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1946 – dle městské kroniky zřízen zajatecký tábor u dolu Prokop?
1947 – Dohoda mezi Sovětským svazem a československou vládou o využití německých
zajatců pro těžbu uranu
– srpen - prokazatelný příchod prvních německých válečných zajatců do Horního Slavkova
1948 – 28. ledna - probíhá revize v kuchyni zajateckého tábora v Horním Slavkově
– 28. dubna - zřízena oblast Jizera, a vzniklo i uzavřené území Horní Slavkov
1949 – 1. února - tímto dnem byl zřízen SNB-útvar „Jeřáb“
únor - podepsání dohody mezi Jáchymovskými doly a Ministerstvem spravedlnosti
o pracovním nasazení vězňů
– 2. července - založen oficiálně vězeňský tábor Prokop - již pro vězně
1950 – 26. ledna - založen vězeňský tábor Ležnice
– 7. října vynesen rozsudek nad členy Československého hokejového reprezentačního
družstva, mistry světa z let 1947 a 1949
1951 – 2. - 4. měsíc - založení tábora Svatopluk
– 31. května - Jáchymovsko, Hornoslavkovsko a Příbramsko je prohlášeno „zvláštním uzavřeným územím“
– 18. července - vznik útvaru „Jizera“
– 8. - 9. měsíc - založení tábora XII (dle pamětníků již v červenci)
– 1. října - Ministerstvo národní bezpečnosti vyhlásilo prostor Jáchymov a Horní Slavkov za uzavřené hraniční pásmo
– 14. října - útěk vězňů z tábora XII (pracovali na šachtě 14), pět zastřelených
1951 – 1954 - V Horním Slavkově vězněni členové hokejového mužstva – Vladimír
Kobranov - Ležnice, Gustav Bubník - tábor XII a Ležnice, Stanislav Konopásek tábor XII, Václav Roziňák - tábor XII a Zlatko Červený - tábor XII
1954 – 9. srpna - zrušen tábor XII
1955 – 14. května - zrušeny trestanecké tábory Prokop a Svatopluk
– 22. srpna - zrušen tábor Ležnice
1955 – 1958 byl tábor Prokop využíván pro ubytování brigádníků, byla zde i velká jídelna.
Dle městské kroniky se zde vařily i minutky
1956 – 25. dubna - zrušeno uzavřené území Horní Slavkov
1958 – 22. září - tábor Prokop přechází do správy Ministerstva spravedlnosti. Nastupuje zde 750 vězňů.
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Posledním táborem vzniklým na Slavkovsku byla pověstná XII, známá
též pod krycím označením X, který vznikl v srpnu 1951.
Po útěku 12 vězňů dne 15. 10. 1951 proslul tento tábor tvrdými
represemi proti vězňům. Podle svědka E. K. jako korekce sloužil tzv.
trestní barák, vězni nazývaný „koncentrák v koncentráku“, kam byli
vězňové umisťováni za sebemenší přestupky. Jsou popsány případy,
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kdy vězňové stáli po kolena ve sněhu, až utrpěli
omrzliny.
Zde údajně vytvořil zástupce velitele z kriminálních živlů tzv.
táborovou policii. Bylo to komando, které v noci terorizovalo ostatní
vězně, převážně politické. Na táboře XII byli soustředěni i vězni z řad
potrestaných příslušníků armády a bezpečnosti, ale také baptisté.
Baptisté, kteří nechtěli v souladu se svým vyznáním dobývat uran pro
válečné účely, byli roku 1952 soustředěni na tábor XII, protože se ale
jejich odpor nepodařilo zlomit, byli roztroušeni do ostatních táborů
na Jáchymovsko a do zbývajících na Slavkovsku – Ležnice, Svatopluk,
Prokop.
„Metodami převýchovy“ baptistů se dokonce zabýval v prosinci 1953
nižší vojenský soud.
Tento tábor byl zrušen, jako první na Slavkovsku, 9. srpna 1954.
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1946 – laut der Stadtchronik wurde das Gefangenenlager am Bergwerk Prokop errichtet
1947 – wurde das Abkommen über die Ausnutzung der deutschen Gefangenen für die Uranförderung zwischen der
Sowjetunion und der tschechoslowakischen Regierung unterzeichnet
– im August wurde die Ankunft der ersten deutschen Kriegsgefangenen nach Schlaggenwald erwiesen
1948 – 28. Januar – in der Küche des Gefangenenlagers in Schlaggenwald verläuft eine Revision
– 28. April – wurde das Gebiet Jizera errichtet und es entstand auch das gesperrte Gebiet Schlaggenwald
1949 – 1. Februar – an diesem Tag wurde die Polizeiabteilung „Jeřáb“ errichtet
– im Februar wurde auch das Abkommen über Arbeitsansetzen der Gefangenen zwischen Joachimsthaler
Bergwerke und Justizministerium unterzeichnet
– 2. Juli – kam es zur offiziellen Gründung des Gefangenenlagers Prokop – bereits für die Gefangenen
1950 – 26. Januar – wurde das Gefangenenlager Ležnice errichtet
– 7. Oktober – fällte das Urteil über die Mitglieder der Tschechoslowakischen
Repräsentationseishockeymannschaft, Weltmeister in den Jahren 1947 und 1949
1951 – Februar bis April – wurde das Lager Svatopluk errichtet
– 31. Mai – das Gebiet von Joachimsthal, Schlaggenwald und Pribram wurde für „ein separates gesperrtes
Gebiet“ erklärt
– 18. Juli – wurde die Polizeiabteilung „Jizera“ errichtet
– August bis September – wurde das Lager XII errichtet (nach den Zeitzeugen schon im Juli)
– 1. Oktober – das Ministerium für Nationale Sicherheit verkündigte das Gebiet Joachimsthal und Schlaggenwald
für gesperrtes Grenzgebiet
– 14. Oktober – Flucht der Gefangenen aus dem Lager XII (sie arbeiteten in der Schacht 14), fünf Gefangenen
wurden erschossen
1951 – 1954
– in Schlaggenwald wurden die Mitglieder der Eishockeymannschaft gefangen gehalten, es waren: Vladimír
Kobranov – Ležnice, Gustav Bubník – Lager XII und Ležnice, Stanislav Konopásek – Lager XII, Václav Roziňák –
Lager XII und Zlatko Červený – tábor XII
1954 – 9. August – wurde das Lager XII aufgelöst
1955 – 14. Mai – wurden die Gefangenenlager Prokop und Svatopluk aufgelöst
– 22. August – wurde das Lager Ležnice aufgelöst
1955 – 1958
– das Lager Prokop wurde für die Unterbringung von Zeitarbeitern verwendet, es gab hier auch einen großen
Speisesaal, laut der Stadtchronik kochte man hier auch Pfannengerichte
1956 – 25. April – das gessperte Gebiet Schlaggenwald wurde abgeschafft
1958 – 22. September – das Lager Prokop geht in die Verwaltung des Justizministeriums, es treten hier 750
Gefangenen an
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Das letzte Lager, das im Schlaggenwalder Gebiet errichtet wurde,
war das berüchtigte Lager XII, unter dem Decknamen X bekannt. Das
Lager wurde im August 1951 gegründet.
Nach der Flucht von 12 Gefangenen am 15. Oktober 1951 wurde das
Lager durch harte Repressionen gegen die Gefangenen berüchtigt
berühmt. Nach dem Zeuge E. K. diente als Korrektur das so genannte
Repressionshaus, das von den Gefangenen „Konzentrationslager im
Konzentrationslager“ genannt wurde. Hier wurden die Gefangenen
für die geringsten Verstöße platziert. Es sind auch solche Fälle
beschrieben, dass die Häftlinge knietief im Schnee
so lange
standen


mussten, bis sie Erfrierungen erlitten.
Angeblich wurde hier aus der Reihe der Kriminellen von einem
stellvertretenden Kommandanten die so genannte „Lagerpolizei“
gegründet. Es war ein Kommando, das in den Nächten andere, meist
politische Gefangenen terrorisierte. Im Lager XII wurden nicht nur die
Gefangenen aus der Reihe der bestraften Mitglieder der Armee und
Staatssicherheit konzentriert, sondern auch Baptisten.
Die Baptisten, die in Übereinstimmung mit ihrer Konfession kein
Uran für militärische Zwecke abbauen wollten, wurden im Jahre
1952 ins Lager XII konzentriert. Weil der Widerstand nicht zu
brechen war, wurden sie in die anderen Lager im Joachimsthaler und
Schlaggenwalder Gebiet platziert – in die Lager Ležnice, Svatopluk
und Prokop.
Mit den Methoden der Umerziehung der Baptisten hatte sich im
Dezember 1953 sogar das niedrigere Kriegsgericht beschäftigt.
Dieses Lager wurde am 9. August 1954 als erstes im Schlaggenwalder
Gebiet aufgelöst.
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Dne 25. ledna 1950 byl převzat do Správy velitelství Stanice SVS Ostrov
tábor Ležnice, nesoucí krycí označení O, kdy
do něj přišlo 149 vězňů.
â
Tábor byl umístěn v bezprostřední blízkosti jámy č. 5 – Ležnice.
Tábor, který byl připraven pro 150 – 160 vězňů, neměl 26. 1. 1950
dostatek potravin ani otopu, pitná voda se musela dovážet.
Tábor byl přímo v objektu dolu, byl obehnán dvojitým oplocením,
které přerušovaly na čtyřech místech strážní věže. V prosinci 1950
byl postaven nový barák s kapacitou 300 lůžek. Koncem roku 1950
obývalo tábor již 831 vězňů. Později zde bylo i přes 1 000 vězňů.
Na tomto táboře byli umístěni naši hokejisti, jmenovitě Agustin
Bubník.
Tábor Ležnice byl zrušen jako poslední na Slavkovsku, a to 22. srpna
1955.

Am 25. Januar 1950 wurde das Lager Ležnice, das den Decknamen
O trug, in die Verwaltung der Kommandostation SVS Ostrov
übernommen. Zu diesem Zeitpunkt wurden hier 149 Gefangenen
gefangen gehalten. Das Lager wurde in unmittelbarer Nähe der
Grubbe Nr.5 Ležnice platziert.
Das Lager, das für 150 – 160 Gefangenen vorbereitet war, hatte zu
diesem Zeitpunkt Mangel an Lebensmitteln sowie Heizstoffen und
das Wasser musste man importieren.
Das Lager war direkt im Gelände des Schachts und
wurde durch einen
doppelten Zaun und vier Wachtürme umgeben. Im Dezember 1950
wurde ein neues Haus gebaut mit der Kapazität von 300 Betten. Am
Ende des Jahres 1950 bewohnten bereits 831 Gefangenen das Lager,
später über 1000 Gefangenen.
In diesem Lager wurde auch ein von unseren Eishockeyspielern
gefangen gehalten, namentlich Augustin Bubník.
Das Lager Ležnice wurde am 22. August 1955 als letztes im
Schlaggenwalder Gebiet aufgelöst.
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Das Lager Prokop war das älteste Lager im Schlaggenwalder Gebiet.
Seine Existenz ist schon im Jahre 1946 datiert. Ursprünglich wurde
das Lager für deutsche Kriegsgefangenen bestimmt.
Für die Gefangenen, die in den Joachimsthaler Bergwerken in
Schlaggenwald arbeiteten, galt die Repatriierung (Heimschaffung)
genauso wie für die anderen. Deshalb wurden sie nach Joachimsthal
übergeführt und von hier aus wurden sie ausgesiedelt. Das Lager
Prokop war Zentrallager im Schlaggenwalder Gebiet. Sein Deckname
war T.
Als Gefangenenlager wurde es offiziell am 2. Juli 1949 geöffnet. In der
ersten Etappe war die Kapazität des Lagers 250 Gefangenen, später
2300 und es war das zweitgrößte Lager der Joachimsthaler Bergwerke.
Das Lager wurde am 14. Mai 1955 aufgelöst.





Tábor Svatopluk měl krycí označení V a stál nedaleko šachty stejného
jména. Dle materiálů vznikl někdy mezi únorem a dubnem 1951. Již
3. května 1951 je zde vězněno 1 070 lidí.
1. března 1952 již 1 584.
V jednom baráku bydlelo v táboře Svatopluk zhruba sto vězňů, kteří
byli rozděleni po dvanácti až patnácti do místností asi 4x6 metrů.
Na Svatopluku byl takový nedostatek vody, že vězňové pili vodu z
kaluží – nastala epidemie.
Tábor byl zrušen 14. května 1955.

Das Lager Svatopluk mit dem Decknamen V stand unweit des
Schachtes des gleichen Namens. Laut der Dokumente wurde es
zwischen Februar und April 1951 errichtet. Bereits den 3. Mai 1951
wurden hier 1070 Leute gefangen gehalten. Am 1. März 1952 waren
es schon 1584 Leute.
Ein Haus im Lager Svatopluk bewohnten zirka 100 Gefangenen, die in
Gruppen von 12 bis 15 Menschen in die Zimmer von Größe 4x6 Meter
aufgeteilt wurden.
Im Lager Svatopluk gab es solchen Mangel an Wasser, dass die
Gefangenen das Wasser aus Pfützen tranken und es kam zu einer
Epidemie.
Das Lager wurde am 14. Mai 1955 aufgelöst.
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Mapka vězeňských táborů v Horním Slavkově (na mapě z roku 1952)
Karte der Gefangenenlager in Schlaggenwald (an der Karte aus dem Jahre 1952)
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Tábor Prokop byl nejstarším slavkovským táborem, jeho existence je
zmiňována již v roce 1946, určitě však z ledna 1948. Původně byl
tento tábor určen pro německé válečné zajatce.
Pro zajatce pracující v JD v Horním Slavkově platila repatriace stejně
jako pro ostatní. Proto byli zajatci staženi do Jáchymova a odtud
vysídleni. Vězni přicházeli právě do tábora Prokop, který byl centrálním
táborem na Slavkovsku. Jeho krycí název bylo T.
Jako tábor pro vězně byl oficiálně otevřen 2. 7. 1949. V prvé fázi měl
tábor obsazení 250 vězňů. Později měl i 2 300 vězňů a byl druhým
největším táborem JD vůbec.
Tábor byl zrušen k 14. květnu 1955.
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Tábor XII v likvidaci – 1956 Na železniční vlečce jsou vidět vagony s materiálem,
vpravo dole jsou rozestavěné obytné domy sídliště.
Lager XII in Liquidation – 1956 Auf der Werkbahn sind Waggons mit Werkstoffe zu
sehen und unten rechts sehen Sie Häuser des Wohngebietes im Bau.

Tábor 12 a šachta 14. Zřetelný je i koridor na jámu 11.
Lager 12 und Schacht 14. Deutlich ist auch der Korridor
zur Grubbe 11.
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Vstup na lágr XII. Kresba vězně Jiřího Řeháka.
Eingang ins Lager XII. Zeichnung vom Gefangenen Jiří Řehák.

Tábor XII – situace v roce 2010. Symbol žlutá hvězda – místo infotabule.
Lager XII – Situation im Jahre 2010
Symbol gelber Stern – Platzierung der Infotafel

Počty vězňů v táborech
Die Zahl der Gefangenen in den Lagern
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Na předchozí tabuli – základní, je vstupní informace o těžbě uranu v Horním Slavkově
a působení Jáchymovských dolů ve městě a okolí. Bylo po válce a obnovované
národní hospodářství potřebovalo postavit na nohy, což byl po vysídlení 3,5 milionů
Němců nelehký úkol. Mimo tohoto úkolu zde byl úkol nový – těžba uranu.
Vznikl zcela nový segment hospodářský – uranový průmysl, založený v první fázi
hlavně na těžbě radioaktivních surovin, který měl přímo raketový start. Protože se
ve své podstatě jednalo o celé nové odvětví průmyslu, trpěl, přes všechna možná
opatření obrovským problémem – nedostatkem pracovních sil.
Musíme se tedy zmínit i o lidech, kteří tuto rudu dobývali. Těžba uranu je poctivá
havířská práce, vyžadující odborně i psychicky zdatné pracovníky na všech úrovních.
Z mnoha různých důvodů se toto po 2. světové válce v Československu přestalo
požadovat.
Pod tlakem politických požadavků a také jako reziduum právě skončené masové
tragédie došlo nejdříve k tomu, že do dolů byli vedle řadových havířů nasazeni
němečtí váleční zajatci a později, když bylo této rudy stále zapotřebí, i vězňů
politických a těžkých kriminálníků.
Těžba uranu pomocí nesvobodných sil dostala přednost před jakýmkoliv jiným
způsobem.

An der vorstehenden Tafel – grundlegend ist die Einleitungsinformation über
Urangewinnung in Schlaggenwald und die Wirkung der Joachimsthaler Bergwerke
in der Stadt und Umgebung. Es war nach dem Krieg und die Wiederherstellung der
Volkswirtschaft brauchte auf die Beine stellen und dies war nach der Aussiedlung
von Millionen Deutschen eine schwierige Aufgabe. Außer diese Aufgabe gab es
eine neue Aufgabe – die Urangewinnung.
Es entstand ein völlig neuer wirtschaftlicher Bereich – die Uranindustrie, die in der
ersten Etappe vor allem an der Gewinnung von radioaktiven Stoffen gegründet
wurde. Weil es sich im Grunde um ein ganz neues Industriezweig handelte, gab
es trotz allen möglichen Maßnahmen ein großes Problem und zwar Mangel an
Arbeitskräften. Also müssen wir auch die Leute erwähnen, die das Erz gewonnen
haben. Der Uranabbau ist eine schwere und redliche bergmännische Arbeit, die
professionell und psychologisch tüchtige und kräftige Mitarbeiter auf allen Ebenen
erfordert. Aus verschiedenen Gründen wurde diese Voraussetzung nach dem 2.
Weltkrieg in der Tschechoslowakei nicht mehr verlangt.
Unter dem Druck der politischen Forderungen, und auch als Residuum (Rückstand)
gerade beendete Massentragödie, ist es dazu gekommen, dass neben den Bergleuten
auch die deutschen Kriegsgefangenen in die Schächte eingesetzt wurden. Später,
als das Erz noch nötig war, wurden sowohl politische Gefangenen als auch schwere
Verbrecher eingesetzt.
Der Uranabbau, der mit Hilfe der unfreien Arbeitskräfte durchgeführt wurde,
wurde jeder anderer Art vorgezogen.
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Uranový revír Horní Slavkov je svým rozsahem vázán na rulový plášť jižní
části karlovarského žulového masívu. Systém hydrotermálních žil s uranovým
zrudněním a pětiprvkovou formací se zde vyskytuje nezávisle na starším
cíno-wolframovém zrudnění. (Komínek et al. 1994)
Území, na kterém byla prováděna těžba, zaujímá plochu okolo 16 km2.
Žilné zrudnění vznikalo v několika mineralizačních etapách:
1/ křemen-fluoritová s malým podílem sulfidů (křemen, fluorit, pyrit,
arzenopyrit, markazit)
2/ karbonátová (karbonáty, převážně dolomit)
3/ uran-sulfidická (uraninit první generace, sfalerit, chalkopyrit, galenit)
4/ arzenidová (uraninit druhé generace, komplexní rudy s minerály
pětiprvkové formace, na závěr chalcedonový křemen a karbonáty)

Das Uranrevier Schlaggenwald erstreckt sich im Gneismantel der südlichen
Umgebung des Karlsbader Granitmassivs. Das System aus hydrothermalen
Gängen mit Uranvererzung und Komplex fünf chemischer Elemente tritt
hier unabhängig von der älteren Zinn-Wolfram-Vererzung auf. (Komínek et
al. 1994)
Das Gebiet, wo die Gewinnung durchgeführt wurde, nimmt die Fläche von
16 km2 ein.
Die Vererzung entstand in mehreren Mineralisationsphasen:
1/ Quarz-Fluorit-Phase mit einem geringen Anteil an Sulfiden (Quarz,
Fluorit, Pyrit, Arsenopyrit, Markasit)
2/ Karbonat-Phase (Karbonate, vorwiegend Dolomit)
3/ Uran-Sulfid-Phase (Uraninit der ersten Generation, Sfalerit, Chalkopyrit,
Galenit)
4/ Arsenid-Phase (Uraninit der zweiten Generation, Komplexerze – Kobalt,
Nickel, Bismut, Silber, Arsen, und Quarz und Karbonate)
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Uranové zrudnění bylo tvořeno uraninitem, uranovými černěmi a
sekundárními minerály uranu, autunitem, torbernitem, uranospinitem,
metazeuneritem, uranofánem, soddyitem, gumitem a dalšími.
Uranové zrudnění bylo nacházeno jednak jako monominerální uranové
rudy (uraninit první generace), a to na žilách s karbonáty - z průmyslového
hlediska nejdůležitější výskyt. Jednak bylo součástí komplexních rud, kdye
byl uraninit druhé generace rozptýlen v žíle. Jednalo se z průmyslového
hlediska o méně významné výskyty.
Nejbohatší zrudnění bylo zjištěno převážně na žilách sz. směru, které měly
mocnost 5-20 cm, ojediněle až 2m. Na styku s příčnými poruchovými zónami
tvořily tyto žíly složité uzly,zejména v centrální části rudního pole. Uranové
rudy tvořily na žilách nepravidelné čočky o mocnosti nejčastěji od milimetrů
do prvních desítek centimetrů, o mocnosti nejčastěji 1-5 cm. Plocha čoček se
pohybovala od desetin m2 do desítek až stovek m2 (ojediněle až 2500 m2).
Zrudnění je vyvinuto od povrchu do hloubky max.450m (žilný uzel Ležnice
a Svatopluk), vždy však do úrovně podložních žul. Staří uranového zrudnění
bylo stanoveno na 254 až 258 miliónů let. (Veselý 1986)
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Pětiprvková formace jáchymovského typu je tvořena minerály obsahujícími
prvky Ag (stříbro), As (arzén), Bi (bismut), Co (kobalt) a Ni (nikl)
³±±±āǣ
âÀ – ryzí stříbro Ag, argentit Ag2S, proustit Ag3AsS 3,
polybazit Ag16 Sb12S5
 – nikelin NiAs, safflorit CoAs2, rammelsbergit NiAs2,
skutterudit Co(Ni)As3, niklskutterudit Ni (Co)As3
À – annabergit Ni3(AsO4)x8H2O, erytrín
Co3(AsO4)x8H2O
À ϐ – ryzí bismut Bi, ryzí arsén As, bismutinit Bi2S3
æÀ
V porovnání minerálů pětiprvkové formace zdejšího uranového revíru s
ostatními vzorky této formace z jiných revírů je H. Slavkov zajímavý výskytem
vzorků primárního ryzího stříbra a hlavně vynikajícími vzorky ryzího bismutu.
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Bismut, krystal 2mm / Bismut, Kristall 2 mm

Bismut 8cm / Bismut 8 cm

Bismut stromek 47 mm / Bismut, 47 mm
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Bismut, lišta 4,5 cm / Bismut, Lamelle 4,5 cm

    
  


Die Uranvererzung bildeten Uraninit, Uranschwärze und sekundäre
Uranmineralien, Autunit, Torbernit, Uranospinit, Metazeunerit, Uranophan,
Soddyit, Gumit u. a.
Die Uranvererzung wurde als monomineralische Uranerze (Uraninit der
ersten Generation) auf den Gängen mit Karbonaten gefunden. Von dem
industriellen Gesichtspunkt aus, handelte es sich um das wichtigste
Vorkommen. Die Uranvererzung wurde auch als Komplexerze gefunden
(Uraninit der zweiten Generation war im Gang zerstreut) und von dem
industriellen Gesichtspunkt aus, handelte es sich um weniger bedeutsames
Vorkommen.
Die reichste Vererzung war vorwiegend in den nordwestlich streichenden
Gängen ausgebildet. Diese Gänge waren generell 5 – 20 Zentimeter,
vereinzelt auch bis 2 Meter mächtig. Auf den Kreuzungen mit Querstörungen
wurden komplizierte Gangknoten gebildet, insbesondere im zentralen
Teil des Erzfeldes. Die Uranerze bildeten auf den Gängen unregelmäßige
Linsen. Die Mächtigkeit der Linsen war von Millimetern bis zu mehreren
zehn Zentimetern, meistens 1 – 5 Zentimeter. Die Fläche der Linsen war von
Quadratdezimetern bis zu mehreren hundert Quadratmetern, vereinzelt
sogar bis 2500 m2 groß. Die Vererzung reicht von der Oberfläche maximal
bis in die Tiefe von 450 Meter (Gangknoten Ležnice und Savatopluk), jedoch
bis zum Kontakt mit dem Granitliegende. Das Alter der Uranverezung wurde
auf 254 – 258 Millionen Jahre bestimmt.
ò  
Der Komplex der fünf chemischen Elemente des Joachimstalers Typs bilden
diese Mineralien: Ag (Silber), As (Arsen), Bi (Bismut), Co (Kobalt) und Ni
(Nickel)
¡
 – reines Silber Ag, Argentin Ag2S, Proustit Ag3AsS3,
Polybazit Ag16Sb12S5,
ȀǦ – Nickelin NiAs, Safflorit CoAs2, Rammelsbergit NiAs2,
Skutterudit Co(Ni)As3, Nickelskutterudit Ni(Co)As3
ȀǦ¡ – Annabergit Ni3(AsO4)x8H2O, Erytrin
Co3(AsO4)x8H2O
ϐ – reines Bismut Bi, reines Arzen As,
Bismuthinit Bi2S3
ǤǤ
Der Vergleich der Mineralien des Komplexes der fünf chemischen Elemente
aus dem Uranrevier Schlaggenwald mit anderen Mustern dieses Komplexes
aus anderen Revieren ist an dem Vorkommen der Muster von primärem
reinem Silber und vor allem von hervorragenden Mustern des reinen Bismuts
interessant.

³

¡
Bismut, pero 5 cm / Bismut, Skelettkristalle 5 cm

Bismut, pero 12mm / Bismut, Skelettkristall 12 mm

Bismut, pero 14mm / Bismut, Skelletkristall 14 mm

Bismut, pero 14mm / Bismut, Skelletkristall 14 mm

Niklskuterudit, krystal 6 mm / Nickelskutterudit, Kristall 6mm

Niklskutterudit / Nickelskutterudit

Annabergit / Annabergit

Erythrin / Erythrin

Galenit / Galenit

Hematit, 13cm / Hemathit ,13 cm

â



Niklskutterudit, krystal 5 mm / Nickelskutterudit, Kristall 5 mm

Niklskutterudit / Nickelskutterudit

Niklhexahydrit / Nickelhexahydrit

rammelsbergit-safflorit / Rammelsbergit-Safflorit

rammelsbergit-safflorit / Rammelsbergit-Safflorit

rammelsbergit-safflorit / Rammelsbergit-Safflorit

Shluk krystalů skutteruditu v ryzím bizmutu, 12 cm
Anhäufung der Kristallen des Skutterudits in reinem Bismut, 12 cm

Skutterudit, 3 mm krychle v bizmutové žilovině
Skutterudit, 3 mm Kubus in Bismut-Gangausfüllung

argentit, proustit / Argentit, Proustit

proustit v komplexní rudě / Proustit im Komplexerz

proustit v komplexní rudě / Proustit im Komplexerz

ryzí stříbro v rudní žíle / reines Silber im Erzgang

Stříbro, šířka záběru 2 mm / Silber, Breite der Aufnahme 2 mm

Stříbro, šířka záběru 3 mm / Silber, Breite der Aufnahme 3 mm

e ±ā
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žíla smolince / Gang des Pechsteins

Metarauchit / Metarauchit

Panel 3

Naučná stezka
Lehrpfad
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Z tohoto místa je vidět haldu hlušiny pocházející z tzv. Pichtovy štoly, nebo
též štoly Pichtova Hora.
Zaražena byla kolem roku 1948 a činnost zde byla ukončena v roce 1956.
Viditelný odval má objem kolem 3 000 m3 a štolou poddolovaná plocha
se odhaduje na 40 000 m2. Směřovala na JV a měla za cíl prověřit zrudnění
nacházející se pod výšinou Pichtova hora, na níž byla v roce 1950 zaražena
jáma č. 11. Ústí štoly se nalézá asi 320 od jámy č. 11. Nadmořská výška ústí
je 615,371 m.n.m.
Mimo základního geologického průzkumu byla určena pro těžbu rudy.
Ražená štola patřila spolu s jámou č.7, č.11 a č.15 k závodu Pichtova Hora.
Celý závod byl v roce 1956 převeden pod závod Zdař Bůh.

Von diesen Ort ist eine Halde taubes Gesteins zu sehen, stammend aus den
sogennanten Pichtova Stollen, oder auch Erdstollen Pichtova Hora.
Eingeschlagen wurde sie etwa um das Jahr 1948 und die Aktivität wurde
hier beendet im Jahr 1956. Die sichtbare Berghalde hat den Inhalt von etwa
3 000 m3 und durch den Erdstollen untergrabene Fläche ist schätzungsweise
40 000 m2. Sie war auf südost gerichtet und ihr Ziel war die Vererzung
zu überprüfen die sich unter der Anhöhe Pichtova Hora befindet, auf der
später, im Jahr 1950, die Grube Nr. 11 eingeschlagen wurde. Die Mündung
des Erdstollen befindet sich gegen 320 von der Grube Nr. 11. Die Seehöhe
des Erdstollen ist 615.371 m über der Seehöhe.
Außer der primaren geologischen Untersuchung war sie zum Erzbergbau
bestimmt.
Der eingeschlagene Erdstollen gehörte mit den Gruben Nr.7, Nr.11 und
Nr.15 zum Betrieb Pichtova Hora.
Der ganze Betrieb war im Jahr 1956 unter den Betrieb Zdař Bůh untertragen.

À
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V dobách otvírky rudného ložiska před rokem 1950 hrála roli rychlost dosažení
uranové rudy. Vyvinula se základní technologie ražby spočívající v řešené
výměně důlních vozů na plotně a v kladení dvoukolejné trati. Většinou se
ale štoly dělaly jednokolejné, s ručním odbíháním, bez žádné mechanizace
K nakládce se používaly sovětské lžícové nakladače a důlní vozy o obsahu
0,65 m3 a rozchodu tratě 450 mm. Vrtné práce byly dělány vrtacími kladivy.
Trhací práce se prováděly zpočátku ještě zápalnicí – luntem, až později se
přistoupilo k elektrickým roznětkám.
Lamači na předku měli za povinnost vrtat tzv.špůry, pomocné otvory pro
uchycení technického zařízení, např. luten pro větrání. Dále též museli
zhotovovat žlábky pro odtok důlní vody. Ražené profily byly 7 až 9 m2.
Štoly složily především pro průzkum, ale jakékoliv zjištěné množství uranové
rudy vedlo k těžbě a zpracování suroviny
Velké rozfárání revíru vedlo i ke spojování jednotlivých děl a nakonec došlo
k propojení všech šachet v revíru, což zajistilo jejich odvodnění.
Tohoto faktu se pak využilo pro společné odvodnění obou revírů - cínového
i uranového přes štolu Nová Barbora.

Pořadové číslo štoly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

    
 


 
 

In den Zeiten des Aufschlusses des Erzlagers vor dem Jahr 1950 spielte eine
Rolle die Geschwindigkeit in der der Uranerz erreicht wurde. Es wurde eine
Grundtechnologie des Einschlagens etwickelt, die auf den Ausstausch der
Grubenhunte auf der Platte und der Zweigleisstreckce besteht. Meistens
wurden aber die Stollen nur mit einen Gleis gemacht, mit Handabläufer
ohne mechanisierung.
Zum aufladen wurden sowjetische Schaufellader benutzt und Grubenhunte
dessen Wageninhalt 0,65 m3 ist und der Gleisabstand 450 mm. Die Bohrarbeiten
wurden mit Bohrhammern durchgeführt. Die Sprengstoffarbeiten wurden
zuerst noch mit der Zündschnur durchgeführt – Lunte, später mit elektrischer
Zündung.
Die Hauer am Vorderteil bohrten Sporen, Hilfsöffnungen fürs festhalten der
technischen Einrichtung – zum Beispiel Luftenröhre zur belüftung. Weiter
wurden Rinnen gemacht für den Wasserabfluss in den Gruben.Die Profile
waren 7 bis 9 m2.
Die Stollen dienten meistens zu der Erkundung, aber jede beliebige Menge
von Uranerz führte zur Förderung und dessen Verarbeitung.
Die grosse Grubenbefahrung des Reviers führte zur Verbindung der eizelnen
Grubenbergbau und am Ende kam es zur Verbindung aller Gruben in Revier,
das sicherte die Abwässerung.
Diese Tatsache wurde dann bei den Zin und Uran Reviers über den Stollen
Neue Barbora genutzt.

Název štoly
Nadlesí
Nadlesí
Bošířany 2
Bošířany 3
Bošířany 5
Háje, Havraní1
Májská
Pichtova Hora
Jižní Barbora
Drážní
Okťabrskaja
Štola č.1
Vlčí + přilehlá díla
K – 1,Krásný Jez
K – 2, Krásný Jez
Bošířany 4

Rok vzniku
?
?
1952
1952
1952
1949
1949
?
50.léta
50.léta
50.léta
50.léta
1949
50.léta
50.léta
50.léta

Účel
Průzkum, těžba
Průzkum, těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba

Vlčí
Vlčí
Vlčí
Vlčí
Vlčí
Vlčí
Vlčí
Kfely
Hlinky 1
Krásná 3
Vlčí 3
Bošířany 1

50.léta
50.léta
50.léta
50.léta
50.léta
50.léta
50.léta
50.léta

Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba
Těžba

 ± ÀǷ ǲ
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V rudním poli Horního Slavkova je možno vydělit tři žilné uzly a dvě malá
ložiska uranu, a to:
•
žilný uzel Barbora
•
žilný uzel Zdař Bůh
•
žilný uzel Bošířany
•
malé ložisko Nadlesí a Čistá
³«À«À 
 õ± 
Po ustanovení podniku Jáchymovské doly byla v roce 1946 ustavena skupina
geologického průzkumu, která zahájila po svém zřízení vyhledávací a
revizní práce v oblasti jáchymovského rudního pole. Svou činnost následně
přesunula i na slavkovsko.
Průzkum začal jihozápadně od Horního Slavkova, v prostoru tzv. Pichtovy
Hory, dále se geologický průzkum zaměřil také na lokality Nadlesí a Čistá.
Hlavní štáb geologů v Horním Slavkově byl ubytován v hotelu „Zum Roten
Ochsen – U červeného vola“. Hostinec byl poté přejmenován na Hornický dům.
Pracoviště „Kutaček“ bylo ve starém mlýně na potoce Stoka pod viaduktem
na cestě do Krásna. V organizačním schématu JD nesly číslo 6.
V prvním období byla hlavní pozornost věnována revizím starých hald a
radiometrickým metodám pomocí sovětských radiometrů UR-4 a UR-4M.
Emanační průzkum se prováděl emanomentry SG-11. Měření gama-záření
byla prováděna povrchově, emanační měření pak v sondách do hloubky
³
1m. Na kratší vzdálenosti pěšky, na větší pak pomocí automobilů. Letecký
radiometrický průzkum se prováděl v letech 1954 – 1955 (radiometr SGM10).
Základním typem geologického průzkumu bylo klasické jádrové vrtání
pomocí osvědčených zahraničních zařízení - CRAELIUS, nebo strojů sovětské
provenience jako ZIF, nebo mobilní AVB.
Významné postavení měla i karotáž vrtů. Bylo to měření uplatňovaná na bázi
Geiger-Müllerových trubic. (Radiometry KRL-M, KRT(RICA).
õ³Àõ
Jako průzkumná díla se prováděly šachtice, vrty, průzkumné rýhy, průzkumné
â
štoly, překopy atd.
Základním způsobem ale byly vrtné práce, kdy se získávala z vrtů vrtná jádra
a prováděla se základní geologická identifikace. Používaly se mobilní vrtné
soupravy převážně sovětské produkce.
Dalším prvkem byly rýhy, hloubené zpravidla do hloubky 1 m. Následoval
odběr vzorků, popř. se měřila emanace v místě. Tato měření tvořila síť.
Zpočátkuse používaly převážně průzkumné štoly. Většinou ale byly tyto
práce raženy přímo ze šachet.
Toto vše zanechávalo významné zásahy do okolní krajiny. Jednak samotným
důlním dílem a následně pak i pozůstatky po něm. Nebylo zvykem likvidovat
následky prováděného geologického průzkumu. Někdy se průzkumníci
vraceli k takovému pracovišti a začínali tam, kde předtím končili.
Správné vyhodnocení geologicko-průzkumných prací následně umožňovalo
správně zvolit způsob a místo zaražení těžní jámy a rozfárání důlního pole.
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Strukturschema der Hauptadern und no. Dislokationen der Lagern von der Höhe 500-550 m. über Meer

Geologický průzkum - rýhy
Geologische Forschung - Furchen

 

In Erzfeld
Schlaggenwald kann man
drei Erzknoten und zwei kleine Uranlager



1
2

abtrennen, und das:
•
Erzknoten Barbora
•
Erzknoten Zdař Bůh
•
Erzknoten Bošířany
•
Kleines Lager Nadlesí und Čistá

  
Nach Ernennung des Betriebes Joachimsthaler Gruben wurde in Jahr 1946
eine Gruppe
festgesetzt die geologische Untersuchung und geologische


Untersuchungsarbeiten durchführte. Ihre Tätigkeit haben sie später auch
nach Schlaggenwald übertragen.
Die Erkundung begann Südwestlich von Schlaggenwald, in den
Räumlichkeiten der Pichtovy Hory, weiter wurde die geologische
Untersuchung auch in Nadlesí und Čistá durchgeführt.
Der Hauptstab der Geologen wohnte in Schlaggenwald im Hotel „Zum Roten
Ochsen“. Das Hotel wurde umbennant auf Hornický dům. Der Arbeitsplatz
der „Schürfer“ war in der alten Mühle am Bach Stoka unter dem Viadukt auf
den Weg nach Krásno. Im Organisationsschema hatten sie die Nr.6.
In den ersten Zeitraum wurde die Hauptaufmerksamkeit der Revision der
alten Grubenhalden gewidmet und den Radiometrischen Methoden mit hilfe
sowjetischer Radiometer UR-4 und UR-4M.Die Emanationsvorschung wurde
durchgeführt mit Emanometer SG-11. Die Messung von Gama-Strahlung
wurde oberflächlich durchgeführt,die Emanationmessung mit Sonden in
die Tiefe 1m.
Auf kurze Entfernung zu Fuss, auf weitere Entfernung mit dem Auto.
Radiometrische Forschung mit den Flugzeug wurden in den Jahren 1954¡
1955 (Radiometer SGM-10) durchgeführt.
Der Grundtyp der geologischen Forschung war klassische Kernbohrung
mit hilfe bewährter Auslandsvorrichtung – CRAELIUS, oder sowjetische
Maschinen Provenienc wie ZIF, oder bewegliche AVB.
Eine bedeutungsvolle Stelle hatte auch die Bohrlochmessung (Karrotage).
Es war die Messung auf Bassis der Geiger-Müller Röhre.(Radiometer KRLM,KRT(RICA).
  
Als Forschungswerke wurden Untersuchungsschächte, Bohrungen,
Forschungsfurchen,Forschungsstollen, Querschläge usw., durchgeführt.
Die Grundart aber waren Bohrarbeiten, wo man aus den Bohrloch den Kern

gewonnen hat und wurde die geologische Grundidentifikation durchgefürt.
Dazu wurden fahrbare Bohranlagen benutzt, überwiegend sowjetischer
Produktion.
Weiter wurden Forschunsfurchen meistens 1m Tief gemacht. Es folgte
Probeentnahme, oder wurde die Emanation gemessen. Diese Messung
bildeten ein Netz.
Am Anfang waren es überwiegend Forschungsstollen. Meistens aber waren
diese Arbeiten direkt aus den Schächten aufgefahren.
Die Uranforschung benutzt beim Stollenauffahren Abteufwinden.
Das alles hinterlässt bedeutsame Eingriffe in der Landschaft. Einerseits
durch den Bergbau selbst und danach überreste nach den Bergbau.Es war
nicht die Gewohneit die Folgen der geologischen Forschung zu liquidieren.
Manchmal sind die Forscher zu einen solchen Arbeitsplatz noch einmal
zurückgekehrt und beginnen dort,wo sie vorher aufgehört haben.
Die richtige Auswertung der Geologie-Forschungsarbeiten ermöglicht
richtig die Art und den Platz der Schachtförderung zu wählen und das
Grubenfeld einfahren.
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Závod Pichtova Hora, zřízený v roce 1951.
Na mapě jsou vidět všechny tři šachty i Pichtova štola, patřící k závodu Pichtova hora.
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Betrieb Pichtova Hora, gegrünted im Jahr 1951.
Auf der Mappe sind alle drei Schächte zu sehen auch der Pichtova Stollen,
die zu dem Betrieb Pichtova Hora gehören.

âÀ ā
Přehled hlavních žil s uranovou mineralizací na ložisku Horní Slavkov
 
Die Zusammenfassung der Hauptadern mit Uran Mineralisierung im Lager Schlaggenwald
žíla

žilný uzel

skupina

směr
(ve °)

Sklon
(ve °)

mocnost
(v cm)

horizont otvírka
(v m)

vert. otvírka
(v m)

L-1

Barbora

I

305-310

65-85 k JZ

10-50

450

400

P-9

Zdař Bůh

I

300-310

60-70 k JZ

10-30

1000

300

Br-25

Barbora

I

315-325

50-65 k JZ

5-40

1000

350

Br-1

Barbora

I

335-340

65-75 k JZ

5-40

600

L-3

Barbora

I

310-320

60-80 k JZ

10-50

600

350

Bš-10A

Bošířany

I

300-320

70-75 k JZ

5-30

1000

300

350

L-4

Barbora

II

345-355

65-75 k Z

5-25

500

350

P-9G

Zdař Bůh

II

290-295

75-80 k JZ

5-25

800

250

Br-3

Barbora

II

320-330

50-75 k JZ

5-30

600

350

Br-1A

Barbora

II

320-330

65-75 k JZ

5-30

300

250

JBr-10

Barbora

II

330-340

60-65 k JZ

5-25

400

300

Br-29

Barbora

II

345-350

60-70 k Z

5-20

600

350

L-5

Barbora

II

315-330

70-75 k JZ

5-30

500

400

P-56

Zdař Bůh

II

285-290

75-80 k S

5-20

800

200

Br-15A

Barbora

II

345-350

70-75 k Z

5-15

200

200

âÀ  À³Ǧ ā À
 Ǧ 
Označení dislokace
(poruchy)

prozkoumáno
v žilném uzlu

směr
(ve °)

Sklon
(ve °)

mocnost
(v m)

horiz. průběh
(v km)

Markova

Zdař Bůh

70

80 k S

0,05-0,2

2,1

Slavkovská

Zdař Bůh - Barbora

50-60

50-60 k SZ

0,05

3,1

Zdařbožská

Zdař Bůh - Barbora

40-60

60-65 k SZ

0,2-0,5

3,1

Barborská

Barbora

50-60

55-65 k SZ

0,5

1,9

Východobarborská

Barbora

50-60

55-60 k SZ

0,5

1,9

Ležnická

Barbora

60-70

50-60 k SZ

0,5

1,4

centrální ležnická

Barbora

40-60

50-60 k SZ

0,2-2,0

2,0

Krásenská

Barbora

2,0

20-50

65-75 k SZ

1,0

2. větev tepelského zlomu

Barbora

55-60

65 k JV

0,5-2,0

1,2

porucha 240

Bošířany

60

80 k JV

0,2-1,0

0,7

centrální porucha

Zdař Bůh

10-20

65 k Z

0,1-0,2

0,8

Panel 4
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Jsme na místě, které patřilo v původním určení lesnímu hospodaření. Závod
Pichtova hora, který zde byl v padesátých letech 20. století vybudován,
sestával jako ostatně i další závody JD Horní Slavkov n. p. z několika hlubinných
dolů a štoly Pichtova hora.
Původní lesní rybníčky byly zčásti využity pro potřeby dolů, ale ostatní byly
nemilosrdně zničeny. Po skončení těžby zůstaly jen haldy, pozůstatky staveb
prakticky nevyužitelných a povrchově zničené okolí.
Po ukončení těžby byly areály některých dolů využity, ale zde k tomu pro
odloučenost nedošlo. Nicméně část obyvatel využila právě této odloučenosti
a vybudovala zde rekreační zařízení – Chatovou osadu „Sedmička“.

Wir befinden uns an einem Ort, der ursprünglich der Waldwirtschaft
angehörte. Der Betrieb Pichtova hora, der in den 50er Jahren des 20. Jh an
diesem Ort gebaut wurde, bestand aus einigen Tiefbaugruben und dem
Stollen Pichtova hora.
Die ursprünglichen Teiche wurden zum Teil für die Bedarfe der Bergwerke
ausgenützt, aber die anderen wurden vernichtet. Nach der Gewinnung bliben
nur Halden, Überreste von Gebäuden, die man zu keinem weiteren Zwek
nutzen konnte, und oberflächlich zerstörte Umgebung. Einige Gelände der
Schächte wurden zwar ausgenützt, aber wegen der Isolierung kam es hier
dazu nicht.
Jedoch nutzten einige Einwohner die Isolierung aus und bauten an diesem
Ort ein Erholungszentrum - das Ferienhausgebiet „Sedmička“.

ā
õýÀ
À
Uranové zrudnění je vázáno na rudné žíly v proměnlivé mocnosti od cm do
30 až 50 cm. Místy byla žíla „zduřena“ do mocnosti 1 – 2 m. Hloubka ložiska
 À
byla do 450 m.
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Die Uranvererzung bindet sich an Erzgang in variabler Mächtigkeit von einem
Zentimeter bis auf 30 - 50 Zentimeter. Stellenweise wurde der Erzgang bis
  
auf 1- 2 Meter der Mächtigkeit „angeschwollen“. Die Bettungstiefe war bis

Ložisko bylo dobýváno klasickým hlubinným způsobem, převážně z 90%
plným výlomem (výstupek), se zakládáním vyrubaného prostoru, zbývající
část cca 10% metodou výběrovou, která spočívala ve výběrovém výlomu
rudy.
Slavkovské rudné pole bylo nejintenzivněji dobýváno v letech 1953 až
1955. Bylo otevřeno 23 základními jamami a pracovalo se zde na 86 důlních
patrech. V rámci průzkumu a těžby uranu bylo v rudném poli vyhloubeno
5082 m jam, vyraženo 135 km překopů a 227,7 km sledných chodeb. Systém
doplňovala celá řada štol.

450 Meter.
Die Lagerstätte wurde klassisch untertätig abgebaut, überwiegend 90%
durch Vollausbruch mit Versetzen des Abbauhohlraumes. Die restlichen
10% wurden durch die getrennte Methode abgebaut, die im getrennten
Ausbruch des Erzes bestand.
Das Schlaggenwalder Erzfeld wurde am intensivsten in den Jahren 1953 bis
1955 abgebaut. Das Erzfeld wurde durch 23 Grundgruben geöffnet und es
wurde auf 86 Abbausohlen gearbeitet. Im Rahmen der Untersuchung und
der Urangewinnung wurden im Erzfeld 5082 Meter Gruben ausgehöhlt, 135
Kilometer Querschläge und 227,7 Kilometer Suchstrecken vorgetrieben. Das
System ergänzten zahlreiche Stollen.
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Slavkovský uranový revír vznikl velice rychle a díky vysokým požadavkům na
hledaný kov byl i velice rychle vyčerpán. Jednotlivé šachty byly zajištěny a
opuštěny, na některých z nich se našlo pokračování jinou formou. Opuštěný
závod Pichtova hora splnil toto jen částečně. Na jámě č. 11 vznikl kravín, v té
době nevalné pověsti, ale ostatní šachty a štola byly opuštěny.
Vyčištěné pozemky poblíž jámy č. 7 využilo několik občanů Horního Slavkova
a poblíž zde stávajících rybníčků vybudovali osadu, zvanou, jak jinak, než
„Sedmička“. Tato vytrvala dodnes, i když nynější chaty jsou trochu odlišné
od těch původních.

Das Schlaggenwalder Uranrevier entstand sehr schnell und Dank den hohen
Forderungen für Metall Suche wurde er auch sehr schnell erschöpft. Die
einzelnen Schächte wurden gesichert und verlassen. Für einige von ihnen
fand man eine andere Anwendung. Der verlassene Betrieb Pichtova hora
erfüllte dies nur teilweise. Im Gelände des Schachtes Nr.11 wurde ein Kuhstall
gegründet, zum Zeitpunkt verrufen, aber die anderen Schächte und Stollen
wurden verlassen.
Die Flächen unweit der Grubbe Nr.7 nutzten einige Einwohner von
Schlaggenwald aus und bauten unweit der bestehenden Teiche eine
Ortschaft, die „Sedmička“ genannt wurde (Bemerkung: Man könnte es als
Zahl Sieben übersetzen, die Ortschaft wurde nach dem Schacht Nr. 7, der
sich hier befand, benannt.). Die Ortschaft gibt es bis in den heutigen Tagen,
auch wenn sich die gegenwärtigen Hütten von den ursprünglichen ein
wenig unterscheiden.
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Tomu se říká „fedrování“
Dies wird „FEDROVÁNÍ“ genannt (hart arbeiten)

Schema der Verbindung der Erdstollen, Gruben und der einzelnen Sektoren im Gebiet der Uranlagerstätte Schlaggenwald und damit zusammenhängende Entwässerung der Bergbaugebiete (Erstellung: Ing. Švanda)
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Článek v časopise Výstavba
z roku 1974

U výpusti – caplování
Am Bunkerauslauf

Hlubiči na náraží
Bergleute am Anschlagort
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V dobách, kdy i v dolech pracovaly ženy. Patrně se ale jedná o odběr vzorků.
In den Zeiten, als in den Gruben auch Frauen
arbeiteten. Es handelt sich wahrscheinlich
um Probeentnahme.

Splněný cyklus
Bergmann nach dem erfüllten Arbeitszyklus
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Byla jednou z prvních, která byla v tomto prostoru zaražena. Její průzkum,
samozřejmě současně s těžbou, probíhal od roku 1949. Byla zaražena na žíle
P-56 patřící do žilného uzlu Zdař Bůh.
Jáma č. 7 měla nakonec čtyři patra s konečnou hloubkou 207,5 m. Nadmořská
výška ohlubně byla 634,3 m. n. m. Poddolováno bylo území o rozloze 1 310
000 m2 a odvaly překryly plochu 70 000 m2. Dnes se tato halda odtěžuje a
používá na vyspravení lesních cest.
Poblíž pak byla ještě zaražena jáma č. 11 (162,5m) a jáma č. 15 (105,1 m). Tyto
jámy spolu s Pichtovou štolou vytvořily v rámci dobývacího prostoru Horní
Slavkov II závod Pichtova hora (od roku 1951). V r. 1956 byl závod Pichtova
hora zrušen a přičleněn k závodu Zdař Bůh.
(Název Pichtova hora je zkomolenina. V 16. století stával v tomto prostoru
tzv. Tichtlův dvůr. Po majiteli Tichtlovi z Teuzingu byla pojmenováno i blízké
návrší - Tichtlova hora - Tichtelberg. Později došlo k transkripci na Fichtelberg.
Na nových mapách je vyvýšenina značena jako Smrčiny. Těsně po válce však
byly k dosažení jen starší německé mapy a tak někdo “jen špatně přečetl název”.
Vznikla Pichtova hora. Dokládá to zápis o hloubení jam v Horním Slavkově ze
dne 22. 12. 1949, ve kterém je uvedena ještě Fichtova hora. V plánu na rok 1950,
z ledna, je však již uvedeno hloubení # č. 15 – Pichtova hora.)
V likvidační zprávě o jámě č. 7 se mimo jiné píše:….“Důlní pole šachty č. 7
souvisí s důlním polem šachty č. 11 a 15 a všechny tři jámy jsou spojeny důlními
díly, proto bude likvidace všech tří jam probíhat současně.
Mineralogie a geologická stavba je také podobná a tak budou některé části
likvidační zprávy vynechány s odkazem na tyto části v likvidační zprávě u jámy
č. 11 a č. 15.“
Dále se v likvidační zprávě píše: “Území je odvodňováno dvěmi bezejmennými
vodotečemi, protékajícími údolím. Potok, protékající kolem jámy č. 7, napájí
několik vodních nádrží, z nichž dvě jsou nyní zasypány odvalem dolu (Stříbrný
potok)“.
Na místě samém můžete zjistit do jaké míry je toto pravdou. Zásahy JD
do vodotečí v celé oblasti Horního Slavkova byly nemalé a vždy velice
destruktivní.
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Je situován do západní části rudního pole v nadloží jižního zlomu.
Jednotlivé dislokace a perspektivní žíly byly prozkoumány v délce 2 km a
šířce 1,5 km.
Celkem bylo otevřeno přes 210 žil a odžilků, z nichž deset mělo významné
zrudnění. Na těchto deseti žilách se soustředilo 75 % těžby, na celkem 21
dobývkách většího rozsahu. Žíly měly názvy P-9, P-9G, P-56, P-28, P-9D, Bx,
P-7, P-41, ZB a P-4.
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Dieser Schacht war einer der ersten, der in diesem Raum eingestoßen wurde.
Die Erkundung dieses Schachts, natürlich gleichzeitig mit dem Abbau, wurde
seit 1949 durchgeführt. Der Schacht wurde im Gang P-56 eingestoßen, der
zu dem Gangknoten Zdař Bůh gehörte.
Der Schacht Nr. 7 hatte schließlich vier Abbausohlen mit der Tiefe von 207,5
Meter. Die Höhe der Hängebank war 634,3 Meter über dem Meeresspiegel.
Ein Gebiet von 1,31 Millionen Quadratmetern war unterbaut, und die Halden
überdeckten eine Fläche von 70.000 Quadratmetern. Heutzutage werden
diese Halden abgefördert und für Ausbesserung der Waldwege benutzt.
Unweit war noch der Schacht Nr. 11 (162,5 m) und der Schacht Nr. 15 (105,1 m)
eingestoßen. Diese Schächte zusammen mit dem Stollen Pichtova bildeten
innerhalb des Abbaugebietes Schlaggenwald II den Betrieb Pichtova hora
(seit dem Jahre 1951). Im Jahre 1956 wurde dieser Betrieb aufgelöst und
zum Betrieb Zdař Bůh angegliedert.
(Der Name Pichtova hora ist eine Verstümmelung. In dem 16. Jahrhundert
stand in diesem Gebiet der so genannte Tichtlův dvůr (Hof ). Nach dem Besitzer
Tichtel von Teuzingen wurde auch die unweite Anhöhe benannt – Tichtelberg.
Später kam es zur Transkription auf Fichtelberg. Auf den neuen Landkarten ist
diese Anhöhe als Fichtenwald markiert. Kurz nach dem Krieg gab es nur ältere
deutsche Landkarten, und so hatte jemand „nur falsch den Namen gelesen“. Statt
Fichtelberg Pichtelberg und so entstand Pichtova hora. Es wird in einem Bericht
über Schachtabsenken in Schlaggenwald vom 22. Dezember 1949 belegt, in
dem noch die Benennung Fichtelberg (Fichtova hora) aufgeführt ist. Im Plan
für das Jahr 1950, (vom Januar), wird bereits Schachtabsenken der Grube Nr.15
Pichtova hora erwähnt.
Im Liquidationsbericht heißt es unter anderem: … „Das Abbaufeld des
Schachtes Nr.7 hängt mit dem Abbaufeld des Schachtes Nr.11 und Nr.15
zusammen und alle drei Schächte sind mit den Grubenbauen verbunden,
deshalb wird die Liquidation aller drei Schächte gleichzeitig verlaufen.
Mineralogie und geologische Struktur ist ebenfalls ähnlich und so werden
einige Teile des Liquidationsberichtes weggelassen, mit Bezug auf diese Teile
im Liquidationsbericht des Schachtes Nr. 11 und Nr. 15.“
Weiter wird im Liquidationsbericht geschrieben: „Das Gebiet wird von zwei
namenlosen, das Thal durchfließenden Wasserläufen entwässert. Der Bach, der
neben dem Schacht Nr. 7 fließt, speist mehrere Wasserbehälter, von denen jetzt
zwei in Halden verschüttet sind. (Silberbach)“
Direkt vor Ort können Sie feststellen, inwieweit das wahr ist. Die Eingriffe der
Joachimsthaler Bergwerke in die Wasserläufe im ganzen Schlaggenwalder
Gebiet waren immer sehr groß und destruktiv.
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Der Gangknoten befindet sich im westlichen Teil des Erzfeldes im
Überlagerung des südlichen Bruchs.
Individuelle Dislokationen und perspektive Gänge wurden in der Länge von
2 km und der Breite von 1,5 km erkundet.
Insgesamt wurden über 210 Gänge und Gangadern aufgeschlossen, 10 davon
waren von bedeutender Vererzung. An diesen 10 Erzgängen wurde 75% der
Gewinnung konzentriert, insgesamt an 21Abbauen größeren Umfangs. Man
nannte die Erzgänge P-9, P-9G, P-56, P-28, P-9D, Bx, P-7, P-41, ZB-und P-4.
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V oblasti těžby uranových rud ve Slavkovském lese se vyskytoval ještě
další významný fenomén – Vojenský újezd Císařský les, který se později
přejmenoval na Vojenský újezd Prameny. Zabíral téměř celý prostor nynější
Chráněné krajinné oblasti.
³«À«À

V prvé
řadě byly z prostoru tohoto
újezdu vystěhovány všechny civilní osoby,
a to jak Němci, tak i noví čeští osadníci. Pak byla na ploše újezdu zřízena
různá vojenská zařízení jako pozorovatelny, kryty a skladiště. V roce 1947 se
mohlo přikročit ke střelbám.
Protože Jáchymovské doly prováděly prospekci na uranové rudy v celé
této oblasti, musely se nutně dostat do kontaktu s vojenským prostorem.
Tento vojenský výcvikový prostor byl ustaven již v roce 1946 usnesením
vlády z mimořádné schůze z 16. 9. 1946 č.20/46. Pěchotní střelnice v tomto
vojenském prostoru byla zřízena následujícího roku. Téhož roku v dubnu
byla projednána dohoda o umožnění průzkumu, schválení podepsal sám
ministr obrany arm. gen. Svoboda.
Těžba uranu však měla bezpodmínečnou přednost, dohody mezi institucemi
se dělaly narychlo a někdy se stalo, že plné znění nebylo známo mezi řadovými
pracovníky. Vojáci potkávali v lese i 20 mužů z dolu v době střeleb, kteří zde
chtěli pracovat. Cvičné střelby pak byly přerušeny, aby Jáchymovští mohli
dokončit
³ průzkum.
V roce 1947 byla podepsána podobná dohoda o průzkumu u obcí Hrušková,
Třídomí a Milíře. Následovaly dohody o průzkumu v obci Horní Lazy, Smrkovec,
Litrbachy, Reichenbach (Bystřina), Krásná Lípa, Kleinhof (Dvorečky) a
Prameny.
Dá se tak říci, že průzkum probíhal v celém teritoriu vojenského výcvikového
prostoru.
Po celém území vojenského výcvikového tábora Prameny byly JD budovány
dočasná skladiště střeliva, prováděny geofyzikální měření i odběry hornin
z důvodu průzkumu. Armáda se musela vyjadřovat i k žádostem o povolení
práce vězňů a uspořádání táborů pro tyto pracovníky.
Počátkem
roku 1952 žádají JD o znovuotevření důlních pracovišť ve Smrkovci,
â
Pramenech a na Čisté. Těžba má být v říjnu 1952 až dubnu 1953.
Při jedné z porad v roce 1953 bylo konstatováno: „Není nadále možnost
používat vojenský prostor Prameny pro bojovou přípravu vojsk vzhledem k
pracím, které v jeho prostoru provádí n. p. Jáchymovské doly. Náhradou za
něj je nutno zřídit nový vojenský újezd….“
Následovala postupná likvidace, která byla úředně završena vládním
usnesením č. 1190 ze dne 29. června 1954, kterým byl tento vojenský újezd
zrušen.

Im Gebiet der Urangewinnung in Schlaggenwald befand sich das Militärgebiet
Reichswald, das später auf das Militärgebiet Sangerberg umbenannt wurde.
Das Militärgebiet erstreckte sich fast auf das ganze Gebiet des gegenwärtigen
Naturschutzgebietes.
Zuerst wurden aus diesem Militärgebiet alle Zivilisten vertrieben,
sowohl die Deutschen als auch die neuen tschechischen Ansiedler. Dann
wurden hier verschiedene militärische Einrichtungen errichtet, wie
Beobachtungsstationen,
Deckungen und Lagerhäuser. Im Jahre 1947 konnte
 
man an das Schießen herangehen.
Da die Joachimsthaler Bergwerke Prospektionen für Uranerz im ganzen
Gebiet durchführten, mussten sie zwangsläufig in Kontakt mit dem
militärischen Gebiet sein.
Der Truppenübungsplatz wurde im Jahre 1946 laut des Beschlusses
Nr.20/46 1946 von 16. September 1946 der Regierung gegründet. Der
Infanterieschießplatz in diesem Militärgebiet wurde das folgende Jahr
errichtet. Im April desselben Jahres wurde eine Vereinbarung über
mögliche Erkundung besprochen, die Genehmigung wurde selbst vom
Verteidigungsminister Armeegeneral Freedom unterzeichnet.
Der Uranabbau hatte unbedingten Vorrang, die Vereinbarungen zwischen
den Institutionen wurden in aller Eile unterzeichnet und manchmal kam es
dazu, dass der vollständige Text unter den einfachen Arbeitern unbekannt
war.
Zum gleichen Zeitpunkt des Schießens trafen die Soldaten bis 20 Männer aus
dem Schacht im Wald, die hier arbeiten wollten. Die Schießübungen wurden
dann¡
unterbrochen, dass die Mitarbeiter der Joachimsthaler Bergwerke die
Erkundung beenden konnten.
Im Jahre 1947 wurde eine ähnliche Vereinbarung über die Erkundung in
den Gemeinden Birndorf, Dreihäuser und Kohling unterzeichnet. Es folgten
Vereinbarungen über die Erkundung in den Gemeinden Perlsberg, Schönficht,
Litrbach, Reichenbach, Schönlind, Kleinhof (Hinterhof ) und Sangenberg.
Man kann also sagen, dass die Erkundung im ganzen Militärgebiet
durchgeführt wurde.
Im Militärgebiet Sangenberg wurden von den Joachimsthaler Bergwerken
provisorische Lagerhäuser für Munition gebaut und geophysikalische
Messungen und Probeentnahmen des Gesteines aus dem Grund der
Erkundung getrieben. Die Armee musste sich zur Arbeitsgenehmigung der
Gefangenen äußern und zu der Anordnung der Lager für diese Arbeiter.
Zu 
Beginn des Jahres 1952 beantragen die Joachimsthaler Bergwerke
die Wiederaufschließung der Bergwerksarbeitsstätten in Schönficht,
Sangenberg und Lauterbach. Man sollte von Oktober 1952 bis April 1953
abbauen.
Im Rahmen einer Besprechung im Jahr 1953 wurde festgestellt: „Es ist
unmöglich das Militärgebiet Sangenberg für militärische Zwecke mit
Rücksicht auf die Bergbautätigkeiten der Joachimsthaler Bergwerke weiterhin
zu benutzen. Es ist notwendig, ein neues Militärgebiet zu gründen...“
Es folgte eine allmähliche Liquidation, die laut Beschlusses Nr. 1190 von 29.
Juni 1954 der Regierung offiziell abgeschlossen wurde, und dadurch wurde
das Militärgebiet aufgelöst.
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Betrieb Pichtova hora, im Jahre 1951 gegründet
An der Karte sind alle drei Schächte und Stollen zu sehen.
#7
Schacht Nr. 7

Schematický řez žíly P-56 žilného uzlu Zdař Bůh ze skupiny žil Pichtova hora.
1 – pararuly, 2 – krušnohorská žula, 3 – diority, 4 – aplitická žula, 5 – izolinie kovnatosti plochy v poměrovém vyjádření, 6 – linie protnutí s žilami P-87 a P-86 sz. směru, 7 – linie styku s odžilkem P-56B,
8 – úroveň a interval otevření důlních pater s vyznačením vertikální otvírky, 9 – jáma mimo rovinu
řezu.
Schematische Vertikalprojektion des Erzganges P-56 des Erzgangknotens Zdař Bůh aus der Erzganggruppe Pichtova hora.
1 – Paragneis, 2 – Erzgebirger Granit, 3 – Diorit, 4 – aplitischer Granit, 5 – Isolinie der Metallhaltigkeit
der Fläche in Proportionaldarstellung, 6 – Schnittpunkt der Erzgänge P-87 und P-86 der nordwestlichen Richtung, 7 – Stoßstelle mit Gangader P-56B, 8 – Niveau und Intervall des Aufschließens der
Abbausohlen mit Markierung des vertikalen Ausrichtens,
9 – Schacht außerhalb der Schnittebene
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Dohoda 117
Vereinbarung 117

Zrušení vojenského újezdu
Abschaffung des Militärgebietes

Schematický vertikální průmět žíly P-56 žilného uzlu Zdař Bůh ze skupiny žil Pichtova hora
Schematische Vertikalprojektion des Erzganges P-56 des Erzgangknotens Zdař Bůh aus der Erzganggruppe Pichtova hora

Závod Pichtova hora, zřízený v roce 1951
Na mapě jsou vidět všechny tři šachty i Pichtova štola
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Vojenský újezd
Militärgebiet
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Tato jáma patří spolu s jámou č.7, č.11 a štolou Pichtova Hora do jednoho
závodu – Pichtova hora. Zaražena byla ve IV.Q.1950. Provoz na této šachtě
však byl velice rychle ukončen - již v roce 1953.
Jáma č.15 má dvě patra a dosahuje hloubky 105,1 m. Nadmořská výška
ohlubně jámy je 635,518 mnm. Poddolováno bylo 450 000 m2 plochy a
odvaly pokryly plochu 10 000 m2. Tyto odvaly lze velice snadno nalézt za
touto informační tabulí.
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Dieser Schacht gehört gemeinsam mit den Schacht Nr. 11 und den Stollen
Pichtova Hora in einen Betrieb - Pichtova hora. Eingeschlagen wurde sie im
IV.Q.1950. Der Betrieb auf diesem Schacht wurde aber sehr schnell beendet
- schon im Jahr 1953.
Der Schacht Nr. 15 hat zwei Stockwerke und erreicht eine Tiefe von 105,11
m. Die Seehöhe Schachtumfassung ist 635,516 m über dem Meeresspiegel.
Untergraben wurde 450 000 m2 Fläche und die Halden bedeckten eine Fläche
von 10 000m2. Die Halden sind sehr einfach hinter dieser Hinweistafel zu
finden.
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Rozvoj hornictví si i v poválečném období vyžádal co nejnovější záchrannou
techniku. Významnou roli hrálo i výrazné zvýšení pracovníků v podzemí.
Vzrostly nároky na ochranu jejich bezpečnosti a rychlé a kvalitní likvidace
případných havárií. K úpravě došlo vydáním Vyhlášky č.168/1947 Ú.l. ze dne
10.2.1947 o organizaci záchranné služby v hornictví.
Na většině důlních závodů byly zřizovány závodní báňské záchranné stanice,
v nichž byli dobrovolní záchranáři. S vývojem záchranářské techniky byly
báňské záchranné stanice vybavovány dýchacími přístroji české výroby
Chirana.
V Horním Slavkově byly pro činnost záchranářů vyčleněny místnosti na dole
č.3 Barbora.
1.7.1956 byla v Jáchymově zřízena Revírní báňská záchranná stanice s 16
záchranáři, s akčním působením v celém uranovém revíru.
V Horním Slavkově zůstalo břemeno na dobrovolných záchranářích, kteří
zajišťovali tuto práci pro místní doly.

Die Entwicklung des Bergbaus hat in der Nachkriegszeit die neueste
Rettungstechnik gefordert. Eine bedeutende Role hatte auch der markante
Anstieg der Arbeiter im Tiefbau. Es steigerten sich die Ansprüche zum Schutz
ihrer Sicherheit und zur schnellen und hochwertigen Beseitigung eventueller
Pannen. Zur Regelung kamm es mit der Herausgabe der Verordnung Nr.
168/1947 Ú.1. vom 10.2.1947 über die Organisation des Rettungsdienstes
im Bergbau.
Auf den meisten Bergbetrieben wurden Bergretungsstationen errichtet,
in denen freiwillige Rettungsmänner waren. Mit der Entwicklung der
Rettungstechnik wurden die Bergrettungsstationen mit den Atmungsgeräten
tschechischer Herstellung Chirana ausgesstattet.
In Horní Slavkov (Schlaggenwald) waren für die Tätigkeit der Rettungsmänner
Räume in der Grube 3 Barbora ausgegliedert.
1.7.1956 wurde in Jáchymov (Joachimstahl) eine Revier Bergrettungsstation
mit 16 Rettungsmännern errichtet, mit einen Wirkungsbereich im ganzen
Uranrevier.
In Horní Slavkov blieb die Last auf den greiwilligen Rettungsmännern, die
diese Arbeit für die örtlichen Gruben sicherten.
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Nedostatek pracovníků, především kvalifikovaných, trval v uranovém
hornictví dlouhou dobu. Velký počet nezkušených pracovníků a jejich
neustálá obměna (ukončení brigády, ukončení výkonu trestu, přeložení do
jiné věznice, odchod zajatců, amnestie apod.), to vše značně ovlivňovalo
pracovní úrazy. Nepřetržitý koloběh zaškolování nových pracovníků byl
velice náročný.
Dalším problémem této práce byla i nedostatečná znalost dlouhodobějšího
působení radioaktivního záření na pracovníky.
První problém se vyřešil postupnou stabilizací pracovního kádru zaměstnanců
a propracovaným systémem jejich vstupního i periodického školení.
Podobně jako v jiných odvětvích hornictví i zde odváděli pracovníci
uranových dolů daň nejvyšší – ztrátu života při smrtelném úrazu. Mimo
obecná nebezpečí byla v Jáchymovském a Hornoslavkovském revíru určitá
specifika. Hlavně to byly práce v blízkosti známých i neznámých stařin,
mnohdy zvodněných.

Mangel der Arbeiter, vor allem der qualifizierten, dauerte im Uranbergbau
eine lange Zeit. Eine große Anzahl von unerfahren Arbeitern und ihre ständig
Abänderung (Beendung der Arbeitsbrigade, Beendung des Strafvollzugs, die
Versetzung in ein anderes Gefängnis), Abgang der Gefangenen, Amnestie
usw., das alles beinflusste bedeutend die Arbeisunfelle. Der ununterbrochener
Kreislauf von einarbeiten neuer Arbeiter war sehr anstrengend.
Das nächste Problem dieser Arbeit waren die mangelhaften Kenntnise der
langzeitigen Wirkung der Radioaktiwenstralung auf die Arbeiter und die
konkreten Folgen.
Das erste Problem wurde mit der allmählichen Stabilisierung des Arbeitskaders
der Arbeiter gelöst und mit einen durchgearbeiteten System ihres Antritts
und periodischen Schulungen.
Ähnlich wie auch in anderen Bereichen des Bergbaus, auch hier haben die
Arbeiter des Uranbergbaus die grösste Steuer abgefürt - den Verlust des
Lebens bei einen Todesunfal. Auser der algemeinen Gefahren waren in den
Jáchymovském und Hornoslavkovském Revier bestimmte Besonderheiten.
Hauptsächlich waren es Arbreiten in der nähe bekanter und unbekanter
abgebauter Orte, häufig voll mit Wasser.

À
 À

    
  

 ± ÀǷ ǲ
ǷǦ ǲ


«
À  
Ǧ 
Àǡ âÀ


 Ǧ

ǡ
 


S postupem doby se začaly projevovat na pracovnících negativní vlivy
způsobené pobytem v podzemí.
Jednak to byly klasické nemoci související s hornickým povoláním
způsobované hlukem, prachem a vibracemi. Při snižování jejich vlivu se
³«À«À
 jako na jiných rudních revírech – chrániči sluchu,
zde postupovalo stejně
zlepšování technického stavu zvláště vrtného nářadí apod.
Pak to byla zcela specifická tzv. “jáchymovská nemoc“ – tedy nemoci
způsobené působením radioaktivních materiálů na lidský organismus. V
počátcích uranového dolování však byly tyto poznatky na samém začátku.
Bylo však zřejmé, že přirozená radioaktivita uranových rud vyvolá i zvýšené
požadavky na bezpečnost práce a hlavně hygienu práce. Až do roku 1938
nebyl však vydán žádný předpis, který by toto zohledňoval.
Na základě praktických ověřování pak vydal Revírní báňský úřad v Karlových
Varech dne 8.března 1938 výnos č.1835/1938, kterým se ukládají všem
uranovým dolům opatření zajišťující ochranu zdraví pracovníků.
Výnos ukládal „větrati všechny důlní prostory užívané k dolování“ – hranice
2 Mach. jednotky /litr. Tato opatření týkající se větrání, doplňovalo užívání
vrtacích kladiv s vodním výplachem, jejichž účelem bylo snížit obsah
prachových částic v ovzduší.
Aplikace těchto opatření v praktické těžbě a jejich dodržování v prostředí
³
tlaku na zvyšování výkonů a překračování plánu byla velmi problematická.
V roce 1951 došlo ke stanovení nových norem pro přípustné koncentrace
radonu v hodnotě 0,27 M.j./l, což bylo snížení z 2 M.j. na 0,27 M.j./l.

Mit der Zeit begannen sich auf den Arbeitern negative Auswirkung zu zeigen,
die von den Aufenthalt in den Tiefbau verursacht waren.
Einerseits waren es klassische Krankheiten die mit dem Bergbauberuf
zusammenhängen, wie Lärm und Vibrationen sind. Bei der Minderung
ihres Einfluses ging man genau so wie auf anderen Erzrevieren vor - mit
Lärmschützern, mit Verbesserungen des technischen Zustands haupsächlich
von den Bohrgeräten usw.
Weiter
war es eine ganz specifische sog.“jáchymovská Krankheit“ - eine


Krankheit verursacht durch die Wirkung radiaktiver Materien auf den
menschlichen Organismus. Im Begin der Uran Förderung waren jedoch
diese Erkenndnise am alleinigen Anfang. Es war offensichtlich, dass die
natürliche Radioaktivität des Uranerz auch erhöhte Forderungen auf die
Arbeitssicherheit und besonders auf die Arbeitshygiene auslöst. Bis 1938
wurde aber keine Verordnung herausgeben, welche dieses berücksichtigen
würde.
Auf Grund der praktischen überprüfungen gab das Revier Bergamt in Karlovy
Vary am 8. März 1938 den Erlass Nr. 1835/1938 heraus, mit welchen allen
Uranbergwerken Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter
augetragen werden .
Der Erlass trägt auf „alle Grubenräume, die zur Förderung genutzt werden,
zu belüften“ - die Grenze 2 Mach. Einheiten/Liter. Diese Maßnahmen die
das Belüften betrafen, ergänzte der Gebrauch von Bohrhammern mit
Wasserspielung, deren Funktion war den Gehalt der Staubteilchen in der
Luft zu senken.
Die Aplikation dieser Maßnahmen in der praktischen Förderung und ihre
¡
Einhaltungen, in der Atmosphähre des Druckes auf Leistungserhöhung und
Übererfüllug des Planes, war sehr problematisch.
Im Jahr 1951 kamm es zur Festsetzung neuer Normen für die zulässige
Konsentration von Radon im Wert 0,27 M.E/L., was eine Senkung von 2 M.E.
auf 0.27 M.E./L. war.
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Schwere Arbeit im Schacht forderte Opfer sowohl aus den Reihen von Zivilangestellten als auch von Gefangenen. Dafür gab es mehrere Ursachen, aber die
Hauptsache war gewiss das, dass Leute ohne entsprechende Ausbildung und Erfahrungen auf den komplizierten Arbeitsplätzen arbeiteten. Das betraf die Gefangenen als auch die Aushilfskräfte. Erst im Laufe der Zeit, nach dem Erwerb der Erfahrungen, sank die Zahl der Unfälle.

Zivilisten

1949

Gefangenen

Cvičení záchranářů JD (šachta 3) – 1960
Übung der Rettungsassistenten der Joachimsthaler Bergwerke (Schacht Nr. 3) - 1960

Grund

erschossen

1*
1

1950

3

3

1951

1

8

10

1952

7

11

1

1953

5

14

1954

10

5

1955

6

1

1956

14

1
1

1957

6

1958

4

1959

1

CELKEM
insgesamt

55

43

1**
3

1

1
1

15

4

1

3

2

* - platí pro německé válečné zajatce
** - vztahuje se na strážného Jana Guckého (těžké zranění s následkem smrti)
Důl č.15 a č.11
Bergwerk Nr. 15 und Nr. 11

* - zählt für deutsche Kriegsgefangenen
** - bezieht sich auf den Wächter Jan Gucký (schwere Verletzung mit
Todesfolge)
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Těžká práce v dole si vyžádala i oběti z řad jak civilních zaměstnanců, tak i vězňů. Příčin bylo několik, ale hlavní zajisté bylo, že na pracovně složitá místa se dostali lidé bez patřičného vzdělání a bez jakýchkoliv zkušeností. To se týkalo vězňů i brigádníků. Teprve postupem doby, po získání zkušeností, počet úrazů klesal.

Příčina úmrtí – Todesursache
e ±ā
 
Pracovní úraz – Arbeitsunfall
Rok
Bez udání důvodu
Zastřelen na útěku
Sebevražda
Vražda
Jahr
Àý
Àauf der Flucht
 ¡
ohne Angabe von
vězni
civilisté
Selbstmord
Mord
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