
Zkázy a pokoøení Rudolfova po stavovském povstání využili ve svùj 
prospìch Budìjoviètí. Dne 10. prosince 1620 Ferdinand II. pøevedl 
statut horního mìsta na Èeské Budìjovice. Byly s tím spojeny dosti 
významné výhody, jako napøíklad daòové úlevy anebo staré právo 
odebírat døevo pro dùlní potøeby z lesù na hlubockém panství. 
Právì to však mìš•ané mnohdy zneužívali a káceli døevo i k jiným 
úèelùm. Na druhé stranì však byla práva horního mìsta spojena 
s povinností udržovat dùlní èinnost v pøíslušném rudném revíru. 
Po roce 1624 skuteènì budìjovická obec obnovila práci v dolech, 
nejprve na zlatonosné štole sv. Šebestiána u nynìjší Dobré Vody, 
a pokraèovala také v ražbì dìdièné Eliášovy štoly. Obnova tìžby 
probíhala jen velmi ztìžka, zejména pro malou ochotu Budìjovických 
investovat z vlastních mìstských prostøedkù. Pøedstavitelé mìsta 
se snažili spíše využívat výhod, jimiž je motivovala královská komora, 
a prostøedky opatøovali rovnìž vypisováním zvláštních dávek. 

Nejvyšší hormistøi a mincmistøi museli bìhem obèasných revizí 
konstatovat, že hospodaøení na dolech není nikterak pøíkladné, 
a že nìkteøí zdejší zamìstnanci nerozumìjí technickým záležitostem 
ani administrativì. Podle jedné zprávy z roku 1722 napøíklad 
šichtmistr Köhler, jenž mìl práce øídit, trpìl pakostnicí 
a za posledních ètrnáct let údajnì ani jednou nenavštívil dùl. Dùlní 
dozorce prý neumìl pracovat s kompasem, horníci pracovali pouze 
tøi hodiny a pobírali odmìnu za celou smìnu, èasto se navíc v práci 
vìnovali zábavì anebo popíjeli. Namísto Köhlera pak byl dosazen 
šichtmistr Capeta, zkušený odborník, jenž navzdory pøekážkám 
z více stran dokázal zdejší tìžbu opìt povznést a nechal prodloužit 
odvodòovací Eliášovu štolu. Jeho èinnost komplikovali mimo jiné 
soukromí tìžaøi, mezi nimi napøíklad rudolfovský faráø 
èi budìjovický dìkan, kteøí nechtìli naslouchat radám odborníkù. 
Roku 1751 Capeta své místo opustil a o patnáct let pozdìji mìstské 
podnikání zcela skonèilo. Bilance nebyla valná. Za léta, kdy tìžbu 
øídilo mìsto Èeské Budìjovice (1624–1766) dosáhly investice 
do dolù pøes 350 tisíc zlatých, zatímco vytìžený kov mìl hodnotu 
odhadem 22 tisíc ! Budìjoviètí setøásli obtížné bøemeno, 
ale titulem horního mìsta se pyšnili až do 20. století. 

Nástropní freska od J. Schöpfa v obøadní síni èeskobudìjovické 
radnice. Pochází z let 1729 – 1730 a jedná se o pomìrnì ojedinìlé 
vyobrazení horníkù ze zdejšího revíru ve slavnostním odìvu.

Pokusy  o obnovu tìžby 



Plán dolu Lazar u Hùr pochází z roku 1699, je jednou z mála prací 
detailnì znázoròujících primitivní zaøízení šachty a horníky pøi práci 
v 17. století. Dokladuje, že ještì 70 let od poèátku využívání støelného 
prachu pøevládala na Budìjovicku namáhavá ruèní práce. 
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Horník v tradièním pracovním 
odìvu s kápí a koženým flekem.

Horník v typickém pokleku 
pøi rubání na èelbì chodby.


