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Určení přibližné polohy starých dolů na satelitních  snímcích (Google Earth) : 
• Osobní pozorování autora 
• Údaje z důlních map z 16.-19. století, které jsou uveřejněny na internetu 
• Údaje z knihy „Die Resultate der Untersuchung des Berbau-Terrains in den 
      Hohen Tauern“, K.K. Ackerbau Ministerium , Wien 1895 
• Údaje z knihy : „Das Buch vom Tauerngold“, ed.  Paar, Günter, Gruber, 2005 
• Z článků prof.dr. Paar a prof.dr. Cech 

 
 

Fotografie získány z internetu , z knihy „Das Buch vom Tauerngold“ ,  
z článků v odborné literatuře, nebo byly pořízeny autorem. 



Zlato, zlato, zlato!!! 



Když se chceme s historií těžby zlata a stříbra v Taurech seznámit blíže, 
musíme  vystoupat alpskými údolími do výše 2000 až 2700 m, kde 
jsou zbytky po dávné důlní činnosti. 
 
Nebo máme možnost pohodlně navštívit muzeum těžby zlata v Böckstein 
(Gastein,  Salzburgerland) nebo v Grosskirchheim (údolí Möll v Korutanech). 
 
Nebo navštívit rekonstruovanou úpravnu zlaté rudy (alter Pocher)  a vesnici 
zlatokopů (Goldgräberdorf) u říčky Kleinfleiss, Heiligenblut, Korutany. Do tohoto 
údolí je třeba ovšem dojít podél říčky Kleinfless pěšky. 

Znaky měst v Salzbursku a v Korutanech  připomínající důlní minulost 

      Rauris                                      Bad Hofgastein                           Böckstein                             Grosskirchheim  



Zlaté starověké doly (před Římany) v Taurech, Keltové (Noricum)  



Zavalený středověký důl 



Práce horníků ve středověku 



Chodby středověkého zlatého dolu, ražené bez 
použití střelného prachu, tesané ve skále 

Středověké měřidlo, nalezené v ledu 
na Radhausberg 

Zářezy odpovídají jakési vzdálenosti v dolech 



Doprava zlatého koncentrátu od dolu do údolí (Sackzug),  
pytel se zlatým koncentrátem byl z vepřové kůže  

. 

Středověké “sáně“, prkno na kterém  
sjížděli horníci v zimě ve sněhu z dolů 
ve vysoké nadmořské výšce dolů do údolí 



Ruda byla drcena a zlato bylo plavením 
oddělováno od křemene,  
další zpracování bylo v huti v údolí 
(většinou pražení a amalgamace)  
Ztráty při tomto způsobu dobývání byly 
velké. 

Dřevěný náhon drtiče 
Rekonstrukce Montanmuseum 
Böckstein 



Středověký plán dolů 



Historické zlaté doly v Taurech 
 80% evropského předkolumbovského zlata pochází z oblasti Taurů 

Zlato putovalo do Salzburgu a z korutanské strany do Říma 
Starověké zlaté šperky mají původ také ze zlata z Taurů 



Zlaté doly v oblasti mezi Heiligenblut a Rauris 

O důležitosti zlatých dolů v  Salzbursku a Korutanech svědčí 
i to, že nejvyšší horní úřad sídlil v Obervellachu v údolí Möll 
 
Budova Oberstbergmeisteramt na náměstí v Obervellachu 



Přehled zlatých a stříbrných dolů v Salzbursku a v Korutanech  
(projektový návrh na rozšíření těžby v roce 1939) 



Oblast těžby zlata: Jezero Oberer Bockhartsee, Gastein, Salzburgerland 

2070 m. 

Novodobá štola 

Hocharn 



Dolní Bockhardské jezero 

Cesta vybudovaná 
Římany skrz 
suťoviště k Hořejšímu 
Bockhardskému jezerujezeru 

Zbytky po novodobé (neúspěšné) těžbě zlata 
Imhofstollen 

Haldy středověkých  
zlatých dolů 



Zlaté doly, jezero Bockhart, podle mapy  1570, 1764 
 



Oberer Bockhardsee, 2047 m 
 
 
 
 
 
 
Zbytky Knappenhaus a přístupové 
chodby k dolu (Schneekragen), 
haldy středověkých zlatých dolů 



Jezero Bockhartsee, 2070 m,  
haldy středověkých dolů (žluté oblasti) 
na svahu Silberpfenig 

Kryté přístupy ke zlatým 
dolům 
v zimním období (shora 
kryté dřevem) 
(Schneekragen) 

Haldy středověkých zlatých dolů 



Jezero Bockhartsee, Gastein, Salzburgerland 

Cesta ke zlatým dolům u Oberer Bockhartsee 
vybudovaná Římany 

 



Zlaté doly v údolí Siglitztal 
 Sportgastein, 
Salzburgerland 



Středověká důlní oblast Siglitztal 



Dnešní pohled na lyžařské středisko Sportgastein, lanovka na Kreuzkogel 
V pozadí údolí Siglitztal se zlatými doly 



Zlaté doly v Siglitztal, podle mapy 1570, 1764 

Haldy v horní části Siglitztal 



Novodobá štola  
(Imhofstollen) 
Nassfeld, Gastein 



Návrh na rozšíření těžby v Taurech v moderní době 



Oblast stříbrných a zlatých  dolů 
Erzwies, Angertal 
Gastein, Salzburgerland 

Huť dole v údolí 



Stříbrné a zlaté doly na Erzwies, podle mapy 1570, 1764 



Důlní oblast Erzwies, těžba zlata a stříbra 



Doly na Erzwies, Angertal, Gastein 
Salzburgerland 

doly 

Erzwiessee 2200 m 

Důl 

Doly, hornický dům 



Zlaté doly v údolí Zirknitz,  jezera Brettsee, Grosssee (s novodobou přehradou), 
  novodobá přehrada Hochwurtenspeicher 

doly 

doly 

doly 
 
 
doly                   doly 
 
 
doly              doly 

Goldbergspitze 
Zirmsee 

Brettsee 

Grosssee 
Hochwurtenspeicher 

Mölltaler Gletscher 



Zirknitz 
oblast zlatých dolů 

Grossee, přehrada 



Zlaté doly v údolí Zirknitz,  
Grosskirchheim 
Kärnten 



Údolí  Gross a Kleinzirknitz 
Grosskirchheim, Kärnten 

Brettsee 
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Údolí Zirknitz 



Zlaté doly 
Zirknitztal 
Grosskirchheim 



Zlatý důl v údolí Zirknitz 



Zlaté doly u jezera Brettsee, údolí Zirknitz, Grosskirchheim, Kärnten 

důl 

důl 

důl 

2529 m n.m. 



Oblast zlatých dolů Waschgang, Zirknitz, Grosskirchheim, Korutany 



Zlatý důl, rýžoviště, Waschgang, údolí Kleinzirknitz, Grosskirchheim, Kärnten 



Waschgang 
Klenzirknitz 

Matthiasstollen 



Waschgang, Rochata 1855, podle pramenů od 1766 



Halda zlatého dolu Rosinastollen, Waschgang 
údolí Kleinzirknitz, Grosskirchheim, Kärnten 

Waschgang, zasypané vchody 
do zlatých dolů 

Knappenhaus, 2500 m.n.m 



Oblast zlatých dolů  
Goldberg, Kolm-Saigurn 
Rauris, Salzburgerland 
 

 
Mölltaller Gletscher 

 



Zlaté doly Rauris, Salzburgerland, podle mapy z r. 1570 



St.Augustin  Stollen                      

Goldberg, Knappenhaus, haldy 



Oblast zlatých dolů v Kolm-Saigurn, Rauris 
(zbytky staveb z 18. a 19. století) 

Konečná stanice lanovky 
na vodní pohon 

Povrchová dráha k lanovce 



Oblast zlatých dolů, Kolm-Saigurn 
Rauris, Salzburgerland (19.století) 



Oblast zlatých dolů Kolm-Saigurn, Rauris, Salzburgerland, 19.století 



Oblast zlatých dolů Kolm-Saigurn, Rauris, Salzburgerland 
Lanovka na vodní pohon ke zlatým dolům , 19.století 

1550 m 

2175 m 



Dráha od zlatých dolů k  
lanovce na vodní pohon 

Drtiče zlaté rudy (křemen + Au) 

Goldberg, Kolm-Saigurn, Rauris, Salzburgerland 
19.století 



Ledovec Goldbergkees 
v těsné blízkosti zlatých dolů 



Haldy zlatých dolů na Goldberg, Kolm-Saigurn, Rauris, Salzburgerland 

Zlatý důl 
Fraganter Scharte 2700m 
Kolm-Saigurn, Rauris 



Oblast zlatých dolů Goldzeche 
jezero Zirmsee 
Heiligenbut, Kärnten 
současný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týž terén obr. z r.1937 
Patrný úbytek plochy ledovců 
ledovec Berghauskees  prakticky 
zmizel 



Jezero Zirmsee, Kleinfleisstal, Heiligenblut, Kärnten 



Oblast Goldzeche, cca 1740 



Goldzeche, Rochata 1855, podle pramenů od r.1758 



Zlaté doly v oblasti Goldzeche, jezero Zirmsee, Kleinfleisstal, Heiligenblut 
Kärnten, důlní mapa 1766 



Zlaté doly v oblasti Goldzeche, Zirmsee, Kleinfleisstal, Heiligenblut, Kärnten 

2,5 kg Au/t rudy 



Oblast jezera Zirmsee 

Důl 

Cesta k dolům 



Zirmsee 

Bartholomäussstollen Frauenstollen 

Zlaté doly nad Zirmsee (v těchto 2 dolech byla výtěžnost 2,5 kg zlata na 1 tunu rudy) 

2900 m 



Zirmsee před stavbou přehrady 



Goldzeche, jezero Zirmsee, Heiligenblut, Kärnten 



Obere Goldzeche 

Mittlere Goldzeche 

Untere Goldzeche 

Goldzeche,  jezero Zirmsee, Heiligenblut, Kärnten 



Hornické ubytovny v oblasti Goldzeche  (2500m) 



Původní mlýny (drtiče) 
zlatonosné rudy 
(křemen + zlato) 
Grosskirchheim 



Goldzechscharte 

Sonnblick 

Fundgrubenstollen 
2915 m 

Nejvyšší zlatý důl v oblasti Goldzeche, Zirmsee, Heiligenblut, Kärnten 

Oblast prastarých zlatých  
dolů na Sonnblick 



Sonnblick 
observatoř 

Goldzeche 

Oblast Sonnblick, Rauris, Zirmsee 



Oblast prastarých zlatých dolů pod Sonnblick 

doly 



Oblast Mölltaler Gletscher, Kärnten 
Oblast výskytu zlata mezi 1 a 2, pod sjezdovkou 
také v oblasti 3 

 

Hochwurtenspeicher (přehrada) 



Oblast Mölltaler Gletscher 
Výskyt  zlata ve skále 
pod  lyžařskou sedačkou 2800m 
na Schareck 

Oblast výskytu zlata v křemeni 
hnědé,těsně u sjezdovky, 2650 m 

 

Stožár 
lanovky 

sjezdovka 



Mölltaler Gletscher 
Strabeleben 

Haldy blízko Duisburgerhütte 



Hornické město Böckstein, nedaleko Bad Gastein 
zpracování zlatonosné rudu na zlato 



Oblast zlatých dolů 
Radhausberg, Böckstein 
Gastein, Salzburgerland 



Zlaté doly Radhausberg, Böckstein, Gastein, Salzburgerland 



Zlaté doly na Radhausberg, mapa z r. 1845 



Důlní mapa 1788, Radhausberg, Gastein, Salzburgerland 



Hlavní zlatý důl na Radhausberg, Gastein, Salzburgerland 

Hieronymusstollen 
1905 m 

Hieronymushaus, 19.století 
zničen lavinou 1975 



Trosky Hieronymushaus 
zničen lavinou v r. 1975 

Haldy zlatého dolu 
Hieronymusstollen 



Zbytek lanovky 
na vodní pohon 

 

Hieronymusstollen, haldy 
 
 
Hieronymushaus, zničený lavinou 1975 

 

Zlatý důl na Radhausberg, Böckstein, Gastein, Salzburgerland 



Oblast zlatých dolů 
Radhausberg, Böckstein, 
Gastein, Salzburgerland 



Zlatý důl Kielbrein 
Radhausberg, Gastein 



Oblast zlatých dolů 
Nassfeld, Odenkar, Sportgastein 
Salzburgerland 



Knappenbäudlsee, Sportgastein 



Odenkar, Sportgastein, oblast zlatých dolů 



Andrä Jakub zlatý důl, Odenkar, Sportgastein 

Christoph Dump, důl 



Důl Thomas Schachtkopf, Sportgastein 

Lanovka na 
Kreuzkogel Siglitztal 

Bockhardsee 



Důl Vogelsang, Sportgastein  

Vchod do dolu 

Knappenhaus 



Novodobá těžba zlata, dnes lyžařské středisko Sporgastein 



Novodobá těžba zlata, vchod do Imhofstollen 
ze strany Sportgastein 

Imhofstollen 



Novodobá těžba zlata v Böckstein 
Passelstollen 
Těžba nevýnosná, postupně zastavena 

Dnes v těchto štolách se nachází  
léčebna pro nemoci pohybového 
ústrojí a dalších nemocí 
Specifické klima, vyšší teplota, vysoká 
vlhkost a mírné radioaktivní záření 



Středověké hutě na zpracování 
stříbrné a zlaté rudy 
Angertal, Gastein 

Rekonstruovaná huť v Angertal, Gastein 



Opuštěný důl 
Erzwies, Angertal, Gastein 

Úpadek zlatých (a stříbrných) dolů na salzburské i korutanské straně v pozdním středověku byl způsoben 
protireformací (nucený odchod protestantských horníků), vyčerpáním ložisek, příchodem „laciného“ zlata z Ameriky. 

Novodobé pokusy o obnovení těžby zlata byly nerentabilní.  
Zlato v Taurech … čím výš, tím je ho více a je blíže k povrchu. 

 
Doposud bylo vytěženo asi jen 20% zlata. 

V Taurech je odhadem ještě několik stovek tun zlata… 



Současné štoly v oblasti bývalých zlatých dolů 



Návštěva středověkého zlatého dolu 
je velké dobrodružství 
Je však dosti nebezpečná 
 
 
V některých místech jsou výstražné 
cedule, které vstup do dolů zakazují 
(bergpolizeilich, horskopolicejně) 


