
Výstava Bez hranic. Umění v Jáchymově 
a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí 

je zmenšenou reprízou úspěšné výstavy 
uskutečněné na přelomu loňského a letošního 

roku ve Valdštejnské jízdárně v Národní galerii 
v Praze. Jáchymovská výstava, připravená 

přímo pro prostor královské mincovny, obrací 
pozornost k tématu uměleckých památek 

gotiky a renesance dochovaných v Krušných 
horách, jejichž pořízení bylo různými způsoby 
spojeno s horní činností. Dolování nerostného 

bohatství ukrytého v horách na severozápadní 
hranici Čech se stalo dynamickým faktorem pro 
rozvoj měst a městeček položených v Krušných 

horách, do jejichž podoby významně zasáhla 
zejména stříbrná horečka probíhající v závěru 

15. a v první polovině 16. století. Z dolování 
vzácných kovů a z obchodu s rudami bohatli 
v této době především majitelé konkrétních 

krušnohorských panství, mezi něž patřil 
například cisterciácký klášter v Oseku, šlechtické 

rody Lobkoviců (Kadaň), Weitmilů (Chomutov), 
Fictumů či Šumburků (Chomutovsko 

a Kadaňsko) a v okolí Jáchymova především 
rod Šliků. Vysoké výnosy z těžby rud umožnily 
náročnou uměleckou reprezentaci těchto rodů, 

ale i královských měst podílejících se významně 
na rudném obchodu (např. Most). Jáchymovu, 

městu založenému po objevení mohutných 
stříbrných ložisek roku 1516, je věnována 
jedna ze tří částí výstavy. V autentických 

prostorách představujeme produkci 
jáchymovské mincovny (medaile, tolary), 

městská privilegia vydaná králem Ferdinandem 
I. Habsburským (iluminované znakové listiny) 
či vzácné knihy upomínající na humanisticky 
a reformačně naladěné intelektuály působící 

v Jáchymově, kteří byli spjati se světově 
proslulou Jáchymovskou latinskou knihovnou 
(Mathesius, Kopp z Raumenthalu, Agricola ad.).

The exhibition Without Borders. Art in 
Jáchymov and the Ore Mountains between 
the Gothic and the Renaissance is a smaller-scale 
restaging of the successful exhibition held at 
the Wallenstein Riding School of the National 
Gallery in Prague from autumn 2015 to spring 
2016. The Jáchymov display, prepared directly 
for installation in the former Royal Mint, explores 
the theme of Gothic and Renaissance works of art 
preserved in the Ore Mountains, whose comission 
was associated in a variety of ways with the 
area’s mining activities. The exploitation of the 
rich mineral deposits in Bohemia’s mountainous 
north-western borderland became a dynamic 
factor in the prosperity of the towns and 
villages located in the region. Their architectural 
appearance was particularly affected by the silver 
rush that took place in the late 15th and first half 
of the 16th centuries. The exploitation of precious 
metals and the trade in raw materials produced 
wealth for the owners of the landed estates. They 
included the Cistercian abbey in Osek and the 
noble families of Lobkowicz (Kadaň), Weitmile 
(Chomutov), Fictum and Šumburk (the Chomutov 
and Kadaň areas) and, above all, the Schlick 
Counts in and around Jáchymov. The huge 
profits earned from ore mining facilitated the 
lavish artistic self-representation of these noble 
families, as well as of the royal towns that had 
a significant share in the ore trade (e.g. Most). 
One of the exhibition’s three sections is 
devoted to Jáchymov — a town founded 
after the discovery of rich silver deposits in 
1516. The authentic spaces of the Royal Mint 
serve as a backdrop to a display that explores 
the output of the Jáchymov mint (medals, 
thalers), the municipal privileges issued by 
King Ferdinand I of Habsburg (illuminated 
royal decrees), and rare books owned by 
Humanist scholars and Reformist intellectuals 
active in Jáchymov, who were associated 
with the world-renowned Jáchymov Latin 
Library (Johannes Mathesius, Jan Kopp of 
Raumenthal, Georgius Agricola, and others). 
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12. 6. 2016 —— 18. 9. 2016

Královská mincovna Jáchymov

Royal mint in Jáchymov 
 —— 

Hornické náměstí 37, Jáchymov



INFO

Nám. Republiky 37 
Jáchymov PSČ: 362 51 

PS: 50°22‘16.771“N, 12°54‘47.36“E

+420 736 754 831  
mincovna@kvmuz.cz  

vstup 
Základní vstupné 80,- Kč 

Skupinové vstupné 60,- Kč  
Dospělý návštěvník ve skupině od počtu 10 osob (25% sleva) 

Snížené vstupné 50,- Kč 
Senioři od 65 let / Studenti od 15 do 26 let / Děti od 6 do 15 let  

Volné vstupné 0,- Kč 
Děti do 6 let, osoby ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ 

Rodinné vstupné 175,- Kč 
Školní a zájmové skupiny osoba 30,- Kč

komentované prohlídky s autorkou výstavy 
3. července , 30. července, 27. srpna., 10. září (vždy od 15 hodin)

www.kvmuz.cz

Autorka výstavy — Exhibition author 
Michaela Ottová

Za podpory — Supported by 
Štěpánka Chlumská, Jan Klípa

Architektonické řešení — Architectural design 
Miroslav Vavřina

Grafické řešení — Graphic design 
Jana Vahalíková (studio Marvil)

Produkce — Production 
Lenka ZubačováKrálovská mincovna z let 1534–1536 — Royal Mint built in 1534–1536  

Oltářní křídlo se sv. Kryštofem, Lucas Cranach st. – dílna (?), 20.–30. léta 16. stol. 
Altar wing with St. Christopher, Lucas Cranach the Elder – workshop (?), 1520s-1530s

Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary   
ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Filozofickou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem a Biskupstvím litoměřickým.  
— —     

The exhibition has been organized by Muzeum Karlovy 
Vary in cooperation with the National Gallery in Prague, 
the Faculty of Arts of Charles University in Prague, the 
Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University 

in Ústí nad Labem and the Bishopric of Litoměřice.

Záštitu nad výstavou převzal  
hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.  

— —  
The exhibition is held under the auspices of Martin 

Havel, Governor of the Karlovy Vary Region. 

Výstava by nevznikla bez velkorysé 
podpory a pochopení zapůjčitelů.  

— —  
The exhibition would not happen if it wasn’t for the 
generous support and understanding of the lenders.

Výstava je pořádána v rámci prezentace nominace Hornické kulturní 
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového 

dědictví UNESCO. 
— — 

The exhibition is a part of presentation of the nomination 
of the Mining cultural landscape Krušnohoří/Erzgebirge 
(Ore Mts. region) for the Wold Heritage List of UNESCO.

Výstava je výstupem projektu Umělecká výměna v regionu 
Krušnohoří mezi gotikou a renesancí realizovaného v rámci 

Programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI)  
Ministerstva kultury ČR.  

 — —  
The exhibition is an outcome of the project Art Exchange in the Ore Mountains 

Region between the Gothic and the Renaissance, which was implemented as 
part of the NAKI Program of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. 
Open daily, except Mondays, from 9 a.m. to 5 p.m. 


