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Abstrakt 
P�ísp�vek se zabývá hlavními rysy reliéfu v okolí historického Dolu Jeroným u zaniklého m�sta �istá v severozápadní �ásti 

Slavkovského lesa. Pozornost je rovn�ž soust�ed�na na p�sobení hospodá�ské �innosti na reliéf a její historický vývoj. Jsou popsány hlavní 
genetické kategorie antropogenních transformací reliéfu. Severozápadní vrcholová �ást Slavkovského lesa je charakterizována hornatinným 
reliéfem s typickými širokými údolími a zamok�enými dny, plochými h�bety i �astými strukturn� podmín�nými h�bety charakteru nízkých 
exfolia�ních kleneb na žulách karlovarského masívu. Lokáln� je reliéf, s ohledem na výskyt surovinových zdroj� (Sn-W rudy, uran), 
sídelnímu charakteru a spole�enskému vývoji po II. sv�tové válce, modelován �adou hospodá�ských aktivit, které p�etvá�ejí na �ad� míst 
p�vodní reliéf a tvo�í speciální antropogenní tvary reliéfu. 

Abstract
This paper deals with the basic relief features of the historical Jeroným Mine and its surroundings near the �istá town (the abandoned 

destroyed village) in the north-western part of the Slavkovský les Forest. Attention is concentrated on the impact of human activities as 
well. Main genetic types of anthropogenic relief transformations are described. The summit of the north-western part of the Slavkovský les 
Forest is characterized by highland topography consisting of wide valleys with wetlands, flat ridges and even markedly elevated structural 
ridges with low exfoliation domes in granites of the Karlovy Vary Massif. Locally, the relief was, with respect to occurrence of mineral 
sources (Sn-W ores, uranium), settlement character and specific social development after the Second World War, changed by many 
economic activities generating mutually superposing or complementing anthropogenic forms and structures. 
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1 Úvod 
V rámci �ešení grantového projektu GA�R �. 105/09/0089 „Prognóza �asoprostorových zm�n stability d�lních prostor technické 

památky D�l Jeroným v �isté“ jsme v oblasti historického Dolu Jeroným provád�li terénní geomorfologický výzkum. Podrobn� jsme se 
v�novali vlastní lokalit� Jeroným zhruba 1 km západn� od bývalého m�sta �istá (d�íve Litterbachy, Lauterbach Stadt). Náš pr�zkum byl 
zam��en na mapování povrchových projev� historického dolování cínu (Sn-W zrudn�ní) se snahou vytipovat další možný pr�b�h
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podzemních d�lních prostor. P�i této p�íležitosti jsme dokumentovali v širším zázemí Dolu Jeroným pestrý soubor antropogenních tvar�
reliéfu r�zné geneze, který dokládal projevy historických lidských aktivit (t�žba cínu) i komplikovaný vývoj v druhé polovin� minulého 
století. Jedná se oblast, kde došlo po II. sv�tové válce k odsunu n�meckého obyvatelstva, vzniku vojenského prostoru Vojenského 
výcvikového tábora (VVT) Prameny (též Kynžvart) a následn� pak k t�žb� strategické suroviny – uranové rudy (Tomí�ek, 2000). 

V p�edkládaném p�ísp�vku se zam��íme na charakteristiku základních geomorfologických rys� a na postižení projev�
antropogenních transformací reliéfu v oblasti Dolu Jeroným v �isté. Zájmový prostor je vymezen výrazným h�betem mezi údolími dvou 
pravostranných p�ítok� Lobezského potoka (pravostranný p�ítok Oh�e) jižn� vrcholu Rozhledy (859 m n. m.) se zaniklou osadou �istá na 
východním okraji rozvodí a samotou Podstrání na západním okraji zájmového území. Jižn�ji situovaný pravostranný p�ítok Lobezského 
potoka, který protéká jižn� �isté, nese jméno Chaloupecký potok. Severní p�ítok Lobezského potoka byl d�íve též nazýván Cínový potok 
(ústní sd�lení R. Tomí�ka, Muzeum Sokolov). Podrobn�ji budou charakterizovány zejména tvary t�žební (t�žba cínu a uranu), zmín�ny
budou rovn�ž tvary vodohospodá�ské, sídelní, zem�d�lské a vojenské, které souvisejí se specifickým vývojem tohoto periferního území 
(tzv. bývalých Sudet). 

2 Základní rysy zájmového území 
Zájmové území – mezi údolími dvou pravostranných p�ítok� Lobezského potoka (viz výše) – se nachází ve st�ední �ásti 

geomorfologického celku Slavkovský les (podcelek Hornoslavkovská vrchovina). V rámci detailního �len�ní vypl�uje severozápadní �ást
geomorfologického okrsku Krásenská vrchovina (Balatka, Kalvoda, 2006; Demek, Mackov�in eds. et al., 2006). Skalní podloží zájmové 
oblasti je tvo�eno svrchn�-proterozoickými metamorfovanými horninami (biotitické pararuly) krystalinika Slavkovského lesa a variskými 
granitoidy karlovarského žulového masivu (jižní �ást krušnohorského plutonu);  (Chlupá� et al., 2002; Mísa� et al., 1983; Schovánek red. et 
al., 1997). Na granitoidní horniny a jejich metamorfní pláš� je vázáno Sn-W zrudn�ní. Uranová ložiska jsou vázána na slavkovské rudní 
pole, ležící na k�ížení jáchymovské a krušnohorské zóny hlubinných zlom�. Je tvo�eno izolovanou krou metamorfovaných hornin 
v karlovarském žulovém masivu (Tomí�ek, 2000). 

Typ reliéfu zájmové oblasti Slavkovského lesa ozna�ujeme jako kernou vrchovinu s vnit�ní blokovou stavbou. Hlavní rysy reliéfu 
jsou podmín�ny tektonickými pohyby. Morfologicky se projevuje vazba údolní sít� na zlomy a poruchová pásma, vrcholové a rozvodní 
plošiny p�edstavují zbytky t�etihorního zarovnaného povrchu typu etchplén (Demek, Mackov�in eds. et al., 2006). Zájmovému území 
dominuje plochý rozvodní h�bet (nadmo�ské výšky 790–813 m), protažený zhruba sm�rem SV-JZ a západn� �isté pak sm�rem SZ-JV. 
Jeho severní svahy p�echází pozvolna do plochého, místy zamok�eného údolního dna tzv. Cínového potoka. Na svahu pod silnicí zhruba 
v rozsahu nadmo�ských výšek 782–764 m se nacházejí d�lní tvary a vstupy do historického Dolu Jeroným. V úrovni dolu se údolí potoka 
za�íná zahlubovat a nabývá charakteru pr�lomu. Údolní svahy jsou p�íkré s výchozy skalních horniny a su�ovými pokryvy. Náplavovým 
kuželem p�echází do údolí Lobezského potoka. Vodní tok je upravený, v horní �ásti nap�ímený, vyskytují se výrazné odvod�ovací rýhy. 
V údolním dn� se nacházejí 3 rybníky. Rybníky jsou starého založení a na této vodote�i jsou rozpoznatelné již na mapovém listu �. 101 
(�echy) z I. vojenského mapování (Josefského), které probíhalo v letech 1764–1768 a rektifikace 1780–1783. Západní svahy hlavního
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h�betu p�ík�e spadají do údolí Lobezského potoka, typické jsou kamenité svahové pokryvy a výchozy podložních hornin. Jižn� osady 
Podstrání byl registrován rozsáhlý aktivní sesuv délky 120 m, ší�ky 50 m, který je v dolní akumula�ní �ásti sanován op�rnou zdí. Na 
údolních svazích jsou �asté zem�d�lské terasy. Údolní dno Lobezského potoka je místy zamok�ené, s relativn� p�irozeným korytem 
vodního toku, p�i pravob�ežním úpatí se nacházejí zbytky vodního náhonu. Jižní svahy úst�edního h�betu zájmového území p�ík�e spadají 
do údolí Chaloupeckého potoka, jsou pokryté lesním porostem. Ve st�ední �ásti je údolí výrazn� sklonov� asymetrické, levob�ežní svah je 
mírn� uklon�ný. P�i úpatí p�íkrého pravého svahu je vyúst�ní d�di�né štoly Dolu Jeroným. V horní �ásti se údolí rozevírá, �asté je 
zamok�ení, vyskytují se rybníky i staré protržené rybni�ní hráze. Setkáváme se zde se zbytky základ� stavebních objekt� a starých cest po 
zaniklé osad� Chalupy (Eherlich). Nejrozsáhlejší zbytky sídelních tvar� jsou ješt� patrné po bývalém m�st� �istá. Celkov� se v zájmovém 
území vyskytuje �ada drobných zem�d�lských, t�žebních i vodohospodá�ských tvar�, které jsou již z�ásti destruovány a dokládají rozsah 
a typ p�sobení hospodá�ských aktivit. 

3 P�sobení hospodá�ských aktivit a antropogenní transformace reliéfu
Dolování cínu na lokalit� �istá zapo�alo v první polovin� 16. století, rozvoj t�žby byl rychlý a již v roce 1551 prop�j�il císa�

Ferdinand I. m�stu �istá horní právo a m�stská práva královského horního m�sta. D�lní práce z�ejm� v 16. století nep�ekro�ily hloubku 
50 m. V prvních letech druhé poloviny 16. století byly zahájeny na d�di�né štole Jeronýmov�. Po rychlém rozvoji d�lní �innosti nastal 
útlum, doly byly pasivní. Požár m�sta �istá v roce 1772 zni�il tém�� všechny písemné materiály, a je proto obtížné popisovat kontinuitu 
zdejšího hornictví (Fišer, 2006). V roce 1847 byly doly kvalifikovány jako sešlé, v n�kolika komorách se t�žilo ješt� v roce 1905, ale po 
I. sv�tové válce byl provoz Dolu Jeroným zastaven. Podle odhad� bylo v �isté za celé historické období vyt�ženo 500 až 700 t cínu. 

Geologické pr�zkumy a revize byly na ložisku provád�ny i v pozd�jších obdobích (nap�. 1964–65). V 90. letech minulého století 
byly zahájeny práce na zpr�chodn�ní d�di�né štoly (délka cca 400 m) z údolí Chaloupeckého potoka do d�lních prostor, vlastní 
technologické práce probíhaly v období 2003–06. V sou�asnosti je národní technická kulturní památka D�l Jeroným tvo�ena dv�mi �ástmi, 
doposud odd�lenými: Stará d�lní díla – SDD (ve správ� MŽP �R) a opušt�ná d�lní díla – ODD (ve správ� MPO �R); (Kaláb et al., 2006; 
Kaláb et al., 2008; Ž�rek et al., 2008). 

Historické podzemní d�lní prostory jsou rozsáhlé, p�edstavují soubor chodeb, dobývek, vertikálních i šikmých d�lních d�l
s rozsáhlými komorami a �astými jezírky v bezodtokých prostorách. P�i podrobném výzkumu jsme se zam��ili na okolí historického Dolu 
Jeroným v návaznosti na komplex podzemních d�lních tvar�. Charakteristické tvary indikující poddolování – pinky byly již registrovány 
p�i d�ív�jších výzkumech (Kukutsch, Stolárik, 2008). Pinky nazna�ují možné pr�b�hy dosud neznámých podzemních d�lních d�l. Pinkami 
zvln�ný terén (ODD) se nachází pod terénní hranou s výchozy skalního podloží (výška 9,5-10 m) severozápadn� silnice Krásno – Podstrání. 
Ve sm�ru severním k vodote�i tzv. Cínového potoka jsme na svahu k rybníku registrovali 2 ploché protažené sníženiny (hloubka do 1 m). 
Zda tyto sníženiny indikují možný pr�b�h podzemních prostor, m�že být prokázáno až dalším, nap�. geofyzikálním pr�zkumem. Tyto 
sníženiny mohou reprezentovat i p�emodelované p�irozenými tvary reliéfu – úpady. 
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Ve vlastním údolním dn� se nachází pod Dolním rybníkem v délce 450 m 
rozsáhlý soubor t�žebních tvar� po historické t�žb� cínu, tvary jsou porostlé 
vzrostlým jehli�natým lesem (obr. 1). Vyskytují se haldy (33,5 m výška) a 2 valy 
paralelní s korytem toku. Mezi valy jsou protaženy úseky starých vodních um�lých 
koryt. Podle konzultace s R. Tomí�kem (Muzeum Sokolov) se v p�ilehlém údolí 
Cínového potoka siln� rýžovalo a byly vybudovány hráze pro zadržení vody pro 
rýžování cínové rudy, pop�. pro pohon úpravenských �i t�žních stroj�. Rýžovalo se 
po celém Lobezském potoce, až rýžovníci došli až do tohoto území. Ve své podstat�
pat�í soubor tvar� tématicky k dolu Jeroným. 

Dolování cínu spolu s dalšími aktivitami bylo sou�ástí osídlování a kultivace 
zájmového území. �istá je doložena poprvé k roku 1370, kdy se zde již t�žilo.
Kolem poloviny 19. století dosáhla �istá maxima po�tu dom� i obyvatel (1843 – 274 
dom�, 2082 obyvatel.) 
(Ku�a, 1996). K m�stu
spadala i osada Eherlich 
jižn� �isté v horní �ásti
Chaloupeckého potoka. 

S kultivací území souviselo zakládání rybník� na vodních tocích zájmového 
území, o �emž sv�d�í poz�statky starých rybni�ních hrází. S využitím vodní 
energie jsou spjaty zbytky vodního náhonu v údolí Lobezského potoka, 
v zájmovém úseku bylo v minulosti 5 mlýn�. P�i zem�d�lské �innosti vzniklo 
na p�íkrých údolních svazích množství teras. N�které stav�né terasy, nap�. na 
pravém údolním svahu Cínového potoka, umož�ovaly i zadržování vody na 
p�íkrém svahu a její odvád�ní.

Obr. 1 Valy po staré t� b� cínu v dolní  ásti údolí
           Cínového potoka nedaleko Dolu Jeroným

ž �

V reliéfu krajiny byly drobné tvary reliéfu (tedy pravd�podobn�
i hornické) p�emodelovány silným antropogenním tlakem, který souvisel 
s povále�nou p�em�nou území na vojenský výcvikový tábor (VVT) Prameny 
v období 1947–54. Zájmová oblast �isté byla prostorem pro vojenská cvi�ení 
s vybudovanými okopy pro vojsko i techniku, betonovými pevn�stkami, které 
se doposud nacházejí nap�. nedaleko �isté na kót� 794 ve vrcholové �ásti 
hlavního h�betu v zájmovém území. 

Obr. 2 Okop pro vojenskou techniku vybudovaný 
       v hald� hlu iny po t� b� uranu severn� od
               bývalého m�sta istá v 70. letech 20. století

š ž
�
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Armáda opustila prostor v roce 1954, nebo� do území za�ala vstupovat další politicky a strategicky vedená aktivita – t�žba uranové 
rudy. Ukon�ení �innosti vojenského újezdu bylo spojeno s likvidací zbytk� vesnic. S t�mito poz�statky sídelních objekt� se m�žeme setkat 
v dnešní dob� v prostoru �isté (patrny jsou základy dom�, vchody do sklep�). Drobné zem�d�lské tvary reliéfu, které nebyly likvidovány 
v pr�b�hu vojenských aktivit, byly rozrušeny v tomto období. Jako poz�statek vojenské �innosti z�stal narušený vodní režim krajiny, 
závlahové a odvod�ovací drobné stavby, byla poni�ena komunika�ní sí� (Tomí�ek, 2006). V této fázi mohlo dojít i k likvidování 
povrchových projev� historické t�žby cínu (pinek) v okolí Dolu Jeroným. 

T�žba uranu v oblasti �isté byla spojena s pr�zkumy a t�žbou na ložisku Horní Slavkov, kde však po 10 letech v roce 1958 skon�ila.
V této oblasti bylo vyhloubeno 13 t�žebních nebo pr�zkumných šachet a 30 štol. Ložisko �istá bylo t�ženo v období 1953–57 (jáma �. 20, 
t�žba ve dvou patrech v hloubce 115 m). Poz�statkem je rozsáhlý odval (plocha 1 km2) nedaleko zem�d�lské farmy na rozvodí severn�
�isté (Tomí�ek, 2000). Odval je z�ásti využit jako plocha pro další skládku, zárove� však v jeho úst�ední �ásti byly vybudovány 
v sedmdesátých letech okopy pro bojovou techniku (obr. 2), nosi�e raket a betonový kryt pro obsluhu (Tomí�ek, 2006). P�íkré svahy 
odvalu jsou rozrušovány vodní erozí a vyskytuje se n�kolik rozsáhlých sesuv�.

Výše uvedené aktivity zp�sobily �áste�nou izolaci území spojenou s ur�itou konzervací nezasažených �ástí jeho p�írody, což bylo 
dále podpo�eno vyhlášením Slavkovského lesa chrán�nou krajinnou oblastí v roce 1974. 

4 Záv�r
P�i geomorfologickém výzkumu národní technické kulturní památky D�l Jeroným v �isté a okolí byly charakterizovány základní 

rysy reliéfu v�etn� jeho antropogenních transformací. I když se zatím geomorfologickým výzkumem nepoda�ilo prokázat souvislost 
povrchových tvar� v širším zázemí Dolu Jeroným s podzemními d�lními prostorami, byl p�i této p�íležitosti dokumentován pestrý soubor 
antropogenních tvar� reliéfu r�zné geneze, který dokládá projevy historických lidských aktivit (t�žba cínu, sídelní a zem�d�lské aktivity) 
i složitý vývoj v druhé polovin� minulého století (vojenské aktivity ve VVT Prameny a následná t�žba uranu). Významným pozitivem se 
stalo vyhlášení CHKO Slavkovský les (1974), kdy byly hospodá�ské aktivity ur�ovány statutem CHKO. Došlo ke stabilizaci a zachování 
celého souboru r�zných kategorií antropogenních tvar� reliéfu v historickém vývoji, které si zaslouží hlubší pozornosti i s ohledem na 
management dané oblasti. 
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Summary
The contribution identifies different landform types of natural and especially anthropogenic origin founded within geomorphological 

research in the surroundings of the historical Jeroným Mine near the �istá town (summit part of the Slavkovský les Forest highland, 
western Bohemia). Anthropogenic forms document frequent historical human activities taking place in several phases, being summarized in 
the paper also from available literary sources. 

The Jeroným Mine is situated on the northern slope of one west-east elongated ridge in the summit part of the highland (elevation
approx. 800 m a.s.l.) confined by valleys of two tributaries of Lobezký potok Brook, right-handed inflow of the Oh�e River, deepening 
towards the west. In the area of the Jeroným Mine alone, there were especially numerous attle heaps documented among surface forms. In 
the eastern part of the ridge top, abandoned military shelters and small fortresses and extensive dump coming from deep mining of uranium 
ores occur. On the valley slopes, numerous agricultural terraces, in the southern one also remains of the �istá town (formerly Litterbach) 
and the Chalupy settlement (formerly Eherlich) – house bases, cellar entrances, remains of old way traces – are located. In the valley 
bottoms, abundant water-management forms, especially straightened stream reaches, drainage trenches, several small ponds and breached 
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old pond dams and also other forms coming from mining of Sn-W ores in the surroundings of the main mine – dumps, dikes, remains of 
artificial water channels and dams for padding – occur. (Especially in the northern valley, west to the Jeroným mine). 

The registered forms show major stages of social and economic development of the area and connected anthropogenic 
transformations of the landscape topography. The oldest preserved records of the �istá town are dated to the year 1370 and contain already 
a reference to local mining activity at that time. Main mining development of stannic ores at the largest locality Jeroným started in the half 
of the 16th century and was gradually suppressed during following centuries (final mining termination occurred before World War I). The 
mining activities were not in direct correspondence with settlement development since the �istá town reached the largest expansion up to in 
the half of 19th century. Some inhabitants must be employed in other types of activities what is among others documented by identified old 
forms of agricultural and water-management character. For example, the pond systems in both studied valleys were registered already on 
maps from the half of 18th century, in the valley of the Lobezský potok Brook at that time 5 mills were situated. 
The next significant change was connected with withdrawal of the original German population after World War II and following foundation
of the military training camp Prameny in the Slavkovský les Forest area in the years 1947–1954. The abandoned buildings of the �istá town 
and Chalupy settlement were used to training purposes and successively destroyed. In connection to military activities, intensive
transformation of old agricultural and likely even mining forms occurred and hydrological regime of the surrounding landscape was
influenced. The cancellation of the military area was caused by research and mining of strategic uranium ores in the wider surroundings of 
the Horní Slavkov town, in the pit near the �istá town concretely in the years 1953–1957. After mining termination, the large part of the 
extensive dump was used at the beginning of the seventies again for the shelters of the battle facilities, missile support and concrete shelter 
for operating personnel. That shows the next stages of mutual superposition of the anthropogenic forms in the area. The strong 
anthropogenic impact was terminated by declaration of the Slavkovský les Forest as Protected Landscape Area in the year 1974.

Figures:
Fig. 1 The characteristic attle heaps of the ancient tin mining lying in the lower part of valley of the Tin Brook close to the Jeroným mine. 
Fig. 2 The trench for a battle vehicle built in the heap of rocks from uranium mining northern of the before town �istá in 70-s of the   

twentieth century. 
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