
ČLÁNKY A STUDIE

 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/1 17

Kašperskohorské hornictví v období třicetileté války
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Drawing on partially intact sources, the study attempts to outline the situation concerning 
the mining of gold and other raw materials in Kašperské Hory during the wartime period of 
1618–1648 and to verify the often-said statement about its dechne at that time. The study 
further aims to describe the wartime impact on mining in the area and to sketch out the 
structure of the local mining administration.
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Navzdory nehostinnému klimatu osídlili střední Šumavu již Keltové, které sem vedle 
výborných podmínek pro obranu a kultovních účelů mohl přitáhnout i výskyt zlata na-
cházejícího se v tocích Losenice a Zlatého potoka. Jen několik kilometrů od současných 
Kašperských Hor vzdálený Obří hrad se svými mohutnými valy je mimochodem nejvýše 
položenou prehistorickou stavbou v našich zemích a zůstává dosud zahalen nejedním 
tajemstvím.1 Rovněž Slovany mohl do regionu přivést cenný kov. První osady tu ale pa-
trně vznikly až v průběhu kolonizace ve 12. a 13. století, kdy jsou doloženy např. osady 
Červená a Rejštejn.2 Město Kašperské Hory svou zakládací listinu nemá a jeho počátky 
jsou sporné. Prostor byl osídlen snad už od přelomu uvedených století, kdy sem také dora-
zili první horníci. Původní lokalita byla podle všeho rozptýlená a její centrum mohl tvořit 
kostel sv. Mikuláše.3 Vyvýšený hřbet, na němž stojí, nesl podle pravděpodobných hypo-
téz název, který dal budoucímu městu jméno – Berg Reichenstein.4 Kostel byl za pomoci 
bohatého sponzora či sponzorů z řad místních těžařů dokončen zhruba do roku 1330 
a stal se kostelem farním. Jeho patrocinium přitom není v hornickém prostředí náhodné 
a už vůbec ne výjimečné. Nejedna česká štola nesla Mikulášovo jméno a pojmenován po 
něm byl též krušnohorský Mikulov (Niklasberg) s bohatými zásobami rud.5 Zřejmě ale 
už v době, kdy byl kašperskohorský svatomikulášský kostel dobudováván, se nové sídelní 

1 Srov. SLABINA, Miloslav: Keltové na Šumavě : Za tajemstvím Obřího hradu. Vimperk 2005.
2 RUDA, Pavel: Geografická poloha a demografický vývoj Kašperských Hor. In: Sborník vlastivědných prací 
o Šumavě. Kašperské Hory 1980, s. 127.
3 HORPENIAK, Vladimír a kol.: Kašperské Hory a okolí : Příroda, historie, památky, místopis, kultura. Plzeň 
1990, s. 25.
4 KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. Praha 1997, s. 846.
5 Srov. KILIÁN, Jan: Toulky mikulovskou historií. Mikulov v Čechách 2012.



18 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/1

centrum přesouvalo více na východ, do míst v okolí druhé církevní stavby, zasvěcené sva-
tému Linhartovi.

Z 20. let 14. století existují v Kašperských Horách doklady o zpracování zlata z křemene 
a o jeho tavení.6 V době nejnovější archeologové objevili na jihovýchodním okraji města 
v místě zvaném příznačně Na Prádle středověkou úpravnu zlaté rudy a jen o pár desítek 
metrů níže zbytky neznámého dolu. Kromě zbytků zlatonosné rudy byla odhalena pražicí 
pec na její tepelnou úpravu, vše ze 14. století, jehož konec stavba o mnoho nepřežila.7 
V souvislosti s konjunkturou těžby zlata do města proudili noví a noví horníci a výtěžek 
byl takový, že králi Janu Lucemburskému výrazně pomohl umořit jeho narůstající dluhy. 
A nejen to, za dalších několik let měli Kašperskohorští panovníkovi poslat šest set mužů 
na pomoc při slezském vojenském tažení. Vzhledem k tomu, že ani to těžbu nezastavilo, 
musela už být obec populačně velmi silná.8 Za pomoc vydal Jan Lucemburský Kašper-
ským Horám v roce 1345 nejstarší známé privilegium, v němž jim odpustil veškerý ungelt 
s výjimkou soli, na niž si ponechal vlastní regál. Daroval jim také rozlehlé lesy, zvláště 
v oblasti Kvildy.9 Dostatek dřeva byl pro hornictví velmi důležitý. Rozkvět lokality pokra-
čoval i za Karla IV., který tu nechal otevřít novou cestu do Pasova a za dalších deset let 
(1366) všem po ní putujícím kupcům přikázal zůstat v Kašperských Horách přes noc.10 
Současně začal na ochranu stezky a zlatonosných dolů budovat nový královský hrad 
Kašperk.11 Štoly tu tehdy dostávaly svá jména většinou podle svatých (Kateřina, Jan, Mi-
chal, Václav, Barbora) nebo podle jiných náboženských symbolů (např. Boží pomoci), ale 
byly i takové, které nesly kupříkladu název Babylon či Zelený mandl.12 Ve městě se vytvá-
řela úzká vrstva místní elity, tehdy převážně asi německé, ovládající kašperskohorskou 
těžbu i rýžování zlata. Zdroje se ale rychle vyčerpávaly.13

Husitské hnutí přineslo válku až do vzdálených šumavských koutů. Zatímco město se 
svým vedením zůstalo věrné katolické straně a císaři Zikmundovi, zástavní držitelé hradu 
stávali na straně opačné. Někdy v této době došlo ke změně patrocinia městského kostela 
sv. Linharta na zasvěcení sv. Markétě,14 jež platila za přímluvkyni v těžkých životních si-

6 HORPENIAK V. a kol.: Kašperské Hory a okolí, s. 26.
7 WALDHAUSER, Jiří: Středověká úpravna zlaté rudy u Kašperských Hor. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 
3, 1995, s. 3–14.
8 KUČA, K.: Města a městečka, s. 845. Ačkoli číslo bude podle všeho nadnesené, jednalo se přesto patrně o po-
moc v podobě nadstandardního množství mužů.
9 FENCL, Josef: Z dějin lesů a lesního hospodářství střední Šumavy. In: Sborník vlastivědných prací o Šumavě. 
Kašperské Hory 1980, s. 172. Srov. LHOTÁK, Jan: Spory o příslušnost Kašperských Hor k šumavskému komor-
nímu panství Kašperk. Jihočeský sborník historický 77–78, 2008–2009, s. 61–84.
10 K tomu blíže KUBŮ, František – ZAVŘEL, Petr: Zlatá stezka : Historický a archeologický výzkum významné 
středověké obchodní cesty, 3: Úsek Kašperské Hory – státní hranice. České Budějovice 2009. Potenciální provi-
nilci, kteří by příkaz porušili, měli zaplatit vysokou pokutu ve výši jednoho sta hřiven, z nichž polovina by při-
padla městu.
11 Samostatně ke hradu GABRIEL, Josef Ambrož: Hrad Kašperk : Historicko-topografický nástin. Praha 1857; 
NOWAK, Rudolf: Dějiny hradu Kašperka. Kašperské Hory 1932; HORPENIAK, Vladimír: Kašperk 650. 1356–
2006 : Knížka o šumavském hradu. České Budějovice 2006.
12 PANNI, Engelbert: Die königliche freie Goldbergstadt Bergreichenstein. Bergreichenstein 1875, s. 17–18.
13 Blíže HORPENIAK, Vladimír: Hornické Kašperské Hory v době předhusitské. In: Sborník vlastivědných prací 
o Šumavě. Kašperské Hory 1980, s. 75–97.
14 V roce 1413 byl kostel dosud zasvěcen sv. Linhartovi. KOVÁČ, Peter: Mistr zvíkovského Oplakávání a Kašper-
ské Hory. In: Sborník vlastivědných prací o Šumavě. Kašperské Hory 1980, s. 109–125, zde s. 118.
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tuacích, takže je pochopitelné, že se s ní v hornickém prostředí potkáme častěji.15 Po hu-
sitských válkách pak patrně nastal zvýšený příliv národnostně českého obyvatelstva, byť 
doly již zaznamenávaly citelný regres a usedlíci začínali hledat alternativní zdroje obživy. 
Platilo to především pro sklářství, které je zde od 15. století doloženo jak písemně, tak 
archeologicky,16 v ještě větší míře však pro obchod, jenž vedl k nové konjunktuře Kašper-
ských Hor, zvláště výnosný obchod se solí. Ani doly ale dosud zdaleka neřekly poslední 
slovo, vždyť v letech 1426–1508 se mělo jen ve dvou z nich, ve sv. Barboře a ve sv. Petru, 
vytěžit 129 marek (hřiven; tzn. 0,56 kg) a tři loty zlata (jeden lot odpovídal zhruba šest-
nácti gramům).17 Na Zlatém potoce, který tekl z města na jih a vléval se do Losenice, stály 
dva mlýny, další u Losenice, všechny asi dřevené. Přinejmenším v jednom z nich se ro-
zemílala zlatá ruda.18 Město bohatlo a mohlo si dovolit i velkorysé investice do výstavby, 
mj. kamenných gotických domů, a do uměleckých objednávek, například do velkolepého 
oltáře Madony ochranitelky.19

I po nástupu Habsburků si místní doly udržovaly solidní výnosnost, když třeba v letech 
1528–1574 důl sv. Jana poskytl 138 marek a 14 lotů zlata.20 Některá důlní díla byla stále 
velmi výnosná, jiná ale méně či prakticky vůbec.21 Nebylo to však z cenných kovů jen zlato, 
co se těžilo. V letech 1536–1543 se totiž ve zdejším revíru kromě 24 kg zlata mělo získat 
také 3 289 kg stříbra. Každopádně šlo už jen o jakousi „labutí píseň“ nejlepších hornic-
kých časů. Těžba byla postupně nahrazována sklářstvím a výrobou skleněných korálků,22 
hamernictvím, papírenstvím, dřevařstvím, chovem dobytka.23 V okolí města vznikaly 
dvory se zemědělskou produkcí, budovaly se rybníky, ovčíny a další hospodářské provozy. 
Daleko nejvýznamnější roli převzal obchod se solí na trase mezi Pasovem, Vilshofenem, 
Grafenau a Kašperskými Horami. V polovině 16. století Kašperské Hory získaly svou 
půvabnou radnici24 a někdy poté se jim podařilo dosáhnout statutu královského horního 
města.25 Tím se vymanily ze závislosti na sousedním hradu (většinu jeho původního ko-
morního panství také ještě před vypuknutím stavovského povstání odkoupily) a získaly 
i právo na výkon hrdelního práva. Co se reálného stavu týče, byla situace podobná té 

15 ROYT, Jan: Příspěvek k ikonografii archy z kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách. Vlastivědné 
zprávy Muzea Šumavy 3, 1995, s. 33–55, zde s. 34.
16 FRÖHLICH, Jiří: Archeologický výzkum skláren v okolí Kašperských Hor. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 
3, 1995, s. 94. Např. z roku 1445 je listina se jmény čtyř žoldnéřů z panství kašperského hradu s příjmením Gla-
ser (Sklář). V. Bezděková pak první sklárnu v Podlesí (tehdy Vogelsang) předpokládá také již v 15. století. Srov. 
BEZDĚKOVÁ, Veronika: Kaple sv. Barbory v Podlesí u Kašperských Hor a osobnost jejího stavebníka Sebas-
tiana Floriana Gerla. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy 7, 2011, s. 83.
17 PANNI, E.: Die königliche freie Goldbergstadt, s. 19.
18 KUDRNÁČ, Jaroslav: Výklad ke kupní listině zlatorudného mlýna v Kašperských Horách v 80. letech 15. sto-
letí. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, 1995, s. 25–32.
19 Podrobně KOVÁČ, P.: Mistr zvíkovského Oplakávání, passim; TÝŽ: Ikonografie pozdně gotického oltáře Ma-
donny Ochranitelky v Kašperských Horách. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, 1995, s. 56–65. Autor vyvrací 
názor, že zakázka musela vzniknout v prostředí šlechty, podle něj na ni bylo i město dostatečně bohaté. Srov. též 
ROYT, J.: Příspěvek k ikonografii archy, passim.
20 PANNI, E.: Die königliche freie Goldbergstadt, s. 19.
21 Srov. KUDRNÁČ, J.: Výklad ke kupní listině, s. 29.
22 FRÖHLICH, J.: Archeologický výzkum, s. 97.
23 HORPENIAK, V. a kol.: Kašperské Hory a okolí, s. 32.
24 RYŠAVÝ, Vratislav: Radnice v Kašperských Horách. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, 1995, s. 56–65.
25 KUČA, K.: Města a městečka, s. 842.
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v Krušnohoří, kde se také nově objevilo nemálo královských horních měst26 – jenže spíš 
než o potvrzení důlního rozmachu se jednalo o snahu panovníka povzbudit skomírající 
hornickou činnost. V Kašperských Horách tomu nebylo jinak. Podle zprávy nejvyššího 
českého bergmistra Lazara Erckera ze Schreckenfelsu27 z konce 16. století město vydávalo 
na doly 150 zlatých ročně, ovšem činilo tak prý hlavně proto, aby si udrželo výsady hor-
ního města.28 Jako o relativně výnosném lze snad ještě dosud hovořit o dolu sv. Jana, kde 
se v letech 1574–1599 vytěžilo 48 marek zlata, v letech 1600–1616 dokonce 68 marek.29

Po vypuknutí třicetileté války bylo v regionu obzvláště rušno hned v časech stavovského 
povstání, během kterého město také poprvé napadl nepřítel (císařští), a to v roce 1619. 
Další fatálnější atak provedli až Švédové v roce 1641, kdy kromě jiného vyplenili místní 
radnici. Vrátili se ještě o sedm let později, na samém konci války, tehdy se ale spokojili 
s výpalným. Tím každopádně zkušenosti Kašperskohorských s vojenským živlem neskon-
čily, po celá 20. a 30. léta 17. století byli permanentně a mnohdy skutečně dlouhodobě 
zatěžováni pobyty větších či menších císařských a ligistických jednotek. Efektivnější 
ochranu městu se podařilo zajistit teprve na počátku 40. let nejvyššímu mincmistrovi s cí-
lem navýšení důlní produkce. Také po celou třicetiletou válku totiž Kašperské Hory platily 
za horní město produkující nezanedbatelné množství drahých kovů, které panovník nutně 
potřeboval k financování svých potřeb, během ozbrojeného konfliktu pochopitelně přede-
vším svých armád. Bylo tedy v jeho zájmu, aby těžba neustala a aby nákladníci (investoři) 
a horníci nebyli zatěžováni nad únosnou mez, jež by jim dolování znemožnila, pokud by je 
z lokality přímo nevyhnala za jinou obživou.

Nesporným faktem je, že kašperskohorské hornictví nezadržitelně upadalo už během 
16. století. Kučova encyklopedie ale hovoří o úpadku těžby právě v době třicetileté války 
i o neúspěšných pokusech o následnou obnovu.30 Takový výklad je však poněkud zjedno-
dušující a ne zcela přesný, v Kašperských Horách totiž ve sledovaném třicetiletí těžba zlata 
stále sehrávala velmi důležitou roli. Můžeme jen litovat, že prameny, které se nám k jejímu 
poznání dochovaly, jsou zcela torzovité. Horní knihy, které byly ve městě prokazatelně ve-
deny, zmizely patrně nenávratně, neznámo kam.

Kašperskohorské doly se svými zlatonosnými a stříbronosnými žilami (na něž se od 
roku 1534 tzv. narovnáním o kovy vztahoval královský regál) spadaly od 14. století pod 
úřad českého nejvyššího mincmistra, jemuž posléze do kompetencí přibyla též správa 
horních měst. Proto to byl také on, případně jeho zástupce, kdo v Kašperských Horách 
obnovoval nejen příslušný bergmistrovský úřad, ale i městskou radu. Pro šumavské město 
ve sledované době byli významní především dva bergmistři, ve 20. letech 17. století Vilém 
z Vřesovic a později Oldřich Adam Popel z Lobkovic, nejvyšší mincmistr snad od roku 
1636. Zvláště tento šlechtic z bílinské větve rodu, umírající předčasně v nedožitých čty-
řiceti letech roku 1649,31 se v kašperskohorských záležitostech mimořádně angažoval 
a usiloval jak o povznesení důlní činnosti, tak o klid na práci pro horníky. Byl to rovněž 

26 Srovnej JANČÁREK, Petr: Města českého Krušnohoří v předbělohorské době. Ústí nad Labem 1971.
27 K němu např. KUBÁTOVÁ, Ludmila: Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569. Praha 1996; BOHATÝ, Martin: 
Lazarus Ercker 1528–1594 : (400. výročí úmrtí). Minerál 2, 1994, 6, s. 252–256.
28 KOVÁČ, P.: Mistr zvíkovského Oplakávání, s. 109.
29 PANNI, E.: Die königliche freie Goldbergstadt, s. 19.
30 KUČA, K.: Města a městečka, s. 845.
31 MŽYKOVÁ, Marie – MAŠEK, Petr – KASÍK, Stanislav: Lobkowiczové : Dějiny a genealogie rodu. České Budě-
jovice 2002, s. 97. Oldřich Adam, narozený roku 1610, byl synem Viléma ml. Popela z Lobkovic.
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Lobkovic, kdo městu od roku 1640 vyjednal celou sérii ochranných listů (tzv. salva guar-
dií),32 z nichž tu první na přání a jménem císaře Ferdinanda III. vydal sám.33 V Lobko-
vicově osobě získalo město znamenitého ochránce, patrně nesrovnatelného s jeho před-
chůdcem Štěpánem Beníkem z Petersdorfu, o jehož aktivitách vzhledem ke Kašperským 
Horám nemáme takřka žádné zprávy. Pod úřad nejvyššího mincmistra náležel úřad vrch-
ního bergmistra (hormistra), sídlící v Jáchymově. Nejvýraznější postavou v této funkci ve 
sledovaném časovém úseku byl nepochybně Zacharias Vogelhaupt, narozený roku 1595 
ve Schwarzenbergu v saském Krušnohoří.34

V každém horním městě spadaly horní záležitosti do kompetencí lokálního horního 
úřadu a jeho představeného, bergmistra. V Kašperských Horách jím byl v roce 1600 usta-
noven a českou komorou i tehdejším nejvyšším mincmistrem Kryštofem Želinským ze 
Sebuzína potvrzen Tomáš Miller. Miller si již v roce 1623 naříkal na minimální finanční 
prostředky (údajně patnáct malých grošů týdně), které se mu scházely, zatímco všude pa-
novala velká drahota a v dolech bylo zapotřebí obrovských investic a práce, na niž si on 
pro svůj pokročilý věk netroufal. Prosil o propuštění, jelikož úřad podle svých slov zastá-
val poctivě téměř po čtvrt století, aniž na něj byly stížnosti.35 Marně, nikdo vhodnější asi 

32 Srov. např. Státní okresní archiv (dále SOkA) Klatovy, fond Archiv města (dále AM) Kašperské Hory, Listy, 
inv. č. 123, kart. N 2 (Salva guardie od generála Melchiora Holzappla z 16. června 1647). Zmíněna je zde vý-
slovně potřeba zlata z Kašperských Hor pro císaře.
33 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 95, kart. N 2 (Nejvyšší mincmistr Oldřich Adam Popel 
z Lobkovic, pán na Střele, vydává Kašperským Horám na přání císaře salvu guardii, 23. února 1640). Kdo by ji 
porušil, zasahoval by tím do královského regálu. Neměla se týkat jen města samotného, ale i k němu náležejících 
vesnic a dalších majetků.
34 Srov. SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 874, kart. N 9 (21. listopadu 1642 česká komora 
Kašperskohorským). Sdělovala jim, že vrchní bergmistr Zacharias Vogelhaupt byl z jistých podstatných příčin 
sesazen ze svého úřadu. Byl mu zastaven plat i zakázán vstup do horních měst. Měli to vzít na vědomí a vyřídit 
všem horním úředníkům, kterých se tato věc týkala.
35 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1384, kart. N 14 (Bergmistr Tomáš Miller neupřesně-
ného data roku 1623 Kašperskohorským).

Středověká 
úpravna rudy 
v Kašperských 
Horách. Foto 
Jan Kilián, 2014
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nebyl po ruce. Až mnohem, mnohem později, někdy po roce 1636,36 ne-li dokonce až roku 
1642,37 jej v úřadu nahradil Martin Tuček. O pomocném personálu těchto dvou kašper-
skohorských bergmistrů éry třicetileté války víme pouze tolik, že jej tvořili tzv. horní pří-
sežní a že v roce 1639 byl jedním z nich Marek Miller pocházející z Rejštejna, uvedeného 
léta už kašperskohorský měšťan.38

Z extraktu z jinak nedochovaných horních knih lze získat představu o výlohách na 
kašperskohorské doly v letech 1612 až 1629. Nejnižší byly v roce 1614, kdy se jednalo 
o 99 kop grošů míšeňských, suverénně nejvyšší pak roku 1623, kdy šlo o plných 1 107 kop, 

36 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1268, kart. 13 (Prohlášení vrchního bergmistra Zacha-
riase Vogelhaupta v Kašperských Horách z 27. června 1636). Tomáš Miller byl tehdy stále kašperskohorským 
bergmistrem.
37 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 450, kart. N 6 (Pivovarnický pořádek města Kašper-
ských Hor z 15. prosince 1642). Jako bergmistři jsou zde uváděni oba. Bez eventuálního rozlišení, kdo byl berg-
mistrem bývalým a kdo současným.
38 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Knihy, inv. č. 122, kart. K 69, fol. A 10 (Zápis prodeje z 21. září 
1637).

Kašperské Hory na 
plánu ze 16. století. 

Muzeum Šumavy, 
pobočka Kašperské 

Hory. Foto Jan Kilián, 
2014
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přičemž i roku 1622 se jednalo o vysokou částku 507 kop. Vysoké náklady na doly, o nichž 
tehdy mluvil bergmistr Miller, tedy asi byly realitou. Průměrně se jinak jednalo o částky 
kolem 250 kop, ačkoli jejich výše dost kolísala oběma směry. Roku 1629 bylo stále ještě 
investováno 615 zlatých a 36 krejcarů.39 Výdaje na důlní činnost posloužily nejednou 
i jako záminka, ať již reálná nebo tendenční, k prosbám o strpení při odvádění poplatků, 
ba i k odpuštění hraničního cla a ungeltu, kontribucí či nápojového tácu.40 V roce 1623 
nebo 1624 ušetřené peníze Kašperskohorští slibovali obratem použít na investice do chát-
rajících dolů. Současně také hovořili, stejně jako bergmistr Miller, o tom, že velké náklady 
jsou zapotřebí zvláště na wasserkunst (tedy kanály a důlní zařízení na vodu), o čemž se prý 
na vlastní oči mohli přesvědčit i Vilém Slavata a Jindřich Libštejnský z Kolovrat.41 Patrně 
šlo o komisaře, kteří měli být v roce 1622 jmenováni českým místodržícím Karlem z Lich-
tenštejna poté, co od Kašperskohorských obdržel jejich suplikaci společně se sedmi kusy 
zlatých předmětů nebo kusů rudy.42 O situaci ve 30. letech nemáme takřka žádnou před-
stavu, s ohledem na časté pobyty císařských vojáků lze nicméně věřit zprávám, že doly 
stagnovaly, jelikož prý nikdo neměl prostředky na to, aby v nich mohl platit byť jediného 
pracovníka.43 Přesto ani tehdy těžba zcela neustala.44

V následném desetiletí jistě došlo k oživení, v jehož pozadí stál mincmistr Lobkovic. 
Kromě jiného se mu podařilo vyjednat městu sto zlatých, které měly být použity jako po-
moc k oživení těžby, konkrétně na zaplacení osmi nových pracovníků. Po výnosu se však 
tyto peníze měly zase vyúčtovat.45 Podobné finanční injekce patrně probíhaly pravidelně, 
v roce 1644 Kašperskohorští od nejvyššího mincmistra přijali na udržování dolů dokonce 
dvě stě zlatých.46 Ryzost zdejšího zlata a také stříbra prozkoumali pověření specialisté.47 
Uvedeného léta se navíc měla s ohledem na žádost horních měst o osvobození od kontri-
bucí konat „konference“ a na ní porada v této věci. Kašperskohorští proto měli oznámit, 
na co kdy byla odpuštěná kontribuce použita a aby to doložili příslušnými výpisy z horních 

39 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1385, kart. N 14 (Extrakt z horních knih se soupisem 
výloh na doly v Kašperských Horách za léta 1612 až 1629).
40 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1235, kart. N 13 (6. února 1644 nejvyšší mincmistr 
Oldřich Adam Popel z Lobkovic Kašperskohorským, že jim byla tedy nápojová daň odpuštěna a že se očekává, že 
to využijí ve prospěch důlní činnosti).
41 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 445, kart. N 6 (Nedatovaná suplikace Kašperskohor-
ských patrně císaři Ferdinandovi II., snad z roku 1623 či 1624).
42 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 32, kart. N 1 (19. září 1622 Lichtenštejn Kašperskohor-
ským). Srov. tamtéž, inv. č. 1326, kart. N 13 (Císařský dekret s datem ve Vídni 19. září 1622, který měl být dodán 
vyslancům Kašperských Hor). Kašperskohorští dodali suplikaci a sedm kusů zlata Lichtenštejnovi s prosbou 
o konfirmaci městských privilegií. Záležitost byla odsunuta na dobu, až by císař do Čech přijel osobně nebo až 
by v této věci sám rozhodl (třeba i před příjezdem do země). Ve druhém bodě, který se týkal vyšetření výnosnosti 
dolů, byl císař toho názoru, že by se měla jmenovat komise, která by situaci ve městě osobně prověřila a navrhla 
příslušná opatření.
43 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1386, kart. N 14 (Zpráva vrchnímu bergmistrovi Z. Vo-
gelhauptovi z roku 1634, snad od kašperskohorského bergmistra – podpis chybí).
44 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1268, kart. N 13.
45 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1234, kart. N 13 (Nejvyšší mincmistr Adam Oldřich 
Popel z Lobkovic kašperskohorskému hornímu úřadu 13. února 1640).
46 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1388, kart. N 14 (Přiznání a zároveň kvitance kašper-
skohorského bergmistra a horního úřadu z roku 1644).
47 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1271, kart. N 13 (David Wildt 7. října 1644 vydal po-
tvrzení o zkoušce kašperskohorského zlata a stříbra).
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knih. Součástí nechť je i informace, kolik dolů bylo otevřeno, jak početná byla hornická 
těžařstva, kam šel užitek, apod.48 To byl nepochybně velký úspěch, hovořil-li ještě ne-
dávno vrchní bergmistr Vogelhaupt o tom, že poslední dobou probíhal zvýšený nátlak, 
aby i česká horní města odváděla pod hrozbou exekuce kontribuce a další tradiční dávky 
stejně jako ostatní královská města.49 Důkazem oživeného zájmu místní elity o hornictví 
je i pivovarnický rejstřík, který byl v roce 1642 sepsán pro potřeby nejvyššího mincmistra 
Lobkovice a jenž kvůli svým sociálním důsledkům (nově rozděloval měšťany do tří ekono-
mických skupin) vyvolal značné kontroverze. Na uvaření jedné celé várky totiž měli nárok 
jen ti z místních měšťanů, kteří dolovali a financovali dva a více kukusů (důlních podílů). 
Ti co měli méně, byli nuceni se k uvaření várky spojovat, buď po dvou, nebo po čtyřech, 
a to opět v závislosti na rozsahu své hornické činnosti.50

Otázku, kde všude se během třicetileté války v kašperskohorském revíru dolovalo, ne-
dokážeme zodpovědět, rozhodně však už nešlo o desítky poloh a ještě větší množství dolů 

a chodeb, jako tomu bylo v 15. století.51 Ně-
které ze středověkých dolů však byly v pro-
vozu očividně i nyní – alespoň se setkáváme 
se shodnými názvy (sv. Jana, Boží pomoci). 
Důl sv. Jana, fungující nadále rovněž v po-
válečném období, patřil dlouhodobě k nej-
výnosnějším, ačkoli jeho produkce z doby 
předbělohorské byla s tou pobělohorskou 
nesrovnatelná. Ještě v letech 1600–1616 
šlo o 68 marek, ale v letech 1618–1626 už 
jen o 22 marek a v letech 1628–1668 pak 
o 20 marek.52 Když v roce 1622 Kašpersko-
horští psali o situaci ve svých dolech, zmi-
ňovali, že ve dvou chodbách blíže nespe-
cifikovaného dolu se za poslední dva roky 
vytěžilo dvanáct lotů zlata, přičemž každý 
horník také pomáhal s hloubením vodních 
kanálků.53 Podle Engelberta Panniho, autora 
dosud jediných kašperskohorských dějin, 
bylo téhož léta nalezeno 148 kusů horniny 
s obsahem zlata.54 Ačkoli se zdroj jeho tvr-

48 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 875, kart. N 9 (18. dubna 1644 česká komora Kašper-
skohorským).
49 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv č. 1269, kart. N 13 (Vrchní bergmistr Zacharias Vo-
gelhaupt 19. května 1640 Kašperskohorským).
50 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 450, kart. N 6 (Pivovarnický pořádek města Kašper-
ských Hor z 15. prosince 1642).
51 PANNI, E.: Die königliche freie Goldbergstadt, s. 15–20.
52 V letech 1528–1574 mělo být přitom ve sv. Janovi vytěženo 138 marek a 14 lotů zlata. Ještě v letech 1574–
1599 šlo o 48 marek. Tamtéž, s. 19.
53 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1327, kart. N 13 (Kašperskohorští v roce 1622 Ada-
movi ml. z Valdštejna – koncept).
54 PANNI, E.: Die königliche freie Goldbergstadt, s. 20.

Uvnitř jednoho z dolů v okolí města Kašperské 
Hory. Foto Jan Kilián, 2014
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zení nepodařilo ověřit, nelze vyloučit, že právě tento nález souvisel s posláním onoho 
zlata Lichtenštejnovi a následným posuzováním rentability zdejších dolů. V roce 1636 byl 
v Kašperských Horách osobně přítomen vrchní bergmistr Vogelhaupt a přijal tu dva loty 
zlata vytěženého ze štol sv. Jana a Boží pomoci s tím, že drahý kov dodá a ukáže králi 
Ferdinandovi III.55 Těžilo se dosud také v tzv. Černém dole, ačkoli o jeho výnosnosti byly 
pochyby a mincmistr Lobkovic musel pokračování těžby v něm urgovat.56 Možná šlo o týž 
důl, jehož opuštění s nelibostí kvitoval císař v roce 1646.57

Podrobnosti k těžbě zmíněného stříbra neznáme. Zajímavostí je však rozhodně otevření 
dolu na síru, která byla ve válečné době také velmi zapotřebí. Kašperskohorští ale nebyli 
z jeho provozování tohoto dolu nijak nadšeni, snad měli z těžby této suroviny obavy. Vo-
gelhaupt se v dohodě s nejvyšším mincmistrem Lobkovicem snažil jejich pochyby rozptý-
lit a slíbil, že jim pošle mistra síraře, aby věc posoudil.58 Výsledek ale opět neznáme.

55 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1268, kart. N 13.
56 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1328, kart. N 13 (12. prosince 1641 nejvyšší mincmistr 
Oldřich Adam Popel z Lobkovic Kašperskohorským). Žádal také o zprávu o tom, co se děje v dolech a co je no-
vého.
57 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1272, kart. N 13 (Georg Merkelicz 30. ledna 1646 
z Lince Kašperskohorským).
58 SOkA Klatovy, fond AM Kašperské Hory, Listy, inv. č. 1269, kart. N 13. Jinak jim také Vogelhaupt radil, jak 
mají nyní postupovat při těžbě zlata ve svých dolech.

Vstup do jednoho z kašperskohorských dolů. Foto Jan Kilián, 2014
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ČLÁNKY A STUDIEZávěr

Závěrem lze konstatovat, že třicetiletá válka v žádném případě nezpůsobila zánik kašper-
skohorského zlatorudného hornictví. Naopak, právě v jejím průběhu, a to dokonce bě-
hem velmi exponovaných 40. let 17. století, došlo ze strany panovníka a úřadů k výrazné 
stimulaci těžby, už v době předbělohorské upadající. Nemalé investice proběhly rovněž 
ve 20. letech v souvislosti s několika nálezy. Konkrétní výnosy zdejších dolů ale bohužel 
neznáme kvůli absenci příslušných horních knih, takže poznatky k dané problematice 
jsou velmi torzovité. Neznáme ostatně detailně ani strukturu lokálního horního úřadu 
v čele s kašperskohorským bergmistrem – pozoruhodná je tu přitom postava Tomáše Mi-
llera, který úřad zastával po více než třicet, ne-li čtyřicet let – a horními přísežnými. Zcela 
marginální jsou zmínky o těžbě dalších surovin, jmenovitě stříbra a také síry. Z kulturně-
-sociálního pohledu je nepochybně mimořádný doklad o hierarchickém rozdělení kašper-
skohorské měšťanské společnosti do tří tříd v závislosti na objemu investic do hornictví. 
Jednalo se totiž o novinku třicetileté války, která ve městě ve svých důsledcích způsobila 
napětí mezi sociálními vrstvami. Hornictví ve městě již nedominovalo a Kašperské Hory 
se proměnily v řemeslnicko-zemědělské sídliště s vysokým podílem obchodu se solí a ji-
nými komoditami.

Zusammenfassung

Bergreichenstein im Bergbau während des Dreißigjährigen Krieges 
Jan Kilián

Im ersten Teil der Studie wird auf die Situation im Bergreichensteiner Bergwesen im Mittelalter 
und in der vorweißenbergischen Zeit kurz eingegangen – denn bereits vor dem Weißen Berg erfolg-
te merklicher Rückgang der Bergbautätigkeit. Trotzdem wurde eben in dieser Zeit Bergreichenstein 
zur privilegierten königlichen Bergstadt. Zugleich orientierte sich aber die Lokalität ausgeprägter 
auf den Handel, insbesondere auf den Salzhandel, der zu einer weiteren Möglichkeit der Bestreitung 
des Lebensunterhalts geworden ist; die einst typische Bergstadt verwandelte sich somit vielmehr auf 
eine handwerklich-landwirtschaftliche Gemeinschaft. Obwohl wir in Folge der Ungunst der Überlie-
ferung nicht mehr über die wichtigsten Quellen verfügen, nämlich die Bergbücher, kann auch auf-
grund komplementärer Quellen wohl festgehalten werden, dass der Untergang des Bergreichenstei-
ner Gold-Erz Bergbaus nicht lediglich auf den Dreißigjährigen Krieg zurückgeführt werden kann. 
Ganz im Gegenteil kam es sogar während der äußerst exponierten 40. Jahre des 17. Jahrhunderts 
zur markanten Stimulation des Bergbaus seitens des Herrschers und der Behörden, vor allem des 
Höchsten Münzmeisters Udalrich Adam Popel von Lobkowitz. Auch in den 20. Jahren wurden in den 
Bergbau im Zusammenhang mit der Findung von Gesteinen mit hohem Goldgehalt große Summen 
investiert. Konkrete Erträge der Bergwerke kennen wir aber leider nicht. Ebenso wenig und ohne er-
forderliches Detail sind wir über die Struktur der lokalen Bergbaubehörde mit den Bergmeistern an 
der Spitze unterrichtet. Von den Bergmeistern ist vor allem Thomas Miller von Interesse, der sein Amt 
länger als dreißig wenn nicht gar vierzig Jahre inne hatte. Völlig marginal sind Notizen von der Ge-
winnung anderer Rohrstoffe, namentlich des Silbers aber auch des Schwefels, der anscheinend die 
Bergreichensteiner im Wege standen. Aus kulturell-sozialer Sicht ist vom besonderen Wert der Beleg 
hierarchischer Aufteilung bürgerlicher Sozietät von Bergreichenstein, die in Abhängigkeit vom In-
vestitionsvolumen in den Bergbau in Klassen gegliedert war. Es handelte sich um die Neuigkeit des 
Dreißigjährigen Krieges, in dessen Folge die Spannungen unter den einzelnen Schichten der Stadtge-
sellschaft gestiegen sind.


