes Horký rybník) s 6 m vysokou sypanou hrází a mohutnou
klenutou kamennou propustí. Jako zdroj vody pro tento rybník byl v 16. století vybudován sběrný
vodní příkop, který se částečně zachoval na severozápadním svahu údolí. Po jihovýchodním
svahu vedl z Heinzova rybníka vodní příkop k dolu Eliáš, kde se dosud zachovalo torzo
kamenné komory na vodní kolo.
V polovině 19. století byl na levém svahu Eliášského údolí vybudován od Heinzova rybníka nový
vodní příkop, který přiváděl vodu k tzv. Vodovodní štole (Wassereinlass Stolln). Touto štolou se
od roku 1851 přiváděla voda na těžní stroj a důlní čerpadla v dole Werner (Rovnost). Podzemím
pak byla voda odváděna až do Jáchymova, kde byla využita pro pohon vodosloupcového
těžního stroje dolu Svornost a přilehlé stoupy. Příkop od Heinzova rybníka k Vodovodní štole se
v terénu dosud z větší části zachoval, místy jsou patrné i svorové plotny, jimiž býval překryt.
Výrazná hornická krajina po obou stranách Eliášského potoka dodnes svědčí také o obrovském
rozsahu těžby uranových rud v letech 1946–1964. Svahy údolí jsou dekorovány mohutnými
novodobými odvaly šachet Eduard, Jiřina a Eva, ve vyšší úrovni pak odvaly šachet Rovnost, 14,
Adam a dalších, které dnes určují tvář krajiny. Obří haldy uranových dolů ostře kontrastují
s četnými malými haldami stříbrných a kobaltových dolů, které v tomto prostoru pracovaly v 16.
až 19. století.
Pozůstatkem těžby po druhé světové válce je také monumentální torzo kompresorovny centrální
úpravny. Z povrchových důlních zařízení se částečně zachovaly pouze budovy dolu Eduard.

Ústí štoly Fundgrübner (1.6 CZ)
Počátek dolování v Jáchymově i vznik města samého je úzce spojen s náleznou štolou
Fundgrübner v nejstarší části města. V roce 1516 se financování prací v ní ujal hrabě Štěpán
Šlik. Již po několika metrech se v cementační zóně žíly Fundgrübner podařilo narazit na bohatý
zdroj stříbrné rudy. Tímto nálezem odstartovala jáchymovská stříbrná horečka. Ústí Nálezné
štoly se nachází v proluce vedle domu č. p. 496. Portál štoly je vyzděn z plochých svorových
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kamenů místní provenience, ústí je osazeno novodobou mříží se zámkem. Štola není
v současnosti přístupná.

Vrch Šance (1.7 CZ)
Oblast vrchů Šance a Klobouk (úvodně Turecké vrchy představuje další z historicky
významných částí jáchymovského důlního revíru, která byla intenzivně dobývána již od vzniku
Jáchymova, o čemž dosud svědčí množství starých pinek a zavalených štol. Zároveň tato oblast
podává důležité svědectví o vodohospodářském umu horníků z 16. století i pozdějšího období.
Celý vrch totiž protínají štoly Gegenbau a Dürrenschönberger, které sloužily jako kanál
přivádějící vodu, vedenou sem od štoly Neklid (Unruh) pod Božím Darem až do prostoru dolu
Svornost, kde poháněla vodní žentour a stoupy. Celková délka vodního díla včetně jeho
podzemní části přesahovala 4 km. Štoly Gegenbau a Dürrenschönberger jsou dodnes využívány
k vodohospodářským účelům.

Štola č. 1 (1.8 CZ)
S cílem ověřit výskyt uranového zrudnění byl od 1. 7. do 1. 9. 1952 vyražen hlavní překop Štoly
č. 1 v délce 220 m, což byl ve své době úctyhodný výkon. Překop zastihl staré důlní práce z 16.
století na žíle Jan Evangelista, které byly sledovány krátkou slednou chodbou. Průzkumné práce
skončily v polovině 50. let. Celé pracoviště bylo spojeno oploceným koridorem s dolem
Svornost, proti případnému útěku vězňů byly při vyústění štoly na povrch osazeny masivní
mříže, které jsou ve štole, sloužící dnes jako prohlídkový důl, stále zachované. Ve štole jsou
k vidění také ukázky různých druhů výdřev (dřevěná, ocelová, svorníková), důlních vozíků
a ručních důlních nástrojů (sbíječky, vrtná kladiva) používaných v uranových dolech po druhé
světové válce.

2-CZ Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Rozlehlá komponenta Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná zahrnuje tři dříve
nezávislé rudní revíry se středy v horních městech Abertamy (včetně hornické osady Hřebečná),
Boží Dar a Horní Blatná v nejvyšší, západní části Krušných hor. Převážná část komponenty se
nachází na mírně zvlněné náhorní plošině s nadmořskou výškou kolem 1 000 m nad mořem;
nejvyšší bod se nachází v nadmořské výšce 1 115 m. Kromě tří malých měst je krajina jen řídce
osídlená a většinou pokryta lesy.
Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná představuje rozlehlou reliktní hornickou
krajinu, která podává mimořádné svědectví o těžbě cínu, železa a dalších rud od 16. do 20.
století. Zejména důlní revíry u Horní Blatné a Hřebečné dokumentují prostřednictvím četných
povrchových dobývek a podzemních důlních děl těžbu cínové rudy ze strmých greisenových žil
po dobu čtyř staletí. Zcela jiného typu je ložisko Zlatý Kopec – Kaff u Božího Daru, které dokládá
dobývání polymetalických rud z tvrdých skarnových těles. Rozlehlá rýžoviště (sejpy) u Božího
Daru svědčí o obrovském rozsahu rýžování cínovce v nejvyšších partiích Krušných hor již
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minimálně od 16. století. Dodnes funkční Blatenský vodní příkop je unikátní technické dílo, které
svědčí o vyspělosti vodohospodářů v 16. století. Horní Blatná je výjimečným příkladem
renesančního horního města, které bylo založeno v 16. století plánovitě na zelené louce po
bohatých nálezech cínových rud. Na rozdíl od řady jiných krušnohorských horních měst, která
byla založena u ložisek stříbrné rudy, je Horní Blatná jediným plánovitým městem, které vděčí za
svou existenci ložiskům cínové rudy.

Hlavní elementy
Historické centrum města Horní Blatná (2.1 CZ)
Horní Blatná je výjimečným příkladem renesančního horního města, které bylo založeno v 16.
století plánovitě na zelené louce po bohatých nálezech cínových rud. Město založil v roce 1534
saský kurfiřt Johann Friedrich. Podobně jako saský Marienberg se vyznačuje velkým, téměř
čtvercovým náměstím a pravoúhlou uliční sítí. Renesanční šachovnicovitý urbanistický koncept
města je dosud výborně zachován, dochovalo se zde i několik cenných objektů s gotickorenesančními jádry. Ve větším souboru jsou dochovány i mladší objekty lidové architektury z 18.
století s hrázděnými konstrukcemi. V roce 1992 bylo historické jádro města prohlášeno za
městskou památkovou zónu, v níž se nachází několik objektů chráněných jako kulturní památky.

Důlní revír Horní Blatná (2.2 CZ)
V okolí Horní Blatné pracovala od 16. až do počátku 20. století řada dolů na cínovou a železnou
rudu, z nichž nejvýznamnější byly cínové doly na Blatenském vrchu a u bývalé osady Bludná.
Na Blatenském vrchu se dochovaly rozsáhlé pozůstatky po dolování cínu v 16. až 18. století,
které jsou souhrnně označovány jako Vlčí jámy. Tyto mimořádné zachovalé povrchové dobývky
představují jeden z nejnázornějších a nejvýznamnějších dokladů historické těžby greisenových
cínových rud v Krušných horách.
Celý soubor se skládá z vlastní Vlčí jámy a nedaleké Ledové jámy. Vlčí jáma je dlouhá 120
metrů, hluboká 20 metrů a místy až 15 metrů široká. Vznikla povrchovou i podzemní těžbou
strmé žíly Wolfgang, který protíná okolní žuly. Zbytky starých štol a komor jsou dodnes dobře
patrné v bocích pinky. Výše položená Ledová jáma, vzniklá v důsledku důlních prací na
greisenové žíle Jiří, je rovněž asi 20 metrů hluboká, ale mnohem užší a v důsledku toho se v ní
díky nepatrné cirkulaci vzduchu udržuje po celý rok sníh a led.
Pod Blatenským vrchem, severně od Horní Blatné, se zachovala rozsáhlá rýžoviště (sejpy),
která jsou dokladem rýžování cínovce ze svahových a potočních sedimentů s mimořádnou
mocností až 8 m.

Důlní revír Hřebečná (2.3 CZ)
Cínový revír Hřebečná podává mimořádné svědectví o dobývání cínu po dobu 400 let, od 16. do
20. století. Je vynikajícím dokladem těžby cínové rudy (kasiteritu) ze strmých greisenových žil
protínajících okolní žuly. Zdejší dobře zachovaná hornická krajina obsahuje velké množství
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pozůstatků po povrchové I podzemní těžbě, jejichž rozsah a výborný stupeň zachování jim dává
nadregionální význam. Nejdůležitějšími důlními památkami jsou povrchové dobývky dolu
Červená jáma (Rote Grube), Schneppova pinka a zvláště důl Mauritius, největší a nejhlubší
cínový důl v české části Krušných hor, který byl v roce 2014 prohlášen za národní kulturní
památku.
Červená jáma
V okolí dolu Červená jáma (Rote Grube) se dochoval největší systém raně novověkých
povrchových dobývek a propadlin (pinek) v české části Krušných hor a jeden z největších svého
druhu ve světě vůbec. Jde o jedinečný doklad dolování cínových rud z mocných greisenových
žil, které zde v 16. a na počátku 17. století byly těženy nejdříve několika mělkými šachtami
a později rozsáhlým povrchovým dolováním. Hlavní, elipticky protažená pinka směru SV–JZ má
délku 230 metrů, šířku kolem 30 metrů a hloubku přes 20 metrů. Na tuto pinku navazuje další
o délce cca 120 m. V blízkosti hlavní pinky dolu Červená jáma se vyskytuje řada menších,
v krušnohorském kontextu však stále obrovských propadlin a povrchových dobývek z 16. až 18.
století, k nimž patří například pinka dolu Wildbahn.
Schneppova pinka
Schneppova pinka je propadlina o současné délce zhruba 80 metrů, šířce až kolem 20 metrů
a hloubce až 20 metrů, která vznikla kombinací povrchových a podzemních důlních prací na
žilách Mauritius, Führinger a Dreifaltigkeit a následného propadu důlních děl již před rokem
1730. Staré mapy dokládají, že propadlina byla původně až 70 m hluboká. V navazující horní
Schneppově pince, vzniklé propadem komínu Tří bratří, lze sledovat průběh greisenové žíly
a relikt staré štoly Tagstrecke, jedné z nejstarších štol revíru, která byla založena už v 16. století.
Štola Kryštof
Štola Kryštof, která byla znovu odkryta v roce 2008 a v roce 2015 zpřístupněna pro veřejnost, je
vynikajícím dokladem různých dobývacích technik používaných od konce 16. do konce 18.
století. Boky štoly jsou v počátečních metrech obloženy nasucho kladenou vyzdívkou, v další
části se již objevuje ručně ražená chodba s lichoběžníkovým profilem, ražená za pomoci želízka
a mlátku zhruba od roku 1590. Ve vzdálenosti 80 m od ústí obchází štola šachtu Mauritius, která
byla vyhloubena později, v 60. letech 18. století. V rozrážkách za šachtou lze nalézt zřetelné
stopy po odlamování horniny metodou sázení ohněm, které se na Hřebečné používalo až do
roku 1743. Mladší zadní část štoly je širší a vyšší a byla již ražena s využitím střelného prachu;
na jednom místě je zde vysekán letopočet 1778. Po 262 metrech vyúsťuje štola v komoru
dlouhou 65 m, širokou 4–9 m a vysokou 15–25 m. Strop severního konce podzemní komory,
v těchto místech zavalené, odpovídá prostorově jižnímu konci povrchové Schneppovy pinky,
jejíž dno leží cca o 20 m výše. V komoře se těžilo již v 16. století, byla však dále rozšířena v 18.
století.
Důl Mauritius
Štola Kryštof je součástí dolu Mauritius, který byl největším a nejhlubším (220 m) dolem
v českém Krušnohoří. Hlubší partie dolu pod úrovní štoly Kryštof jsou v současnosti přístupné
pouze za použití speleologických technik, a to až do hloubky 15–30 m nad úroveň hlavní
dědičné štoly Blasius (tj. až do hloubky okolo 100 m); níže je důl zatopen. Nezatopené podzemí
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dolu je tvořeno systémem vodorovných chodeb, svislých jam a dobývek (komor). Mezi štolovými
patry Festenburg a Tagstrecke se zejména ve střední a severní části ložiska původně nacházela
celá řada mezipater, z nichž jsou dnes zachovány jen fragmenty. V období rabování počátkem
19. století totiž došlo k masivnímu vyrubávání mezipatrových celíků, čímž vznikly místy komory
zasahující přes několik původních mezipater. Nezatopená část největší komory, která je svými
rozměry jedinečná nejen v Krušných horách, je dlouhá 60 m, vysoká 40 m a široká 15 m,
původně však pravděpodobně zasahovala až do nejhlubších partií dolu. Dochované fragmenty
starších partií dolu mají často velmi pravidelný oválný profil typický pro sázení ohněm.
V dobývkách se nachází velký počet tzv. suchých zdí, jsou zde i prostory s vytesanými výklenky
pro uchycení trámoví a nosných konstrukcí vodotěžných strojů.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V 16. až 18. století byl na Hřebečné vybudován rozsáhlý vodohospodářský systém pro
zásobování cínových dolů potřebnou pohonnou vodou. Tento systém, zčásti dosud stále
dochovaný, se skládal z pěti vodních nádrží a řady vodních příkopů s celkovou délkou téměř 10
km. Největším báňskou nádrží byl Mrtvý rybník (Moritz nebo též Behrischer Teich), který byl
vybudován v 60. letech 18. století spolu s téměř 2,5 km dlouhým příkopem, který z něj přiváděl
vodu až k dolu Mauritius a okolním úpravárenským a hutním zařízením.

Důlní revír Bludná (2.4 CZ)
Umístění hlavních cínových a železorudných dolů na Bludné dosud připomínají četné haldy
hlušiny, pinky u ústí šachet a zabořená ústí štol.
Nejnázornějším a nejrozsáhlejším pozůstatkem po těžbě cínu v bludenském revíru, která začala
už na počátku 16. století, je mimořádně zachovalá povrchová dobývka dolu Zuzana na Sněžné
hůrce. Dochoval se zde pruh vertikálních dobývek směru SZ–JV o souhrnné délce téměř 400
metrů, šířce až 5 metrů a hloubce až 8–10 metrů. Uvnitř nejhlubší části dobývky jsou patrná tři
nad sebou jdoucí patra chodbic sázených ohněm, v polovině dobývky se zachovala velmi pěkná
šachtice oválného průřezu.
Pozoruhodné povrchové práce se vyskytují také na pásmech Vavřinec a Svatý Duch na
západním svahu Sněžné hůrky nebo poblíž osady Bludná, kde pracoval například důl Drahá
kožešina.
Kromě ložisek cínu se v této rozsáhlé hornické krajině nacházelo také několik ložisek železné
rudy (hematitu), které byly od 16. do počátku 20. století zpracovávány místně za účelem výroby
železných nástrojů a každodenních předmětů používaných horníky a jejich rodinami. Zatímco
ložiska cínovce byla vázána na strmé žíly s převažujícím severojižním směrem, hlavní
železorudné doly sledovaly tzv. Bludenskou poruchu – obrovské zlomové pásmo směru SZ–JV
o délce asi 18 km, jež bylo určující pro vznik křemenných žil s obsahem hematitu, popř.
i manganových rud. Ty byly dobývány řadou dolů, k nimž patřily například doly Alter Göpel
a Gustav přímo v Bludné, doly Hilfe Gottes a Maria Himmelfahrt v části Bludné zvané Totenbach
nebo důl František severozápadně od Bludné. Vodu k pohonu důlních zařízení obstarával
Blatenský vodní příkop z let 1540–1544, který Bludnou prochází.
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Hlavní železná ruda hematit se v Bludné často nacházela ve formě krásných polokulovitých
agregátů s průměrem až 0,5 metru. Od 19. století byly tyto tzv. lebníky cíleně sbírány
a dodávány do muzeí po celém světě.

Důlní revír Zlatý Kopec – Kaff (2.5 CZ)
Na svazích vrchu Kaffenberg severně od osady Zlatý Kopec byly od 16. do závěru 19. století
dobývány polymetalické rudy železa, zinku, mědi a cínu vázané na ploše uložená čočkovitá
tělesa skarnových hornin. Na ploše zhruba 1 500 x 400 metrů se zde vyskytují stovky drobných
pinek i větších propadlin a desítky zabořených štol a šachet. Celá oblast, nacházející se
v hornatém zalesněném terénu, přitom téměř nebyla dotčena pozdějšími terénními úpravami
a zachovala si autentický charakter původní montánní krajiny.
Východní část ložiska Zlatý Kopec – Kaff byla otevřena zejména štolou Johannes a na ni
vedoucími šachtami. Štola Johannes dosáhla délky asi 180 m, ve vzdálenosti zhruba 160 m od
ústí byly na její úrovni v 16. století vyraženy velkolepé poruby zvané kostel a kaple o délce 60 m,
šířce 20 m a výšce až 10–12 m. V roce 2015 byla štola Johannes zpřístupněna pro veřejnost
jako prohlídkový důl.
V západní části ložiska byl nejdůležitější důl Kohlreuter se stejnojmennou, zhruba 170 m
dlouhou štolou. Také v této štole vyrazili staří horníci v 16. století impozantní podzemní komory
o délce až 40 m a šířce až 25 m. K odvodnění dolu Kohlreuter sloužily níže položené štoly
Segen Gottes a Dreikönig, jejichž ústí jsou dosud dobře dochovaná.

Důlní revír Zlaty Kopec – Hrazený potok (2.6 CZ)
V údolí Hrazeného potoka jižně od Zlatého Kopce se dobývala cínová ruda ze strmých
křemenných žil protínajících okolní fylity, o čemž dosud svědčí nesčetné množství pozůstatků –
štol, šachet, odvalů či povrchových dobývek. Ložisko bylo díky příznivé morfologii rozfáráno
množstvím štol a nehlubokých šachtic. Největší koncentrace starých důlních prací z 16. až 19.
století je v příkré stráni nad pravým břehem pravého přítoku Hrazeného potoka a nad levým
břehem Hrazeného potoka. Mohutný odval dolu Hoffnung zu Gott těsně nad osadou pochází
z posledního období těžby ve 20. a 30. letech 20. století. Celá oblast revíru se nachází v lese
a dochovala si dosud vzhled autentické montánní krajiny. Typické pro celou oblast jsou desítky
kruhových plošin na místech někdejších milířů pro pálení dřevěného uhlí.

Sejpy u Božího Daru (2.7 CZ)
Nesčetné dobře zachované kopečky hlušiny západně od Božího Daru jsou dokladem technik
používaných při rýžování cínovce, zde probíhalo minimálně od 16. až do 18. století. Jsou
zároveň dokladem obrovského rozsahu rýžování cínovce v nejvyšší partii Krušných hor. Svým
rozsahem přes 250 000 m2 se tato rýžoviště neboli sejpy řadí k největším ve střední Evropě.
Délka rýžovnických kopečků se pohybuje obvykle okolo 5–10 m, ale může dosáhnout i 20 m
nebo i víc, výška sejpů přesahuje i dva metry. Sejpy se koncentrují zejména západně od Božího
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Daru podél levého přítoku Černé (délka rýžovišť zde dosahuje cca 1 km), podél vlastního toku
Černé (cca 800 m) a podél bezejmenného potůčku při východním okraji NPR Božídarské
rašeliniště (cca 400 m). Kromě toho se četná rýžoviště nacházejí i níže po proudu Černé.
Při rýžování byly odstraněny nejlehčí součásti náplavů a s nimi i humusový substrát,
a ryžovnické kopečky jsou tudíž chudé na živiny. Vegetací, která na nich roste – jde například
o vřesu, brusinku, kociánek dvoudomý, kostřavu červenou nebo arniku, se proto výrazně odlišují
od okolní krajiny, a představují tak jedinečný, určující prvek krajiny v okolí Božího Daru.

Blatenský vodní příkop (2.8 CZ)
Blatenský vodní příkop, dodnes funkční vodní dílo, byl vybudován v letech 1540–1544 jako
klíčový zdroj pohonné vody pro doly a úpravárenská zařízení v okolí Horní Blatné. Svou délkou
téměř 13 km představuje nejdelší a nejdůležitější báňský vodní přivaděč v české části Krušných
hor. Na trase příkopu lze nalézt řadu zařízení ke kontrole průtoku vody a dalších technických
prvků – jde o jeden napouštěcí objekt, 10 odlehčovacích přepadů v místech křížení s drobnými
vodními toky, 25 mostků a propustků, 39 lapačů písku a štěrku a tři lávky usnadňující chůzi
podél příkopu. Příkop tak je vynikajícím příkladem technické zdatnosti krušnohorských
vodohospodářů 16. století.
Začátek příkopu leží v nadmořské výšce cca 975 metrů asi 1,5 km západně od Božího Daru,
kde je voda z říčky Černá svedena do umělého kanálu. Na své trase překonává Blatenský vodní
příkop převýšení 127 metrů, průměrné klesání tak je 1 výškový metr na 100 metrů délky. Ve
skutečnosti je však klesání mnohem menší, protože téměř 100 výškových metrů připadá na
poslední úsek příkopu v Horní Blatné již mimo oblast nejvýznamnějších rudních ložisek.
V některých partiích je Blatenský vodní příkop až dva metry široký a více než metr hluboký. Po
obou stranách jsou navršeny až dva metry vysoké náspy.

3-CZ Rudá věž smrti
Tato komponenta nachází v průmyslovém areálu v Dolním Žďáru asi 2 km severně od města
Ostrov na úpatí Krušných hor, v nadmořské výšce 450 m. Rudá věž smrti, původně ústřední
drtírna a třídírna uranové rudy, dokumentuje období intenzivní těžby uranu v Jáchymově v 50.
letech minulého století.
Tato národní kulturní památka slouží jako symbol utrpení politických vězňů, kteří byli v 50. letech
20. století za nelidských podmínek uvězněni v jáchymovských táborech nucených prací. Zneužití
uranových ložisek Jáchymově v době, kdy Krušnohoří sloužilo jako dodavatel této strategické
suroviny do Sovětského svazu, a chladnokrevné nasazení třídních nepřátel režimu při těžbě
a zpracování uranové suroviny s vysokými zdravotními riziky je smutnou světovou raritou.
Rudá věž smrti je poslední částečně dochovanou památkou tohoto období. Jde o sedmipatrovou
věž z červených cihel s jednopodlažním expedičním skladem a betonovou nakládací rampou,
která sloužila až do roku 1956 jako ústřední úpravna a třídírna uranové rudy vytěžené nejen na
Jáchymovsku, ale i v dalších uranových revírech tehdejšího Československa.
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Rudá věž smrti byla součástí pracovního tábora Vykmanov II, který byl zřízen počátkem roku
1951. Pracovalo v ní kolem 300 obzvláště politicky nepohodlných vězňů, mezi nimiž bylo mnoho
katolických kněží a účastníků západního odboje z doby druhé světové války. Hlavní
sedmipatrová věž z červených cihel se stala jedním z nejnebezpečnějších pracovišť na
Jáchymovsku, neboť všichni, kteří tu pracovali bez jakýchkoli ochranných pomůcek a pracovních
oděvů, se dostávali do bezprostředního styku s radioaktivním materiálem a vdechovali
radioaktivní prach.

4-CZ Hornická krajina Krupka
Hornická krajina Krupka se nachází 11 km jihovýchodně od Altenbergu ve východní části
českého Krušnohoří, 80 km severozápadně od Prahy a 40 km jjz. od Drážďan. Jde o nejstarší
oblast těžby cínu ve střední Evropě, jejímž centrem bylo středověké horní město Krupka,
zasazené do strmého údolí, jímž z úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 300 m stoupá
Husitská ulice, jež tvoří historické jádro města, a odkud vede točitá silnice přes Horní Krupku
(700 m n. m.) až na horský hřeben při hranici s Německem, které je vzdáleno pouhé 2 km.
Hornická krajina Krupka představuje reliktní hornickou krajinu, která dokládá těžbu cínových rud
z ložisek různého charakteru (zejména ploše uložených greisenových žil a masivních cínových
rud) od 13. do 20. století: od rýžovišť při patě hor přes velké povrchové dobývky (v nichž byly
těženy cínonosné žilníky) až po řadu štol a šachet na úbočí i horském návrší.
Zvláštní pozornost si zaslouží důlní revír Steinknochen s mimořádnou koncentrací pozdně
středověkých a raně novověkých důlních děl, jako jsou zabořená ústí štol a šachet a ploché
odvaly, a vzácnými doklady o velikosti pozdně středověkých důlních polí odpovídajících
krupeckému hornímu řádu z roku 1487. Nesčetné autentické pozdně středověké a raně
novověké důlní památky se dochovaly rovněž v revírech Knötel a Komáří hůrka. Mnohem mladší
štola Starý Martin je dokladem báňských technik používaných ve druhé polovině 19. a ve 20.
století.

Hlavní elementy
Historické centrum města Krupka (4.1 CZ)
Město Krupka vzniklo před rokem 1330, k němuž je již doložena existence hradu i města, v úzké
souvislosti s hornictvím. Vyznačuje se typickou středověkou půdorysnou dispozicí podmíněnou
zasazením do úzkého svažitého údolí, nad nímž byl ve 14. století postaven hrad Krupka,
původně opevněné feudální sídlo s obrannou funkcí, později využívané jako sídlo báňského
úřadu krupeckého revíru.
Vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž sakrální stavby: gotický městský kostel
Nanebevzetí Panny Marie s farou s unikátní pozdně gotickou zvonicí, původně renesanční
kostel sv. Anny, gotický kostel sv. Ducha a také gotické, renesanční a barokní měšťanské domy.
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Důlní revír Steinknochen a štola Starý Martin (4.2 CZ)
Historicky nejvýznamnějším krupeckým důlním revírem byl revír Steinknochen nacházející se
severně od města. Od středověku až do konce 18., popř. počátku 19. století zde pracovalo přes
150 cínových dolů, a celý revír se tak vyznačuje obrovskou koncentrací důlních děl, která je
výjimečná nejen v Krušných horách, ale v celé Evropě.
Existenci starých důlních děl dokládají četné pozůstatky, především zabořená ústí jam (pinky)
a štol a odvaly různých tvarů, zejména výrazné terasovité odvaly s rozsáhlými horními plochami.
Vzdálenost mezi odvaly, resp. šachtami odpovídá velikosti starých důlních polí uvedených
v krupeckém horním řádu z roku 1487 (36 x 36, popř. 72 x 36 m), takže se může jednat
o mimořádnou lokalitu se zachovanými středověkými důlními poli, které nebyly dosud jinde
nalezeny.
Dědičná štola Dürrholz, ražená již od druhé poloviny 15. století, není v současnosti přístupná
z povrchu, v podzemí je však propojena s mnohem mladší štolou Starý Martin, která byla
v provozu od roku 1864 až do 80. let minulého století. Touto štolou byly dobývány především
cínové a wolframové rudy ze žíly Lukáš, jedné z nejvýznamnějších žil krupeckého revíru, která
je svou směrnou délkou kolem 2 km nejdelší cínonosnou rudní žílou ve střední Evropě. Těžba
skončila v 80. let 20. století, v roce 2000 byla štola zpřístupněna veřejnosti a slouží jako
hornické muzeum s celoročními prohlídkami a expozicí důlních nástrojů.
Východní částí revíru Steinknochen probíhá stará hornická stezka mezi Krupkou a Horní
Krupkou, která sloužila k přepravě rudy a k přístupu k dolům. V zídce při cestě byly nalezeny
kameny s datací 1765 a 1894, založení stezky je však nepochybně staršího data. V současnosti
je stezka součástí přeshraniční naučné hornické stezky. Souběžně s ní protéká Krupský potok,
podél nějž se v minulosti rýžovaly cínové rudy.

Důlní revír Knötel (4.3 CZ)
Severovýchodně od Krupky, pod dnešní lanovkou na Komáří hůrku, se rozkládal důlní revír
Knötel, plošně nejrozsáhlejší revír celé krupecké oblasti. Tento revír podává výjimečné
svědectví o těžbě rud cínu, ale také mědi, vizmutu a později molybdenu od 14. až do 20. století.
Od 14. století byl revír rozfárán řadou povrchových dobývek, k nimž patří tzv. Zwickenpinge
o rozměrech 50 x 35 m, která existovala už v 16. století, nebo dobývky na Mahlerové žíle, a také
desítkami menších, většinou nehlubokých dolů, jejichž pozůstatkem je množství šachet a štol
a hald různého stáří.
Za druhé světové války a krátce po ní se kromě cínonosných greisenů stalo předmětem zájmu
i těleso pegmatitu, z něhož byl získáván molybdenit a draselný živec. Revír byl otevřen čtyřmi
nad sebou ležícími štolami, odshora dolů jde o štoly Prokop, Barbora, Václav a Večerní hvězda,
dnes kulturní památky, které byly situovány pod lanovkou na Komáří hůrku. Těžba zde skončila
v roce 1956, jejím dokladem jsou dodnes rozsáhlé haldy.
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Velká pinka na Komáří hůrce a kaple sv. Wolfganga (4.4 CZ)
Rozsahem největším povrchovým pozůstatkem po dolování v krupeckém revíru je velká pinka
nacházející se těsně pod vrcholem Komáří hůrky (808 m n. m.). Dolování v tomto prostoru je
písemně doloženo už k roku 1416. Jde o oválnou terénní prohlubeň vzniklou kombinací
povrchové těžby a propadu důlních děl, která má plochu asi 5 000 m2 (140 x 45 m) a hloubku až
75 m. Pinka vznikla odtěžením velkého greisenového tělesa s obsahem kasiteritu (cínové rudy),
chalkopyritu (měděné rudy) a pyritu. Od konce 15. století mířila do tohoto prostoru dědičná štola
Dürrholz, nejdůležitější dědičná štola krupeckého revíru.
Poblíž vrcholu Komáří hůrky se nachází kaple zasvěcená sv. Wolfgangovi, patronovi horníků.
Původně zde stála gotická kaple, která byla přestavěna v barokním stylu v letech 1692–1700.
Pod kaplí byl v pozdějších letech založen malý hřbitov. Kaple je dokladem pronikání horníků za
cínovou rudou do nejvyšších partií hor, kde si budovali i svá obydlí. Kaple se v současnosti
využívá k výstavám a k setkáním obyvatel z obou stran hranice.

5-CZ Hornická krajina Mědník
Vrch Mědník se nachází v těsné blízkosti bývalého horního města Měděnec v centrální části
Krušných hor. Vrchol tohoto morfologicky nápadného kopce se nachází v nadmořské výšce 910
m, asi 70 m nad okolní náhorní plošinou. Historickou dominantou kopce je barokní kaple
Neposkvrněného početí Panny Marie ve tvaru rotundy z roku 1674.
Kolem roku 1520 bylo na úpatí kobce založeno horní Měděnec (mimo území komponenty) jako
středisko dobývání sulfidických železných a měděných rud vázaných čočkovité akumulace
v tvrdých skarnových horninách, jimiž je vrch Mědník budován. Díky odkrytému terénu a dobré
přístupnosti je unikátním studijním prostorem, na němž lze sledovat jednotlivé historické etapy
odkrývání ložiska od malých povrchových dobývek přes štoly a šachty až po rozsáhlé podzemní
komory. Na svazích kopce se nachází přes 80 štol a šachet, po nichž zde zbyly četné pinky,
zasutá ústí štol a odvaly, jež pokrývají celý kopec. Součástí komponenty jsou všechna historická
důlní díla na svazích Mědníku.
Nejcennějším územím z hlediska povrchových pozůstatků po těžbě je severní a východní svah
kopce, kde se směrem k JV od ústí štoly Jiří nachází zhruba stometrové pásmo dvojjam se
společným odvalem, ve střední části ve třech úrovních. Pod střední část pásma směřuje štola
Samuel, nad jejímž předpokládaným ústím je jedna z nejvýraznějších jam o průměru asi 9 m.
Zdejší důlní pole svou velikostí odpovídají jáchymovskému hornímu řádu, a jejich vznik je proto
možné klást do 16. století.
Severozápadní svah Mědníku je poset drobnými zasutými jámami. Některé objekty mají
charakter až povrchových dobývek. Rovněž na západním svahu se v nižší poloze nachází
několik asi 12metrových plošin s jedním odvalem, avšak bez náznaků jam. Nad nimi je tah dvou
dvojjam ve směru VSV, směřující nad štolu Polní jáma. Mezi zářezy a vrcholem je samostatný
zajištěný komín na štolu Země zaslíbená a nad ním zasutá jáma s výrazným odvalem s velkou
plošinou. Mladší etapu těžby dokládají štoly. Na jižním svahu se nacházejí dvě hlavní – štola
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Panny Marie Pomocná a štola Země zaslíbená, mezi nimiž probíhá zářez povrchové dobývky
odpovídající historickému dolu Leiden Fundgrübner Tagschacht.
V současnosti (od roku 2014) je podzemí Mědníku přístupné prostřednictvím štoly Země
zaslíbená s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor
pomocí metody sázení ohněm. Nejdůležitější štolou na Mědníku byla štola Panny Marie
Pomocná, která představuje poměrně rozsáhlý systém důlních chodeb různého stáří. Nejstarší
chodby se nacházejí zhruba 15 metrů nad úrovní hlavní chodby a jsou přístupné komínem
vzdáleným 42 metrů od hlavního ústí. Více než 200 m dlouhá hlavní štola vede k pozoruhodným
komorám rozšiřovaným pomocí sázení ohněm. Pro veřejnost byla štola Panny Marie Pomocné
(Mariahilf Stolln) poprvé zpřístupněna již v letech 1910 až 1944. V letech 1994–1997 a 2007–
2012 byla zpřístupněna znovu a byla vybavena novým kamenným portálem. V současnosti je
štola pro veřejnost dočasně uzavřena, ale plánuje se opět její otevření.7

7

Štola je od roku 2018 opět přístupná veřejnosti.
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3. Vlastnické poměry
Česká část nominovaného statku je rozdělena mezi velké množství jednotlivých vlastníků.
Přesto je však základní vlastnická struktura v zásadě velmi jednoduchá: více než 62 % plochy
statku je ve státním vlastnictví (v naprosté většině přitom jde o pozemky, které obhospodařuje
státní podnik Lesy ČR) a bezmála 30 % celkové plochy pozemků je ve vlastnictví příslušných
měst a obcí. Na soukromé vlastníky připadá pouze 7,6 % výměry nominovaného statku* (viz
tab.).
Tato vlastnická struktura dává dobrý předpoklad pro správu české části statku, neboť jak oba
kraje, tak i jednotlivá města a obce nacházející se na území komponent se smluvně zavázaly
k účinné péči o zachování výjimečné světové hodnoty statku a k jeho udržitelnému rozvoji.
Přesto jedním z hlavních úkolů orgánů státní památkové péče i správců komponent (tzv. site
manažerů) bude kontrolovat počínání vlastníků a stavebníků s cílem předcházet situacím, jež by
mohly vést k ohrožení hodnot komponent české části statku.
Důležitým úkolem Management Planu je proto zajistit, aby vlastníci budov a půdy a klíčové
instituce měli dostatek potřebných informací o povinnostech vyplývajících z titulu světového
dědictví ve vztahu k majetku, který vlastní nebo spravují. Cílem je současně ukázat vlastníkům,
jak mohou benefitovat z výhod, které jim případný zápis statku na Seznam světového dědictví
přinese.
Přehled vlastnických poměrů
Plochy vlastněných pozemků (v ha)

Komponenta

Karlovarský
Obce
nebo Ústecký Církev
a města
kraj

Soukromí
vlastníci

Stát (bez
Lesů ČR)

Lesy ČR

Hornická krajina Jáchymov

86,22

25,16

54,10

597,38

6,23

0

Hornická krajina Abertamy –
Boží Dar – Horní Blatná

243,13

225,62

2453,80

745,87

27,50

0

Rudá věž smrti

0,20

0

0

0

0

0

Hornická krajina Krupka

33,04

1,02

237,00

67,09

2,84

0

Hornická krajina Mědník

3,83

0,91

0

0,24

0

2,75

Podíly na celkové ploše
české části statku v %

7,62

5,25

57,10

29,33

0,76

0,06

84

Management Plan 2013–2021

4. Správa české části statku
4.1. Příprava správy statku na mezinárodní, národní, regionální a místní
úrovni
Na regionální a místní úrovni je v České republice správa české části nominovaného statku
podpořena deklarací, již 30. dubna 2012 podepsali hejtmani Karlovarského a Ústeckého kraje
a starostové měst a obcí ležících na území komponent české části statku (viz Přílohu 1). V této
deklaraci se dotčené kraje, města a obce mj. zavázaly, že budou účinně chránit hornické
dědictví tak, aby zůstalo zachováno pro příští generace.
Dne 2. května 2013 pak Karlovarský kraj, Ústecký kraj, města Jáchymov, Abertamy, Boží Dar,
Horní Blatná a Krupka a obec Měděnec podepsaly smlouvu o partnerství (viz Přílohu 2), která
mj. definuje odpovědnosti a povinnosti smluvních partnerů v době přípravy nominace statku,
mezi něž patří například:


podílení se na zajišťování činnosti Řídicí skupiny a Smíšené pracovní skupiny;



finanční a organizačně-technické řízení projektu;



podílení se na zpracování nominační dokumentace;



zajištění prostor, materiálně technického vybavení a podmínek pro činnost pracovní skupiny;



poskytování podkladů, informací a dat potřebných pro zpracování dokumentace;



příprava kroků k zajištění naplňování Management Planu;



zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

Smlouva zároveň definuje i odpovědnosti a povinnosti smluvních partnerů po případném zápisu
statku na Seznam světového dědictví (viz níže).

4.2. Správa statku po zápisu na Seznam světového dědictví
Nejpozději od data zápisu transnacionálního sériového statku Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví bude jeho správa zajištěna na
mezinárodní, národní i lokální úrovni.
Správa statku na mezinárodní úrovni
Na základě Memoranda o porozumění, které za Svobodný stát Sasko a Českou republiku
podepsali příslušní ministři, bude mezinárodní správa statku probíhat na dvou úrovních.
Nejpozději od data zápisu statku na Seznam světového dědictví UNESCO tak vznikne jednak
Bilaterální řídicí skupina na ministerské úrovni, jednak Bilaterální poradní skupina na
regionální/komunální úrovni. Složení, funkce a úkoly těchto skupin jsou detailně popsány
v mezinárodní části Management Planu.
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Správa statku na národní úrovni
Kompetence centrálních institucí ve vazbě ke světovému dědictví jsou v České republice
následující:


Česká komise pro UNESCO – je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech
týkajících se UNESCO a vztahů České republiky k této organizaci. Komise plní úkoly
vyplývající z její funkce národní komise pro UNESCO dle čl. VII Ústavy UNESCO a Charty
národních komisí pro UNESCO.



Ministerstvo kultury České republiky je na základě ustanovení § 26 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České
republice. Zabezpečuje také mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče. V rámci
své působnosti odpovídá za úkoly, které vyplývají z členství ČR v UNESCO a z jejího
účastenství na mezinárodních smlouvách včetně Úmluvy o ochraně světového kulturního
a přírodního dědictví.



Památková inspekce je specializovaným kontrolním orgánem Ministerstva kultury v oboru
státní památkové péče na základě zákona č. 20/1987 Sb.



Odbor památkové péče plní v rámci Ministerstva kultury úkoly ústředního správního úřadu.
Tento odbor rozhoduje například o prohlášení věci nebo souboru věcí za kulturní památku,
zpracovává návrhy nařízení vlády na prohlášení kulturní památky za národní kulturní
památku, návrhy vyhlášky na prohlášení území za památkovou zónu, rozhoduje o udělení
povolení k restaurování kulturních památek, rozhoduje o poskytování příspěvků na obnovu
kulturních památek, řídí Národní památkový ústav jako odbornou organizaci státní
památkové péče s celostátní působností a současně metodicky řídí a koordinuje činnost
orgánů státní památkové péče nižších stupňů (krajských úřadů a zprostředkovaně rovněž
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) při výkonu veřejné správy na daném úseku.



Národní památkový ústav je zastřešující odborná organizace státní památkové péče. Na
základě zákona č. 20/1987 Sb. vykonává z pověření Ministerstva kultury také monitoring
památkového fondu včetně světového dědictví.

O struktuře a úkolech státních orgánů a odborné organizace v oblasti státní památkové péče
v České republice pojednává blíže kapitola 5.c.2 hlavní části nominační dokumentace.
Správa statku na regionální a místní úrovni
Koordinaci správy české části statku bude nejpozději od data jeho zápisu vykonávat obecně
prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, která byla založena v roce 2010
a jejímiž členy jsou zástupci měst ležících na území jednotlivých komponent a jejich
nárazníkových zón jak v Karlovarském kraji (tj. města Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná
a Jáchymov), tak v Ústeckém kraji (Krupka a Loučná pod Klínovcem). Zástupci těchto měst
zasedají ve správní nebo dozorčí radě společnosti, členy dozorčí rady jsou i zástupci
Karlovarského a Ústeckého kraje. Uvedená města jsou zároveň významnými vlastníky
nemovitostí v dotčených komponentách a jejich nárazníkových zónách.
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Koordinátor správy české části statku
Při Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., je předpokládáno zřízení národního
koordinačního místa – tříčlenné kanceláře koordinátora, která bude koordinovat správu české
části statku. V čele koordinační kanceláře bude stát koordinátor (formálně ředitel Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge. o.p.s.), k jehož hlavním úkolům bude patřit zejména:


účastnit se jednání a rozpracovávat pokyny a doporučení Bilaterální poradní skupiny týkající
se péče o českou část statku a zachování jeho hodnot pro současnou i budoucí generace,



dohlížet na plnění a periodickou aktualizaci české části Management Planu,



podílet se na zajišťování finančních zdrojů nutných k realizaci Management Planu,



průběžně spolupracovat se site manažery jednotlivých komponent české části statku,



průběžně spolupracovat s orgány státní památkové péče v otázkách stavu zachování
sériového statku,



navrhovat opatření k zachování výjimečné světové hodnoty statku jeho integrity a autenticity,



spolupracovat s orgány určenými k tomu právními předpisy a s dalšími zainteresovanými
subjekty na opatřeních ke zlepšení infrastruktury pro návštěvníky a ke zvýšení návštěvnické
atraktivnosti statku,



průběžně spolupracovat s orgány místní samosprávy při tvorbě a aktualizaci územních
plánů,



průběžně spolupracovat s klíčovými vlastníky a správci nemovitostí na území komponent
české části statku,



průběžně spolupracovat s příslušnými státními institucemi v oblasti ochrany starých
a opuštěných důlních děl,



zapojovat do realizace Management Planu místní podniky a podnikatele, a přispívat tak
k rozvoji lokální a regionální ekonomiky,



podílet se na PR a marketingových kampaních sloužících ke zvýšení informovanosti
veřejnosti o hodnotách statku,



podílet se na návrzích akcí a kampaní sloužících k posílení identity obyvatel Krušných hor
s hodnotami statku, k edukačním a osvětovým účelům, rozvoji místních kulturních tradic,
komunitního života a přeshraniční spolupráce,



navrhovat opatření k předcházení krizovým situacím.

Koordinátor bude mít zároveň k dispozici několik poradních sborů, zejména poradní sbor pro
památkovou péči, pro turistický ruch, pro osvětu a edukaci, pro životní prostředí, popř. další
sbory podle rozhodnutí správní rady o.p.s. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge. V oblasti
památkové péče bude koordinátor úzce spolupracovat zejména s Krajským úřadem
Karlovarského kraje, Krajským úřadem Ústeckého kraje, s obecními úřady obcí s rozšířenou
působností (Teplice, Kadaň, Ostrov), ale i s jednotlivými vlastníky a správci nemovitostí a site
manažery jednotlivých komponent v české části sériového statku.
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Spolupráce koordinátora s orgány místních samospráv na území statku byla definována již ve
výše zmíněné smlouvě o partnerství. Podpisem této smlouvy se města a obce ležící na území
komponent české části statku mj. zavázaly, že v případě úspěšné nominace se budou podílet
na:





správě statku světového dědictví,
zajištění činnosti správce statku (tj. koordinátora);
zajištění naplňování Management Planu a jeho aktualizace;
zabezpečení propagace, publicity a prezentace statku veřejnosti.

Site manažer (správce komponenty)
Pro každou komponentu české části statku bude jmenován minimálně jeden site manažer
(správce komponenty), který bude dohlížet na realizaci projektů, které se týkají příslušné
komponenty, popř. projektů, jež budou společné pro všechny komponenty. Předpokladem je, že
čestnou funkci site manažera budou vykonávat starostové příslušných obcí nebo jimi pověření
zástupci. Výjimkou bude komponenta Rudá věž smrti, kde by site manažerem měl být zástupce
Národního památkového ústavu.
Hlavní úkoly site manažerů budou následující:


implementace opatření Management Planu týkajících se příslušné komponenty,



spolupráce na aktualizacích Management Planu komponenty,



podílet se na přípravě žádostí o dotace z programů Ministerstva kultury, Ústeckého, resp.
Karlovarského kraje a dalších dotačních titulů,



poskytování podkladů za příslušnou komponentu pro zpracovávání monitorovacích zpráv,



osvěta pro místní občany a návštěvníky komponenty, propagace statku,



reporting koordinátorovi české části statku o všech skutečnostech, které se týkají péče
o příslušnou svěřenou komponentu, popř. o skutečnostech, které by mohly ovlivnit její
památkové hodnoty,

Krajské úřady
Krajské úřady (Krajský úřad Karlovarského kraje v případě komponent CZ-KA-01, CZ-KA-02
a CZ-KA-03 a Krajský úřad Ústeckého kraje v případě komponent CZ-US-01 a CZ-US-02) řídí
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, výkon státní památkové péče
v příslušném kraji a dále plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky,
pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky. Dozírají rovněž v rozsahu své
působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných pro jeho
provádění, vykonávají státní stavební dohled při obnově národních kulturních památek
z hlediska státní památkové péče a připravují a naplňují programy poskytující dotace pro
významné akce na území kraje.
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (Městský úřad Ostrov v případě komponent CZ-KA01, CZ-KA-02 a CZ-KA-03, Městský úřad Kadaň v případě komponenty CZ-US-02 a Magistrát
města Teplice v případě komponenty CZ-US-01) vykonávají a organizují státní památkovou péči
ve stanoveném správním obvodu v souladu s Koncepcí rozvoje státní památkové péče v České
republice. Při plnění svých úkolů se opírají o odbornou pomoc odborné organizace státní
památkové péče – Národního památkového ústavu. Práva a povinnosti vlastníků a správců
nemovitostí v oblasti památkové péče upravuje zákon č. 20/1987 Sb.

Financování
Na financování správy české části statku se na základě výše uvedené smlouvy o partnerství
podílejí oba příslušné kraje (Karlovarský a Ústecký) a příslušná města a obce. Další finanční
prostředky je třeba získat z přeshraničních, národních a regionálních fondů a od sponzorů.
Nejpozději do data zápisu statku na Seznam světového dědictví je třeba vyřešit výši finančních
příspěvků jednotlivých smluvních partnerů tak, aby pro chod kanceláře koordinátora české části
statku bylo zajištěno dostatečné financování. Roční rozpočet kanceláře koordinátora je
předpokládán ve výši 2 milionů Kč (přibližně 75 000 EUR).
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5. Monitoring
Klíčové ukazatele pro posuzování celkového stavu zachování české části statku Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří budou sledovány, zaznamenávány a vyhodnocovány v rámci zpracování
tzv. roční monitorovací zprávy. Periodicita monitoringu a jeho podoba je v České republice
upravena jednotnou celonárodní metodikou, aktualizovanou v roce 2011.8 Výsledné roční zprávy
o stavu zachování statků zapsaných na Seznam světového dědictví (národního monitoringu)
jsou projednávány s příslušnými městy a obcemi, správci památek a Ministerstvem kultury ČR
a jsou ukládány v Národním památkovém ústavu (NPÚ) a na Ministerstvu kultury České
republiky (MK ČR).
Volba klíčových ukazatelů se odvíjí od vymezení předmětu sledování, tj. jednotlivých komponent
série a jejich příspěvku k mimořádné univerzální hodnotě sériového statku a z toho vyplývající
specifikace jejich hlavních atributů. Pro jednotlivé komponenty české části statku lze definovat
následující atributy:
1-CZ‐ Hornická krajina Jáchymov
1. dochovaná urbanistická struktura městské památkové zóny Jáchymov, a to včetně
historických komunikací;
2. dochované významné architektonické památky na území městské památkové zóny
Jáchymov;
3. dochované povrchové pozůstatky po báňské činnosti a dochovaná montánní infrastruktura
z 16.–20. století (ústí štol, jámy, pinky, odvaly, báňské rybníky, vodní příkopy) na území
historického jáchymovského důlního revíru;
4. dochované podzemí důlních děl s doklady o technikách dolování v nich;
5. hornická kulturní krajina vzniklá interakcí působení přírodních sil a lidské činnosti.

2-CZ Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
1. dochovaná urbanistická struktura městské památkové zóny Horní Blatná, a to včetně
historických komunikací;
2. dochované významné architektonické památky na území městské památkové zóny Horní
Blatná;
3. dochované povrchové pozůstatky po báňské činnosti a dochovaná montánní infrastruktura
z 16.–20. století (ústí štol, jámy, pinky, povrchové dobývky, odvaly, vodní příkopy, rýžovnické
sejpy) na území historických důlních revírů Hřebečná, Boží Dar a Horní Blatná;
4. dochované podzemí důlních děl s doklady o technikách dolování v nich;
8

VLČKOVÁ, Jitka: Metodika roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, určené pro národní účely. Rkp. Praha : Národní památkový ústav, 2011. 23 s.; blíže též VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ,
Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků.
Odborné a metodické publikace, sv. 42. 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, 2011. 102 s. ISBN 978‐80‐87104‐84‐2.
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5. hornická kulturní krajina vzniklá interakcí působení přírodních sil a lidské činnosti.

3-CZ‐ Rudá věž smrti
1. dochované stavební památky a infrastruktura v areálu národní kulturní památky, původně
třídírny a drtírny uranové rudy, dokládající intenzivní těžbu uranu ve 20. století;
2. autentický stav areálu.

4-CZ Hornická krajina Krupka
1. dochovaná urbanistická struktura městské památkové zóny Krupka, a to včetně historických
komunikací;
2. dochované významné architektonické památky na území městské památkové zóny Krupka;
3. dochované povrchové pozůstatky po báňské činnosti z 14.–20. století a dochovaná
montánní infrastruktura (ústí štol, jámy, povrchové dobývky, pinky, odvaly, báňské stezky) na
území historických krupeckých důlních revírů;
4. dochované podzemí důlních děl a doklady o technikách dolování v nich;
5. hornická kulturní krajina vzniklá interakcí působení přírodních sil a lidské činnosti.

5-CZ‐ Hornická krajina Mědník
1. hustota povrchových pozůstatků po báňské činnosti na malém území svědčící o důlní
činnosti v 15.–19. století (ústí štol, jámy, povrchové dobývky, pinky, odvaly) na vrchu
Mědník;
2. dochovaná kaple na vrcholu Mědníku, která je svou historií přímo spojena s hornickou
činností;
3. dochované podzemí důlních děl a doklady o různých technikách dolování v nich;
4. hornická kulturní krajina vzniklá interakcí působení přírodních sil a lidské činnosti.
S ohledem na výše uvedené atributy lze klíčové ukazatele v české části statku shrnout do čtyř
hlavních skupin, na jejichž základě se stanoví druhy monitoringu. Pro sledování a posuzování
stavu nominovaného statku a jeho komponent tak budou prováděny tyto čtyři druhy monitoringu:
I. Monitoring stavu nadzemních i podzemních montánních objektů a jejich areálů
II. Monitoring architektonických a urbanistických prvků
III. Monitoring přírodních charakteristik a charakteristik krajinného rázu
IV. Monitoring účinnosti fungování správy statku
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Při monitoringu se přitom budou posuzovat tyto hlavní ukazatele:
I. Monitoring stavu nadzemních a podzemních montánních objektů a jejich areálů
a) Stav zachování autenticity
b) Stav zachování integrity
c) Funkční využití
d) Stav zabezpečení
e) Stavebně‐technický stav – sledování na pozadí dopadů rizikových faktorů (například stav
vegetačního krytu, půdní eroze, narušování povrchové situace atp.)
f)

Stav zachování historického vybavení důlních děl

II. Monitoring urbanistických a architektonických prvků
a) Stav zachování autenticity
b) Stav zachování integrity
c) Urbanismus sídla (půdorysná struktura, hmotová a prostorová skladba, výšková hladina
zástavby)
d) Stav zachování střešní krajiny
e) Stav zajištění památkové ochrany urbanistických a architektonických prvků
f)

Stavebně‐technický stav nemovitých objektů – rozsah sledování dle charakteru příslušné
komponenty statku, v případě urbanistických celků bude hodnocen prioritně celek
a samostatně v jeho rámci prohlášené kulturní památky

g) Stav drobné architektury a samostatně stojících sochařských děl
h) Stav veřejného prostoru (ulice, náměstí, parter, městský mobiliář, zeleň atp.)
i)

Funkční využití objektů a veřejných prostor

j)

Novostavby a demolice

III. Monitoring přírodních charakteristik
a) Stav zachování charakteristik kulturní krajiny (typické a charakteristické pohledy na krajinné
dominanty, celkový krajinný rámec, včetně sledování výškové úrovně a hmotového objemu
nových staveb v nárazníkové zóně statku)
b) Stav zachování sídla a zastavěné plochy (panorama/vnější obraz města, krajinný rámec
sídel, změny zastavěnosti krajiny, významná stavební a/nebo průmyslová činnost, popř.
výstavba dopravní infrastruktury mimo intravilán obcí a měst v souvislosti s možným
narušením krajinného rázu)
c) Louky, stav lučního hospodářství a další zemědělské činnosti
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d) Lesy, náletová zeleň, stav lesního hospodářství
e) Přirozené skalní výchozy
f)

Vodní toky, plochy a přivaděče (vodní příkopy, báňské rybníky)

g) Stav ostatních ploch

IV. Monitoring účinnosti fungování správy české části statku
a) Financování péče o statek (objem finančních prostředků investovaných do péče o statek
a zachování jeho hodnot)
b) Stav právní ochrany (změny relevantní legislativy, nové prohlášené kulturní památky, nové
významné dokumenty na mezinárodní, národní o místní úrovni)
c) Počet obyvatel uvnitř statku
d) Návštěvnost
e) Rozsah poskytovaných služeb a zařízení pro návštěvníky
f)

Stav zpřístupnění statku a jeho částí

g) Dostupnost komponent sériového statku
h) Prezentace statku a její forma (nové publikace, webové stránky, osvětová a edukační
činnost)
i)

Zapojení místního obyvatelstva do procesů souvisejících s ochranou a správou statku

j)

Zvyšování odborné kvalifikace pracovníků zapojených do systému správy statku

k) Fungování meziresortní komunikace na všech úrovních
Sledování změn prostřednictvím vymezených ukazatelů se bude provádět různými formami
podle individuálních potřeb v jednotlivých komponentách české části statku, a to především
obhlídkou věci, fotodokumentací (popř. videodokumentací, filmovou dokumentací ze stejného
místa), vyhodnocováním statistických údajů, měřením předem stanovených jevů apod.
Rozsah monitoringu pro jednotlivé komponenty české části statku, jeho četnost a instituce
zodpovědné za jeho zpracování uvádějí následující tabulky.

1-CZ Hornická krajina Jáchymov
Ukazatel

Četnost
posuzování

Zpracovatel a místo uložení

Stav zachování
nadzemních a podzemních
montánních objektů a jejich
areálů

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti, a správce komponenty
(site manažer) ve spolupráci s koordinátorem,
Českým báňským úřadem a majiteli nebo
správci důlních děl, Agenturou pro ochranu
přírody a krajiny (AOPK), Lesy ČR a městem
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Jáchymov,
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
Stav zachování
urbanistických
a architektonických prvků

každoročně

Stav zachování přírodních
charakteristik a
charakteristik krajinného
rázu

každoročně

Účinnost fungování správy
statku

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s městem Jáchymov
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s koordinátorem, AOPK, Lesy ČR a
městem Jáchymov
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
koordinátor statku ve spolupráci s NPÚ, ú.o.p.
v Lokti, správcem komponenty a městem
Jáchymov
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora

2-CZ Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Ukazatel

Četnost
posuzování

Zpracovatel a místo uložení

Stav zachování
nadzemních a podzemních
montánních objektů a jejich
areálů

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s koordinátorem, Českým báňským
úřadem a majiteli nebo správci důlních děl,
AOPK, Lesy ČR a městy Abertamy, Boží Dar
a Horní Blatná
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora

Stav zachování
urbanistických
a architektonických prvků

každoročně

Stav zachování přírodních
charakteristik a
charakteristik krajinného
rázu

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s městem Horní Blatná
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s koordinátorem, Lesy ČR, AOPK
a městy Abertamy, Boží Dar a Horní Blatná
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
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Účinnost fungování správy
statku

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti a koordinátor ve spolupráci
se správcem komponenty a městy Abertamy,
Boží Dar a Horní Blatná, místo uložení:NPÚ,
ú.o.p. v Lokti, kancelář koordinátora

Ukazatel

Četnost
posuzování

Zpracovatel a místo uložení

Stav zachování
nadzemních montánních
objektů

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského
kraje

3-CZ Rudá věž smrti

místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
Stav zachování
architektonických prvků

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti a správce komponenty ve
spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského
kraje
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora

Stav zachování přírodních
charakteristik a
charakteristik krajinného
rázu

každoročně

Účinnost fungování správy
statku

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Lokti ve spolupráci s městem
Ostrov
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora
Koordinátor ve spolupráci s NPÚ, ú.o.p.
v Lokti, a Krajským úřadem Karlovarského
kraje
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Lokti, kancelář
koordinátora

4-CZ Hornická krajina Krupka
Ukazatel

Četnost
posuzování

Zpracovatel a místo uložení

Stav zachování
nadzemních a podzemních
a jejich areálů

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem správce
komponenty ve spolupráci s koordinátorem,
Lesy ČR, Českým báňským úřadem a majiteli
nebo správci důlních děl, AOPK a městem
Krupka
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem,
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kancelář koordinátora
Stav zachování
urbanistických
a architektonických prvků

každoročně

Stav zachování přírodních
charakteristik a
charakteristik krajinného
rázu

každoročně

Účinnost fungování správy
statku

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem a správce
komponenty ve spolupráci s městem Krupka
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora
NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem a správce
komponenty ve spolupráci s koordinátorem,
Lesy ČR, AOPK a městem Krupka
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora
koordinátor ve spolupráci s NPÚ, ú.o.p. v Ústí
nad Labem, správcem komponenty a městem
Krupka
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora

5-CZ‐Hornická krajina Mědník
Ukazatel

Četnost
posuzování

Zpracovatel a místo uložení

Stav zachování
nadzemních a podzemních
montánních objektů a jejich
areálů

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem a správce
komponenty ve spolupráci s koordinátorem,
Českým báňským úřadem a majiteli nebo
správci důlních děl a AOPK
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora

Stav zachování
architektonických prvků

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem a správce
komponenty
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora

Stav zachování přírodních
charakteristik a
charakteristik krajinného
rázu

každoročně

Účinnost fungování správy
statku

každoročně

NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem a správce
komponenty ve spolupráci s koordinátorem,
AOPK a obcí Měděnec
místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora
koordinátor ve spolupráci s NPÚ, ú.o.p. Ústí
nad Labem, správcem komponenty a obcí
Měděnec

96

Management Plan 2013–2021

místo uložení: NPÚ, ú.o.p. v Ústí nad Labem,
kancelář koordinátora

Klíčové ukazatele budou pro každou komponentu české části statku specifikovány ve větším
detailu v rámci příslušné roční monitorovací zprávy, kde bude rovněž blíže určena individuální
frekvence posuzování a zodpovědný subjekt.

Administrativní opatření pro monitoring statku
Jednou z povinností smluvních států je průběžné sledování stavu konzervace zapsaných statků
a podávání periodických zpráv o implementaci Úmluvy o ochraně světového kulturního
a přírodního dědictví (dále též jen Úmluva) a o stavu péče o jednotlivé statky světového dědictví.
Sledování statků zapsaných na Seznam světového dědictví a jejich nárazníkových zón je
v České republice úkolem orgánů státní památkové péče a je stanoveno zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči (viz kap. 5). Monitoring kulturních statků zapsaných na Seznam
světového dědictví provádí v České republice z pověření Ministerstva kultury ČR Národní
památkový ústav.
Dne 1. července 1999 Ministerstvo kultury ČR schválilo závaznou metodiku sledování kulturních
statků zapsaných na Seznam světového dědictví v České republice, která byla do praxe
zavedena v roce 2000. Tato metodika byla aktualizována v roce 2011.9 Koordinací monitoringu
kulturních statků zapsaných na Seznam světového dědictví, tzv. „ročního monitoringu“, je
pověřeno Oddělení památek s mezinárodním statusem generálního ředitelství Národního
památkového ústavu, konkrétně pracovník plnící úlohu národního kontaktního místa (focal
point), Tento pracovník koordinuje a metodicky vede činnosti spojené s vypracováním jak
ročních monitorovacích zpráv na národní úrovni, tak periodických zpráv v rámci implementace
Úmluvy o ochraně světového dědictví, které jsou na celosvětové úrovni vyžadovány Výborem
světového dědictví. Roční monitorovací zprávy zpracovávají územní odborná pracoviště
Národního památkového ústavu, v případě zápisu statku Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří budou tuto činnost provádět územní odborná pracoviště NPÚ v Ústí nad
Labem pro Ústecký kraj a v Lokti pro Karlovarský kraj. Roční monitorovací zprávy se
zpracovávají na základě průběžného sběru podkladů a odevzdávají se za každý kalendářní rok
Ministerstvu kultury ČR ve finální verzi do 31. října následujícího roku. Hlavním výchozím
dokumentem pro tyto roční zprávy o každém statku světového dědictví je nominační
dokumentace k návrhu na jeho zápis, jak byla předložena českým státem, a rozhodnutí Výboru
světového dědictví týkající se zápisu statku na Seznam světového dědictví, dále jednotlivá dílčí
rozhodnutí Výboru světového dědictví týkající se daného statku, Operační směrnice pro
naplňování Úmluvy, příslušné předchozí periodické zprávy, pokud statek již prošel tímto
procesem, předchozí roční monitorovací zprávy, Management Plan a další relevantní materiály,
které lze pro tento účel využívat.

9

Blíže k metodice viz pozn. 7.

97

Management Plan 2013–2021

Struktura dokumentu obsahuje v současnosti celkem devět kapitol, a to:
1. Identifikace statku (základní údaje)
2. Hodnoty statku
3. Ochrana a správa uvnitř jádrové zóny statku (hranice účinné ochrany statku)
4. Ochrana uvnitř nárazníkové zóny statku
5. Průběžné sledování (monitoring)
6. Závěry a doporučená opatření
7. Kontaktní informace
8. Stanoviska k obsahu RMZ
9. Podpis oprávněné osoby za organizaci

Zároveň s textovými částmi je zpracovávána průběžná fotografická, případně jiná dokumentace,
která dokládá závažná zjištění v péči o statek. Fotodokumentace zachycuje charakteristické
pohledy a je doplněna mapou s vyznačením míst fotografování a pohledových os. Monitorování
pomocí fotodokumentace charakteristických pohledů realizují územní odborná pracoviště
Národního památkového ústavu. Vychází se z aspektu celkové ochrany hodnot jednotlivých
komponent i jejich nárazníkových zón. Zahrnuje jak všechny obce nacházející se uvnitř
komponenty, tak i celkovou kulturní krajinu. Osy pohledů jsou přesně specifikovány terénním
průzkumem tak, aby dostatečně dokumentovaly celkové území kulturní krajiny s krajinnými
dominantami.
Monitorovací zprávy jsou doplněny písemným stanoviskem správce statku, které dokládá
projednání materiálu mezi ním a zpracovatelem zprávy. Zprávy jsou předávány ve dvojím
tištěném vyhotovení a v elektronické podobě generálnímu ředitelství Národního památkového
ústavu, které je vyhodnocuje, archivuje a předává s hodnotící zprávou Ministerstvu kultury ČR.
Vzhledem k plošnému rozsahu české části Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, jeho
rozmanitosti a velkému objemu činností v rámci sledování stavu jeho zachování je doporučeno,
aby do procesu monitoringu byly kromě NPÚ zapojeny i další složky. Na monitoringu v takovém
rozsahu by proto měly participovat i další subjekty, a to správci jednotlivých komponent,
kancelář koordinátora statku, Český báňský úřad, Lesy ČR, Agentura pro ochranu přírody
a krajiny, orgány státní správy a samosprávy, popř. i dobrovolníci, organizace ICOMOS a další.
Pro tyto účely budou navrženy z hlediska metodiky monitoringu v České republice systémové
změny. Procesy národního i mezinárodního monitoringu bude NPÚ i nadále koordinovat a jeho
výsledky sumarizovat v příslušných zprávách.

Výsledky předchozích zpráv
Stav objektů prohlášených v České republice za kulturní památky nebo národní kulturní památky
stejně jako stav urbanistických celků prohlášených za městské památkové rezervace nebo zóny
je průběžně monitorován Národním památkovým ústavem (NPÚ). O těchto prohlídkách jsou
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pořizovány zápisy a souhrnné informace, které jsou dostupné na příslušných územních
odborných pracovištích NPÚ.
Proces periodického monitoringu vymezeného Úmluvou dosud nebyl zaveden, protože statek
není zapsán na Seznam světového dědictví. V případě zápisu budou zprávy za českou část
statku připravovat pracovníci NPÚ ve spolupráci se správci komponent, koordinátorem,
krajskými úřady, Agenturou pro ochranu přírody a krajiny, popř. dalšími subjekty.
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6. Analytická část Management Planu
6.1 Stav zachování statku
V této kapitole je podán popis současného stavu zachování české části statku a jsou definována
případná rizika, jež by mohla ohrozit jeho výjimečnou světovou hodnotu. Tento okruh otázek je
podrobněji popsán v kapitole 4 hlavní části nominační dokumentace.
Celkově lze pro všechny komponenty české části sériového statku konstatovat, že i přes rozdíly
dané jejich charakterem se nacházejí v uspokojivém a stabilizovaném stavu. Pozitivní je
zejména ta skutečnost, že nejsou vystaveny zvýšeným tlakům vyvolaným rozvojem, životním
prostředím, přírodními katastrofami či přívalem návštěvníků. Stavu jejich zachování napomáhá
i účinně nastavený režim státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny. Významná část
komponent a jejich nárazníkových zón má charakter neosídlené nebo jen řídce osídlené
autentické hornické krajiny, kde ani do budoucna nelze očekávat zvýšené rozvojové tlaky. Jiná
je situace u historických městských jader, která utrpěla nedostatečnou údržbou ve druhé
polovině 20. století, a přestože v nich v posledních letech řada oprav a restaurování již proběhla,
do budoucna se některé jednotlivé stavby v jejich území neobejdou bez stavebních úprav.

1-CZ Hornická krajina Jáchymov
Městská památková zóna Jáchymov
Přes zásahy, jež Jáchymov formovaly od doby baroka po 20. století, se v jeho historickém jádru
v originální podobě dochovala celá řada pozdně gotických a renesančních památek. Celková
urbanistická struktura renesančního města vystavěného v příkrém svahu Krušných hor zůstala
dodnes zachována, integritu jeho historického jádra narušuje pouze na několika místech
novodobá zástavba a proluky po odstraněných stavbách.
Historické jádro města Jáchymova (městská památková zóna) se skládá z velkého množství
významných památkových objektů, nacházejících se v různém stavu zachování. V důsledku
významných společenských a zejména majetkových změn na počátku 90. let 20. století se však
u řady objektů zkomplikovala otázka zajištění prostředků na údržbu a obnovu. Mnoho objektů
sice v posledních letech prošlo citlivou obnovou pod dohledem orgánů státní památkové péče,
několik městských domů je však dosud ve zchátralém stavu a hledají se prostředky pro jejich
opravu.
Nejvýraznějšími vzorovými příklady oprav v posledních letech jsou tyto objekty:


Radnice prošla v letech 2009–2010 opravou obvodového pláště s restaurováním původních
kamenických i štukových prvků, budova slouží potřebám městského úřadu, je zde umístěno
také infocentrum a městská knihovna.



Královská mincovna prošla náročnou obnovou v letech 1986–1996 a v roce 2005 zde byla
otevřena muzejní expozice zvaná Jáchymov v zrcadle času, rozšířená v roce 2008. V rámci
expozice je přístupná i latinská knihovna a velký dymník původních hutních provozů. Ve
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sklepeních je zřízeno lapidárium originálních kamenických prvků a článků z jáchymovských
domů. V letech 2011–2012 bylo obnoveno druhé nádvoří se vstupy do sklepů pod dnes již
neexistujícím domem mincmistra.


Děkanský kostel sv. Jáchyma – celková obnova chrámu byla dokončena roku 1992, byly při
ní ponechány původní renesanční prvky i detaily přestavby z konce 19. století provedené
významným českým architektem Josefem Mockerem po požáru města v roce 1873. Kostel
slouží k bohoslužebným účelům.



Špitální kostel Všech svatých prošel náročnou opravou v letech 1990–1993, při které byly
obnoveny hrázděné konstrukce v interiéru a citlivě vyspraven původní, dnes již unikátní
renesanční krov. V interiéru byla otevřena muzejní expozice a vystaveny jedinečné epitafy
jáchymovských horních úředníků, mincmistrů a měšťanů, konají se zde výstavy a další
kulturní akce. V roce 2016 proběhla oprava střešní krytiny.



Kaple sv. Anny prodělala opravy v letech 1976 a 1993, v roce 2016 byla provedena oprava
obvodového pláště kaple. Objekt slouží k církevním účelům.



Evangelický kostel z roku 1904 byl na počátku 21. století citlivě opraven včetně obvodového
pláště, střechy a střešní krytiny. Objekt slouží jako evangelická modlitebna.



Dům pánů z Rožmberka č. p. 4 byl opraven v letech 1995–1996 podle principů památkové
péče. Při stavebních pracích byl nalezen cenný renesanční malovaný trámový strop, který
byl v roce 2001 restaurován a zachován na svém původním místě. Je to příklad toho, jak lze
cenné artefakty tohoto typu restaurovat a zachovat ve funkčním obytném prostoru.



Dům č. p. 10 získal opravenou fasádu v roce 2012.



Dům č. p. 33 se postupně opravuje od poloviny 90. let 20. století. Dnes je již plně
stabilizován a dokončují se opravy obvodového pláště.



Domy č. p. 72, 73 a 74 byly poškozeny požárem v roce 2003, v současnosti procházejí
obnovou pod dohledem orgánů státní památkové péče.



Dům č. p. 117 – probíhá celková stabilizace a renovace objektu, byl opraven obvodový plášť
domu.



Dům č. p. 126 prošel opravou pod dohleden orgánů památkové péče v letech 2003–2007,
byly při ní zachovány všechny historické konstrukce i originální prvky v exteriéru (portál)
i interiéru včetně kovových dveří vězení.



Dům č. p. 128 byl opraven včetně oprav a restaurování renesančního trámového stropu
v přízemí.



Domy č. p. 133 a 134 procházejí v současnosti opravou.



Dům č. p. 143 byl opraven pod dohledem orgánů památkové péče. Nejdříve byly staticky
zabezpečeny a zachráněny sklípkové klenby v zadním domě (2007–2008), v letech 2009–
2010 pak bylo obnoveno zastřešení zadního domu, a pokračovala postupná obnova celého
domu. Záchrana sklípkových kleneb patří k příkladným ukázkám postupu opravy tradičními
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způsoby a metodami. Dům je obytný, v předním domě by měla být otevřena cukrárna
a kavárna, v zadním domě by měla vzniknout muzejní expozice.


Dům č. p. 145 byl vzorově restaurován v polovině 90. let 20. století, Na počátku 21. století
byl do jeho pravé krajní osy v přízemí osazen renesanční portál ze zbořeného domu č. p.
139.



Na domě č. p. 270 s renesančním edikulovým portálem byla opravena fasáda uličního
průčelí stejně jako domu č. p. 292 s renesančním portálem kandelábrového typu.

Řada cenných domů ovšem na svou celkovou obnovu ještě čeká. Mezi jinými lze jmenovat:


Dům č. p. 8, v letech 2004–2007 zde proběhlo aspoň statické zabezpečení prvního patra
a oprava střechy, dům je neobydlený.



Dům č. p. 12 byl sice v polovině 90. let 20. století opraven, ale v současné době je již řadu
let neobydlený a vyžaduje celkovou obnovu.



Dům ev. č. 21 (bývalé č. p. 71).

Povrch horní části náměstí Republiky byl v roce 2012 nově vydlážděn v souladu s principy
památkové péče v rámci mezinárodního projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse.

Hrad Freudenstein
Hrad Freudenstein zůstal od třicetileté války v troskách. Jde tak o torzální památku
s dochovanými dvěma věžemi. Vyšší věž zvaná Šlikovka byla opravena do dnešního stavu
v roce 1973, nižší zvaná Prachárna byla opravena v roce 2004 s obnovou krovové konstrukce.
Do budoucna se připravuje celková revitalizace areálu a opětovné zpřístupnění Šlikovy věže.

Důl Svornost
Důl Svornost, nejstarší uranový důl na světě, který je stále v provozu, je v dobrém technickém
stavu. V podzemí dolu jsou zachovány dědičné štoly Barbora a Daniel z 16. století. V letech
1992–1996 proběhla kompletní obnova jámy Svornost až na nejhlubší, 12. patro, ze kterého je
jímána radioaktivní voda včetně původního pramene Curie pro účely Lázní Jáchymov.
Vyměněna byla i těžní věž a strojovna dolu byla vybavena novým těžním strojem. Z východní
strany byla přistavěna masivní železobetonová opěrná konstrukce. V letech 1984–1987 byla
kompletně opravena také jáma Josef, která slouží jako úniková cesta dolu Svornost i pro účely
ventilace. Všechny tyto úpravy byly nutné pro zabezpečení dlouhodobého využití zdrojů
radonové vody pro lázeňské účely.
Pro veřejnost přístupná Štola č. 1, nacházející se nedaleko dolu Svornost, je po kompletním
zabezpečení v roce 2008 v dobrém technickém stavu. V roce 2012 byla prohlídka rozšířena
i o historické stařiny z 16. století na stříbrné žíle Jan Evangelista, v roce 2016 bylo u štoly
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zřízeno nové zázemí pro návštěvníky. O provoz štoly se stará Muzeum Sokolov, které je
garantem pravidelných prohlídek stavu z hlediska hodnot objektu a bezpečnosti.

Eliášské údolí
Eliášské údolí se nachází z větší části ve volně přístupném lesním prostoru a i s ohledem na
jeho terénní členitost a nastavený ochranný režim (krajinná památková zóna, ochrana přírodního
léčivého zdroje) zde neexistuje žádná zástavba ani zde neprobíhá hospodářská nebo
zemědělská činnost s výjimkou příležitostné těžby dřeva. Okolní krajinu formují velké haldy
bývalých uranových dolů Zimní Eliáš a Adam, které představují výrazné krajinné dominanty. Do
budoucna tyto haldy mohou být ohroženy náletovými dřevinami, což bude cyklicky řešeno ve
spolupráci se správci lesů a orgány ochrany přírody.
Odvaly a pinky na žíle Schweizer
Rozsáhlý soubor více než sta dobře zachovaných odvalů a trychtýřovitých pinek v místech
starých šachet z 16. století se nachází z větší části v lesním prostoru. Soubor není ohrožován
stavební ani hospodářskou činností a s ohledem na nastavený ochranný režim (krajinná
památková zóna, ochrana přírodního léčivého zdroje) zde s výjimkou regulované těžby dřeva
nelze ani do budoucna očekávat žádnou hospodářskou činnost.

2-CZ Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Tato komponenta reprezentuje rozsáhlou reliktní hornickou kulturní krajinu s velmi dobře
zachovanými pozůstatky důlních aktivit z 16. až 20. století. Větším sídelním celkem je pouze
Horní Blatná. Vzhledem k jejímu umístění v jen řídce osídleném regionu je stav jejího zachování
velmi dobrý a rizika ohrožení jsou nízká. Její využití se omezuje na zemědělskou činnost. Na
území neprobíhá ani není plánována větší průmyslová činnost.
Cínový revír Hřebečná
V cínovém revíru Hřebečná se dochoval soubor výjimečných nadzemních pozůstatků po těžbě
strmých greisenových žil v 16. až 18. století ve formě rozsáhlých dobývek a pinek sledujících
průběh hlavních žil. Pinky, nacházející se v neobydlené krajině, jsou zachovány v téměř
původním stavu, vlivem částečného borcení stěn jsou v současnosti někdy širší a mělčí než
v době svého vzniku. Jde o pomalý kontinuální proces, který bude pokračovat i v budoucnu.
Spodní Schneppova pinka je z větší části stabilizovaná, horní Schneppova pinka se vlivem
mrazového zvětrávání stěn zvětšuje a do budoucna lze očekávat její propojení se spodní
Schneppovou pinkou. Největší pinka revíru, pinka u dolu Rote Grube (Červená jáma), je z větší
části stabilizovaná, což platí i pro nedalekou pinku Wildbahn. Pinky jsou v současnosti zčásti
zarostlé náletovými dřevinami, které bude třeba do budoucna alespoň v některých místech
vyklestit, aby lépe vynikl objem odtěžené horniny (viz dále). Hlavní pinky jsou v zájmu
bezpečnosti návštěvníků ohrazeny plotem, jehož stav je průběžně kontrolován.
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V roce 2015 byla pro veřejnost zpřístupněna, po předchozím technickém zabezpečení, štola
Kryštof dolu Mauritius, která již v roce 2008 získala nový, z kamenů vyskládaný portál, jehož
vzhled odpovídá historickým štolám v regionu. Štola Kryštof se nachází v dobrém stavu, který je
pravidelně kontrolován společností Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., jež důl
provozuje, a členy Spolku přátel dolu svatý Mauritius.
Vlčí jámy
Kulturní památka Vlčí jámy se skládá ze dvou samostatných hlubokých propadlin (pinek) – Vlčí
jámy a Ledové jámy – které vznikly v důsledku těžby cínových rud již před 18. stoletím. Obě
pinky se zachovaly v dobrém stavu. Vstup do větší Vlčí jámy je ze spodní strany zahrazen
a v současné době je možný pouze na vlastní nebezpečí. V nejbližších letech se nepočítá
s úplným zpřístupněním a s tím souvisejícími stabilizačními akcemi. Stav památky může být
potenciálně ohrožen zakořeněním náletových dřevin a příležitostným borcením stěn
souvisejícím s mrazovým zvětráváním.
Výše položená, volně přístupná Ledová jáma si dnešní doby si zachovala autentickou podobu
raně novověkého dolu, ve kterém se díky nepatrné cirkulaci vzduchu udržuje po celý rok sníh
a led.

Cínový a železorudný revír Bludná
Většina pozůstatků po dolování v tomto revíru se nachází ve volně přístupném lesním prostředí,
které nebylo po staletí poznamenáno stavební či zemědělskou činností, a má tak autentický
vzhled. V souvislosti s vyhlášením krajinné památkové zóny Abertamy – Boží Dar – Horní
Blatná, jejíž součástí je i revír Bludná, byly nastaveny regulativy, které se týkají i ekonomických
aktivit v této oblasti. Rozsahem největší pozůstatky důlní činnosti (pinky, povrchové dobývky)
jsou v zájmu bezpečnosti návštěvníků ohrazeny.

Blatenský vodní příkop
Téměř 400 let využívaný a kontinuálně udržovaný Blatenský vodní příkop se rozsáhlé celkové
opravy dočkal v letech 1926–1929, další oprava provedena v letech 1995–2001, a to podle
technické dokumentace z roku 1929.
Podél příkopu byla zároveň systematicky podél pravé strany vodního díla obnovena ochranná
zemní hrázka s obslužnou cestou, která slouží správci pro kontrolní prohlídky a údržbu díla. Na
stav příkopu dohlíží státní podnik Povodí Ohře, který se stará o opravy zděných konstrukcí,
odstraňování nánosů a v případě potřeby o výměnu smrkové kulatiny v obložení koryta. Příkop
je nicméně vystaven náročným klimatickým vlivům a v nejbližších letech bude nutná obnova
úseků ohrožených borcením stěn a zanášení koryta sedimenty.
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Městská památková zóna Horní Blatná
Horní Blatná patří k nejlépe dochovaným městským celkům v české části sériového statku.
Renesanční půdorys města se čtvercovým náměstím a ortogonální uliční sítí zůstal i přes
odstranění některých objektů v 2. polovině 20. století dobře uchován. Ze všech plánovitě
založených renesančních horních měst na české straně Krušných hor má Horní Blatná nejlépe
zachovanou urbanistickou strukturu.
Historické jádro Horní Blatné bylo v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu,
a všechny stavební záměry jsou tak pod dohledem orgánů památkové péče. Památkové objekty
jsou zachovány v autentickém stavu, řada z nich v posledních letech prošla opravou v souladu
s principy památkové péče. U dalších objektů bude ovšem jejich obnova ještě nutná.


Kostel sv. Vavřince byl opraven v souladu s principy památkové péče v letech 1993–1997.
Byly restaurovány i všechny původní kamenické prvky, články i sochařská výzdoba
a plastiky. V roce 2004 byla zpřístupněna věž a otevřena zde byla malá galerie města Horní
Blatná. V roce 2010 proběhla oprava střechy. V posledních letech byl částečně opraven
obvodový plášť kostela, oprava věže se chystá10.



Kaple sv. Kříže na hřbitově byla komplexně opravena v letech 1993–2000 a 2004–2005, kdy
byla provedena obnova obvodového pláště i oprava střechy. V současné době probíhají
práce na opravách interiéru i na úpravě hřbitova. Objekt je v dobrém stavu.



Radnice, původně renesanční a upravená po požáru na konci 19. století, prošla citlivou
obnovou v roce 2006. Objekt slouží pro potřeby městského úřadu, je zde také umístěno
infocentrum a městská knihovna, přízemí je částečně využito pro obchodní účely.



Fara č. p. 2 s původním renesančním jádrem a barokizovaná na přelomu 18. a 19. století
byla celkově opravena v letech 2005–2006 a je v dobrém stavu. Budova je využívána jako
rekreační objekt Biskupství plzeňského.



Dům Putzů z Breitenbachu ev. č. 1 z roku 1709 byl opraven v letech 2004–2006
s restaurováním původních kamenických prvků a článků i štukových stropů v přízemí
i v patře. V přízemí se nachází kavárna a v patře byt majitele.



Dům č. p. 6 z roku 1713 prošel zdárnou opravou v roce 2003, při níž byla odkryta hrázděná
konstrukce v patře domu. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.



Dům č. p. 28 prošel opravou střechy a charakteristického vysazeného, tzv. krušnohorského
záchodu na dvorním průčelí.



Dům č. p. 29 prochází od roku 2006, kdy byl poškozen sněhovou kalamitou, postupnou
náročnou opravou. V první fázi byla opravena poškozená hrázděná konstrukce v prvním
poschodí a renovovány trámy v přízemí na straně dvora. V letech 2010–2011 byly
kompletně opraveny poškozené trámy v přední místnosti. Během oprav jsou zachovávány
všechny nepoškozené dřevěné prvky a plně respektována historická podoba domu.



Dům č. p. 42, jehož střechu poškodil požár v roce 2003, byl v roce 2010 opraven do své
původní podoby. Dům je v dobrém stavebním stavu,

10

Oprava proběhla v roce 2020.
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Dům č. p. 127 z roku 1754 byl opraven v roce 1977, kdy zde Muzeum Karlovy Vary otevřelo
expozici zaměřenou na těžbu cínu v Krušnohoří. V letech 1998–1999 proběhla celková
oprava obvodového pláště a restaurování hrázděných konstrukcí podle principů památkové
péče. V roce 2003 byla na objektu opravena střecha a dům je tak v dobrém stavu.

V současné době probíhá obnova dalších hodnotných domů, například domu č. p. 196
s renesančním a barokním jádrem. Řada cenných domů však na svou celkovou obnovu ještě
čeká.

Sejpy u Božího Daru
Historická rýžoviště cínovce u Božího Daru (sejpy) požívají vícenásobnou ochranu z hlediska
národních předpisů (viz též kapitolu 5.b.2 nominační dokumentace). Díky absenci novodobé
výstavby i zemědělské činnosti se sejpy dochovaly do dnešní doby v téměř nedotčené podobě
a ani do budoucna nejsou očekávány žádné změny. Podél jižní hranice areálu, ve kterém se
nacházejí sejpy, avšak již mimo území chráněné kulturní památky, vybudovalo město Boží Dar
cyklostezku. Její průběh byl od počátku řešen tak, aby sejpy nebyly narušeny.

Skarnový revír Zlatý Kopec – Kaff
Skarnový revír Kaff na Zlatém Kopci u Božího Daru požívá vícenásobnou ochranu z hlediska
národních předpisů (viz též kapitolu 5.b.2 nominační dokumentace). Celý revír, ve kterém se
dochovaly početné povrchové pozůstatky důlních prací z 16. až 20. století a důlní díla
s unikátními podzemními komorami, se nachází v lesním prostředí a představuje autentickou, po
staletí formovanou hornickou krajinu nedotčenou novodobou stavební nebo průmyslovou
činností. Vzhledem k nastavenému režimu ochrany se na území revíru neplánuje ani do
budoucna žádná výstavba. V roce 2011 byla zahájena příprava přeshraničního projektu
„Stříbrná stezka – Silberstrasse“, v jejímž rámci město Boží Dar v roce 2015 zpřístupnilo štolu
Johannes pro veřejnost. Podzemí památkově chráněné štoly se nachází v dobrém stavu, který
je průběžně kontrolován společností Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jež důl
provozuje11. S ohledem na povahu zdejší krajiny lze podobu důlního revíru Zlatý Kopec – Kaff
pokládat za stabilizovanou a uspokojivou.

Zlatý Kopec – Hrazený potok
Cínový revír Zlatý Kopec – Hrazený potok požívá rovněž vícenásobnou ochranu z hlediska
národních předpisů (viz též kapitolu 5.b.2). Celý revír se nachází ve značně svažitém lesním
prostředí a představuje autentickou, po staletí formovanou a nyní reliktní hornickou krajinu
nedotčenou novodobou stavební nebo průmyslovou činností. Vzhledem k nastavené památkové
ochraně a ochraně přírody se na území revíru neplánuje ani do budoucna žádná výstavba.
S ohledem na povahu zdejší krajiny lze podobu pokládat za stabilizovanou a uspokojivou.

11

Od roku 2018 důl provozují Služby Boží Dar.
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3-CZ Rudá věž smrti
Komponenta je ve stabilizovaném stavebně technickém stavu, bude i nadále zachována jako
torzální památka sloužící jako němé memento tragického období komunistických pracovních
táborů 50. let 20. století. Dílčí stavební úpravy však budou v blízké budoucnosti potřebné.
U objektů na parcelách 93/20 a 93/21 provedl vlastník památky v roce 2010 pod dohledem
orgánů památkové péče nutné zabezpečovací práce (oprava střešní krytiny, osazení svodů,
oprava vstupních vrat). Další významnější opravu vyžaduje schodiště ve věži. Případné dílčí
závady, zjištěné orgány státní památkové péče, jsou průběžně konzultovány s vlastníkem
objektu s cílem zajistit náležité opravy. Všechny vstupy do památky jsou zabezpečeny proti
cizímu vniknutí. Pro veřejnost je Rudá věž smrti otevřená jen v určené dny.
V současné době se dokončuje jednání o převodu objektu od nynějšího vlastníka na stát
(Ministerstvo kultury ČR, resp. Národní památkový ústav)12. Národní památkový ústav spolu
s Národním muzeem vypracoval již v roce 2011 detailní studii obnovy a využití komponenty
včetně zřízení muzea totality (viz dále).

4-CZ Hornická krajina Krupka
Tato komponenta reprezentuje rozsáhlou, z větší části neosídlenou a zalesněnou reliktní
hornickou krajinu, jediným větším sídelním celkem je historické horní město Krupka. Na území
neprobíhá ani není plánována větší průmyslová činnost. Lesnictví je regulováno předpisy
v oblasti památkové péče.
Městská památková zóna Krupka
Městská zástavba historického horního města Krupka představuje jeden z nejlépe dochovaných
souborů stavebních památek v české části statku. Krupka je typickým lineárním sídlem
zasazeným do úzkého svažitého s mírně rozšířeným úsekem náměstí. Středověká dispozice je
i přes pozdější požáry města a odstranění některých budov ve druhé polovině 20. polovině
dosud zachována. Vysoký umělecký a památkový význam mají zdejší sakrální stavby, ale také
pozdně gotické, renesanční a barokní měšťanské domy.
Historické městské jádro Krupky je složeno z velkého množství jednotlivých objektů,
nacházejících se v různém stavebně technickém stavu.




Hrad Krupka, jako stavební dominanta města, byl od 19. století několikrát upravován ke
zpřístupnění pro veřejnost. Zatím poslední významnější úpravy s cílem zabezpečit hodnoty
areálu i bezpečnost návštěvníků proběhly v letech 1999/2000 a 2003, menší úpravy však
probíhají téměř nepřetržitě. Dochované části hradu, zejména systém vstupních bran a části
opevnění a fragment donjonu, jsou v dobrém stavu. Objekt bývalého šternberského horního
úřadu z konce 17. století v prostoru hradu byl nedávno citlivě adaptován na stylovou
restauraci a penzion.
Jednolodní gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie v současnosti prochází
opravou v souladu s principy památkové péče. Dokončena byla oprava střechy kostela

12

V důsledku neujasněné situace v Konfederaci politických vězňů. která je vlastníkem objektu, dosud jednání
nebyla ukončena.
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i střechy zvonice za kostelem. V současnosti probíhá restaurování interiérového raně
barokního kazetového stropu a nástěnných maleb a historických omítek v presbytáři.
Jednolodní hřbitovní kostel sv. Anny je v relativně dobrém stavu, v roce 2003 byl zpřístupněn
veřejnosti. Konzervační zásah v interiéru vyžaduje malovaná poprsnice empory a nástěnná
malba – vyobrazení Martina Luthera na Vítězném obloku. Od roku 2015 probíhají práce na
obnově vnějšího pláště kostela a v roce 2016 byla zahájena obnova střešní krytiny.
Špitální kostel sv. Ducha je po nedávné celkové opravě rovněž v dobrém stavu, vybavení
interiéru kostela se nezachovalo. Do budoucna město Krupka, které je vlastníkem kostela,
plánuje jeho využití pro galerijní účely.

V městském jádru je velké množství domů, jejichž stavebně technický stav je převážně velmi
dobrý a stabilizovaný, žádný objekt není v havarijním stavu. Jejich opravy probíhají pod
dohledem orgánů památkové péče, postup prací je s ohledem na aktuální složitou ekonomickou
situaci relativně pomalý. Vzorově byly v posledních letech opraveny například tyto domy:




dvoupatrový městský dům č. p. 21 v sevřené zástavbě na západní straně náměstí se
stopami renesančního až gotického založení byl upraven pro sídlo Muzea Krupka,
objekt fary č. p. 93 v Husitské ulici pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie prošel v letech
2014 a 2015 celkovou obnovou. Dnes je využíván jako hasičské muzeum.
patrový dům č. p. 195, původně kovárna, je po celkové obnově, připravuje se otevření
expozice tradičních řemesel a otevření komunitní knihovny.

V současnosti probíhá kompletní obnova objektu bývalého č. p. 82, ve kterém by od roku 2018
mělo být umístěno informační centrum.13

Důlní revír Knötel
Hornický revír Knötel s cennými pozůstatky báňské činnosti od 14. do 20. století se nachází
převážně v lesním, volně přístupném terénu, který není ohrožováno budoucí výstavbou ani
hospodářskou činností. Ústí štol z období novodobé těžby po roce 1945 jsou zabezpečena proti
vniknutí, popř. zavalena.

Důlní revír Preisselberg
Hornický revír Preisselberg se nachází z větší části v lesním, volně přístupném prostoru
s absencí průmyslové či stavební činnosti, což podtrhuje autentický vzhled zdejší montánní
krajiny formované od středověku až do 20. století. Jde o soubor několika hlavních objektů – tzv.
Preisselberské pinky a tří průzkumných štol. Podoba pinky je stabilizovaná, v budoucnu bude
nutná pravidelná úprava porostu. Ústí dvou průzkumných štol jsou nyní částečně zavalená, třetí
štola je zajištěna proti nepovolanému vstupu.

13

V domě se od roku 2018 nachází Informační centrum Hornické krajiny Krupka.
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Štola Starý Martin
V roce 1998 byl odstraněn původní, stavebně již nevyhovující portál štoly a nahrazen
betonovým. Od roku 2000 je štola otevřena pro veřejnost. Štola je v dobrém technickém stavu
a nevyžaduje v současnosti zásadní investice.

Velká pinka na Komáří hůrce
Velká pinka na Komáří hůrce je v celé své ploše prostá jakékoliv zástavby či jiných zásahů
snižujících její autenticitu. Členité dno dobývky je v nejhlubší části obtížně přístupné. Celá pinka
je v současnosti zarostlá dřevinami, do budoucna je v zájmu zvýšení turistické atraktivity třeba
uvažovat o vyklestění alespoň některých partií.
Poblíž vrcholu Komáří hůrky se nachází barokní hornická kaple sv. Wolfganga, která prošla
v letech 1999–2000 celkovou opravou a je nyní v dobrém technickém stavu.

5-CZ Hornická krajina Mědník
Vrch Mědník dokládá postupné odkrývání ložiska skarnových rud od drobných povrchových
dobývek po systém šachet a štol. S výjimkou malého prostoru, kde proběhly novodobé úpravy
terénu (okolí původního hotelu, který vyhořel v roce 1939), představují svahy kopce autentickou
hornickou krajinu formovanou těžbou měděných, stříbrných a železných rud od 15. do 19.
století. Na území neprobíhá ani není plánována žádná stavební, průmyslová nebo zemědělská
činnost, která by autentický montánní reliéf mohla ohrozit. Po rozsáhlých investicích byla v roce
2007 otevřena pro veřejnost štola Panny Marie Pomocné, v roce 2011 byly zpřístupněny
i nejstarší historické partie nad úrovní štoly. Od roku 2013 je však štola Panny Marie Pomocné
opět uzavřena kvůli nejasné majetkové situaci14. V roce 2013 byla na jihozápadním svahu
Mědníku zpřístupněna pro veřejnost štola Země zaslíbená, která je po provedených sanačních
pracích v dobrém stavu.

6.2. Faktory působící na statek
Tlaky vyvolané rozvojem
Z celkového hlediska jsou tlaky vyvolané rozvojem v jednotlivých komponentách české části
statku a jejich nárazníkových zónách relativně slabé. V žádné z jednotlivých komponent
neprobíhá a kromě lehkých výrob není plánovaná průmyslová činnost nebo důlní činnost, rozvoj
zemědělství a lesnictví je regulován přijatými opatřeními v oblasti státní památkové péče
a ochrany přírody a krajiny. Veškerá nová výstavba i stavební úpravy a změny stávajících
objektů podléhají dozoru a schválení stavebními úřady a orgány státní památkové péče. Určitá
zvýšená zátěž může do budoucna nastat v souvislosti s rozvojem turistického ruchu, zvláště
zimního, s touto variantou nicméně územní plány dotčených měst a obcí počítají.
14

Provoz štoly byl opět obnoven.
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Znečištění ovzduší
S výjimkou Rudé věže smrti se všechny komponenty nominovaného sériového statku nacházejí
v horské části Krušných hor v místech, kde není provozován žádný těžký průmysl, který by se
mohl stát zdrojem znečištění ovzduší, a kde až na Krupku a Jáchymov neexistují větší sídelní
aglomerace a neprocházejí tudy žádné velké silniční nebo železniční dopravní tahy. V 70. a 80.
letech 20. století došlo ve východní a střední části Krušných hor vlivem extrémně vysokých imisí
z tepelných elektráren v podhůří, zejména pak oxidu siřičitého, k výraznému zhoršení stavu
ovzduší, což vedlo k narušení značné části lesních porostů. Po roce 1989 došlo k poklesu emisí
SO2 téměř o 90 % a kvalita ovzduší se výrazně zlepšila, imisní limity nejsou v současnosti
překračovány. Ochranu ovzduší upravuje v ČR zákon č. 86/2002 Sb.
Radonové riziko
Vzhledem ke geologické stavbě podloží, v níž se výrazně uplatňují variské žuly se zvýšeným
obsahem uranu, patří střední a západní Krušné hory obecně mezi oblasti se zvýšenou
koncentrací radonu. Ta je známá zejména z Jáchymovska, kde v minulosti probíhala intenzivní
těžba uranových rud. První ozdravná protiradonová opatření byla realizována již na počátku 90.
let 20. století, v roce 2000 byla zahájen státní Radonový program. V roce 2010 byl zahájen
druhý státem řízený Radonový program, podle něhož se bude postupovat až do roku 2019.
Ohrožení vodním živlem a přijatá protipovodňová opatření
Po zkušenostech s významnými povodňovými situacemi na území ČR v posledních desetiletích,
které se však všechny odehrály mimo území komponent české části statku, přijala ČR řadu
koncepčních opatření pro předcházení a eliminaci povodňových škod. Předmětem plánování
v oblasti vod v České republice je vždy i část řešící problematiku ochrany před povodněmi
a dalšími škodlivými účinky vod. Předmětem plánování v oblasti vod v České republice je nyní
vždy i část řešící problematiku ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.
V souladu s tím je strukturován i Plán hlavních povodí České republiky schválený usnesením
vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562. Na komunální úrovni musí být povodňová
území zakotvena v územních plánech a musí být navržena vhodná ochranná opatření. Území
nominovaného statku se konkrétně dotýká plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe schválený
zastupitelstvy Karlovarského a Ústeckého kraje v roce 2009, který řeší i stav ochrany před
povodněmi v zastavěných územích.
Území, na kterém se nacházejí komponenty české části sériového statku, leží z velké části na
náhorní plošině nebo na strmých svazích Krušných hor, kde je vzhledem ke zdejší hydrologické
situaci jen zcela minimální nebo nulové riziko povodní a záplav. Mírné riziko platí pouze pro
historická jádra měst Jáchymov a Krupka, kde při rozvodnění zdejších drobných horských toků
v době tání sněhu nebo letních přívalových dešťů může dojít ke krátkodobému vylití toků z jejich
regulovaných koridorů. Toto riziko se však týká pouze drobných lokalit bez zásadního vlivu na
tyto komponenty. Navíc obě města leží v prudkém svahu, takže zaplavení by zde vždy bylo
pouze krátkodobé. Za poslední století nejsou z území komponent české části statku známy
žádné ničivé povodně většího rozsahu.
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Ohrožení ohněm a protipožární opatření
S ohledem na charakter české části sériového statku se rizika škod způsobených ohněm
omezují hlavně na zastavěné části Jáchymova, Krupky a Horní Blatné, u ostatních komponent
pak na případný výskyt lesních požárů. Riziko vzniku požáru lesa je však díky vysoké vlhkosti
lesů v náhorní oblasti Krušných hor území jen malé.
Na území komponent sériového statku nejsou až na vzácné výjimky provozovány činnosti
s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím, nevyskytují se zde a ani zde v budoucnu
s ohledem na regulaci výstavby nejsou plánovány více než čtyřpodlažní budovy, jež by mohly
být nositelem zvýšeného požárního rizika. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou
povinny obstarávat a zabezpečovat nezbytnou požární techniku, věcné prostředky požární
ochrany a požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu, obdobná
povinnost je uložena i ostatním fyzickým osobám.
Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra České republiky a hasičské
záchranné sbory obou krajů. Úkoly státní správy plní také orgány krajů a orgány obcí. Rada
každého kraje mj. vydává požární poplachový plán kraje a stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zdrojů vody k hašení požárů
a k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu. Ve všech obcích
nacházejících se na území jednotlivých komponent české části statku, fungují sbory
dobrovolných hasičů, které jsou technicky i profesionálně dobře vybaveny ke zvládání požárů
menšího rozsahu a díky zapojení do krajských systémů požární ochrany mohou požádat
o okamžitý zásah a podporu profesionálních jednotek.
Seismická aktivita území
Území Krušných hor v České republice i Spolkové republice Německo je z geologického
hlediska součástí stabilního bloku Českého masivu, který vznikl již v paleozoiku a vykazuje jen
nízkou seismickou aktivitu. Výskyt zemětřesení v celé ČR je kontinuálně monitorován
Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky. Z výsledků dosavadních měření i na
základě historických záznamů lze konstatovat, že česká část statku není ohrožena seismickou
aktivitou.
Náletová zeleň
Zemědělsky a lesnicky nevyužívané plochy, jako jsou zejména prostory povrchových dobývek,
pinek a hald, jsou vystaveny vyššímu riziku přirozeného zarůstání náletovými dřevinami.
Náletová zeleň sice tyto montánní památky zpravidla přímo neohrožuje nebo jen minimálně,
ztěžuje však přístup k nim, popřípadě snižuje vizuální dojem, který vyvolávají.
Pokud jí není věnována dostatečná péče, šíří se přirozená náletová zeleň rovněž v okolí různých
staveb, ať již jde třeba o pro montánní krajinu tak typické suché zdi, systémy vodního
hospodářství nebo nevyužívané stavby a budovy. Stavby mohou být ohroženy kořeny stromů
pronikajícími do zdiva. Neudržované vodní příkopy mohou zarůst vegetací a v důsledku toho
během několika málo let vyschnout. Koryta vodních příkopů jsou rovněž ohrožována kořeny
vzrostlých stromů. Aby nedošlo k ohrožení památkově chráněných staveb, je proto třeba
klestění náletových dřevin a úpravě vegetace věnovat pravidelnou pozornost.

111

Management Plan 2013–2021

Projevy důlní činnosti
V báňských revírech Krušných hor vznikly za staletí hornické činnosti rozsáhlé labyrinty
podzemních chodeb a dalších důlních děl, jejichž souhrnná délka se pohybuje v řádu desítek
tisíc kilometrů. I když většina starých i novodobých důlních děl je stabilizovaná, dochází
ojediněle k propadům, které se projevují i na povrchu, obvykle ve formě trychtýřovitých prohlubní
nevelkého rozsahu. Zajišťování starých důlních děl, u kterých není znám původní provozovatel
ani jeho právní nástupce, zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí České republiky, které
rovněž v nezbytně nutné míře zajišťuje sanaci starých důlních děl a jejich následků.
U opuštěných důlních děl náleží tato úloha státnímu podniku DIAMO.
Potíže způsobené přívalem návštěvníků
Obce na území komponent české části sériového statku mají bohatou zkušenost s turistickým
ruchem, především v průběhu zimní turistické sezony. Značnou část turistů tvoří i zahraniční
návštěvníci, zejména z Německa. Návštěvnost jednotlivých komponent se nicméně velmi liší.
Nejvyšší návštěvnost má město Boží Dar (nárazníková zóna komponenty 2-CZ), které je
největším zimním turistickým střediskem české části Krušných hor. Od roku 2008 do roku 2015
stoupl počet návštěvníku města na téměř dvojnásobek, ze 130 na 252 tisíc a služeb jeho
infocentra využilo v roce 2015 téměř 104 tisíc osob, i přesto však město nečelilo nadměrnému
turistickému zatížení. V ostatních komponentách je návštěvnost výrazně nižší. V zařízeních,
u kterých je sledována návštěvnost (muzea, infocentra, prohlídkové doly), se obvykle pohybuje
do 10 000 osob za rok (viz tab. níže). Podobnou nebo spíše nižší návštěvnost lze odhadovat
i pro části komponent umístěné ve volné přírodě, kde není pohyb osob statisticky podchycen.
I přes nárůst návštěvníků v posledních letech, související s obecným vzestupem zájmu turistů
o Krušné hory, lze v souhrnu konstatovat, že žádná z komponent české části statku se nepotýká
s nadměrnou návštěvností, V současnosti není důvod přepokládat, že by hodnoty statku mohly
být ohroženy i při očekávaném zvýšení návštěvnosti v příštích letech. Na základě současných
údajů lze předpokládat, že těžiště turistického ruchu se bude i nadále koncentrovat do zimní
sezony (listopad až březen), přestože města a obce v regionu usilují o to, aby se návštěvnost
během letní a zimní sezony sblížila. Hlavní turistické cíle jsou navíc rozptýleny na rozlehlé ploše,
takže neúnosná koncentrace v jedné lokalitě či v jednom ze sídel nehrozí a není nutné předjímat
regulaci pohybu. Dopravní infrastruktura je na území sériového statku dostatečná, existující
stravovací a ubytovací kapacita je dosud využívána jen z části.
………………………………………………………………………………………………………………..
Počet návštěvníků informačního centra Boží Dar a města celkem (2008–2016)
Počet návštěvníků informačního centra Boží Dar
Rok

Návštěvníci Domácí (%)
celkem

Zahraniční
(%)

Počet návštěvníků
Božího Daru celkem
Počet osob

2008

26 745

64

36

130 645

2009

27 935

66

34

127 257

112

Management Plan 2013–2021

2010

32 276

75

25

118 075

2011

73 726

81

19

184 315

2012

79 388

69

31

198 470

2013

85 099

71

29

212 747

2014

95 502

79

21

238 757

2015

103 815

72

28

252 436

78 153

71

29

188 292

1–9/2016

Zdroj: město Boží Dar
………………………………………………………………………………………………………………
Návštěvnost infocentra v Jáchymově (2008–2016)
Rok
Návštěvníci celkem
2008
4 035
2009
8 217
2010
10 658
2011
14 882
2012
15 179
2013
15 433
2014
17 081
2015
16 309
1-9/2016
15 412
Zdroj: město Jáchymov
………………………………………………………………………………………………………………
Návštěvnost Štoly č. 1 v letech 2008–2016
Rok
Počet
Z toho cizinců
návštěvníků
2008
2 735
920
2009
4 533
1 510
2010
5 444
1 825
2011
5 177
1 993
2012
6 352
2 117
2013
6 204
2 068
2014
8 215
2 738
2015
7 566
2 522
2016
7 602
2 534
Zdroj: Muzeum Sokolov
………………………………………………………………………………………………………………
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Návštěvnost štoly Kryštof na Hřebečné (květen–září)
Rok
Počet návštěvníků
2015
3 800
2016
3 450
Zdroj: Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
………………………………………………………………………………………………………………
Návštěvnost Královské mincovny (2008–2016)
Rok
Počet návštěvníků
2008
7 876
2009
8 542
2010
8 970
2011
9 496
2012
10 206
2013
8 821
2014
10 572
2015
9 834
1–9/2016
9 078
Zdroj: Muzeum Karlovy Vary
………………………………………………………………………………………………………………..
Návštěvnost Špitálního kostela Všech svatých v Jáchymově
Rok
Počet návštěvníků
2011
597
2012
909
2013
521
2014
598
2015
588
1-9/2016
377
Zdroj: město Jáchymov
………………………………………………………………………………………………………………
Návštěvnost muzea v Horní Blatné (květen-listopad, 2008–2016)
Rok
Počet návštěvníků
2008
1 895
2009
1 465
2010
1 429
2011
1 576
2012
1 240
2013
1 254
2014
832
2015
982
Zdroj: Muzeum Karlovy Vary (do roku 2013 včetně), město Horní Blatná (2014–2015)
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Návštěvnost štoly Starý Martin (2006–2016)
Rok
Počet návštěvníků
2008
5 336
2009
5 356
2010
5 566
2011
5 301
2012
5 536
2013
4 528
2014
5 460
2015
5 597
1–9/2016
5 207
Zdroj: Město Krupka
………………………………………………………………………………………………………………
Návštěvnost kostela sv. Anny v Krupce (květen–září, 2009–2016)
Rok
Počet návštěvníků
2009
1 266
2010
1 012
2011
5 301
2012
1 161
2013
1 129
2014
1 161
2015
1 250
2016
1 312
Zdroj: Město Krupka
………………………………………………………………………………………………………………
Návštěvnost kaple sv. Wolfganga na Komáří hůrce (květen–září, 2009–2016)
Rok
Počet návštěvníků
2009
8 604
2010
7 349
2011
6 928
2012
6 831
2013
6 259
2014
6 317
2015
6 315
2016
6 792
Zdroj: Město Krupka
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6.3. Ochranná opatření a prováděcí nástroje
Území všech pěti českých komponent a jejich nárazníkových zón požívá vícenásobnou ochranu
definovanou národními legislativními předpisy o státní památkové péči, popř. o ochraně přírody
a krajiny a dalšími nařízeními. Ochrana veřejného zájmu je kromě příslušné legislativy
zabezpečena vytvořením struktury orgánů a organizací státní památkové péče, jejichž opatření
a rozhodnutí zabezpečují ochranu, obnovu a zachování rozsáhlého fondu kulturních památek.
Kompletní výčet legislativních ochranných opatření a nástrojů sloužících k jejich provádění je
uveden v kapitole 5.b.2 hlavní části nominační dokumentace. Z tohoto výčtu mají zásadní
význam zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
a příslušné vyhlášky Ministerstva kultury ČR a vládní nařízení, jimiž se prohlašuje ochrana
nemovitých a movitých kulturních památek, resp. zvláště chráněných území.
Jednotlivé komponenty české části statku a jejich nárazníkové zóny jsou podle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, chráněny jednak jako celá území (krajinné památkové
zóny, městské památkové zóny) a navíc jsou v nich chráněny i jednotlivé objekty (národní
kulturní památky, kulturní památky). Na území pěti komponent české části statku a jejich
nárazníkových zón se nachází více než 60 nemovitých kulturních památek, čtyři národní kulturní
památky (Rudá věž smrti, Královská mincovna v Jáchymově, Důl Mauritius v Hřebečné
a Blatenský vodní příkop, tři městské památkové zóny (Jáchymov, Krupka, Horní Blatná) a čtyři
krajinné památkové zóny (Jáchymov, Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Háj – Kovářská –
Mědník a Krupka). Tyto krajinné památkové zóny byly přitom vymezeny tak, aby zahrnuly
nejhodnotnější památky montánního charakteru a aby tak byla zajištěna jejich co nejúčinnější
ochrana. Součástí některé z krajinných památkových zón není pouze solitérní Rudá věž smrti,
která je svým charakterem specifická a je chráněna jako národní kulturní památka.
Části většiny komponent české části statku jsou rovněž chráněny i na základě zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Kromě obecné ochrany přírody
a krajiny, která poskytuje zákonnou ochranu celému území České republiky, definuje zákon šest
kategorií zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) s tím, že pro každé
z nich jsou určeny stupeň ochrany a podmínky jejího využívání. Vstupem ČR do Evropské unie
k 1. květnu 2004 byly navíc do zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
transponovány i základní předpisy EU z této oblasti (Směrnice Evropské rady 92/43/EHS
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice
2009/147/ ES o ochraně ptáků). Na jejich základě vznikla soustava chráněných území Natura
2000 zahrnující ptačí oblasti za účelem ochrany volně žijících ptáků (Special Protection Areas –
SPA) a evropsky významné lokality za účelem ochrany přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (Special Area of Conservation – SAC). Za celkovou přípravu
systému NATURA 2000 zodpovídá Ministerstvo životního prostředí ČR. V dalším textu jsou
shrnuty formy ochrany platné pro jednotlivé komponenty české části sériového statku.
1-CZ Hornická krajina Jáchymov
Komponenta a její nárazníková zóna požívá kombinovanou ochranu definovanou národními
předpisy o státní památkové péči, o ochraně přírody a krajiny a dalšími nařízeními. Celková
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ochrana území a jeho mimořádné univerzální hodnoty je na vysoké úrovni. K nejdůležitějším
formám ochrany patří:
Národní kulturní památky
Královská mincovna (v roce 2016 byl podán návrh na rozšíření památkové ochrany o sklepy
v domě mincmistra, které jsou součástí expozice muzea, a o objekt v proluce vedle mincovny
nazývaný Stará mincovna)
Městské památkové zóny
Městská památková zóna Jáchymov
Krajinné památkové zóny
Krajinná památková zóna Jáchymov
Kulturní památky


kostel sv. Jáchyma



kostel Všech svatých



kaple sv. Anny



radnice



Královská mincovna



měšťanské domy č. p. 2, 4, 8, 10, 11, 12, ev. č. 21, č. p. 33, 73, ev. č. 97, č. p. 117, 126,
127, 133, 134, 143, 145, 146, 270, 282, 292



děkanství č. p. 72



hrad Freudenstein



odvaly a pinky na žíle Schweizer



vyústění rudného dolu – štoly Nálezná



ústí štoly Leithund



důl Svornost (v přípravě)



Eliášské údolí (v přípravě)15



Latinská knihovna (v přípravě, jde o vzácnou sbírku pozdě středověkých a raně
novověkých tisků včetně originálů děl Agricoly a Mathesia, její část je v současnosti
uložena v muzeu Královská mincovna, od roku 2019 bude vystavena v novém muzeu na
radnici)16

Národní přírodní rezervace

15
16

Božídarské rašeliniště (jeho součástí je severní část nárazníkové zóny)

Bylo prohlášeno v roce 2018
Expozice byla otevřena v lednu 2020
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Další opatření:


Celé území komponenty je součástí chráněné oblasti přírodní akumulace vod Krušné
hory



Velká část komponenty leží v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje (zdroje vody
pro Léčebné lázně Jáchymov).

2-CZ Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Komponenta a její nárazníková zóna požívá vícenásobnou ochranu definovanou národními
předpisy o státní památkové péči, o ochraně přírody a krajiny a dalšími nařízeními.
K nejdůležitějším formám ochrany patří:
Národní kulturní památky:
Důl Mauritius v Hřebečné
Blatenský vodní příkop
Městské památkové zóny
Městská památková zóna Horní Blatná
Krajinné památkové zóny
Krajinná památková zóna Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Kulturní památky


Vlčí jámy



Cínový revír Hřebečná



Rudné doly na Bludné



Skarnový revír Zlatý Kopec – Kaff



Revír Zlatý Kopec – Hrazený potok



Sejpy u Božího Daru



kostel sv. Vavřince v Horní Blatné



kaple sv. Kříže v Horní Blatné



fara č. p. 2 v Horní Blatné



měšťanské domy ev. č. 1, č. p. 6, 28, 29, 113 a 127 v Horní Blatné



kostel Čtrnácti sv. pomocníků v Abertamech (v nárazníkové zóně)



vila č. p. 286 v Abertamech (v nárazníkové zóně)



kostel sv. Anny na Božím Daru (v nárazníkové zóně)



radnice na Božím Daru (v nárazníkové zóně)
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Národní přírodní rezervace


Božídarské rašeliniště

Přírodní rezervace


Přírodní rezervace Ryžovna

Evropsky významné lokality


Krušnohorské plató

Přírodní památky


Vlčí jámy

Další opatření:


Chráněná oblast přírodní akumulace vod Krušné hory



Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje (zdroje vody pro jáchymovské léčebné
lázně)

3-CZ Rudá věž smrti
Celá komponenta byla v roce 2008 prohlášena za národní kulturní památku České republiky,
a požívá proto nejvyšší stupeň ochrany z hlediska státní památkové péče. V roce 2013 byla
definována ochranná zóna národní kulturní památky, která je rozsahem identická
s nárazníkovou zónou komponenty.
Národní kulturní památky


Rudá věž smrti

4-CZ Hornická krajina Krupka
Komponenta a její nárazníková zóna požívá vícenásobnou ochranu definovanou národními
předpisy o státní památkové péči, o ochraně přírody a krajiny a dalšími nařízeními.
K nejdůležitějším formám ochrany patří:
Městské památkové zóny
Městská památková zóna Krupka
Krajinné památkové zóny
Krajinná památková zóna Krupka
Kulturní památky


hornická cesta z Krupky do Horní Krupky



historické haldy v revíru Knötel



štoly Barbora, Prokop, Václav a Večerní hvězda v důlním revíru Knötel
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Velká pinka na Komáří hůrce



důlní dílo Starý Martin (štola Starý Martin a štola Dürrholz) v revíru Steinknochen



hrad Krupka



kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou č. p. 93



kostel sv. Anny



kostel sv. Ducha



městské domy č. p. 21, 24 a 195



kaple sv. Wolfganga

Evropsky významné lokality:


Východní Krušnohoří

Ptačí oblasti


Východní Krušné hory

Další opatření:


Chráněná oblast přírodní akumulace vod Krušné hory

5-CZ Hornická krajina Mědník
Komponenta a její nárazníková zóna požívá vícenásobnou ochranu definovanou národními
předpisy o státní památkové péči, o ochraně přírody a krajiny a dalšími nařízeními.
K nejdůležitějším formám ochrany patří:
Krajinné památkové zóny


Krajinná památková zóna Háj – Kovářská – Mědník

Kulturní památky


kaple Neposkvrněného početí Panny Marie



štola Panny Marie Pomocné



štola Země zaslíbená

Evropsky významné lokality


Klínovecké Krušnohoří

Ptačí oblasti


Novodomské rašeliniště (v nárazníkové zóně)

Další opatření:


Chráněná oblast přírodní akumulace vod Krušné hory
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Shrnutí
Režimy památkové ochrany a ochrany přírody a krajiny nastavené na území všech komponent
české části sériového statku dávají záruku pro ochranu a zachování výjimečné světové hodnoty
sériového statku a jeho integrity a autenticity do budoucna. Zájmy památkové péče a ochrany
přírody se na území jednotlivých komponent a jejich nárazníkových zón vhodně doplňují a svým
spolupůsobením zvyšují ochranu statku. Tato ochrana je dále posilována zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který umožňuje obcím a krajům ve vzájemné
spolupráci rozhodovat o rozvoji jejich území a účinně kontrolovat provádění staveb i z hlediska
státní památkové péče.

6.4. Strategické dokumenty, plány rozvoje a dokumenty dokládající péči
o českou část statku
Pro zajišťování trvale udržitelného rozvoje území – měst, obcí a jejich obyvatel – využívá Česká
republika v oblastech péče o kulturní dědictví a podporu turismu koncepční materiály
strukturované podle základního územního členění republiky, na něž navazují koncepční
materiály krajů, měst a obcí. V detailu jsou tyto dokumenty popsány v kapitole 5.d.2 nominační
dokumentace, níže je uveden jen stručný přehled.

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků
z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020
a svým obsahem je závazná i pro jednotlivé programové dokumenty. Pro Českou republiku byly
vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Dohoda o partnerství byla schválena
Evropskou komisí 26. srpna 2014, její aktualizace byla Evropskou komisí schválena 13. dubna
2016. Na základě zkušeností z programového období 2007–2013 uvádí Dohoda o partnerství
mezi hlavními identifikovanými problémy také nedostatečné využití potenciálu kulturního
a přírodního dědictví.

Národní rozvojové priority
Základním strategickým dokumentem, který určuje oblasti, do nichž chce Česká republika
v programovém období 2014–2020 směrovat prostředky z evropských fondů, jsou Národní
rozvojové priority, které schválila vláda v srpnu 2011 svým usnesením č. 650. Národní rozvojové
priority navazují na Národní rozvojový plán 2007–2013. K hlavním cílům patří:





vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí a podpora konkurenceschopnosti České
republiky,
podpora inovací, výzkumu a vývoje,
fungující trh práce,
rozvoj vzdělávání,
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integrovaný rozvoj území a rozvoj páteřní infrastruktury,

Národní rozvojové priority jsou v souladu s cíli Strategie Evropa 2020, které byly vymezeny
v dokumentu Strategie 2020. Stěžejní význam přitom měly dokumenty pro implementaci
strategie Evropa 2020 na národní úrovni ČR, zejména Národní program reforem České
republiky (NPR) a Specifická doporučení Rady k NPR pro jednotlivé roky.

Politika územního rozvoje České republiky
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro
koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti
krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního
rozvoje Evropské unie. Určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování
v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii
a podmínky pro jejich naplňování a stanovuje republikové priority územního plánování v zájmu
zajištění udržitelného rozvoje území. Aktuálně je platná Politika územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, kterou schválila vláda 15. dubna 2015 usnesením č. 276. Mezi priority, jež
politika uvádí, patří rovněž ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Při územně plánovací
činnosti je třeba mj. vycházet z principu integrovaného rozvoje území, posilovat partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi, vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území
pro různé formy cestovního ruchu a vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu.

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 je základním koncepčním dokumentem v oblasti
regionálního rozvoje. Strategie slouží jako důležité východisko při přípravě programového
období 2014–2020 a je v souladu se strategickými dokumenty Evropské unie, zejména se
strategií Evropa 2020. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 byla schválena usnesením
vlády ČR č. 344 z 15. května 2013. Vymezuje čtyři hlavní prioritní oblasti:





regionální konkurenceschopnost,
územní soudržnost,
environmentální udržitelnost,
veřejná správa.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014–2020
Koncepce byla schválena usnesením vlády č. 220 ze dne 27. března 2013. Cestovní ruch je pro
období 2014+ nepodporovatelnou aktivitou, neboť EU podporu v této oblasti omezila, ale dílčí
operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů obsahují
aktivity, které budou mít synergický dopad na rozvoj cestovního ruchu. Strategická vize a cíle
pro cestovní ruch v České republice vycházejí z toho, že cestovní ruch je do značné míry
založen na malém a středním podnikání. Z toho také vyplývá systém priorit a podpůrných
opatření.
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Programové prohlášení vlády ze 14. února 2014
Programové prohlášení je jedním z klíčových dokumentů určujících směry a priority rozvoje
České republiky, včetně sektoru kultury, Vláda chce zajistit přímou vazbu mezi příjmy z turistiky
a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu a důsledně využít fondů Evropské unie a
norského finančního mechanismu na opravy památek. Vláda přijme zákon o kultuře a také nový
památkový zákon. Z těchto programových resortních priorit vlády České republiky vychází i
Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020.

Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020
Jde o doporučující dokument, který vymezuje obecné rámce pro podporu kultury v kontextu
politiky soudržnosti EU s ohledem na financování z ESIF v programovém období 2014–2020.
Dokument byl schválen 3. listopadu 2015 poradou vedení Ministerstva kultury ČR.

Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu
k zahraničí na léta 2013–2018
Koncepce zdůrazňuje cíl utvářet a posilovat obraz České republiky v zahraničí prezentací jejího
kulturního bohatství a péče o něj prostřednictvím kulturní výměny, a to jako země s vysoce
rozvinutou, bohatou a otevřenou kulturou. Vedle bilaterální spolupráce se sousedními státy
a s evropskými kulturními velmocemi zdůrazňuje koncepce nutnost udržovat a posilovat vysokou
úroveň spolupráce se světovými mezivládními organizacemi, zejména UNESCO a WIPO.
Spolupráci s UNESCO a v rámci jeho členství i spolupráci s dalšími zeměmi považuje
ministerstvo kultury za základ své multilaterální spolupráce.

Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)
Státní kulturní politika je základním strategickým dokumentem v oblasti rozvoje kultury České
republiky. Mezi priority, jež lze jmenovat ve vztahu k nominovanému statku, mj. patří:





modernizace infrastruktury pro poskytování veřejných kulturních služeb,
uchování kulturního dědictví a jeho využití pro rozvoj hospodářství a zvyšování
konkurenceschopnosti,
zefektivnění výkonu veřejné správy v péči o památkový fond,
provázání výnosů z cestovního ruchu s náklady na uchování kulturního dědictví.

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011–2016
Dne 20. července 2011 vláda ČR schválila Koncepci památkové péče v České republice na léta
2011–2016 a cíle, jichž chce památková péče v České republice dosáhnout. Z hlediska
komponent české části série jsou důležité zejména tyto cíle:


Kulturní památky – budování a rozvíjení památkového fondu;
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Památkově chráněná území – podpora a rozvíjení součinnosti orgánů státní správy,
krajů, obcí, odborné organizace státní památkové péče a vlastníků nemovitostí;
Ochrana kulturní krajiny – aktivní účast na implementaci Evropské úmluvy o krajině
Řešení nepředvídatelných událostí – zajištění možnosti operativně čerpat finanční
prostředky určené na obnovu kulturních památek po živelních katastrofách a podobných
událostech;



Monitoring památkového fondu – vybudování integrovaného systému s centrální správou
dat;



Kompenzace za omezení vlastnického práva – zavedení možnosti čerpání finančních
prostředků a daňových úlev pro vlastníky nemovitostí, které nejsou kulturní památkou,
ale nacházejí se v památkových rezervacích a zónách a jejich ochranných pásmech,



Podpora zpřístupňování památkových objektů, jejich propagace a rozšiřování nabídky
kulturních akcí.

Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020
Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2015–2020 byla schválena usnesením vlády č. 655
z 20. srpna 2015. Z konkrétních cílů se nominovaného statku dotýkají mj. tyto:



zlepšení systematické odborné péče o muzejní sbírky a účinnější podpora prezentace
kulturního dědictví,
podpora funkce muzeí v procesu uchování a prezentace statků nemateriálního kulturního
dědictví, podpora kulturního turismu,

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020
Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 vymezuje plán na realizaci
efektivní ochrany životního prostředí v České republice. Zaměřuje se na tyto tematické oblasti:
ochrana a udržitelné využívání zdrojů (patří sem například zajištění ochrany vod a zlepšování
jejich stavu či ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí), ochrana klimatu
a zlepšení kvality ovzduší, ochrana přírody a krajiny (patří sem například ochrana a posílení
ekologických funkcí krajiny, zachování přírodních a krajinných hodnot či zlepšení kvality
prostředí v sídlech) a bezpečné prostředí.

Dokumenty na regionální úrovni
V Karlovarském kraji a Ústeckém kraji jsou zpracovány komplexní koncepční dokumenty,
z nichž může vycházet další péče o krajinné památkové zóny, chráněná památková území sídel,
kulturní památky a některá další souvisící zájmová území a památkově cenné objekty
nominovaného statku, stejně jako prohlubování jejich zpřístupňování a služby pro návštěvnickou
veřejnost. Hlavní krajské dokumenty budou popsány níže.
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Koncepční materiály Karlovarského kraje
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014–2020
Pro nominovaný statek jsou důležitá zvláště opatření na podporu cestovního ruchu
a přeshraničních vztahů.

Koncepce kultury Karlovarského kraje na léta 2013–2020
Koncepce kultury obsahuje mj. vizi dalšího rozvoje kultury a postupy k jejich dosažení, přičemž
klade důraz i na využití kulturní nabídky v cestovním ruchu, vytváření podmínek pro existenci
místní kultury a zdůrazňuje význam celé kulturní oblasti pro rozvoj regionu. Navíc tato koncepce
zahrnuje i vztah mezi kulturou a hornickou kulturní krajinou Krušnohoří. Významným záměrem
koncepce je zřízení nové příspěvkové organizace Muzeum Královská mincovna Jáchymov jako
příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a tedy transformace současné jáchymovské
pobočky Muzea Karlovy Vary na plnohodnotnou organizaci s vlastním managementem.
Pobočkami nové příspěvkové organizace by měly být Muzeum Nejdek, Muzeum Horní Blatná
a Štola č. 1 v Jáchymově. Více viz kapitolu 7.3.

Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče Karlovarského kraje
Obsáhlá publikace Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji z roku 2006 podává
vyčerpávající přehled o památkovém bohatství Karlovarského kraje, dokumentuje současný stav
památkového fondu a jeho problémové oblasti a formuluje směřování památkové péče
v Karlovarském kraji a návrh opatření. Montánní dědictví je v koncepci uváděno jako významný
segment kulturního dědictví.

Koncepční materiály Ústeckého kraje
Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010–2020)
Aktualizovaná strategie je nejvyšším koncepčním dokumentem Ústeckého kraje. Priority a cíle
udržitelného rozvoje jsou řazeny do čtyř prioritních os, z nichž pro nominovaný statek má
význam zejména prioritní osa I (Efektivní ekonomika a zaměstnanost) s opatřeními pro rozvoj
infrastruktury a produktů environmentálně šetrného turistického ruchu, pro podporu využití
kulturních a technických památek a pro zvýšení objemu investic na obnovu kulturních
a technických památek.

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014–2020
Pro nominovaný statek jsou důležité následující priority a opatření:


priorita 2 (mj. podpora zřízení krajské databáze památkově cenných objektů, příspěvky
na projektovou přípravu regenerace památkově cenných objektů, asistenci, marketing
kulturních akcí, zachování a adekvátní využití architektonicky, historicky, kulturně
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i technicky cenných objektů a areálů),


priorita 5 (mj. využití potenciálu cestovního ruchu v ekonomickém rozvoji vybraných
venkovských oblastí, podpora rozvoje komunitního života a volnočasových aktivit obcí
a spolků

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014–2020
Mezi cíli v oblasti kultury uvádí dokument mj. přeshraniční spolupráci kulturních subjektů,
posílení vzdělávání a spolupráce v oblasti péče o kulturní dědictví, podporu akcí a aktivit se
zapojením více kulturních subjektů i využití potenciálu památek světového dědictví UNESCO pro
rozvoj kulturních tradic. V oblasti památkové péče je to pak například nezbytnost uchovávat
historické dědictví minulosti.

Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2015–2020
Zatímco obecnější, dlouhodobější vize je navržena s výhledem do roku 2025, konkrétnější návrh
priorit a opatření pracuje s návrhovým obdobím do roku 2020. Pro potřeby strategie rozvoje
cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015–2020 jsou stanoveny čtyři základní regiony cestovního
ruchu, jedním z nichž je Krušnohoří s pozůstatky průmyslové a hornické minulosti, které skýtají
značný návštěvnický potenciál.

Dokumenty na místní úrovni – územně plánovací dokumentace
Jedním z nejdůležitějších instrumentů pro zachování výjimečné světové hodnoty české části
sériového statku a pro jeho trvale udržitelný rozvoj jsou územní plány, které mají v České
republice povahu právního předpisu. Od 1. ledna 2013 platí v České republice podstatná
novelizace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která obcím mj.
ukládá aktualizaci územně plánovací dokumentace. Do aktualizací stávajících i do nově
vznikajících územních plánů je postupně promítána památková ochrana území komponent
a jednotlivých objektů statku.

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
Z platných zásad, vydaných dne 16. 9. 2010 zastupitelstvem Karlovarského kraje, vyplývají pro
specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu Jáchymovsko následující požadavky.



lázeňství, soustředěné v Jáchymově, je jednou z trvalých rozvojových funkcí území;



v území budou preferovány šetrné formy rekreace, zejména pěší turistika, cykloturistika,
běh a turistika na lyžích;
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ve volné krajině nebude povolována výstavba nových staveb pro rekreaci, s výjimkou těch
staveb, které nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a budou mít výrazný přínos
pro oživení cestovního ruchu nebo zvýšení zaměstnanosti;



rozvíjet horská rekreační střediska a zařízení pro rekreaci letní, aby se omezila sezónnost
návštěvnosti;



podporovat chalupářství jako formu údržby stavebního fondu původních venkovských
sídel a oživení venkovského prostoru;



chránit les jako základní potenciál této oblasti.

Územní plán sídelního útvaru Jáchymov
Územní plán, schválený usnesením zastupitelstva Města Jáchymov ze dne 24. 6. 2009, řeší
především zastavěnou část města Jáchymov a územní rozvoj v částech Suchá, Mariánská
a Neklid – Klínovec, nacházejících se mimo komponentu Jáchymov, kde jsou navrhovány plochy
pro výstavbu objektů pro individuální a smíšené bydlení, pro smíšenou rekreaci a pro rekreační
aktivity se zaměřením na zimní sporty. Hlavní zásadou koncepce rozvoje území je ochrana
dochované historické urbanistické struktury v Jáchymově i ostatních sídlech a zachování hodnot
přírodního a životního prostředí obce v souladu s rozvojem nosné funkce řešeného území, jíž je
cestovní ruch a lázeňství. Aktualizace územního plánu by měla proběhnout v roce 2017.

Územní plán města Horní Blatná
Základním předpokladem dalšího rozvoje města je podle územního plánu z roku 2003 ochrana
dochované historické urbanistické struktury, která je nositelem hodnot území. Území katastru
města Horní Blatná je řešeno jako území s převažující obytnou funkcí, s potenciálem pro rozvoj
a rozšíření drobné výroby a služeb, bydlení venkovského typu a rekreačního bydlení
a sportovně rekreačních ploch s převahou zeleně. Město Horní Blatná zahájilo přípravu nového
územního plánu, ve kterém již budou zapracovány aktivity související s nominací statku
a ochrana montánní krajiny v souladu s principy památkové péče, Podle zadání změny č. 1
územního plánu, které zastupitelstvo města schválilo 20. května 2013, budou v území mj.
preferovány šetrné formy rekreace, ve volné krajině nebude povolována výstavba nových staveb
pro rekreaci (kromě staveb výrazně přínosných a neovlivňujících negativně životní prostředí)
a bude podporován rozvoj horských středisek a zařízení pro letní rekreaci v zájmu omezení
sezónnosti návštěvnosti. Plán bude preferovat zachování památkového fondu a tvorbu
podmínek rozvoje cestovního ruchu.

Územní plán města Abertamy
Územní plán, přijatý zastupitelstvem města Abertamy 15. září 2011, řeší území města Abertamy,
k němuž patří i osada Hřebečná, jako polyfunkční území, které se bude rozvíjet jako převážně
obytně obslužné místo se zaměřením na pobytové a sportovně rekreační aktivity. Územní plán
již počítá s aktivitami, které korespondují s nominací statku: plánováno je například zřízení
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muzea hornické činnosti na Hřebečné. Rozvoj ostatního občanského vybavení je výrazně
zaměřen na služby v cestovním ruchu. Severní svah Plešivce (mimo komponentu a její
nárazníkovou zónu) bude rozvíjen jako komplexní středisko zejména zimních sportů (Skiareál
Plešivec) s obslužným zázemím. Změna č. 1 územního plánu, schválená v lednu 2014, navrhuje
v kulturní krajině plochy zemědělské a plochy smíšené nezastavěného území, které ruší dříve
schválené rozvojové plochy nebo jejich části a navrací území zpět do nezastavěné kulturní
krajiny, dále změna chrání kulturní hodnoty území, zejména nemovité kulturní památky,
architektonicky a historicky významné stavby, zachovanou urbanistickou strukturu města
Abertamy a sídla Hřebečná. Změna respektuje dochované zemědělské usedlosti a chrání
přírodní hodnoty území. Dále se v ní nově objevuje ustanovení, že veřejná prostranství v okolí
nemovitých kulturních památek nebudou zastavována stavbami, které by znehodnocovaly
průhledy a dálkové pohledy na památky.

Územní plán sídelního útvaru Boží Dar
Územní plán (závazná vyhláška obce Boží Dar č. 2/1996 ze dne 22. 5. 1996, jíž se vymezují
závazné části Územního plánu sídelního útvaru Boží Dar) vymezuje rozvoj města Boží Dar jako
souvisle urbanizovaného celku se samostatně urbanizovanými částmi Ryžovna, Zlatý Kopec
a Český Mlýn. Územní plán stanoví, že ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo
samoty, s výjimkou usedlostí budovaných za účelem obhospodařování zemědělského nebo
lesního půdního fondu. V současné době je zpracováván nový územní plán, v němž již budou
zaneseny aktivity, které korespondují s nominací statku a příslušnými zájmy památkové péče.
Město Boží Dar se bude nadále rozvíjet jako významné centrum zimních i letních sportů,
v souladu s tím je největším investičním projektem města pro období 2014–2020 regenerace
vrcholu nejvyšší hory Krušných hor Klínovce (mimo území komponenty a její nárazníkové zóny).
Město má aktuálně zpracován strategický dokument „Rozvojové projektové záměry města Boží
Dar 2014–2020 a dále“, jenž obsahuje záměr rekonstrukce objektu bývalé celnice na Muzeum
Krušných hor a Společné česko-německé informační centrum nebo zpřístupnění štoly
Kohlreuter ve skarnovém revíru Zlatý Kopec veřejnosti.

Integrovaný plán rozvoje města Krupka
Město Krupka má významný potenciál daný nejen výhodnou polohou mezi městy Teplice a Ústí
nad Labem a blízkostí všech hlavních tranzitních dopravních systémů, ale i historickou,
památkovou a rekreační hodnotou svého území. To vše poskytuje dobré zázemí pro rozvoj
cestovního ruchu. Nový územní plán města Krupky byl schválen zastupitelstvem města
22. dubna 2014. Jeho cílem je vyvážený rozvoj kompaktní zástavby, přičemž sleduje mj. tyto
zásady:


vzhledem k historickým památkovým hodnotám a krajinnému rázu horské oblasti
Krušných hor rozvinout plochy pro rekreaci, sport a cestovní ruch v letních i zimních
měsících,
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zachovat přírodní a historické hodnoty území – cennou urbanistickou strukturu
v památkové zóně města, architektonicky hodnotné a památkově chráněné objekty,
archeologicky významná území.

Rozvoj je směřován především do jižní části města (mimo komponentu a její nárazníkovou
zónu). V území jsou navrhována pouze taková opatření, která nemají negativní vliv na území
NATURA 2000, nejsou navrhovány žádné změny využití území, které by mohly mít negativní vliv
i na další přírodně hodnotná území. Zvláštní pozornost v severní části území je věnována
ochraně přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.

Územní plán obce Měděnec
Územní plán, schválený usnesením zastupitelstva obce z 3. 10. 2012, počítá se zachováním
historických hodnot v současné zástavbě (mimo vlastní komponentu a její nárazníkovou zónu).
Konstatuje, že částečně zachovanou strukturu obce je třeba chránit a podle možností postupně
resuscitovat. Rovněž je kladen důraz na ochranu významných součástí obrazu krajiny (dálkové
panoramatické výhledy do podkrušnohorské pánve z hrany krušnohorské náhorní plošiny,
dominanta obce a širokého okolí, vrch Mědník s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie).
Územní plán nepřipouští na území obce větrnou energetiku ani fotovoltaické elektrárny. Územní
plán respektuje vymezení krajinné památkové zóny Háj – Kovářská – Mědník, která zajišťuje
ochranu kulturních hodnot. Na území komponenty Vrch Mědník není plánována žádná výstavba,
sídelní části v územním obvodu obce v nárazníkové zóně komponenty se budou rozvíjet jako
aglomerace malých sídel s trvalou i rekreační obytnou funkcí a s plochami pro zařízení a aktivity
rekreace a cestovního ruchu.

Územní plán města Loučná pod Klínovcem
Územní plán města Loučná pod Klínovcem byl vydán 19. 11. 2015 na základě usnesení
zastupitelstvo č. 4 U 14/5. Návrh ponechává východní partii správního území, kde se
v nárazníkové zóně nominovaného statku nachází objekt historické vápenky, prakticky beze
změn, v režimu přírodních ploch.

Dokumenty dokládající péči o českou část statku
Dokumentace hodnot statku a jeho ochrana z hlediska státní památkové péče a ochrany přírody
a krajiny je předmětem velkého množství odborných studií a publikací, jejichž alespoň základní
výčet je uveden v přehledu literatury (kap. 7e hlavní části nominační dokumentace). Na tomto
místě lze jmenovat alespoň některé z těchto studií.

Montánní dědictví


Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří s výchozími body Krupka, Hora
Svaté Kateřiny, Jáchymov (Urban M a kol., 2011): studie shrnující historii hlavních rudních

129

Management Plan 2013–2021








revírů české části Krušných hor s důrazem na komponenty české části statku
a dokumentující hlavní objekty zdejšího montánního a architektonického dědictví.
Zhodnocení a doplnění rozpracovaných návrhů montanistických objektů na prohlášení za
kulturní památky v Krušných horách (Večeřová V., 2012) – detailní montánně-historický
průzkum na území komponent české části statku zaměřený na zjištění způsobu otvírky
a těžby zdejších ložisek a způsob vyměření středověkých důlních polí ve vazbě na krupecký
a jáchymovský horní řád.
Montánní památky na lesních pozemcích statku „Hornická kulturní krajina
Krušnohoří/Erzgebirge" nominovaného na zápis na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO (Urban M., Malina O., Nesrsta M, 2014) – nové zmapování a popis montánních
památek české části statku s využitím detailních lidarových map a terénního průzkumu.
Důl Mauritius v Hřebečné: Stavebně-historický průzkum (Nesrsta M., Urban M., Weber N.,
2015)
Jáchymov-Joachimsthal (Hloušek J., 2016): rozsáhlá monografie, pojednávající o historii
Jáchymova a těžby v jáchymovském rudním revíru, geologii a mineralogii revíru, báňské
legislativě, mincovnictví aj., se detailně věnuje i popisu jáchymovské hornické krajiny
a jednotlivých montánních památek.

Architektonické dědictví a památková péče










Industriální topografie Ústecký Kraj, Industriální topografie Karlovarský kraj (Valchářová V.
a kol., 2011, Dvořáková Dita a kol., 2011) – rozsáhlé monografie mapující rozsah a stav
industriálního dědictví v severozápadních Čechách včetně všech komponent české části
statku
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1.–8. díl (Kuča K., 1996–2011):
Osmisvazková encyklopedie pojednávající o historickém a architektonickém vývoji měst
v České republice včetně všech měst na území české části statku
Jáchymov, revitalizace Hornického náměstí – (studentské práce z tematického celku
„Revitalizace a rehabilitace památkově chráněných částí měst a vesnic, Fakulta architektury
ČVUT, Ústav památkové péče a renovací – Ateliér Girsa, 2010, 2012). Projekty revitalizace
historického centra Jáchymova, usilující o pozitivní proměnu a oživení památkově chráněné
lokality
Horní města Krušných hor (Urban M. a kol., 2014, 2015) – dvoudílná encyklopedická
publikace věnující se historii horních měst v české části statku s důrazem na báňskou historii
a dochované montánní památky
Historie stavebního vývoje a architektury města Jáchymova (Zeman L., 2016) – monografie
věnující se urbanistickému a architektonickému vývoji Jáchymova a popisu jeho
architektonického dědictví

Ochrana přírody a krajiny



Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Východní Krušné hory (Bejček V. a kol.,
2009)
Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská
(Brejšková L. a kol., 2009)
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Chráněná území ČR, sv. Ústecko (kolektiv autorů, 1999)
Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (kolektiv autorů, 2009)

6.5. Dostupnost a dopravní infrastruktura
Krušné hory tvoří hraniční pásmo mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
a pro návštěvníky jsou komponenty české části statku dobře dostupné z obou stran hranice.
Hlavní roli přitom hraje silniční doprava, neboť více než dvě třetiny návštěvníků Krušných hor
míří do této oblasti osobními auty, ostatní formy dopravy mají jen menší význam. Vnější
dopravní napojení komponent série lze hodnotit jako kvalitní, dopravní infrastruktura na území
komponent je i přes zdejší hornatý reliéf a nižší osídlenost krajiny na přijatelné úrovni. Odlehlejší
části některých komponent jsou nicméně přístupné pouze pěšky nebo na kole.

Letecké spojení
Návštěvníci ze vzdálenějších zemí mohou pro návštěvu Krušných hor využít zejména
mezinárodní letiště v Praze a Drážďanech, odkud se dá do Krušných hor snadno dopravit
pozemní individuální nebo veřejnou dopravou za 2–3 hodiny (z Prahy) nebo 1–2 hodiny
(z Drážďan).17

Automobilové spojení
Česká část Krušných hor je snadno přístupná několika dálkovými silničními tahy z Prahy ve
směru na Teplice a Ústí nad Labem (dálnice D8), Chomutov (silnice I/7) či Karlovy Vary (silnice
I/6), při úpatí Krušných hor probíhá významný silniční tah Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy
Vary (I/13) s pokračováním do Chebu a Spolkové republiky Německo (rychlostní silnice R6). Na
tyto hlavní dálkové tahy pak navazují ve směru do hor další silniční komunikace I. třídy, popř.
komunikace nižší kategorie. Vzhledem k historicky velmi hustému osídlení Krušných hor jsou
místními komunikacemi zpřístupněna i všechna výše položená území. Hustota a prostupnost
silniční sítě je na velmi přijatelné úrovni, u silnic nižší kategorie je však třeba někdy počítat
s nižší kvalitou povrchu, což souvisí s náročnými klimatickými podmínkami a napjatostí rozpočtů
krajů a obcí na údržbu silnic. Na hřebeni Krušných hor se nachází několik silničních hraničních
přechodů do Saska; na území nárazníkových zón komponent české části statku a v jejich
blízkém okolí jde o přechody (od západu k východu) v Potůčkách, na Božím Daru, ve Vejprtech,
Hoře Sv. Šebestiána, Moldavě, Cínovci a Petrovicích, kromě těchto přechodů je zde i několik
dalších přechodů pro pěší a cyklisty. Hraniční kontroly se vzhledem k příslušnosti České
republiky k Schengenskému prostoru Evropské unie neprovádějí.

17

Menší letiště se nachází i v Karlových Varech, jež slouží v současnosti především pro klienty západočeských lázní z Ruské federace.

131

Management Plan 2013–2021

Možnosti parkování
Na území všech komponent české části statku a jejich nárazníkových zón, popř. v jejich blízkosti
se nacházejí možnosti většinou bezplatného parkování s dostatečnou kapacitou. Velká
parkoviště v poslední době vybudovala například města Boží Dar a Abertamy, kapacita
parkování byla rozšířena v souvislosti s úpravou horní části náměstí v Jáchymově, v Horní
Blatné, Měděnci a Krupce existují dostatečné kapacity přímo v obcích. V současné době plánuje
město Jáchymov výstavbu dalšího parkoviště v těsném sousedství území komponenty, město
Abertamy má již zpracovaný plán na výstavbu parkoviště v blízkosti dolu Mauritius na Hřebečné,
nové parkoviště na území komponenty chystá rovněž město Krupka. Při respektování
dopravních předpisů lze navíc parkovat i na dalších místech, která nejsou oficiálními parkovišti.

Autobusové spojení
Po stejných silničních tazích jako v případě osobní automobilové dopravy jsou Krušné hory
přístupné i prostřednictvím veřejné autobusové dopravy. Kromě páteřních spojů spojujících
krajská a okresní města lze využít i poměrně rozsáhlou síť místních autobusových linek, které
ovšem slouží primárně pro dopravu místních obyvatel.

Vlakové spojení
Z pohledu železniční dopravy představuje hlavní osu pro přístup do východní části Krušných hor
trať z Prahy do Děčína a dále do Drážďan, pro přístup do západní části Krušných hor pak
železniční trať z Prahy do Chomutova, která se v Chomutově napojuje na hlavní
podkrušnohorský tah z Ústí nad Labem do Karlových Varů a dále do Chebu a SRN.
Z podkrušnohorského tahu se odpojují směrem do hor některé místní turisticky atraktivní
železniční tahy, z nichž pro dostupnost komponent série má největší význam trať Chomutov –
Měděnec – Vejprty, pokračující dále do SRN, a trať Karlovy Vary – Horní Blatná – Potůčky
rovněž s přechodem do SRN.

Turistické stezky a cyklostezky
Krušné hory jsou protkány hustou sítí značených turistických tras pro pěší a cyklisty18, které
přivádějí turisty na všechny důležité lokality s přírodními či kulturními zajímavostmi. Základní
turistickou i cyklistickou trasou je červeně značená Krušnohorská magistrála sledující v délce
242 km celý hřeben Krušných hor, na niž se napojuje řada dalších tras pro pěší, cyklisty i lyžaře.

18

Pěší turistické trasy jsou v České republice již od roku 1889 značeny barevnými pásovými značkami, od roku 1997 jsou barevnými
pásy značeny rovněž trasy pro lyžaře a cyklisty. Síť značených tras, vedoucích převážně mimo hlavní komunikace nebo terénem, pokrývá
beze zbytku celé území republiky a je hodnocena jako nejlepší v Evropě.
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6.6. Zařízení pro návštěvníky
Vzhledem k odlišnému charakteru jednotlivých komponent nominovaného sériového statku,
které se zčásti nacházejí na územích s výraznou turistickou funkcí, ale zčásti i ve volné přírodě,
se výrazně liší jejich návštěvnost i úroveň návštěvnické infrastruktury. V důsledku těchto rozdílů
není možné uvést přesná statistická data o počtu návštěvníků jednotlivých komponent, zvláště
pak, jde-li o volně přístupná místa (viz kapitolu 5.h.2 v hlavní části nominační dokumentace).
V budoucnu budou počty návštěvníků pravidelně sledovány na roční bázi jako součást
monitoringu nominovaného sériového statku a pravidelně vyhodnocovány tak, aby bylo možné
včas reagovat na případné změny.

Přehled zařízení pro návštěvníky v jednotlivých komponentách české části statku
1-CZ Hornická krajina Jáchymov
Jáchymov je významným centrem zimních a letních sportů a turistiky a je kromě toho
i vyhledávaným lázeňským střediskem s více než stoletou tradicí. Vedle početných zařízení
sloužících návštěvníkům k provozování zimních sportů jsou z pohledu nominace statku důležitá
zejména následující zařízení a turistické cíle.
Informační centrum Jáchymov
Infocentrum poskytuje návštěvníkům města a jeho okolí základní turistické informace a rady,
například o kulturních památkách a hodnotách města a jeho okolí, o aktuálních kulturních
a sportovních akcích, možnostech ubytování a stravování, o službách pro motoristy, možných
výletech do okolí aj. K prodeji je zde velký výběr map, publikací o Jáchymovu a Krušných
horách, upomínkových předmětů aj., návštěvníci se zde mohou připojit k internetu. Od roku
2011 se návštěvnost infocentra pohybuje kolem 15 000 – 17 000 osob ročně, přesto jsou
kapacity střediska stále více než dostatečné.
Ubytování a stravování
Jáchymov má dostatečnou ubytovací kapacitu pro návštěvníky tvořenou zhruba 30 hotely
a penziony. Náročnější návštěvníci mohou rovněž využít hotelovou kapacitu Léčebných lázní
Jáchymov. Stravovací kapacita se ve městě v posledních letech zlepšila, přesto však není
dostatečná.
Turistické cíle
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
Renesanční objekt Královské mincovny Jáchymov z roku 1534 je sídlem jáchymovského muzea
od roku 1964. Stálá, celoročně otevřená expozice muzea, vybudovaná nově v roce 2005
a rozšířená v pozdějších letech, je věnována dějinám města, nerostnému bohatství Jáchymova
a dolování stříbra a vypovídá o době největšího rozkvětu jáchymovské těžby, ražby mincí
(tolarů) a kultury v období renesance i o těžbě uranu po 2. světové válce. Připomíná také
působení otce geologie Georgia Agricoly a dalších významných osobností jáchymovské historie.
Mineralogická expozice byla v roce 2016 rozšířena o řadu extrémně vzácných jáchymovských
mínerálů z pozůstaloasti J. Hlouška. Součástí prohlídkové trasy je i rozsáhlé podzemí s novou
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expozicí hornictví a modelem mincovny. Návštěvnost se v posledních letech pohybuje kolem
10 000 osob za rok (v roce 2015 to bylo 9 834 osob), kapacita muzea však stále není plně
využita.
Štola č. 1
Štola č. 1, vyražená v letech 1952–1953 k těžbě uranových rud, byla po náročných
zabezpečovacích pracích zpřístupněná v roce 2008 pro veřejnost, provozuje ji Muzeum Sokolov
a pro návštěvníky je otevřena od května do října. K vidění jsou zde ukázky důlní razicí, dopravní
a zabezpečovací techniky, v roce 2012 se návštěvníkům otevřel pohled i do unikátních
historických dobývek na stříbrné žíle Jan Evangelista ražených od 16. století. V roce 2016 bylo
dobudováno nové zázemí pro návštěvníky a byl rozšířen hornický skanzen u štoly o repliky
oplocení a strážní věže z doby existence tábora nucených prací. Návštěvnost štoly má od jejího
otevření v roce 2008 vzestupný ráz, v roce 2015 si ji prohlédlo 7 566 lidí, z nichž jednu třetinu
tvořili návštěvníci z Německa, popř. i jiných zemí. Vzhledem k tomu, že návštěvnická kapacita
přesahuje 30 000 osob ročně, nehrozí ani při očekávaném dalším vzestupu počtu návštěvníků
její naplnění.
Kostel Všech svatých
Nejstarší stavební památka Jáchymova z roku 1516 s oltářem z dílny Lucase Cranacha a epitafy
významných jáchymovských těžařů a mincmistrů, slouží v současnosti k pořádání výstav,
divadelních představení a dalších kulturních akcí, pravidelné prohlídky s odborným výkladem
pořádá jáchymovské informační a kulturní centrum. V roce 2015 navštívilo kostel 588 osob.
Kostel sv. Jáchyma
Kostel z let 1534–1540, po požáru v roce 1873 pseudogoticky opravený v letech 1874–1876, je
přístupný v době církevních bohoslužeb (1x týdně), v neděli a v době církevních svátků. Dvakrát
do měsíce probíhají komentované prohlídky.
Hrad Freudenstein
Areál šlikovského hrádku postaveného v letech 1516–1517 je volně přístupný, z centra města
k němu vede turistické značení.
Naučná stezka Jáchymovské peklo
Naučná stezka s délkou zhruba 8,5 km a 12 zastávkami je zaměřena především na těžbu
uranových rud po 2. světové válce a připomíná utrpení politických vězňů internovaných
v jáchymovských pracovních táborech. Na každé zastávce je umístěna informační tabule.
Naučná stezka O radonu
V roce 2011 vybudovaná naučná stezka o délce cca 3 km poskytuje na devíti tabulích informace
o plynném prvku radonu, jeho výskytu a působení a prevenci před jeho účinky.
Léčebné lázně Jáchymov
Jáchymovské lázně, první radonové lázně na světě, které se nacházejí v blízkosti komponenty,
se již více než 100 let zaměřují především na úspěšnou léčbu chronických onemocnění
končetin. V současnosti jsou privátně vlastněné Léčebné lázně Jáchymov jedním z největších
podnikatelských subjektů v západním Krušnohoří, ročně obslouží na 20 000 klientů z celého

134

Management Plan 2013–2021

světa. V posledním desetiletí mají zásadní vliv také na rozvoj města, především jeho lázeňského
území v jižní části (mimo komponentu a její nárazníkovou zónu). Kromě léčebných pobytů
a ubytovací kapacity nabízejí lázně návštěvníkům i řadu možností kulturního, sportovního
a turistického vyžití.

2-CZ Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Města Abertamy, Horní Blatná a Boží Dar (z nichž Horní Blatná je součástí komponenty a obě
další leží v její nárazníkové zóně) jsou významnými turistickými středisky a tomu odpovídá
i jejich turistická infrastruktura.
Informační střediska
Ve všech třech jmenovaných sídlech jsou pro návštěvníky k dispozici informační centra,
podávající informace o hodnotách území a o možnostech ubytování a stravování, o možnostech
turistického, sportovního či kulturního vyžití či o možnostech přepravy. Lze zde také získat mapy
a místopisné publikace. Infocentrum v Abertamech je otevřeno celoročně s výjimkou pondělí
a úterý, infocentrum v Horní Blatné je otevřeno ve všední dny od června do srpna, celoročně
otevřené infocentrum v Božím Daru je vybaveno i snímací technikou umožňující přesnou
evidenci návštěvníků – v roce 2015 jich zde bylo 103 815.
Ubytování a stravování
V Božím Daru bylo v roce 2015 ve více než 50 ubytovacích zařízeních k dispozici 1 500 lůžek
a na 20 restaurací. Více než 15 hotelů a penzionů se nachází také v Abertamech s Horní Blatné.
Ubytovací a stravovací kapacity se postupně rozšiřují a lze je považovat za dostačující
i s ohledem na očekávaný nárůst návštěvníků v příštích letech.
Turistické cíle
Muzeum Horní Blatná
Stále expozice muzea, umístěného v barokním měšťanském domu z poloviny 18. století, se
věnuje dějinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí Horní Blatné a Božího Daru, jsou zde
ukázky místních minerálů, cínového nádobí a modelů důlní techniky a rovněž velkoplošný model
Horní Blatné19. Muzeum, které do roku 2013 bylo pobočkou Muzea Karlovy a od roku 2014 je ve
správě města Horní Blatná, je otevřeno od května do září od středy do neděle, v roce 2016 jím
do září prošlo 813 návštěvníků.
Muzeum Boží Dar
Expozice vlastivědného muzea Boží Daru, umístěná ve stejné budově jako městský úřad
a infocentrum, pojednává o historii města a životě zdejších lidí v minulosti, o dobývání rudních
surovin a těžbě rašeliny, jsou zde vystaveny i vánoční betlémy a památky na pobyt slavného
řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise, který na Božím Daru po určitou dobu žil. Muzeum je
otevřené celoročně kromě pondělí a úterý.

19

V roce 2018 byla zřízena nová expozice věnovaná historii místního hornictví a města Horní Blatná
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Minimuzeum hornictví v osadě Hřebečná
V soukromém objektu v domě č. p. 20 v osadě Hřebečná je umístěno celoročně přístupné malé
muzeum s výstavkou nerostů z Krušných hor i jiných lokalit, důlních lamp, uniforem a dalších
předmětů s hornickou tematikou.
Prohlídkové doly
Štola Kryštof dolu Mauritius na Hřebečné
Historická štola Kryštof z 16. století, součást národní kulturní památky Důl Mauritius, byla pro
veřejnost otevřena v roce 2015, vlastníkem je město Abertamy a provozovatelem Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Štola dokumentující techniky dobývání cínových rud od 16. do
18. století, je přístupná denně od května do září, v roce 2017 ji navštívilo téměř 4 000 osob .
Štola Johannes na Zlatém Kopci
Historická štola Johannes z 16. století, chráněná jako kulturní památka, byla pro veřejnost
otevřena v roce 2015, vlastníkem je město Boží Dar a provozovatelem Montanregion Krušné
hory – Erzgebirge, o.p.s20. Štola, dokumentující dobývání rud železa, cínu a mědi z tvrdých
skarnových hornin, je přístupná denně od května do srpna, v roce 2017 ji navštívilo 1 100 osob .
Naučné stezky
Komponenta obsahuje hustou síť odborně koncipovaných naučných stezek podávající
informace o hodnotách celého území.
Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy
Okružní naučná stezka o délce necelých 5 km se 7 zastávkami vybavenými informačními
tabulemi v češtině a němčině seznamuje návštěvníky s hlavními památkami po dolování cínu
v okolí Horní Blatné.
Naučná stezka Blatenský příkop
Trasa naučné stezky dlouhé téměř 12 km vede podél Blatenského vodního příkopu unikátní
technické památky z poloviny 16. století. Na 22 zastávkách se lze seznámit se zajímavými
objekty vybudovanými na příkopu, ale také získat informace o ryžování cínovce, lesnictví či
místní floře a fauně.
Naučná stezka Hřebečná
Čtyři kilometry dlouhá naučná stezka s 9 zastávkami přibližuje návštěvníkům historii hornické
osady Hřebečná s důrazem na představení pozůstatků po dolování cínu.
Plešivecká naučná stezka
Osm kilometrů dlouhá naučná stezka s 8 zastávkami vede částečně územím nárazníkové zóny
komponenty, kde seznamuje návštěvníky mj. s historií těžby stříbrných a uranových rud
v Abertamech (nárazníková zóna).

20

Od roku 2018 provozuje štolu město Boží Dar.
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Naučná stezka Bludná
Stezka, která byla otevřena v roce 2013, navazuje na na NS Hřebečná a seznamuje návštěvníky
s horskou přírodou mezi Hřebečnou a Bludnou a historií dolování cínových a železných rud na
Bludné, informace o jednotlivých lokalitách jsou přístupné pomocí QR kódů.
Naučná stezka Boží Dar – Zlatý Kopec (naučná stezka štoly Johannes)
Okružní naučná stezka s délkou přes 21 km a 14 informačními tabulemi seznamuje návštěvníky
s hornickými, přírodními a místopisnými pamětihodnostmi včetně důlních revírů Zlatý Kopec –
Kaff a Zlatý Kopec – Hrazený potok.
Naučná stezka Božídarské rašeliniště
Naučná, 3,2 km dlouhá stezka Božídarské rašeliniště vede částí Národní přírodní rezervace
Božídarské rašeliniště, a to převážně po povalových chodnících, které zajišťují jak bezpečnost
turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází. Na trase
stezky je rozmístěno 12 informačních tabulí, které pojednávají mj. o prostředí a zvláštnostech
rašeliniště a o historii těžby rašeliny v Krušnohoří.
Ježíškova cesta
Boží Dar, nejvýše položené město střední Evropy, je v České republice známý jako Ježíškovo
městečko: působí zde Ježíškova pošta, která před Vánocemi rozesílá po celé zemi dopisy
orazítkované symbolem Ježíška, a v roce 2007 zde byla otevřena i Ježíškova cesta, nabízející
malým i větším dětem mnoho zajímavých zážitků. Cesta má 13 zastávek a je dlouhá 5,6 km
(krátký okruh) nebo 12,9 km. Počet návštěvníků každoročně stoupá, v roce 2011 jich bylo
17 292.
Sasko-česká Stříbrná stezka (Silberstrasse)
Sasko-česká Stříbrná stezka vede napříč Krušnými horami z Zwickau až do Drážďan a prochází
lokalitami na saské i české straně Krušných hor, jež spojuje hornická tradice, která je základem
současného bohatství Krušných hor.

3-CZ Rudá věž smrti
Na území komponenty se zatím nenacházejí speciální zařízení pro návštěvníky21, jejich zřízení
je plánováno v budoucnu (viz návrhovou část Management Planu). Stravovací, ubytovací
a zdravotní služby jsou dostupné v blízkém městě Ostrov (3 km), při jehož severním okraji areál
věže leží, popř. v Jáchymově (5 km).

4-CZ Hornická krajina Krupka
Město Krupka se dlouhodobě orientuje na rozvoj turistického ruchu spojeného s historií města
a zdejších hornických tradic. Kapacita turistických služeb je v současnosti na přijatelné úrovni.
Informační centrum
21

Od roku 2020 jsou pořádány pravidelné prohlídky, nutná je předchozí registrace
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Informační a turistické centrum se nachází v části Krupka – Bohosudov v budově městského
úřadu, mimo území komponenty, zhruba 2 km jižně. Turistům rovněž slouží nedaleká Směnárna
a infocentrum H+W. Zařízení poskytují celoročně informace o zajímavostech, ubytování
a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí, lze si zde koupit řadu prospektů, map
a publikací s přímou vazbou na komponentu. V roce 2018 bude v rámci projektu ArchaeoMontan
2018 otevřeno nové infocentrum v historickém jádru města22.
Ubytovací služby
Přímo ve městě Krupka nabízí ubytování 7 hotelů a penzionů různé kategorie, další možnosti
ubytování existují v nedalekém lázeňském městě Teplice a na dalších místech.
Turistické cíle
Prohlídková štola Starý Martin
Štola Starý Martin je jedním z nejvíce navštěvovaných turistických cílů v Krupce, ročně ji
v posledních letech navštěvuje okolo 5 000–6 000 osob. Prohlídková trasa měří zhruba 1 km
a s odborným výkladem trvá cca 45 minut. Pro návštěvníky je k dispozici velké parkoviště
u štoly, zázemí pro čekající na prohlídku zahrnuje místnost s výstavkou hornických potřeb
a propagačními materiály o městě Krupka. Průvodci zajišťují prohlídku s výkladem i v němčině,
anglicky mluvícím turistům je k dispozici výklad na infotabuli před štolou. Na volném prostranství
v areálu štoly se nachází venkovní muzeum historické i současné důlní techniky. Prohlídky
probíhají celoročně, v květnu až říjnu každý den, od listopadu do dubna od čtvrtka do neděle.
Hrad Krupka
Historický areál hradu Krupka, nabízející i jedinečné pohledy na historické jádro města, si lze
prohlédnout i s využitím průvodcovských služeb, které jsou k dispozici v červenci a srpnu. Počet
návštěvníků, kteří využívají průvodcovské služby, se pohybuje okolo 2 500, celková návštěvnost
volně přístupného areálu je mnohem vyšší, není však statisticky podchycena. Návštěvníkům
hradu slouží nově upravená restaurace Červený hrádek nacházející se v bývalé budově horního
úřadu
Muzeum Krupka
Muzeum sídlí v jednom z historikcých domů na náměstí Krupky, je pobočkou Regionálního
muzea v Teplicích. Je v něm k vidění několik expozic věnovaných nerostnému bohatství
a historii osídlení východní části Krušných hor, i zdejší přírodě. Mezi exponáty je velké množství
cínových výrobků a modelů včetně modelu rudného dolu. V geologicko-mineralogické části jsou
vystaveny charakteristické minerály z cínových ložisek Krupka a Cínovec. Muzeum je otevřeno
celoročně vždy od středy do neděle23.
Stará hornická stezka mezi Krupkou a Horní Krupkou
Mezi Krupkou a Horní Krupkou vede stará hornická stezka (dnes kulturní památka), která
sloužila k přepravě rudy a přístupu horníků ke štolám. Tato stezka je součástí příhraniční
naučné hornické stezky z Krupky přes Cínovec/Zinnwald, Altenberg, Geising a zpět, která měří
22
23

Nové Infocentrum Hornické krajiny Krupka bylo otevřeno v březnu 2018
Muzeum v současnosti prochází rekonstrukcí, nové otevření bylo plánováno na rok 2021
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23 km a je na ní 24 zastávek s informačními tabulemi24. Stezka, věnovaná těžbě cínových
a dalších rud na obou stranách hranice, prochází značnou částí komponenty Hornická krajina
Krupka, na trase je několik možností občerstvení.
Sedačková lanová dráha Bohosudov – Kněžiště
Nejdelší osobní lanovka v České republice (délka 2 348 m) a jedna z nejdelších ve střední
Evropě spojuje 365 dní v roce střed Krupky s Komáří hůrkou, významný vrcholem východních
Krušných hor, a zajišťuje tak pohodlný přístup ke zdejším montánním památkám. V roce 2009
se tato lanovka stala vítězem divácké soutěže České televize „7 divů Česka“. Průměrný počet
přepravených za rok je 55 000.
Kaple sv. Wolfganga na Komáří hůrce
Prostory barokní /původně gotické) kaple sv. Wolfganga, patrona horníků, se od května do října
využívají k výstavám, menším církevním slavnostem a ke společným setkáním obyvatel z obou
stran hranice. Návštěvnost se pohybuje mezi 7 000 až 9 000 osob ročně, kapacita místa je
dostatečná
Hřbitovní kostel sv. Anny ve městě Krupka
V kostele, volně přístupném od května do října v pátek a o víkendech, se pořádají příležitostně
i výstavy a menší církevní akce, v roce 2016 jej navštívilo 1 312 lidí.

5-CZ Hornická krajina Mědník
Vrch Mědník se nachází těsně nad obcí Měděnec, ve které jsou k dispozici základní ubytovací
a stravovací služby, jejichž kapacita je v současnosti dostatečná. V případě zájmu mohou
návštěvnici využít rovněž služeb v nedaleké obci Kovářská (7 km) nebo městě Klášterec nad
Ohří (10 km).
Turistické cíle
Štola Země zaslíbená
Historická štola Země zaslíbená, pocházející snad již z 15./16. století byla znovu odkryta v roce
2010 a v letech 2012 a 2013 občanská společnost Historické rudné doly Mědník zpřístupnila 110
m dlouhou trasu pro veřejnost. V podzemí lze zhlédnout unikátní ukázky metod ražby včetně
sázení ohněm.
Štola Panny Marie Pomocné
Historická štola Panny Marie Pomocné byla otevřena pro veřejnost do roku 2013. Nabízela
zhruba 300 m dlouhou prohlídkovou trasu, v níž byly k vidění mimořádné doklady různých

24

Vede tudy i jedna z tras nové naučné stezky Po stopách horníků, kterou vybudovalo město Krupka v rámci
projektu ArchaeoMontan. Stezka má dva okruhy (4,5 km a 10 km) a obsahuje informace o historii těžby cínu
a významných historických důlních dílech na území Krupky, Horní Krupky a Komáří hůrky.
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technik těžby, velké podzemní komory a také figuríny horníků v dobovém oblečení. Štola by
v blízké budoucnosti měla být opět otevřena25.
Minimuzeum hornictví na Měděnci
Minimuzeum, nacházející se v prostorách restaurace Mědník, přibližuje historii hornictví na
Měděnci a jeho okolí, vystaveny jsou zde i zdejší minerály.
Hornická naučná stezka Měděnec – Pobershau
Přeshraniční naučná stezka má na území komponenty 4 zastávky s informačními tabulemi
zaměřené na historické i novodobé hornictví na Mědníku, historii obce Měděnec a přírodní útvar
Sfingy.

6.7. Politika a programy rozvoje a popularizace české části statku
Propagace a marketing statku probíhá jak na mezinárodní úrovni na základě koordinovaných
aktivit obou smluvních stran (viz mezinárodní část Management Planu), tak na národní úrovni.
Od roku 2009, kdy na české straně začala příprava nominace statku, se na projektech
souvisejících s širokou popularizací statku a jeho výjimečné světové hodnoty i na projektech
zaměřených na odbornou veřejnost podílejí zejména oba dotčené kraje, Karlovarský i Ústecký,
ale také četné další instituce, společnosti i jednotlivé osoby (blíže viz kap. 5.i.2 hlavní části
nominační dokumentace), Významný podíl má v posledních letech rovněž Montanregion Krušné
hory – Erzgebirge, o.p.s.
Uspořádána byla řada tematických konferencí, workshopů a výstav, například:


Mezinárodní seminář „Rozvoj území a životního prostředí Montanregionu Krušnohoří –
slavná minulost, uranové břímě a nejistá budoucnost“ (18. 5. 2010, Senát Parlamentu České
republiky, Praha),



Konference „Jáchymov, architektonická perla v ohrožení“ (22.–23. 6. 2009, Královská
mincovna, Jáchymov);



Konference „Bohatství historického stavebního rozvoje Krušnohoří“ (6.–7. 10. 2010,
Královská mincovna, Jáchymov); z konference byl vydán sborník,



Konference „Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – dědictví hor“ (17. 3. 2011, Krajský úřad
Ústeckého kraje, Ústí nad Labem,



Mezinárodní konference „Hornická kulturní krajina Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví
UNESCO“ (22. 6. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem),



Mezinárodní konference „Proměny sídelní krajiny Krušnohoří“ (22.–23. 10. 2012, Národní
památkový ústav, Královská mincovna, Jáchymov, z konference byl vydán sborník)

25

Od roku 2018 je opět v provozu
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Mezinárodní konference „Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape“ (26.–
28. 9. 2013, Dům kultury Kadaň, v rámci projektu ArchaeoMontan),



Mezinárodní konference „Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge” (11.–12. 11. 2013,
Národní technické muzeum, Praha)



Karlovarský kraj pořádá od roku 2014 pravidelné odborné přednášky v rámci cyklu Krušné
hory – malé pohoří světového významu



Putovní výstava Tajemné podzemí Krušnohoří o významných montánních památkách
českého i saského Krušnohoří připravená Karlovarským krajem a společností
Wirtschaftsförderung Erzgebirge, od 2013



Putovní výstava Sláva krušnohorského hornictví – výstava o dějinách a významu
krušnohorského hornictví připravená Ústeckým krajem, 2013–2016. V dubnu 2016 byla
výstava představena rovněž v Evropském parlamentu ve Štrasburku.



Putovní výstava Horní města Krušných hor – výstava o horních městech českého
Krušnohoří prezentovaných ve stejnojmenné publikaci (2014, 2015), od 2015

Kromě toho Krajský úřad Karlovarského kraje a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.,
začaly pořádat akce zaměřené přímo na obyvatele měst a obcí a provozovatele turistických
zařízení ležících na území komponent české části statku s cílem poskytnout jim všechny
potřebné informace o rozsahu a významu nominace, ale i o právech a povinnostech, jež jsou
spojeny s památkovou ochranou statku. První z těchto setkání, uspořádané Krajským úřadem
Karlovarského kraje, se uskutečnilo již v říjnu 2012 v Královské mincovně v Jáchymově.
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., uspořádal v roce 2014 workshopy pro
pracovníky infocenter, muzeí a obecních úřadů v Ostrově a Krupce.
Cíleně pro nominovaný statek vydal Karlovarský kraj v roce 2011 propagační brožuru Průvodce
po významných montánních památkách západního Krušnohoří (v českém a německém jazyce).
Obdobně Ústecký kraj vydal v roce 2012 publikaci Průvodce po montánních památkách
středního a východního Krušnohoří a také prospekt Středoevropská kulturní krajina
Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO v české
a německé verzi). Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., spolu s partnerskou
společností Wirftschaftsförderung Erzgebirge vydal v roce 2014 dvoujazyčného (českoněmeckého) průvodce po významných montánních památkách celého Krušnohoří tvořících
součást nominace statku a připravil na toto téma rovněž samostatný webový portál
montanregion.cz.
Informace vztahující se k jednotlivým komponentám nominovaného statku jsou v současnosti
obsaženy v naprosté většině aktuálních turistických průvodců a propagačních materiálů,
vydávaných na celostátní, regionální (propagační materiály Karlovarského kraje a Ústeckého
kraje) i obecní úrovni. Tematiku související se statkem prezentují na svých webových stránkách
Karlovarský kraj a Ústecký kraj i dotčená města a obce Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná,
Abertamy, Krupka, Kovářská a Měděnec, informace se objevují pravidelně i v lokálním tisku.
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Statek prezentují na svých webových stránkách i muzea v Jáchymově, Horní Blatné, Božím
Daru, Mostě, Krupce a v Měděnci. Karlovarský kraj uvedl v roce 2013 do provozu nový turistický
portál „Živý kraj“ v několika jazykových mutacích, který zahrnuje i informace o komponentách
statku na území Karlovarského kraje. Na národní úrovni jsou jednotlivé komponenty české části
statku prezentovány zejména prostřednictvím informačního portálu Kudyznudy.cz vládní
agentury CzechTourism. Zahraniční zájemci naleznou potřebné informace na webu
www.czechtourism.com, který je připravován v 10 jazykových mutacích. Řadu informací mohou
zájemci najít i na soukromě provozovaných volnočasových a turistických portálech.
Karlovarský kraj dále propaguje nominovaný statek jako celek i jeho jednotlivé komponenty
prostřednictvím muzeí, jejichž je zřizovatelem (viz kap. 5.h.2). Muzea Karlovy Vary s pobočkami
v Jáchymově a Nejdku a Muzea Sokolov s pobočkou Štola č. 1 Jáchymov. Ústecký kraj
propaguje českou část statku mj. i prostřednictvím Oblastního muzea Most, Oblastního muzea
Chomutov a Muzea Krupka, pobočky Regionálního muzea v Teplicích. Všechna uvedená muzea
mají průběžně aktualizované webové stránky.
V zájmu další zkvalitnění propagace prostřednictvím muzeí v Karlovarském kraji je nicméně
třeba začít uvažovat o změně jejich struktury a organizačního uspořádání. Kromě rozšíření
expozice muzea v Horní Blatné se jako velmi žádoucí jeví vytvoření samostatné kulturní
instituce, která bude viditelně prezentovat Karlovarský kraj s důrazem na jáchymovský hornický
region. Kromě samotného města Jáchymov by měla prezentovat i všechny komponenty statku
v západním a středním Krušnohoří (viz kap. 7.3 dále).
Propagace statku probíhá již řadu také na úrovni komunitního a spolkového života. Významná je
v tomto ohledu i přeshraniční spolupráce spolků z Čech a Saska. Jako příklady lze uvést:








Město Abertamy v rámci výroční poutě pořádá již několik let výstavy zaměřené na hornickou
minulost města.
Na Měděnci se již tradičně začátkem září koná hornická mše a hornická pouť, jíž se
zúčastňují hornické spolky z obou stran hranice, jde o největší akci svého druhu v českém
Krušnohoří. Svou tradici si již rovněž získalo Měděnecké krušení, pořádané místním
hornickým sdružením vždy v červenci již od roku 2013.
Spolek přátel dolu svatý Mauritius z Hřebečné organizuje už od roku 2012 poznávací
montánní vycházky pro zájemce o hornictví z Čech i Saska.
Významným příkladem přeshraniční spolupráce se staly v roce 2016 oslavy 500 let vzniku
města Jáchymov zahrnující mj. i velký hornický průvod, jehož se zúčastnilo mnoho
hornických spolků z českého a saského Krušnohoří
Prezentace montánního dědictví saského a českého Krušnohoří zaměřená na rodiny s dětmi
probíhá od roku 2014 vždy na počátku června v rámci tzv. Erlebnistage.

Shrnutí
V souhrnu lze konstatovat, že v propagaci a marketingu sériového statku bylo v posledních pěti
letech učiněno mnoho pozitivních kroků. Za klíčové cílové skupiny z hlediska zaměření
komunikace je třeba považovat:
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obyvatele komponent sériového statku a jejich nárazníkových zón včetně dočasných
obyvatel s rekreačním bydlením – vysvětlení podstaty a významu zápisu na Seznam
světového dědictví, závazků, které plynou z nastavené formy památkové ochrany,
a ekonomických a dalších výhod, jež může úspěšný zápis na Seznam světového dědictví
regionu přinést,
vlastníky nejvýznamnějších nemovitostí na území komponent a jejich nárazníkových zón –
vysvětlení forem a rozsahu státní památkové péče a omezení v oblasti stavební,
zemědělské, lesnické či průmyslové činnosti), informace o dotačních titulech využitelných při
péči o českou část statku a zachování jeho výjimečné světové hodnoty.
klíčová ministerstva, do jejichž agendy spadají činnosti související s nominací statku
(zejména Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo zemědělství),
pracovníky a provozovatele turistických zařízení.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rovněž dětem a mládeži na základních a středních
školách.

6.8. Kulturní život a kulturní infrastruktura
V málokterém regionu České republiky nastal za posledních 20 let tak obrovský rozmach
kulturního a komunitního života jako v Krušných horách. Region, který byl po druhé světové
válce postižen vysídlením původního německého obyvatelstva a částečným dosídlením obyvatel
bez historického vztahu k místu, těžbou uranových rud i malým zájmem centrálních institucí
o řešení zdejších sociálních, ekonomických a environmentálních otázek, prochází od roku 1989
renesancí kulturního a komunitního života, která se týká všech osídlených částí komponent
české části statku.
Významnou součástí této renesance je cílevědomá péče o uchovávání kulturních tradic regionu
a jeho montánního dědictví, na níž se podílejí jak oba kraje a jednotlivá města a obce, tak
vzrůstající měrou i početné zájmové spolky a sdružení. Aktivity se zaměřují také na školní
mládež. Velmi podstatnou roli v tomto hrají přeshraniční styky a rozvíjející spolupráce
s partnerskými městy, obcemi, spolky a sdruženími v Sasku a se sdruženími z různých dalších
míst Spolkové republiky Německo, především z Bavorska.
Jako příklady těchto aktivit lze uvést:






Jáchymovské peklo (komponenta 1-CZ) – od roku 1990 pořádané pietní setkání politických
vězňů, kteří prošli jáchymovskými uranovými pracovními tábory
Řezbářské sympozium na Mariánské (komponenta 1-CZ) – od roku 2002 pořádané
sympozium za účasti předních krušnohorských řezbářů
Svatováclavská setkání na Ryžovně (komponenta 2-CZ) – od roku 2007 každoročně
pořádaná setkání místních obyvatel, někdejších rodáků a zájemců spojená s přednáškami
o historii, přírodovědných zajímavostech a montánních památkách regionu
Abertamská pouť (komponenta 2-CZ) – po roce 1989 obnovená tradiční pouť s účastí
místních obyvatel i někdejších německých rodáků, z jejichž finančních darů byl mj. opraven
i kostel v Abertamech
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Svatovavřinecké slavnosti v Horní Blatné (komponenta 2-CZ) – po roce 1989 obnovená
tradiční pouť s účastí místních obyvatel i někdejších německých rodáků
Řezbářské a krajkářské sympozium v Abertamech (nárazníková zóna komponenty 2-CZ) –
od roku 2011 pořádané sympozium za účastí předních krušnohorských řezbářů
a krajkářských spolků
Mariánské poutní slavnosti (komponenta 4-CZ) – tradiční dvoudenní slavnosti města Krupka
nabízející kromě bohatého kulturního programu i pochod horníků a představení tradičních
řemesel
Hornická pouť na Měděnci (komponenta 5-CZ) – největší akce svého druhu v Krušných
horách s více než 20letou tradicí, zúčastňují se jí pravidelně hornické spolky z Čech i Saska,
druhou hornickou slavností je od roku 2013 pořádané Měděnecké krušení.

Kromě toho se každoročně v regionu pořádají stovky dalších kulturních, turistických
a sportovních akcí, přednášek, koncertů aj. Všechny tyto aktivity mají velký význam pro posílení
regionální identity obyvatel Krušných hor, pro posílení přeshraniční spolupráce i pro další
udržitelný rozvoj regionu.

6.9. Finanční zdroje pro udržování a rozvíjení výjimečné světové hodnoty
Detailní přehled zdrojů financování využitelných na nadnárodní, národní i místní úrovni pro
uchování a rozvíjení výjimečné světové hodnoty české části statku je uveden v kapitole 5.f.2
hlavní části nominační dokumentace. V dalším textu bude uveden přehled konkrétních projektů,
které se na území komponent české části statku a jejich nárazníkových zón uskutečnily od roku
2010. Celkově lze tyto projekty rozdělit do 6 akčních os:
1. Podpora uchování a regenerace hornické krajiny a pozůstatků po dolování
2. Údržba a obnova nemovitých
a urbanistického dědictví

kulturních

památek

a

dalšího

architektonického

3. Podpora osvěty o hodnotách statku, PR a marketingové projekty
4. Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu, turistické infrastruktury a přeshraniční
spolupráce
5. Věda a výzkum
6. Podpora udržování a rozvíjení starých tradic a kulturního života
Vzhledem k tomu, že objemy rozpočtů obcí a měst nacházejících se na území komponent české
části statku nejsou tak velké, aby umožňovaly financovat investičně náročné projekty, je nutné
k realizaci většiny projektů využívat různých forem kofinancování, především s využitím
dotačních titulů Evropské unie, Karlovarského a Ústeckého kraje a centrálních institucí,
především Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Velký význam měl v tomto
ohledu zvláště Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko, financovaný z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF), Regionální operační program NUTS II Severozápad a Operační program Životní
prostředí.
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Značné prostředky na obnovu kulturních památek plynou rovněž z krajských rozpočtů a rozpočtu
Ministerstva kultury ČR. Například v letech 2011–2016 poskytl Krajský úřad Karlovarského kraje
na opravy památkově chráněných objektů v MPZ Jáchymov a MPZ Horní Blatná v rámci dotací
v oblasti památkové péče zhruba 4 miliony Kč. Řada kulturních památek v městských
památkových zónách Krupka, Jáchymov a Horní Blatná byla opravena s využitím Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva
kultury ČR. Určitými fondy na obnovu památek disponují i jednotlivá města a obce. Například
Jáchymov založil Fond obnovy města Jáchymov, ze kterého poskytuje vlastníkům nemovitostí
nacházejících se především v městské památkové zóně Jáchymov příspěvky k úhradě nákladů
na obnovu objektů (například na obnovu vnějšího pláště včetně oken a dveří, na opravu střechy
či statické zajištění).
Nejvíce projektů realizovaných v letech 2010–2016 připadá na největší komponenty Hornická
krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar (2-CZ) a Hornická krajina Jáchymov (1-CZ), což
souvisí i s tím, že tato města a jejich okolí patří k nejnavštěvovanějším krušnohorským
turistickým
destinacím.
V souvislosti
s přípravou
nominace
Hornického
regionu
Erzgebirge/Krušnohoří se od roku 2009 zřetelně zvýšil počet realizovaných a chystaných
projektů, které si kladou za cíl rozvíjet krušnohorské montánní dědictví. Jen projekty v níže
uvedené tabulce mají finanční rozsah téměř 16 milionů eur.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Přehled hlavních projektů v české části statku za období 2010–2016
Komponenta Název projektu

Náklady
(v eurech*)
Akční osa 1: Podpora uchování a regenerace hornické krajiny a pozůstatků po dolování
1-CZ
Zázemí pro Štolu č. 1 v Jáchymově
665 385.
Zpřístupnění štoly Kryštof v důlním komplexu Mauritius
2-CZ
460 000
v Abertamech/Hřebečné
2-C
Zpřístupnění štoly Johannes na Zlatém Kopci
202 400
2-CZ
Obnova portálu štoly Vavřinec v Horní Blatné – 1. etapa
n.a.
2-CZ
Obnova vodního příkopu u dolu Mauritius
11 000
4-CZ
Štola Starý Martin – údržba, provoz a propagace
cca 260 000
5-CZ
Zpřístupnění štoly Země zaslíbená na Mědníku
n.a.
Akční osa 2: Údržba a obnova nemovitých kulturních památek
a dalšího architektonického a urbanistického dědictví
1-CZ
Oprava silničního svršku a chodníků na náměstí Republiky
n.a.
1-CZ
1-CZ
2-CZ
2-CZ
2-CZ
2-CZ
4-CZ
4-CZ

Stříbrná stezka – Silberstrasse (investiční etapa)
Prevence sesuvu svahů v Jáchymově
Oprava kostela sv. Vavřince v Horní Blatné
Oprava domů č. p. 28 a 29, Horní Blatná
Stavební úpravy radnice v Božím Daru (nárazníková zóna)
Abertamy – rekonstrukce veřejných prostranství (nárazníková zóna)
Obnova opěrných zdí na severovýchodním svahu pod hradem Krupka
Oprava bývalé barokní fary při kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Krupce

566 000
209 000
cca 75 000
cca 40 000
455 000
2 000 000
245 000
528 000
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Akční osa 3: Podpora osvěty o hodnotách statku, PR a marketingové projekty
všechny
Sláva krušnohorského hornictví
n.a.
všechny
Hornická krajina Krušnohoří – Montanregion
n.a.
všechny
Zdař Bůh Krušné hory
n.a.
1-CZ. 2-CZ
Průvodce po významných montánních památkách západního
n.a.
Krušnohoří
4-CZ, 5-CZ
Průvodce po montánních památkách středního a východního
n.a.
Krušnohoří
2-CZ
Propagace cestovního ruchu Boží Dar – Breitenbrunn
14 200
2-CZ
Po stopách hornické minulosti v údolí říčky Černá
n.a.
všechny
Hornické památky Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge
14 800
Všechny
Tajemné podzemí Krušnohoří
n.a.
Všechny
Horní města Krušných hor
55 000
2-CZ
Boží Dar a jeho (nejen) hornická historie
10 000
1-CZ
Oslavy 500 let Jáchymova
40 000
1-CZ
Běh Josefa Prenniga
n.a.
2-CZ
Hřebečenský montánní výšlap
1 800
4-CZ
Informační tabule v Krupce
5 000
Akční osa 4: Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu,
turistické infrastruktury a přeshraniční spolupráce
2-CZ
Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří
3 760 000
2-CZ
Budoucnost přeshraniční spolupráce
5 200
2-CZ
Boží Dar – Rašeliniště. Naučná stezka, celková oprava
47 700
2-CZ
Naučná stezka Boží Dar – Zlatý Kopec
10 000
2-CZ
Památník a informační tabule u štoly Bílá holubice na Hřebečné
n.a.
2-CZ
Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna: 1. etapa
600 000
2-CZ
Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního
2 780 000
Krušnohoří – 1. etapa
2-CZ
Oprava rozhledny na Blatenském vrchu
35 000
5-CZ
Hornická naučná stezka Měděnec - Pobershau
n.a.
Akční osa 5: Věda a výzkum
Více
ArchaeoMontan - středověké hornictví v Sasku a Čechách
2 984 6292
komponent
na saské i
české straně
všechny
Historická topografie kulturního dědictví česko-saského pomezí
116 681
všechny
Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge –
211 600
cesta ke světovému dědictví UNESCO
všechny
Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
257 500
všechny
Industriální topografie Ústecký kraj, Karlovarský kraj
n.a.
1-CZ, 2-CZ
Bohatství stavebního vývoje Krušnohoří
n.a.
Všechny
Montánní památky na lesních pozemcích statku „Hornická kulturní
8 000
krajina Krušnohoří/Erzgebirge
2-CZ
Stavebně-historický průzkum dolu Mauritius v Hřebečné
4 000
2-CZ
Stavebně-historický průzkum Blatenského vodního příkopu v Horní
4 000
Blatné
4-CZ
Krupka – montánně-historický průzkum
n.a.
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Akční osa 6: Podpora udržování a rozvíjení starých tradic a kulturního života
všechny
Centrum krušnohorského lidového umění
2 262 000
1-CZ
Jáchymovské peklo**
n.a.
2-CZ
Řezbářské sympozium Abertamy**
n.a.
2-CZ
Svatováclavská pouť na Ryžovně**
n.a.
4-CZ
Mariánské poutní slavnosti v Krupce**
n.a.
5-CZ
Hornická pouť v Měděnci, Měděnecké krušení**
n.a.
*Při kurzu 1 euro = 27 Kč
**Blíže viz kap. 6.8.

Akční osa 1: Podpora uchování a regenerace hornické krajiny a pozůstatků po dolování

Zázemí pro Štolu č. 1 v Jáchymově
Termín dokončení projektu: 2016
Cíl a popis projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno nové zázemí pro návštěvníky
štoly, v němž vznikla zároveň malá expozice upozorňující na
nedobrovolnou práci politických vězňů v Jáchymovských dolech
v 50. letech minulého století. Budova, řešená ve stylu dřevěných
typových lágrových baráků, obsahuje zázemí pro pracovníky,
sociální zařízení, muzejní a přednáškovou místnost, sklad a velkou
krytou terasu. Okolní areál byl nově oplocen, byly zde také nově
postavené tři strážní věže, včetně části dvojitého oplocení tzv.
koridoru. Dále byla v rámci projektu realizována obnova tzv.
Mauthausenských schodů, po kterých vězňové scházeli z lágru
Svornost k šachtě Svornost. V místě bývalého lágru Svornost byla
vybudována symbolická lágrová brána s kusem lágrového oplocení
a strážní věží a znovuobjevena a vyčištěna lágrová korekce.
V blízkosti lágru Svornost byl opraven portál štoly Vysoká jedle.

Způsob financování:

ROP Severozápad, Karlovarský kraj

Náklady projektu:

665 385 eur

Zpřístupnění štoly Kryštof v důlním komplexu Mauritius v Abertamech/Hřebečné
Termín dokončení projektu: 03/2015
Cíl a popis projektu:

Zpřístupnění historické štoly Kryštof na Hřebečné a vybudování
podzemní expozice zaměřené na těžbu cínových rud, vybudování
zázemí pro návštěvníky u štoly. Realizací projektu byla
zpřístupněna jedna z nejstarších štol revíru Hřebečná dokládající
různé techniky těžby v 16. až 18. století a obrovská podzemní
komora, do které štola ústí.

Lead partner:

TU Bergakademie Freiberg
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Další partneři:

město Abertamy, hornický spolek Himmelfahrt Fundgrube Freiberg

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3 (Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF)

Náklady projektu na české straně: 460 000 eur
Zpřístupnění štoly Johannes na Zlatém Kopci
Konec projektu:

2014

Cíl a popis projektu:

Zpřístupnění historické štoly Johannes ve skarnovém revíru Zlatý
Kopec – Kaff pro veřejnost. Vybudování prohlídkové trasy ve štole
vyúsťující do unikátních podzemních komor, zřízení turistického
zázemí u štoly.

Nositel projektu:

město Boží Dar

Způsob financování:

Cíl 3 /Ziel 3

Náklady projektu:

202 000 eur

Obnova portálu štoly Vavřinec v Horní Blatné – 1. etapa
Termín projektu:

2015

Cíl a popis projektu:

Zajištění ústí dědičné štoly Vavřinec v Horní Blatné, vybudování
dřevěné lávky nad ústím, osazení informační tabule u štoly

Nositel projektu:

Spolek Vavřinec Horní Blatná

Financování projektu:

soukromé zdroje, dotace Karlovarského kraje

Náklady projektu:

n.a.

Obnova vodního příkopu k dolu Mauritius na Hřebečné
Termín projektu:

2014–2016

Cíl a popis projektu:

Obnova části historického vodního příkopu k dolu Mauritius

Nositel projektu:

Město Abertamy

Financování:

Město Abertamy, dotace Karlovarský kraj

Náklady:

11 000 eur

Štola Starý Martin – údržba, provoz a propagace
Termín projektu:

průběžně

Způsob financování:

Město Krupka

Náklady projektu:

cca 37 000 eur / rok
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Zpřístupnění štoly Země zaslíbená na Mědníku
Termín projektu:

2013

Způsob financování:

o.s. Historické rudné doly Mědník

Náklady projektu:

n.a.

Akční osa 2: Údržba a obnova nemovitých kulturních památek a dalšího
architektonického a urbanistického dědictví

Oprava silničního svršku a chodníků na náměstí Republiky
Termín projektu:

2016

Cíl a popis projektu:

oprava hlavní průjezdové komunikace a přilehlých chodníků

Nositel projektu:

Město Jáchymov

Způsob financování:

rozpočet města, dotační prostředky

Náklady projektu:

n.a.

Stříbrná stezka – Silberstrasse (investiční etapa, Jáchymov)
Termín dokončení:

2013

Cíl a popis projektu:

úprava plochy Hornického náměstí v Jáchymově, oprava povrchu
komunikací a schodiště k dolu Svornost, nové veřejné osvětlení
a instalace městského mobiliáře (lavičky, informační tabule apod.)

Lead Partner:

město Jáchymov

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

566 000 eur, z toho dotace EU (ERDF) 481 000 eur, město
Jáchymov 56 600 eur

Prevence sesuvu svahů v Jáchymově
Termín dokončení:

10/2011

Cíl a popis projektu:

zlepšení stavu přírody a krajiny, monitorování geofaktorů
a následků hornické činnosti, sanace nestabilních svahů v k.ú.
Jáchymov

Nositel projektu:

město Jáchymov

Způsob financování:

OP Životní prostředí / Evropský fond pro regionální rozvoj
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Náklady projektu:

209 000 eur, z toho dotace EU 167 000 eur

Oprava kostela sv. Vavřince v Horní Blatné
Termín realizace:

2011–2016

Cíl a popis projektu:

oprava střechy kostela nad hlavní lodí, oprava vitrážových oken,
oprava fasád

Způsob financování:

rozpočet Karlovarského kraje, Římskokatolická církev, město Horní
Blatná

Náklady projektu:

cca 75 000 eur

Horní Blatná, Hamerská č. p. 28 a 29
Termín realizace:

2011–2016, průběžně

Cíl a popis projektu:

celková restaurace hrázděných objektů

Způsob financování:

rozpočet Karlovarského kraje, soukromé zdroje

Náklady projektu:

cca 40 000 eur

Stavební úpravy radnice Boží Dar č. p. 1 (v nárazníkové zóně komponenty 2-CZ)
Termín dokončení:

2012

Cíl a popis projektu:

vytvoření dostatečných prostor pro infocentrum, kanceláře
městského úřadu, archiv, knihovnu, ordinaci praktického lékaře
s čekárnou pro pacienty

Lead partner:

město Boží Dar

Způsob financování:

Program rozvoje venkova / Evropský zemědělský fond na rozvoj
venkova

Náklady projektu:

455 000 eur

Abertamy – rekonstrukce náměstí (v nárazníkové zóně komponenty 2-CZ)
Termín dokončení:

2011

Cíl a popis projektu:

rekonstrukce náměstí s cílem zvýšení kvality veřejné infrastruktury,
zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru
města, výměna veřejného osvětlení, vybudování parkoviště

Nositel projektu:

město Abertamy

Způsob financování:

Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období
2007–2013 / Evropský fond pro regionální rozvoj
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Náklady projektu:

2 000 000 eur

Stavební úpravy stávajících opěrných zdí na severovýchodním svahu pod hradem Krupka
Termín dokončení:

11/2010

Cíl a popis projektu:

statické zajištění stability svahu pod hradem Krupka

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

OP Životní prostředí

Náklady projektu:

245 000 eur

Oprava bývalé barokní fary při kostele Nanebevzetí Panny Marie
Termín dokončení:

12/2015

Cíl a popis projektu:

celková oprava objektu, zřízení hasičského muzea

Nositel projektu:

Město Krupka

Způsob financování:

Regionální operační program NUTS II Severozápad, Město Krupka

Náklady projektu:

528 000 eur, z toho Město Krupka 109 000 eur

Akční osa 3: Podpora osvěty o hodnotách statku, PR a marketingové projekty

Sláva krušnohorského hornictví (přeshraniční projekt realizovaný v rámci programu Cíl 3)
Doba realizace:

10/2012 až 11/2014

Cíl:

Turistická propagace historických hornických památek, zlepšení
vnímání regionu veřejností na národní i mezinárodní úrovni,
posílení regionální identity a soudržnost v regionu s využitím
hlavního tématu „historické hornické dědictví“. Kromě dlouhodobé
putovní výstavy o krušnohorském hornictví vznikla v rámci projektu
řada propagačních materiálů s jednotným grafickým řešením
(propagační brožury, několikajazyčný informační leták, imageový
film, propagační fotografie), vznikly nové internetové stránky se
zaměřením na Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge.

Lead partner:

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Partneři projektu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Financování:

Celkové náklady projektu 660 557,69 €; dotace z fondu EFRE
551 993,55 € (85 %); vlastní účast 108 564,14 € (15 %)
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Hornická krajina Krušnohoří – Montanregion (Bekanntmachung der Montanregion
Erzgebirge) – přeshraniční projekt v rámci Fondu malých projektů programu Cíl 3
Doba realizace:

04/2013 až 02/2014

Cíl:

Prezentace komponent statku formou putovní výstavy, která
veřejnosti představila vybraná místa na české a saské straně
Krušných hor. Jako doprovodný materiál byla vydána brožura s
mapou vyznačující příslušné lokality.

Lead partner:

Karlovarský kraj

Partner projektu:

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Financování:

Celkové náklady projektu 22 674,00 €

Zdař Bůh Krušné hory
Termín dokončení:

2012

Cíl a popis projektu:

německo-česká publikace, vytvořená Sdružením cestovního ruchu
Krušných hor „Tourismusverband Erzgebirge“, představuje
hornické památky a tradice podél bývalé Stříbrné stezky. Brožura
je rozdělena podle hornických oblastí Montanregionu Krušné hory
a na 128 stranách zve čtenáře na cestu do srdce této kulturní
krajiny.

Nositel projektu:

Tourismusverband Erzgebirge

Náklady projektu:

n.a.

Průvodce po významných montánních památkách západního Krušnohoří
Termín projektu:

2010

Cíl a popis projektu:

Tištěný průvodce (75 str.), který vydal Karlovarský kraj ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem průvodce, popisující
významné montánní památky západního Krušnohoří včetně
památek na území komponent statku v Karlovarském kraji

Nositel projektu:

Karlovarský kraj

Náklady projektu:

n.a.

Průvodce po montánních památkách středního a východního Krušnohoří
Termín projektu:

2013

Cíl a popis projektu:

Tištěný průvodce (75 str.), který vydal Ústecký kraj průvodce,
popisující
nejvýznamnější
montánní
památky
středních
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a východních Krušných hor vřetně těch, které se nacházející na
území komponent statku v Ústeckém kraji
Nositel projektu:

Ústecký kraj

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

n.a.

Propagace cestovního ruchu Boží Dar – Breitenbrunn
Termín dokončení:

02/2012

Cíl a popis projektu:

společná
propagace
příhraničních
měst
Božího
Daru
a Breitenbrunnu včetně jejich sportovních a turistických středisek
formou letáků a map, které jsou k dispozici návštěvníkům
v infocentrech na Božím Daru a v Breitenbrunnu. Bylo vyrobeno
40 000 ks letáků propagujících muzea na obou stranách hranice
s připomínkou místního rodáka Antona Günthera a 40 000 ks
letáků Božího Daru, byla vytištěna mapa zimních běžeckých tras
a mapa letních cyklistických a turistických tras.

Partneři projektu:

město Boží Dar, obec Breitenbrunn

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3, Společný fond malých projektů v euroregionu Euregio
Egrensis

Náklady projektu:

14 200 eur

Po stopách hornické minulosti v údolí říčky Černá
Termín realizace:

2012–2013

Cíl a popis projektu:

Modelový společný edukační projekt pro žáky základních škol
v Perninku a Schwarzenbergu, zaměřený na poznávání hornické
minulosti v oblasti komponenty 2-CZ Hornická krajina Abertamy –
Boží Dar – Horní Blatná i na druhé straně česko-saské hranice,
vyvrcholil závěrečnou výstavou na jaře 2013.

Náklady projektu:

n.a.

Hornické památky Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge
Termín projektu:

2014

Cíl a popis projektu:

vydání tištěného česko-německého průvodce (160 str. + vložená
mapa), představujícího všechny lokality v českém a saském
Krušnohoří, jež byly součástí nominace Krušnohoří k zápisu na
Seznam světového dědictví v roce 2014
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Nositel projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., WFE Annaberg

Způsob financování:

Cíl 3 – Fond malých projektů

Náklady projektu:

14 800 eur

Tajemné podzemí Krušnohoří
Termín projektu:

2013–2016

Cíl a popis projektu:

Putovní výstava o významných montánních památkách českého
i saského Krušnohoří, v rámci projektu byl vydán i tištěný
dvojjazyčný průvodce

Nositel projektu:

Karlovarský kraj, WFE Annaberg

Způsob financování:

Cíl 3 – Fond malých projektů

Náklady projektu:

n.a.

Horní města Krušných hor
Termín projektu:

2014, 2015

Cíl a popis projektu:

vydání dvoudílné reprezentativní publikace (Karlovarský kraj,
Ústecký kraj) popisující historii, montánní památky a turistické
pamětihodnosti horních měst na území české části Krušných hor

Nositel projektu:

Fornica Graphics, Sokolov

Způsob financování:

dotace MK ČR, soukromé zdroje

Náklady projektu:

55 000 eur

Boží Dar a jeho (nejen) hornická historie
Termín projektu:

2014

Cíl a popis projektu:

vydání publikace (124 str.) o hornické historii a hornických
památkách Božího Daru a okolí

Nositel projektu:

Město Boží Dar

Způsob financování:

dotační prostředky EU

Náklady projektu:

10 000 eur

500 let Jáchymova
Termín projektu:

2016
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Cíl a popis projektu:

V roce 2016 oslavil Jáchymov 500. výročí svého vzniku. Oslavy
probíhaly po celý rok s vrcholem 19.–21. srpna 2016, kdy mj.
proběhl slavnostní průvod hornických spolků z Čech a Saska.
V rámci oslav se kromě řady dalších akcí uskutečnila rovněž
mezinárodní mineralogická konference „New Minerals and
Mineralogy in the 21st Century“ (září 2016), organizovaná
pracovníky Akademie věd ČR a České geologické služby, a
mezinárodní konference „Jáchymov ve 20. století – místo paměti
evropských dějin“ (říjen 2016), pořádaná spolkem Političtí vězni.cz.

Nositel projektu:

město Jáchymov

Způsob financování:

rozpočet města Jáchymov

Náklady projektu:

cca 40 000 eur (vlastní oslavy)

Běh Josefa Prenniga
Termín projektu:

od roku 2016, 1x ročně

Cíl a popis projektu:

vytvořit tradici zábavné sportovní akce připomínající počáteční
období jáchymovských radonových lázní, kdy léčivou vodu nosil do
lázní v putně na zádech vysloužilý horník Josef Prennig. První
ročník se uskutečnil v roce 2016,

Nositel projektu:

město Jáchymov, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge,
o.p.s.

Financování:

Interreg V A projekt Zdař Bůh, světové dědictví

Náklady:

do 2 000 eur/rok

Hřebečenský montánní výšlap
Termín:

od 2012, 1x ročně

Cíl a popis projektu:

pravidelná turistická akce pro veřejnost zaměřená na poznávání
montánních památek na území komponenty 2-CZ

Nositel projektu:

Spolek přátel dolu sv. Mauritius

Způsob financování:

dotace Karlovarský kraj, sponzoři

Náklady:

800 eur/rok

Informační tabule v Krupce
Termín dokončení:

8/2015
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Cíl a popis projektu:

Výroba 8 ks informačních tabulí s česko-německým textem
o památkách ve městě Krupka zařazených do nominace na
Seznam světového dědictví UNESCO, instalace tabulí na turisticky
exponovaných místech města Krupka

Nositel projektu:

Město Krupka

Způsob financování:

Ústecký kraj, Město Krupka

Náklady projektu:

5 000 eur

Akční osa 4: Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu, turistické infrastruktury
a přeshraniční spolupráce

Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa
Dokončení projektu:

2011

Cíl a popis projektu:

provázání komunikačního systému (silničních komunikací,
cyklostezek, cest pro pěší turisty i lyžaře) na české a německé
straně centrálního Krušnohoří, modernizace hraničních přechodů
Boží Dar – Kurort Oberwiesenthal, Tellerhäuser, Hubertky a Český
Mlýn, pořízení mechanizace pro zajištění letního i zimního provozu na
komunikacích a cestách. V rámci projektu byly pořízeny i velké informační
mapy, plán města Boží Dar, zakoupeny lavičky a odpadkové koše.

Lead partner:

město Boží Dar

Další partneři:

Kurort Oberwiesenthal, Breitenbrunn, Loučná pod Klínovcem

Způsob financování:

Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–
2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Celkové náklady projektu:

3,76 mil. eur

Budoucnost přeshraniční spolupráce
Termín realizace:

2011

Cíl a popis projektu:

program zaměřený na společná setkávání zástupců obcí,
neziskového sektoru a profesních společenství v příhraničním
regionu vymezeném obcemi Ostrov, Jáchymov, Boží Dar, Loučná
pod
Klínovcem,
Kurort
Oberwiesenthal,
Breitenbrunn,
Johanngeorgenstadt a Annaberg, sloužící k výměně názorů na
správu a rozvoj příhraničního regionu a koordinaci činností v jejich
územní působnosti včetně řešení a řízení společných projektů.

Způsob financování:

Cíl 3 – Společný fond malých projektů v euroregionu Euregio
Egrensis
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Náklady projektu:

5 200 eur

Boží Dar – Rašeliniště. Naučná stezka, celková oprava
Termín dokončení:

01/2012

Cíl a popis projektu:

oprava 2 km dřevěné povalové stezky v národní přírodní rezervaci
Božídarské rašeliniště a její zpřístupnění pro invalidní vozíky
a dětské kočárky, obnova navigačního systému a informačních
tabulí na naučné stezce, vydání brožury a informačního letáku
o Božídarském rašeliništi

Žadatel:

město Boží Dar

Způsob financování:

Operační program Životní prostředí

Náklady projektu:

47 700 eur

Hornická naučná stezka Zlatý Kopec
Termín dokončení:

2014

Cíl a popis projektu:

nová naučná stezka s délkou 21 km a 14 informačními tabulemi
zaměřená na hornickou historii a hornické a přírodní zajímavosti
území mezi Božím Darem a Zlatým Kopcem včetně důlních revírů
Zlatý Kopec – Kaff a Zlatý Kopec – Hrazený potok

Nositel projektu:

Město Boží Dar

Financování:

Cíl 3 /Ziel 3

Náklady:

10 000 eur

Památník a informační tabule u štoly Bílá holubice na Hřebečné
Termín realizace:

2012–2016

Cíl a popis projektu:

vybudování památníku a informační tabule poblíž ústí štoly Bílá
holubice z 16. století na Hřebečné jako místa pro pravidelné akce
pořádané Spolkem přátel dolu sv. Mauritius

Nositel projektu:

Spolek přátel dolu sv. Mauritius

Způsob financování:

soukromý sponzor

Náklady projektu:

n.a.

Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna: 1. etapa
Termín dokončení:

2016
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Popis projektu:

vybudování první části stezky mezi Božím Darem a Ryžovnou
o délce 1 800 m a šířce 3 m, určené pro kola, bruslaře i pěší,
s cílem zvýšit bezpečnost návštěvníků Ježíškovy cesty a Naučné
stezky Božídarské rašeliniště.

Nositel projektu:

město Boží Dar

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

600 000 eur

Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa
Termín dokončení:

10/2014

Cíl a popis projektu:

Součástí projektu bylo též rozšíření česko-saské expozice ve
vlastivědném muzeu v Božím Daru včetně doplnění sbírky místních
minerálů.

Lead partner:

město Boží Dar

Partneři:

obec Breitenbrunn, město Loučná pod Klínovcem

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

2,78 mil. eur

Oprava rozhledny na Blatenském vrchu
Termín dokončení:

2016

Cíl a popis projektu:

Oprava opláštění rozhledny na Blatenském vrchu

Nositelé projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., město Horní
Blatná

Způsob financování:

projekt Zdař Bůh, světové dědictví z programu Interreg V A

Náklady projektu:

35 000 eur

Hornická naučná stezka Měděnec – Pobershau
Termín dokončení:

2013

Cíl a popis projektu:

Nová přeshraniční naučná stezka se 4 zastávkami v Měděnci
informujícími o historii těžby na Mědníku, historii města Měděnec
a přírodních zajímavostech

Nositelé projektu:

město Marienberg, obec Měděnec

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

n.a.
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Akční osa 5: Věda a výzkum

ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách
Projekt je popsán v mezinárodní části Management Planu.

Historická topografie kulturního dědictví česko-saského pomezí (Historische
Topographie des Kulturerbes des sächsisch-böhmischen Grenzlandes) – přeshraniční
projekt v rámci programu Cíl 3
Doba realizace:

05/2012 až 06/2014

Cíl a popis projektu:

Evidence průmyslových památek v česko-saském příhraničí, jejich
popis a kategorizace na základě předem stanovených pravidel.
Důraz byl kladen především na průmyslové památky z 19. a 20.
století. Evidence průmyslových památek se soustředila na tři
klíčové oblasti. V prvé řadě šlo o historické báňské objekty
v Sasku, které již byly evidovány a popsány v řadě
specializovaných podrobných studií souvisejících s nominací
Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Lead partner:

Regioskop, z.s.p.o.

Partner projektu:

TU Bergakademie Freiberg

Financování:

Celkové náklady projektu 150 590,00 €; dotace z fondu EFRE
128 001,50 € (85 %); spolufinancování ze zemského rozpočtu
Spolkové země Sasko, ze státního rozpočtu České republiky
a z regionálních finančních zdrojů

Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke
světovému dědictví UNESCO
Termín realizace:

2010–2012

Cíl a popis projektu:

výběr montánních památek v českém Krušnohoří s potenciálem
získat statut památky světového dědictví, katalogizace a popis
krušnohorských montánních památek prostřednictvím společné
česko-saské databáze. V rámci projektu byly mj. vyhotoveny pilotní
studie popisující rozsah a kvalitu montánního dědictví v české části
Krušných hor.

Partneři projektu:

Ústecký kraj, Förderverein Montanregion Erzgeb. e.V., Freiberg,
TU Bergakademie Freiberg, Oblastní muzeum v Mostě

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

211 600 eur
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Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí – Přeshraniční
registr nerostných surovin
Termín realizace:

2010

Cíl a popis projektu:

Zhodnocení zásob rud v krušnohorských ložiskách, vytipování
potenciálu pro obnovení těžby v některých revírech

Partneři projektu:

Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., Freiberg, Sächsisches
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden,
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s., Ústí nad
Labem, Česká geologická služba, Praha

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu

257 500 eur

Industriální topografie Ústecký kraj, Industriální topografie Karlovarský kraj
Termín dokončení:

2011

Cíl a popis projektu:

V rámci projektu aplikovaného výzkumu Industriální topografie
České republiky,
který realizovalo Výzkumné centrum
průmyslového dědictví ČVUT, byly vydány publikace mapující
rozsah a stav zachování průmyslového dědictví – průmyslové
architektury a průmyslových staveb – na území Ústeckého kraje
a Karlovarského kraje včetně území všech komponent české části
statku.

Způsob financování:

Ministerstvo kultury ČR

Náklady projektu:

n.a.

Bohatství stavebního vývoje Krušnohoří
Termín dokončení:

2011

Cíl projektu:

Sborník příspěvků z konference Bohatství stavebního vývoje
Krušnohoří, Jáchymov 2010.

Partneři projektu:

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti, město Jáchymov

Náklady projektu:

n.a.

Montánní památky na lesních pozemcích statku „Hornická kulturní krajina
Krušnohoří/Erzgebirge
Termín dokončení:

2014
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Cíl projektu:

nové zmapování a popis montánních památek české části statku
s využitím detailních lidarových map a terénního průzkumu

Nositel projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Náklady projektu:

8 000

Stavebně-historický průzkum dolu Mauritius v Hřebečné
Termín dokončení:

2015

Cíl projektu:

standardní stavebně-historický průzkum, detailní zmapování
a popis štoly Kryštof dolu Mauritius a vyhodnocení její historie

Nositel projektu:

město Abertamy, Karlovarský kraj

Náklady projektu:

4 000

Stavebně-historický průzkum Blatenského vodního příkopu v Horní Blatné
Termín dokončení:

2015

Cíl projektu:

standardní stavebně-historický průzkum v souladu metodikou
památkové péče, vyhodnocení možnosti obnovy zakryté části
příkopu v Horní Blatné

Nositel projektu:

město Horní Blatná, Ministerstvo kultury ČR

Náklady projektu:

4 000

. Czech part

Krupka – montánně-historický průzkum
Termín:

2012

Cíl a popis projektu:

dokumentace a interpretace nejstarších pozůstatků báňské činnosti
v revírech Knötel a Steinknochen

Nositel projektu:

Národní památkový ústav

Způsob financování:

rozpočet NPÚ

Náklady:

n.a.

Akční osa 6: Podpora udržování a rozvíjení starých tradic a kulturního života

Centrum krušnohorského lidového umění
Realizace projektu:

2009–2012
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Partneři projektu:

Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz, Statutární město Chomutov,
Podkrušnohorský
zoopark
Chomutov,
Oblastní
muzeum
v Chomutově, Oblastní muzeum v Mostě,

Cíl a popis projektu:

přiblížení životního stylu a lidového umění předků žijících v obou
částech Krušnohoří, jejichž život byl ovlivněn převážně hornickou
a hutnickou činností, prezentace produktů krušnohorského
lidového umění. Unikátní exponáty jsou vystaveny v nově
vytvořeném muzeu „Manufaktura snů“ v Annabergu-Buchholzu.

Způsob financování:

Cíl 3 / Ziel 3

Náklady projektu:

2 262 000 eur

6.10 SWOT analýza ve vztahu k potřebám zachování mimořádné
univerzální hodnoty
V následujících tabulkách je podána analýza silných a slabých stránek české části statku
a existujících příležitostí a hrozeb. Účelem této analýzy je definovat priority pro návrhovou část
Management Planu.

SWOT ve vztahu k historickému a kulturnímu dědictví
SILNÉ STRÁNKY

SLABINY

Výjimečná světová hodnota statku

Zanedbaný stav některých nemovitostí včetně
památkově chráněných objektů

Autenticky dochovaná hornická krajina
s cennými nadzemními i podzemními
pozůstatky těžby

Podfinancování péče o některé památkové
objekty

Výjimečné architektonické dědictví měst
Jáchymov, Horní Blatná a Krupka

Nerovnoměrné rozložení financování obnovy a
údržby jednotlivých komponent statku

Jedinečná sídelní struktura Krušných hor
s největší hustotou historických horních měst
na světě

Dosud malý zájem soukromých investorů o
region

Vysoký stupeň ochrany statku z hlediska
památkové péče

Nedostatečná údržba vegetace (náletové
zeleně) v okolí některých památek

Významné osobnosti spjaté s historií statku
(Georgius Agricola, Marie Curie-Sklodowská
aj.)

V důsledku horského klimatu regionu větší
ekonomická náročnost investic do obnovy a
údržby statku, nutnost častějších oprav, vyšší
energetická náročnost
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Jediný statek na světě dokládající způsob
těžby uranových rud

V porovnání se saskou částí statku dosud malý
počet zpřístupněných důlních děl

Stále živé hornické tradice a navazující
řemesla, úzká identifikace obyvatel
s hornickými tradicemi a zvyky

Ekonomicky slabší region, vysoká
nezaměstnanost

Deklarovaný zájem Karlovarského a Ústeckého Dosud malé zapojení škol do vzdělávacích akcí
kraje a dotčených měst a obcí udržování a
o hodnotách statku
rozvíjení hodnot statku
Dlouhodobý a na vysoké odborné úrovni
vedený historický, architektonický a geologický
průzkum
Odborný potenciál pracovníků státní
památkové péče a dalších odborníků využitelný
jak pro regeneraci a rehabilitaci komponent
statku, tak pro osvětu, pokud jde o hodnoty
komponent i statku jako celku
Dobrá dopravní dostupnost, blízkost českoněmecké hranice
Absence rizik vyplývajících ze stavebního
a průmyslového rozvoje
Nízké riziko nadměrné návštěvnosti
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Posílení mezinárodní prestiže komponent
statku jako významného historického a
kulturního fenoménu

Případný nedostatek financí pro další
plánovaný rozvoj statku

Posílení mezinárodní prestiže Jáchymova jako
jedné z nejvýznamnějších světových
hornických metropolí

Nedostatečná údržba historického stavebního
fondu

Větší využití grantových programů krajů, ČR a
EU na podporu obnovy památkového fondu

Případná ztráta zájmu politického vedení
regionu o podporu statku

Posílení potenciálu pro trvale udržitelný rozvoj
regionu

Nedostatečná prezentace statku nejširší
veřejnost

Větší zapojení obyvatel regionu do aktivit
spojených s rozvojem statku, rozvoj kulturního
a komunitního života včetně přeshraniční
spolupráce se Saskem; posílení pocitu
sounáležitosti obyvatel s komponentami a

Případné zhoršení ekonomické situace
v Evropě a ČR
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místem jejich života
Větší zapojení vlastníků nemovitostí do aktivit
spojených s udržováním a rozvíjením hodnot
statku
Rostoucí zájem domácích i zahraničních turistů
o montánní památky
Využití potenciálu statku pro osvětovou činnost
a školní vzdělávání
Využití marketingového potenciálu
jáchymovského tolaru
Využití vědecko-výzkumného potenciálu, další
výzkum v oblasti montánního dědictví
Důslednější prosazování práva vůči vlastníkům
památkově chráněných objektů včetně
uplatňování sankcí za neplnění povinností
v oblasti památkové péče

SWOT ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu
SILNÉ STRÁNKY

SLABINY

Výhodná geografická poloha, blízkost českosaské hranice

Část stravovacích a ubytovacích zařízení
nabízí jen střední nebo nižší standard

Dobrá dopravní dostupnost

Nižší kvalita některých silničních komunikací

Množství atraktivních turistických cílů v regionu Někdy nedostatečná jazyková vybavenost
(kulturní památky, přírodní a montánní
personálu některých turistických zařízení
památky, atraktivní, jen řídce osídlená horská
krajina
Hustá síť turistických a naučných stezek

Nedostatečná propagace regionu na národní a
zejména mezinárodní úrovni

Návštěvnicky zajímavé kulturní akce na obou
stranách hranice

Někdy nedostatečná spolupráce měst a obcí
v otázkách podpory cestovního ruchu

Blízkost dalších atraktivních turistických
destinací (Lázně Jáchymov, západočeské
lázně)

Rozšíření náletových dřevin, nedostatečné
úpravy vegetace (náletové zeleně) v okolí
některých památek a v intravilánu měst

Blízkost významných středisek zimních sportů
Nízké riziko nadměrné návštěvnosti
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Značný přírodní i kulturní potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu

Potenciálně slabá propagace, neúplná nabídka
propagačních materiálů

Trend zvyšujícího se počtu návštěvníků

Nedostatečná údržba objektů cestovního ruchu

Propagace cestovního ruchu a přeshraniční
spolupráce, společné projekty se saskými
partnery

Nedostatek kvalifikované pracovní síly pro
práci v turistických zařízeních

Větší využití grantových programů kraje, ČR a
EU na podporu cestovního ruchu

Nedostatečná nabídka produktů zážitkové
turistiky

Synergický efekt návštěvnického propojení
jednotlivých komponent statku (rodinné pasy)

Případné globální klimatické změny, zhoršení
životního prostředí

Dobudování systému naučných stezek a
prohlídkových okruhů

Odliv ekonomicky silnějších místních obyvatel

Tvorba produktů (balíčků služeb) pro různé
cílové skupiny
Rozvoj agroturistiky
Reorganizace struktury a rozšíření expozic
muzeí v regionu
Zlepšení stavu památkově chráněných objektů
využitelných pro cestovní ruch
Rozvoj aktivit zaměřených na propagaci
místních tradic
Zvýšení kapacity a standardu ubytovacích a
zařízení
Revitalizace krajiny a zvýšení její návštěvnické
atraktivity
Zlepšení informačního systému na
příjezdových komunikacích

SWOT ve vztahu k životnímu prostředí
SILNÉ STRÁNKY

SLABINY

Atraktivní a zachovalé přírodní prostředí s
vhodnými podmínkami pro aktivní odpočinek
návštěvníků

Vzhledem k horskému klimatu Krušných hor
nelze zajistit přístupnost všech památek
celoročně

Výrazně zlepšená kvalita ovzduší v posledních

Rozšíření náletových dřevin, nedostatečné
úpravy vegetace (náletové zeleně) v okolí
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některých památek a v intravilánu měst

20 letech
Vysoký stupeň ochrany statku z hlediska
ochrany přírody a krajiny, rozsáhlé chráněné
lokality soustavy Natura 2000 a zvláště
chráněná území
Významné geotopy a biotopy, lokality s výskyty
vzácné fauny a flóry
Nízká hluková a světelná zátěž
Čisté vodní toky
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Využití přírodního potenciálu a unikátnosti
území

Případné globální klimatické změny

Větší využití grantových programů kraje, ČR a
EU na podporu ochrany životního prostředí

Nekompetentní rozhodování příslušných
správních orgánů v otázkách posuzování vlivů
na životní prostředí

Realizace projektů revitalizace krajiny

Neprovádění komplexní údržby vegetace

Účinnější spolupráce s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR v otázkách uchování a
rozvíjení hodnot statku

Nešetrná těžba dřeva v okolí montánních
památek

Růst ekologického uvědomění obyvatel

Potenciální živelní katastrofy

Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou české části nominovaného statku je
především velmi dobře zachovaná montánní krajina, ve které jsou přítomné autentické doklady
po staletí trvající těžby a zpracování rud s vysokou památkovou hodnotou. Silnou stránkou jsou
rovněž četné mimořádně cenné architektonické památky zachované v historických jádrech
horních měst. Naopak slabinou české části statku je zejména nedostatečná údržba některých
nemovitostí a stavebního památkového fondu a nedostatečná péče o náletovou zeleň v okolí
některých památek. Na úrovni neodpovídající významu statku je dosud i jeho propagace
v národním a zejména mezinárodním měřítku. Na zmírnění těchto slabin se soustřeďuje
návrhová část Management Planu.
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7. Návrhová část Management Planu
7.1. Cíle Management Planu české části statku
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, Management Plan je strategický dokument, který definuje
a rozpracovává opatření sloužící k zabezpečení efektivní ochrany mimořádné univerzální
hodnoty, autenticity a integrity transnacionálního sériového statku Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří a jeho trvale udržitelného rozvoje. Shrnuje základní atributy, které
přispívají k mimořádné univerzální hodnotě statku, definuje faktory, které by tuto hodnotu mohly
v budoucnu ohrozit, a obsahuje opatření, jež jsou nutná k vyloučení těchto rizik.

Permanentní cíle Management Planu


Zajistit zachování výjimečné světové hodnoty statku a jeho komponent stálou údržbou všech
jejich autentických součástí v intencích platných pravidel ochrany statku stanovených
právními předpisy;



Zajistit zachování integrity statku plněním podmínek ochrany určených jednak platnými
zákonnými předpisy upravujícími zachování urbanistického a přírodního dědictví, jednak
územními plány.



Zajistit účinný mechanismus správy české části statku a jeho komponent s adresnou
zodpovědností na jednotlivých stupních veřejné správy a osobní angažovaností co nejširšího
spektra zainteresovaných subjektů;



Zajistit permanentní a systematický monitoring statku a v případě indikace ohrožení přijmout
účinná opatření k nápravě;



Zajistit trvale udržitelné využití statku při respektování jeho památkových hodnot;



Zajistit trvale udržitelný rozvoj turismu a jeho využití ve prospěch rozvoje statku – zvýšení
návštěvnické atraktivity a kvality informací o komponentách české části statku;



Zvyšovat povědomí o statku; aktivizovat místní, národní a mezinárodní komunity;



Zajistit náležitou osvětu o hodnotách statku a propagaci a prezentaci statku na všech
úrovních.

7.2. Platnost Management Planu
První Management Plan české části statku byl zpracován v letech 2012–2013, a to na období od
roku 2013 do roku 2021 a časově se dělil na krátkodobý plán pro roky 2013–2015 a střednědobý
plán pro roky 2016–2021. Současná první aktualizace Management Planu, zpracovaná na konci
roku 2016, se zaměřuje na období 2017–2021, a pokrývá tak jak období do předpokládaného
zápisu statku na Seznam světového dědictví v roce 2019, tak i následující období.
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7.3. Management Plan na období 2017–2021
Následující tabulka podává přehled již naplánovaných nebo nově navrhovaných projektů pro
období 2017–2021. Bližší popis těchto projektů je uveden níže.

Přehled projektů plánovaných/navrhovaných na období 2017–2021
Komponenta

Číslo a název projektu

Odhad nákladů
(v eurech)*

1-CZ

Akční osa 1: Podpora uchování a regenerace hornické krajiny
a pozůstatků po dolování
1) Obnova portálů jáchymovských historických štol
40 000

1-CZ

2) Revitalizace vodního příkopu u Heinzova rybníka

20 000

2-CZ

3) Odstranění náletové zeleně z prostoru pinky dolu
Rote Grube a Schneppovy pinky na Hřebečné

10 000

2-CZ

4) Obnova vodního příkopu k dolu Mauritius na
Hřebečné

4 000 / rok

2-CZ

5) Obnova vybraných partií Blatenského vodního
příkopu

t.b.d.

4-CZ

6) Štola Starý Martin - údržba, provoz, propagace

cca 40 000 / rok

4-CZ

7) Velká pinka na Komáří hůrce – revitalizace areálu

28 000

4-CZ

8) Preisselberská pinka – revitalizace areálu

cca 12 000

4-CZ

9)Obnova portálů vybraných historických štol v revíru
Krupka

60 000

1-CZ

Akční osa 2: Údržba a obnova nemovitých kulturních památek
a dalšího architektonického a urbanistického dědictví
10) Revitalizace historické části náměstí Republiky v
75 000
Jáchymově – 3. etapa

1-CZ

11) Úprava stěny koryta Veseřice v Jáchymově

3 000

1-CZ

12) Dopravní řešení a rekonstrukce ul. Palackého

53 000

1-CZ

13) Úprava č. p. 545 na Komunitní centrum Slovany

800 000

2-CZ

14) Oprava věže kostela sv. Vavřince a domu č. p. 127 52 000
v Horní Blatné

2-CZ

15) Oprava kostela sv. Anny v Božím Daru
(nárazníková zóna)

n.a.
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3-CZ

16) Rudá věž smrti – využití objektu

2 200 000

4-CZ

17) Informační centrum Hornické krajiny Krupka

690 000

4-CZ

18) Údržba a obnova hradu a kostelů v městské
památkové zóně Krupka (pokračování projektu)

2 240 000

4-CZ

19) Zpřístupnění prohlídkové trasy z kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Krupce ke středověké
zvonici

64 000

4-CZ

20) Oprava přístupové cesty na hrad Krupka

240 000

Akční osa 3: Podpora osvěty o hodnotách statku, PR a marketingové projekty
všechny

21) Naše světové dědictví

1 226 300

1-CZ

22) Reorganizace muzeí v centrálním Krušnohoří

t.b.d.

1-CZ

23) Badatelské centrum při muzeu v Jáchymově

t.b.d.

1-CZ

24) Expozice knihovny latinské školy v Jáchymově

693 600

1-CZ

25) 500 let jáchymovského tolaru

t.b.d.

2-CZ

26) Výstavní síň v prostorách bývalé hřbitovní kaple
v Horní Blatné

t.b.d.

2-CZ

27) Modernizace expozice muzea v Horní Blatné

t.b.d.

5-CZ

28) 500 let horního města Měděnec

t.b.d.

5-CZ

29) Muzeum polodrahokamů v Měděnci

t.b.d.

5-CZ

30) Podzemí Mědníku – informační materiály

1 500–3 000

všechny

31) Montánní památky Krušných hor – press tripy

5 000

všechny

32) Montánní památky Krušných hor – dokumentární
pořad

t.b.d.

všechny

33) Dny otevřených dveří

t.b.d.

2-CZ

Akční osa 4: Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu
a turistické infrastruktury
34) Parkoviště u dolu Mauritius na Hřebečné
80 000

2-CZ

35) Technický skanzen Hřebečná

250 000

2-CZ

36) Poznávání kulturního přírodního dědictví včetně
doprovodné infrastruktury v regionu Centrální
Krušnohoří

1 500 000

2-CZ

37) Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna: 3.
etapa

784 000

169

Management Plan 2013–2021

2-CZ

38) Vybudování vyhlídkové plošiny u Vlčích jam na
Blatenském vrchu

t.b.d.

2-CZ

39) Vybudování turistické ubytovny na Blatenském
vrchu

800 000

4-CZ

40) Naučná stezka „Po stopách horníků“ v Krupce

34 000

4-CZ

41) Naučná stezka „Vápenky a výroba vápna
v centrálním Krušnohoří“ (nárazníková zóna)

10 000

1-CZ, 2-CZ, 4CZ, 5-CZ

42) Zdař Bůh, světové dědictví

2 439 793

Akční osa 5: Věda a výzkum
1-CZ

43) Renesanční měšťanské domy v Jáchymově a jejich n.a.
ovlivnění architekturou starších báňských center
střední Evropy

1-CZ, 2-CZ

44) Výroba kobaltového skla a kobaltové barvy
v Krušných horách

n.a.

Akční osa 6: Podpora udržování a rozvíjení starých tradic a kulturního života**
1-CZ

45) Jáchymovské peklo**

n.a.

2-CZ

46) Řezbářské sympozium Abertamy**

n.a.

2-CZ

47) Svatováclavská pouť na Ryžovně**

n.a.

4-CZ

48) Mariánské poutní slavnosti v Krupce**

n.a.

5-CZ

49) Hornická pouť v Měděnci, Měděnecké krušení**

n.a.

Pozn.: projekty se zajištěným financováním jsou uvedeny základním písmem, připravované
nebo nově navrhované projekty s dosud plně nezajištěným nebo neznámým objemem
financování jsou uvedeny kurzívou.
*Při kurzu 1 euro = 27 Kč
**Předpokládá se pokračování projektů a akcí uvedených v kap. 6.8.

Akční osa 1: Podpora uchování a regenerace hornické krajiny a pozůstatků po dolování

1) Obnova portálů vybraných jáchymovských historických štol
Termín projektu:

2017–2020

Cíl a popis projektu:

obnova portálů vybraných jáchymovských štol (např. štola Nálezná
aj.) jako významných míst jáchymovské historie

170

Management Plan 2013–2021

Potenciální financování:

město Jáchymov, Karlovarský kraj, Ministerstvo životního prostředí
ČR

Předpokládané náklady:

40 000 eur

2) Revitalizace vodního příkopu u Heinzova rybníka
Termín projektu:

2018–2020

Cíl a popis projektu:

obnova vodního příkopu (odstranění nánosů, oprava kamenné
vyzdívky), který přiváděl pohonnou vodu z Heinzova rybníku do
Vodovodní štoly a dolu Werner a představoval jedno z významných
vodohospodářských zařízení jáchymovského revíru

Potenciální financování:

město Jáchymov, Program 2020 Lesů ČR, s.p.

Předpokládané náklady:

20 000 eur

3) Odstranění náletové zeleně z prostoru pinky dolu Rote Grube a Schneppovy pinky na
Hřebečné
Termín projektu:

2017–2019

Cíl a popis projektu:

Regulace vegetace u dvou největších povrchových pinek
v cínovém revíru Hřebečná, které dokládají rozsah těžby v 16.–18.
století, v zájmu zvýšení návštěvnické atraktivity území

Nositel projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Financování:

Projekt Zdař Bůh, Světové dědictví z programu Interreg V A

Předpokládané náklady:

do 10 000 eur

4) Obnova vodního příkopu k dolu Mauritius na Hřebečné
Termín projektu:

dlouhodobě

Cíl a popis projektu:

pokračování projektu uvedeného na str. 118

Nositel projektu:

Město Abertamy

Financování:

Město Abertamy, dotace Karlovarský kraj

Předpokládané náklady:

cca 4 000 eur/rok

5) Obnova vybraných partií Blatenského vodního příkopu
Termín projektu:

2018–2021
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Cíl a popis projektu:

Blatenský vodní příkop prošel kompletní opravou v roce 2001,
v současnosti je opět třeba na některých místech odstranit nánosy
zeminy, provést zpevnění boků koryta a opravit dřevěnou výztuž.

Nositel projektu:

Povodí Ohře, s. p.

Možné financování:

Ministerstvo zemědělství

Předpokládané náklady:

t.b.d.

6) Štola Starý Martin
Termín:

průběžně

Cíl a popis projektu:

údržba, provoz a propagace návštěvnické štoly Starý Martin

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

rozpočet města

Náklady:

cca 40 000 eur/rok

7) Velká pinka na Komáří hůrce – revitalizace areálu
Termín:

2018–2020

Cíl a popis projektu:

odstranění náletových dřevin z prostoru horního obvodu pinky
a ochozu pod jejím okrajem, vybudování obvodové turistické
stezky, instalace informačních tabulí

Nositel projektu:

město Krupka

Možné financování:

rozpočet města, rozpočet Ústeckého kraje – příspěvek na šetrnější
těžbu dřeva

Předpokládané náklady:

cca 28 000 eur

8) Preisselberská pinka – revitalizace areálu
Termín:

2018–2020

Cíl a popis projektu:

odstranění náletových dřevin z části prostoru pinky, vybudování
přístupové stezky, instalace informačních tabulí

Nositel projektu:

město Krupka

Možné financování:

rozpočet města, rozpočet Ústeckého kraje – příspěvek na šetrnější
těžbu dřeva

Předpokládané náklady:

cca 12 000 eur

172

Management Plan 2013–2021

9) Název projektu: obnova portálů vybraných historických štol
Termín:

2018– 2021

Cíl a popis projektu:

obnovit zabořených portálů vybraných štol, zejména v revíru Knötel

Nositel projektu:

Město Krupka

Možné financování:

rozpočet Ústeckého kraje, dotační prostředky EU

Předpokládané náklady:

60 000 eur

Akční osa 2: Údržba a obnova nemovitých kulturních památek a dalšího
architektonického a urbanistického dědictví

10) Revitalizace historické části náměstí Republiky v Jáchymově – 3. etapa
Termín projektu:

od 2017

Nositel projektu:

Město Jáchymov

Způsob financování:

rozpočet města, dotační prostředky

Náklady projektu:

75 000

11) Úprava stěny koryta Veseřice v Jáchymově
Termín projektu:

od 2017

Nositel projektu:

Město Jáchymov

Způsob financování:

rozpočet města, dotační prostředky

Náklady projektu:

3 000

12) Dopravní řešení a rekonstrukce ul. Palackého
Termín projektu:

od 2017

Nositel projektu:

Město Jáchymov

Způsob financování:

rozpočet města, dotační prostředky

Náklady projektu:

53 000

13) Rekonstrukce č. p. 545 a jeho adaptace na Komunitní centrum Slovany
Termín projektu:

od 2017

Nositel projektu:

Město Jáchymov

Způsob financování:

rozpočet města, dotační prostředky
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Náklady projektu:

30 000

14) Oprava kostela sv. Vavřince a domu č. p. 127 v Horní Blatné
Termín projektu:

2017–2018

Cíl a popis projektu:

Oprava věže kostela sv. Vavřince, oprava fasády, dřevěných štítů
a částečně střechy u č. p. 127

Nositel projektu:

Město Horní Blatná

Způsob financování:

Program Regenerace MPZ MK ČR, PZAD

Náklady projektu:

52 000 eur

15) Oprava kostela sv. Anny na Božím Daru
Termín projektu:

od 2017

Cíl a popis projektu:

sanace vlhkého zdiva, sanace základů věže, sanace krovu

Nositel projektu:

Město Boží Dar

Způsob financování:

dotační prostředky EU, veřejná sbírka

Náklady projektu:

n.a.

16) Rudá věž smrti – oprava a využití objektu
Termín:

dosud neurčen, po 2018

Cíl a popis projektu:

Národní památkový ústav a Národní muzeum studium vypracovaly
studii obnovy a využití areálu Rudé věže smrti, kterou
v současnosti posuzuje Krajský úřad Karlovarského kraje jako
příslušný orgán státní památkové péče.
V areálu Rudé věže smrti se předpokládá zřízení expozice
o komunistických táborech nucených prací a vytvoření nezbytného
zázemí pro návštěvnický provoz. Celý areál má být rozdělen do
dvou provozních celků – ze zázemí s prostory parkoviště,
odpočívacích ploch, sociálního zařízení pro návštěvníky a pokladny
spojené s prodejnou suvenýrů a z vlastní expoziční části areálu, ve
které bude zřízen pomník obětem komunismu a replika táborové
ubytovny z dob existence lágru.
Centrální část s vlastní věží a plochou téměř 2 000 m2 poskytne
komplexní přehled problematiky trestaneckých pracovních táborů
a dějin tábora Vykmanov II. Projekt dále počítá s vybudováním
nového příjezdu do areálu, s odstraněním některých budov, které
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nesouvisí s výjimečnou světovou
a odstraněním náletových dřevin.

hodnotou

komponenty,

Doba realizace projektu je od jeho schválení odhadována na 1–2
roky. Realizace projektu počítá s podporou Mezinárodního výboru
památníků a memoriálních muzeí připomínajících zločiny proti
lidskosti spáchané státními režimy (IC MEMO) Provoz a údržbu
areálu budou zajišťovat pracovníci NPÚ.
Nositel projektu:

Ministerstvo kultury ČR, NPÚ, Karlovarský kraj

Způsob financování:

státní rozpočet

Náklady projektu:

2 400 000 eur

17) Údržba a obnova objektů v městské památkové zóně Krupka
Termín realizace:

průběžně do 2020

Cíl a popis projektu:

obnova vybraných objektů v městské památkové zóně Krupka,
zejména hradu Krupka, kostela sv. Ducha, kostela sv. Anny,
kostela Nanebevzetí Panny Marie (v roce 2017 oprava fresek
z programu PZAD, cca 40 000 eur)

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

Ministerstvo kultury ČR, program Regenerace městských
památkových zón, PZAD, Ministerstvo pro místní rozvoj

Náklady projektu:

celkem 2 240 000 eur, z toho hrad Krupka: 16 mil. Kč, kostel sv.
Ducha: 5 mil. Kč, kostel sv. Anny: 5 mil. Kč, kostel Nanebevzetí
Panny Marie: 30 mil. Kč

18) Informační centrum Hornické krajiny Krupka
Termín dokončení:

12/2017

Cíl a popis projektu:

celková rekonstrukce objektu v Husitské ulici č. p. 82 a jeho
adaptace na multifunkční informační centrum s turistickým
infocentrem, konferenčním a studijním sálem a archivem
s knihovnou

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

projekt Interreg V A Evropské unie ArchaeoMontan 2018, město
Krupka

Náklady projektu:

690 000 eur
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19) Zpřístupnění prohlídkové trasy z kostela Nanebevzetí Panny Marie ke středověké
zvonici
Termín dokončení:

po roce 2017

Cíl a popis projektu:

zpřístupnění gotické zvonice za kostelem Nanebevzetí Panny
Marie

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

dotační prostředky EU

Předpokládané náklady:

64 000 eur

20) Oprava přístupové cesty na hrad Krupka
Termín dokončení:

po roce 2017

Cíl a popis projektu:

oprava přístupové cesty na hrad

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

dotační prostředky EU

Předpokládané náklady:

240 000 eur

Akční osa 3: Podpora osvěty o hodnotách statku, PR a marketingové projekty

21) Naše světové dědictví
Termín projektu:

2017–202026

Cíl a popis projektu:

Zprostředkování hornického dědictví Krušných hor žákům
základních a středních škol, studentům univerzit, studentů univerzit
třetího věku, odborným pedagogickým pracovníkům, členům
hornických a dalších spolků, provozovatelům návštěvnických
důlních děl, muzeí a dalších zařízení v českém a saském
Krušnohoří,
vytvoření
jednotného
konceptu
vzdělávání
a prezentace v oblasti hornického dědictví.

Nositel projektu:

TU Bergakademie Freiberg - IWTG (LP), Förderverein
Montanregion Erzgebirge e.V., Internationale Akademie Berlin für
innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH – IHS,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Národní památkový
ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, Montanregion Krušné hory –
Erzgebirge, o.p.s.

Způsob financování:

dotační prostředky EU – program Interreg V A

26

Projekt byl prodloužen do 12/2020
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Náklady projektu:

1 226 300 eur

22) Reorganizace muzeí v centrálním Krušnohoří
Termín projektu:

2018 a dále

Cíl a popis projektu:

objektivní vyhodnocení dosavadního postavení Královské
mincovny Jáchymov jako pobočky Muzea Karlovy Vary
a provozování jáchymovské Štoly č. 1 jako pobočky Muzea
Sokolov.
V této souvislosti se jako záhodné jeví úvahy
o reorganizaci dalších muzei v centrálním Krušnohoří, např. muzeí
v Horní Blatné a Nejdku.
Jako optimální řešení se jeví zřídit novou, plnohodnotnou
příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje – Muzeum Královská
mincovna Jáchymov a ve druhé fázi začlenit do této struktury také
Štolu č. 1 v Jáchymově. Zřízení samostatného Muzea Královská
mincovna v Jáchymově by umožnilo specializaci a rozšíření
jednotlivých expozic s cílem zvýšit návštěvnost na cca 30 000 lidí
za rok. Je možné koordinovat časově omezené výstavy, aby se
zabránilo kolizi termínu a obsahu. Nabízí se také možnost účinné
spolupráce
s pracovišti
Národního
památkového
ústavu,
Ministerstvem kultury ČR a německými partnery, možnost užší
a účinnější
spolupráce
s obcemi
spádového
regionu
i s managementem komponent na německé straně.

Nositel projektu:

Karlovarský kraj

Způsob financování:

rozpočet Karlovarského kraje a dotační prostředky EU

23) Badatelské centrum při muzeu Královská mincovna v Jáchymově
Termín projektu:

dlouhodobě od 2019

Cíl a popis projektu:

Navrhované Badatelské centrum v Jáchymově by mělo jako
součást nově koncipovaného muzea Královská mincovna
v Jáchymově (viz výše) nabídnout zázemí všem zájemcům
o historii, etnografii, krajinu a hornictví na Jáchymovsku a v dalších
báňských centrech Krušných hor. Centrum by mohlo nabídnout své
služby Státní archivní službě při zpracování archivního fondu
týkajícího se Jáchymova a dalších významných archivních fondů.
Jedním z prvních úkolů, které stojí před týmy badatelů, je vytěžit ve
spolupráci se saskými kolegy archivní fondy měst Horní Blatná
a Boží Dar, uložené v archivech ve Freibergu a Drážďanech.
Badatelské centrum by také působilo edukativně, připravovalo by
program a přednášky pro základní i střední školy regionu,
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s možností využití znalostí a poznatků i pro vysokoškolské
vzdělávání. Spolupráce by byla navázána i s univerzitami v saském
Krušnohoří (Bergakademie Freiberg, Technická univerzita
Chemnitz, Staatliche Studienakademie Breitenbrunn).
Badatelské centrum by zároveň mělo napomáhat výchově místních
obyvatel a žáků základních a středních škol a zvyšovat jejich
povědomí o kulturním dědictví regionu. Badatelské centrum při
Královské mincovně v Jáchymově by rovněž mohlo vytvořit
příručku pro základní a střední školy a poskytnout učitelům
a dalším pedagogickým pracovníkům témata a inspiraci v tom, jak
navrhovat aktivity pro děti a jaké formy a metody používat při
vzdělávání o jejich kulturním dědictví. Badatelské centrum by se
rovněž podílelo na propagaci a popularizaci montánního dědictví
Krušnohoří a propagaci statku jako turistické destinace
nadregionálního významu.
Nositel projektu:

Karlovarský kraj

Způsob financování:

rozpočet Karlovarského kraje, dotační prostředky EU

24) Expozice knihovny latinské školy v Jáchymově
Termín:

2018–2019

Cíl a popis projektu:

nová expozice knihovny jáchymovské latinské školy, která
představuje vzácnou sbírku pozdně středověkých a raně
novověkých tisků včetně originálních děl Agricoly a Mathesia. Od
roku 2019 by měla být umístěna v novém muzeu na radnici.

Nositel projektu:

město Jáchymov

Financování:

dotační prostředky EU – program Interreg V A

Náklady projektu:

693 600

25) 500 let jáchymovského tolaru
Termín:

2020

Cíl a popis projektu:

připomenout 500. výročí počátku ražby jáchymovské tolaru, vydání
pamětních stříbrných mincí, uspořádání odborné mezinárodní
konference na téma „Velké stříbrné ražby 15. a 16. století
v Tyrolsku, Sasku a Čechách“

Možní nositelé projektu:

město Jáchymov, Muzeum Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Možné financování:

rozpočet města, rozpočet Karlovarského kraje, dotace

Náklady projektu:

t.b.d.
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26) Výstavní síň v prostorách bývalé hřbitovní kaple v Horní Blatné
Termín projektu:

zatím nestanoven, projekt je součástí rozvojové strategie
mikroregionu

Cíl a popis projektu:

zřízení malé umělecké galerie upomínající na významné osobnosti
Horní Blatné (např. básník Hans Soph, pater Adalbert Hahn –
Faust Krušných hor) a sloužící eventuálně i pro koncertní účely

Nositel projektu:

město Horní Blatná

Náklady projektu:

t.b.d.

27) Modernizace expozice muzea v Horní Blatné
Termín projektu:

2018–2020

Cíl a popis projektu:

doplnění expozice muzea v Horní Blatné o nové informace
o hornickém dědictví v okolí města

Nositel projektu:

město Horní Blatná, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Možné financování:

Karlovarský kraj, dotační prostředky EU

Náklady projektu:

t.b.d.

28) 500 let horního města Měděnec27
Termín projektu:

2020

Cíl a popis projektu:

Oslava 500 let od založení města Měděnec za účasti partnerů
z české i německé části Krušnohoří, připomenutí hornické tradice
Měděnce, vydání publikace k 500. výročí

Nositel projektu:

obec Měděnec

Náklady projektu:

t.b.d.

29) Muzeum krušnohorských polodrahokamů v Měděnci
Termín projektu:

2020–2021

Cíl a popis projektu:

Okolí Měděnce je známé nálezy vynikajících ukázek
polodrahokamů, především achátu a ametystu, např. na území
místní části Měděnce Horní Halže a v okolí). Cílem projektu je
otevřít v Měděnci malé muzeum s ukázkami přírodních
i broušených
krušnohorských
polodrahokamů
a názorným
předvedením jejich zpracování. Součástí muzea by byla i prodejna
polodrahokamů a dalších suvenýrů s hornickou tematikou.

27

Oslavy musely být kvůli epidemické situaci zrušeny.
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Nositel projektu:

obec Měděnec

Možné financování:

dotační prostředky EU

Náklady projektu:

t.b.d., podle zvoleného místa

30) Podzemí Mědníku – informační materiál
Termín projektu:

2020

Cíl a popis projektu:

Vydání letáku/brožury se stručnou historií měděneckého dolování
a popisem podzemí vrchu Mědníku jako propagačního materiálu
distribuovaného do infocenter a dalších turistických míst v okolí.

Nositel projektu:

obec Měděnec

Možné financování:

rozpočet Ústeckého kraje

Předpokládané náklady:

1 500–3 000 eur

31) Montánní památky Krušných hor – press tripy
Termín projektu:

2019–2020

Cíl a popis projektu:

Uspořádání alespoň 2 tematických zájezdů pro česká celostátní
a regionální média s cílem představit montánní památky
nominovaného sériového statku a podnítit zájem veřejnosti o něj

Nositel projektu:

Ústecký a Karlovarský kraj, CzechTourism

Způsob financování:

rozpočty krajů

Předpokládané náklady:

5 000 eur

32) Montánní památky Krušných hor – dokumentární pořad
Termín projektu:

2019–2020

Cíl projektu:

nabídnout České televizi přípravu dokumentárního pořadu
o významných montánních památkách Krušných hor a významu
zápisu na Seznam světového dědictví

Nositel projektu:

Česká televize, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Předpokládané náklady:

t.b.d

33) Dny otevřených dveří
Termín projektu:

2019–2020

Cíl projektu:

Uspořádat sérii mítinků s občany a podnikateli měst a obcí na
území české části statku s cílem vysvětlit podstatu nominace
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a demonstrovat její přínos pro trvale udržitelný rozvoj regionu,
informovat cílovou veřejnost o přijatých opatřeních na poli
památkové péče a o možnostech získat finanční podporu na
obnovu a údržbu památek
Nositel projektu:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Způsob financování:

rozpočty krajů

Předpokládané náklady:

t. b.d.

Akční osa 4: Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu a turistické infrastruktury

34) Parkoviště u dolu Mauritius na Hřebečné
Termín projektu:

2018–2020

Cíl a popis projektu:

Vybudovat dostatečnou parkovací kapacitu u bývalé školy na
Hřebečné, která bude v letním období sloužit jako výchozí bod pro
návštěvu dolu Mauritius a důlních památek cínového revíru
Hřebečná, v zimním období pak pro vyznavače zimních sportů.
Projektová dokumentace již byla zpracována.

Nositel projektu:

město Abertamy

Způsob financování:

dotační prostředky EU

Náklady projektu:

2 000 000 Kč (80 000 eur)

35) Technický skanzen Hřebečná
Termín:

2019–2021

Cíl a popis projektu:

vybudování technicko-hornického skanzenu pod dolem Mauritius
v místech bývalé cínové a arzénové hutě s funkčními replikami
vodou poháněných strojů a zařízení na úpravu rud. Projekt počítá
s částečnou obnovou technických zařízení, která v těchto místech
v minulosti stála, a jejich doplněním o další zařízení, která se
v Krušných horách při zpracování a úpravě rud používala.

Nositel projektu:

město Abertamy

Možný způsob financování: dotační prostředky
Předpokládané náklady:

250 000 eur
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36) Poznávání kulturního přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu
Centrální Krušnohoří
Termín:

2016–2019

Popis projektu:

Přeshraniční projekt zahrnuje mj. plánované pokračování výstavby
cykloturistické „Cínové stezky“ v úseku Kaffenberská – Myslivny
v délce 2 150 m pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší turisty
a výstavbu dvou vyhlídkových plošin u Božího Daru.

Nositel projektu:

město Boží Dar

Způsob financování:

dotační prostředky EU – program Interreg V A

Předpokládané náklady:

1 500 000 eur

37) Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna: 3. etapa
Termín:

po 2018

Popis projektu:

plánované dokončení výstavby třetího úseku výše uvedené stezky
v délce 2 400 m.

Nositel projektu:

město Boží Dar

Způsob financování:

dotační prostředky EU

Předpokládané náklady:

784 000 eur

38) Vybudování vyhlídkové plošiny u Vlčích jam na Blatenském vrchu
Termín:

2018–2019

Nositel projektu:

zapsaný spolek Vavřinec Horní Blatná

Předpokládané náklady:

t.b.d.

39) Vybudování turistické ubytovny na Blatenském vrchu
Termín projektu:

zatím nestanoven, projekt je součástí rozvojové strategie
mikroregionu

Cíl a popis projektu:

vybudování turistického zázemí v blízkosti rozhledny na
Blatenském vrchu a Vlčích jam. Restaurace se zde nacházela již
v minulosti.

Nositel projektu:

město Horní Blatná

Předpokládané náklady:

800 000 eur
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40) Naučná stezka „Po stopách horníků“ v Krupce
Termín:

2017–2018

Cíl a popis projektu:

vybudování malého a velkého okruhu naučné stezky v lesním
terénu nad městem Krupka s interaktivními tabulemi o historii
regionu, těžbě rud v krupských revírech a celých Krušných horách

Nositel projektu:

město Krupka

Způsob financování:

Interreg V A (ArchaeoMontan 2018), město Krupka

Předpokládané náklady:

34 000 eur

41) Naučná stezka „Vápenky a výroba vápna v centrálním Krušnohoří (nárazníková zóna
komponenty 5-CZ)
Termín projektu:

2018

Cíl a popis projektu:

vybudovat novou naučnou stezku seznamující veřejnost
s montánními a přírodními památkami v širším okolí Loučné pod
Klínovcem včetně areálu vápenky v Háji

Nositel projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., Lesy ČR, s. p.

Financování projektu:

Interreg V A (projekt Zdař Bůh, světové dědictví), Lesy ČR, s. p.

Náklady projektu:

10 000 eur

42) Zdař Bůh, světové dědictví
Termín projektu:

2016–202028

Cíl a popis projektu:

rozšíření turistické infrastruktury a marketingová komunikace
Montanregionu Krušné hory, součástí projektu je mj. vybudování
zázemí pro návštěvníky u štoly Johannes na Zlatém Kopci,
vybudování centrálního rezervačního a odbavovacího systému pro
vybrané montánní lokality české části statku, vybudování dvou
nových naučných stezek, doplnění dopravního a informačního
značení a prezentace Montanregionu v médiích a na veletrzích
a výstavách,

Lead partner:

Wirtschaftsförderung Erzgebirge, GmbH

Partneři projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., Tourismusverband
Erzgebirge, e.V.

Financování projektu:

program Interreg V A

Náklady projektu:

2 439 793 eur

28

Projekt byl prodloužen do 30. 6. 2021
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Akční osa 5: Vědecko-výzkumné projekty

43) Stavební dispozice renesančních měšťanských domů v Jáchymově a její ovlivnění
architekturou starších báňských center střední Evropy
Termín realizace:

2019–2021

Cíl a popis projektu:

Srovnání stavební dispozice jáchymovských měšťanských domů
z 16. století s dispozicí domů v dalších významných středověkých
a raně novověkých těžebních centrech (hlavně Sasko, Slovenské
rudohoří a Schwaz v Tyrolsku) s cílem prokázat kulturní propojení
Jáchymova s jinými hornickými středisky střední Evropy.

Nositel projektu:

Národní památkový ústav, ú.o.p. Loket

Předpokládané náklady:

t.b.d.

44) Výroba kobaltového skla a kobaltové barvy v Krušných horách
Termín projektu:

2018–2021

Cíl a popis projektu:

Krušné hory se od druhé poloviny 16. století staly jedním
z nejvýznamnějších evropských producentů modré kobaltové
barvy, která až do poloviny 19. století byla pro region jedním
z nejdůležitějších exportních artiklů. Výroba se soustřeďovala do
prostoru mezi Jáchymovem a Horní Blatnou na české straně
a Schneebergem na saské straně a opírala se o zdejší ložiska
kobaltových rud. Cílem zvažovaného společného českoněmeckého
projektu
bude
archeologický
průzkum
na
nejvýznamnějších lokalitách v tomto prostoru, dokumentace
a vyhodnocení nálezů a příprava publikace a výstavy věnované
významu krušnohorského kobaltového sklářství a výroby modrých
barev.

Nositel projektu:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., NPÚ, ú.o.p. v Lokti,
ÚAPP Most

Způsob financování:

t.b.d.

Akční osa 6: Podpora udržování a rozvíjení starých tradic a kulturního života

Předpokládá se pokračování projektů uvedených v kap. 6.8.
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7.4. Implementace Management Planu
Management Plan transnacionálního sériového statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je
základním nástrojem řízení pro zajištění efektivní ochrany navrhované výjimečné světové
hodnoty a zachování autenticity a integrity statku. Skládá se ze společné mezinárodní části a ze
dvou národních Management Planů. Je platný od roku 2017 do roku 2021 a jako otevřený
dokument bude reagovat na aktuální potřeby správy statku, vždy však s přihlédnutím k hlavním
cílům české části Management Planu. Implementace Management Planu bude probíhat na
základě systému správy statku popsaného v analytické části Management Planu (viz kap. 6).
Národním koordinačním místem pro implementaci Management Planu české části sériového
statku je obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge se správní
radou složenou ze zástupců dotčených měst a obcí. Výkonným orgánem Montanregion Krušné
hory – Erzgebirge, o.p.s., bude nejpozději od data zápisu statku na Seznam světového dědictví
kancelář koordinátora v čele s koordinátorem. Pro každou komponentu české části sériového
statku bude jmenován minimálně jeden site manažer (správce komponenty), který bude
zalištovat plnění Management Planu pro příslušnou komponentu a bude se podílet na realizaci
projektů společných pro více komponent.
Koordinátor bude pravidelně informovat správní radu o.p.s. Montanregion Krušné hory Erzgebirge stavu implementace české části Management Planu a bude jí podávat návrhy na
jeho pravidelnou aktualizaci. O aktualizaci Management Planu bude rozhodovat správní rada.
Koordinátor bude také připravovat návrhy na aktualizaci Management Planu, které vzejdou na
mezinárodní úrovni z doporučení Bilaterální řídicí skupiny a/nebo Bilaterální pracovní skupiny.
Koordinátor se bude podílet na zajišťování finančních prostředků k zajištění realizace
Management Planu. Při plnění svých úkolů bude koordinátor úzce spolupracovat s organizacemi
státní památkové péče, s odděleními krajských úřadů v Karlových Varech a Ústí nad Labem
příslušnými pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu a s místními samosprávami.
Systém monitoringu pro dobu po zápisu statku na Seznam světového dědictví je v České
republice pro statky světového dědictví již řadu let nastaven a probíhá prostřednictvím národních
ročních monitorovacích zpráv. Navrhované indikátory monitoringu plně postihují navrženou
výjimečnou světovou hodnotu statku. Systém monitoringu indikuje a řeší všechna i potenciální
ohrození statku. V České republice existuje funkční legislativní a správní mechanismus pro
ochranu autenticity, integrity a hodnot komponent prostřednictvím věcně příslušných orgánů
veřejné správy a odborné organizace státní památkové péče.
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8. Zpracovatelé Management Planu
Michal Urban
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
Velké Kunratické 20
CZ 148 00 Praha 4
Tel.: +420 603 280 863
E-mail: hengster11@gmail.com

Odborná spolupráce

Olga Bukovičová
Národní památkový ústav – Generální ředitelství
Valdštejnské nám. 3/162
CZ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 606 681 652
E-mail: bukovicova.olga@npu.cz

Alžběta Kratochvílová
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kostelní 81/25
CZ 357 33 Loket
Tel.: +420 377 360 922
E-mail: kratochvilova.alzbeta@npu.cz

Věra Kučová
Národní památkový ústav – Generální ředitelství
Valdštejnské nám. 3/162
CZ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420 257 010 284
E-mail: kucova@up.npu.cz
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9. Přílohy
Příloha 1
Společné prohlášení Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a významných krušnohorských
hornických měst Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Krupka a obce Měděnec ze
dne 30. dubna 2012
………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
.
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Příloha 2
Smlouva o partnerství mezi Ústeckým krajem, Karlovarským krajem, městem Jáchymov,
městem Boží Dar, městem Krupka, městem Abertamy, obcí Měděnec a městem Horní
Blatná ze dne 2. května 2013
……………………………………………………………………………………………………………
Smlouva o partnerství
uzavřená dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj

Karlovarský kraj

sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem

sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy
Vary

IČO: 70892156

IČO: 70891168

DIČ: CZ70892156

DIČ: CZ70891168

zastoupený: Oldřich Bubeníček, hejtman

zastoupený: PaedDr. Josef Novotný,
hejtman

(dále jen „kraje“)

Město Jáchymov

Město Boží Dar

sídlo: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

sídlo: Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar

IČO: 00254622

IČO: 00480002

zastoupené: Ing. Bronislavem Grulichem,
starostou

zastoupené: Ing. Janem Horníkem,
starostou

Město Krupka

Město Abertamy

sídlo: Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka

sídlo: Farní 2, 362 35 Abertamy

IČO: 00266418

IČO: 00254398

zastoupené: Ing. Zdeňkem Matoušem,
starostou

zastoupené: Zdeňkem Lakatošem,
starostou

Obec Měděnec

Město Horní Blatná

sídlo: Nádražní 212, 431 84 Měděnec

sídlo: Náměstí S. Vavřince 1, 362 37 Horní
Blatná

IČO: 00262030

IČO: 00480002
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DIČ: CZ00262030

zastoupené: Robertem Petrem, starostou

zastoupená: Valérií Markovou, starostkou

(dále jen „obce“)

(společně také jako „partneři“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o partnerství (dále jen „smlouva“):

Článek I
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je vymezení úlohy a odpovědnosti partnerů, jakož i úprava
jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu dle odst. 2 tohoto článku
smlouvy.
2. Účelem této smlouvy je zajistit realizaci projektu „Hornická kulturní krajina
Krušnohoří: návrh k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
a zajištění správy potenciálního světového statku“ (dále jen „projekt“). Projekt má tři
fáze:
a) Příprava a zpracování nominační dokumentace a podání návrhu k zápisu na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, (dále jen „příprava
nominace“);
b) hodnocení nominačního návrhu poradními organizacemi Výboru světového
dědictví – 2014–2015 (dále jen „hodnocení nominačního návrhu“);
c) správa statku světového dědictví – fáze se uplatňuje pouze v případě zápisu na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví (též jen „Seznam světového
dědictví“).
3. Partneři jsou povinni při realizaci projektu postupovat dle ustanovení uvedených v této
smlouvě. Partneři vyvinou veškeré úsilí, aby byly splněny jejich úlohy v rámci partnerství
dle této smlouvy.

Článek II
Práva a povinnosti smluvních stran
Partneři se dohodli, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. I odst. 2
smlouvy tak, že:
1. Kraje budou provádět zejména tyto činnosti:
a. Příprava nominační dokumentace:


koordinace činností v rámci projektu v těsné spolupráci s koordinátorem
projektu za Českou republiku;
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působení v česko-německé „smíšené pracovní skupině“ (dále též „pracovní
skupina“) a podíl na zajišťování jejích činností pro účely projektu;



podíl na zajišťování činností česko-německé „řídící skupiny“ pro účely
projektu;



finanční a organizačně-technické řízení projektu;



ustavení zpracovatelského
„zpracovatel“);



podíl na zpracování dokumentace;



zajištění prostor, materiálně technického vybavení a podmínek pro činnost
pracovní skupiny a zpracovatele;



zadání zpracování nominační dokumentace (dále jen „dokumentace“);



poskytování podkladů, informací a dat zpracovateli dokumentace potřebných
pro její zpracování;



ustanovení správce statku pro účely jeho budoucí správy a udržitelnosti
projektu;



příprava kroků k zajištění naplňování Management Planu;



projednání podstatných změn projektu a dokumentace s partnery v průběhu
jeho zpracování;



zajištění spolupráce a součinnosti se saskými partnery v rámci projektu a
provádění administrativně nezbytných úkonů při komunikaci se saskou
stranou (např. předávání podkladů, účast na jednáních apod.);



průběžné informování partnerů o průběhu realizace projektu;



zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

týmu

nominační

dokumentace

(dále

jen

b. Hodnocení nominačního návrhu:


komunikace ve věci zpracovaného nominačního návrhu s Centrem světového
dědictví, s Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým
ústavem a provádění administrativně nezbytných kroků při této komunikaci
(např. předávání informací, podkladů apod.);



podíl na zajištění průběhu hodnocení návrhu k zápisu na Seznam světového
dědictví hodnotiteli poradních organizací Výboru světového dědictví, včetně
poskytování vyžádaných informací;



v případě potřeby zajištění doplňujících podkladů a informací v procesu
hodnocení návrhu;



zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

c. Správa statku světového dědictví (v případě úspěšného zápisu statku na Seznam
světového dědictví):


podíl na zajištění další činnosti pracovní skupiny a činnosti správce statku;



zajištění naplňování Management Planu a jeho aktualizace;
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zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

2. Obce budou provádět zejména tyto činnosti:
a. Příprava nominační dokumentace:


zajištění prostor, materiálně technického vybavení a podmínek pro činnost
pracovní skupiny a zpracovatele;



podíl na zpracování dokumentace;



poskytování podkladů, informací a dat zpracovateli dokumentace potřebných
pro její zpracování;



poskytování konzultace zpracovateli při zpracování dokumentace, jejích změn
a doplnění;



navrhování případných změn a doplnění dokumentace;



nominování svých zástupců pro účely jednání pracovní skupiny a podílet se
na její činnosti;



podíl na zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

b. Hodnocení nominačního návrhu:


poskytování případných konzultací pro účely hodnocení nominačního návrhu.

c. Správa statku světového dědictví:


zabezpečování funkce a činnosti správce statku;



zajišťování další činnosti pracovní skupiny a činnosti správce statku;



podíl na naplňování a aktualizaci Management Planu;



podíl na propagaci, publicitě a prezentaci projektu veřejnosti.

3. Partneři se zavazují:
a. nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této
smlouvy.
b. vyčlenit v rámci svých rozpočtů finanční prostředky na zajištění činností
definovaných touto smlouvou. Karlovarský a Ústecký kraj se zavazují vyčlenit
v rámci svých ročních rozpočtů každý 1/4 celkových ročních nákladů. Obce se
zavazují společně uhradit 2/4 celkových ročních nákladů. Finanční částka
potřebná pro finanční krytí na každý kalendářní rok bude stanovena nejpozději ve
4. čtvrtletí roku předchozího. Zajištění činností uvedených v čl. II., bodě 1, odst.
c) bude řešeno dodatkem k této smlouvě.
c. jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy ostatních partnerů.
d. poskytovat si veškeré informace týkající se realizace projektu, zejména doplňující
informace související s realizací projektu, dosažených výsledků projektu a
související dokumentace.
e. po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu dodržovat právní předpisy České
republiky, a to s důrazem na předpisy v oblasti památkové péče;
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f.

při realizaci činností dle této smlouvy uskutečňovat propagaci a prezentaci
projektu v předem ujednaném rozsahu;

g. neprodleně se vzájemně informovat o veškerých změnách, které u některého z
nich nastaly ve vztahu k projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které
realizuje dle této smlouvy.

Článek III
Oprávněné osoby
1.

Jednání mezi partnery v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž seznam bude
uveden v zápise ustanovující český tým smíšené pracovní skupiny. Kterýkoli z
partnerů je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny ostatním
partnerům.

2.

Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran za
splnění zákonem daných podmínek.

Článek IV
Trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu.

Článek V
Ukončení smlouvy
K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody smluvních stran.

Článek VI
Ostatní ustanovení
1.

Partneři jsou povinni vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění
této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

2.

Partneři jsou povinni jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.

3.

Při zániku partnera přecházejí jeho práva a povinnosti na právního nástupce.

4.

Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech partnerů,
formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
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6.

Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

7.

Každý z partnerů je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Partneři se dohodli na tom, že jakýkoli spor
vzniklý při plnění ustanovení této smlouvy bude řešen jednáním mezi nimi, přičemž
partneři se zavazují učinit všechna potřebná opatření proto, aby společným jednáním
dospěli k smírnému řešení.

8.

Tato smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních, z nichž každý z partnerů obdrží po
jednom vyhotovení.

9.

Tato smlouva nabyla účinnosti na základě usnesení
zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/31Z/2012 z 5. 9. 2012;
zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 316/09/12 z 13. 9. 2012;
zastupitelstva města Jáchymov č. 5.1 z 12. 9. 2012;
zastupitelstva města Boží Dar č. 36 z 13. 8. 2012;
zastupitelstva města Krupka č. 8 z 18. 2. 2013;
zastupitelstva města Abertamy č. 136/12/R21 z 20. 9. 2012;
zastupitelstva města Horní Blatná č. 2 z 17. 9. 2012;
zastupitelstva obce Měděnec č. 218/13 z 25. 2. 2013.

10. Partneři prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Krupce dne 2. května 2013
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Příloha 3
Mapy zobrazující prvky ochrany a umístění elementů světového dědictví
……………………………………………………………………………………………………………
Mapa č.

Popis

CZ/01.b

Hornická krajina
Jáchymov

Komponenta

Měřítko

Rozměr

Copyright/místo
uložení

1-CZ

1:25.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 25 © ČÚZK 2013

CZ/02.b

Hornická krajina
Abertamy – Boží
Dar – Horní Blatná

2-CZ

1:50.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 50 © ČÚZK 2013

CZ/02.1.b

Hornická krajina
Abertamy – Boží
Dar – Horní Blatná

2-CZ

1:25.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 25 © ČÚZK 2013;
WMS DTK 25 ©
Staatsbetrieb
GeoSN

CZ/02.2.b

Hornická krajina
Abertamy – Boží
Dar – Horní Blatná

2-CZ

1:25.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 25 © ČÚZK 2013;
WMS DTK 25 ©
Staatsbetrieb
GeoSN; ©2017
Projektgruppe IWTG,
© 2017
GeoSN DTK

CZ/02.3.b

Hornická krajina
Abertamy – Boží
Dar – Horní Blatná

2-CZ

1:25.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 25 © ČÚZK 2013;
WMS DTK 25 ©
Staatsbetrieb
GeoSN

CZ/02.4.b

Hornická krajina
Abertamy – Boží
Dar – Horní Blatná

2-CZ

1:25.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
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ZM 25 © ČÚZK 2013;
WMS DTK 25 ©
Staatsbetrieb
GeoSN
CZ/04.b

Hornická krajina
Krupka

4-CZ

1:20.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 25 © ČÚZK 2013

CZ/04.b

Hornická krajina
Krupka

4-CZ

1:20.000

A3

(CC BY-SA) NPÚ,
Nature (CC BY) AOPK
ČR 2013;
ZM 25 © ČÚZK 2013
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