Neboť jako je ptactvo zrozeno k volnému lítání vzduchem, tak ryby k bloudění vodami, ostatním pak
živočichům příroda dala zemi, aby na ní bydleli, člověku mimo to, aby ji vzdělával a z útrob jejích rudy a jiné nerosty dobýval.
Agricola (Bermannus)

Dozvuky hornické činnosti
Ke konci těžební činnosti, ale i v následujících letech již za tzv. lázeňské éry, došlo ještě
k některým významnějším důlně-stavebním pracím v jáchymovských dolech, které zasluhují
pozornost. Roku 1961, po ukončení těžebních prací na Dole Svornost, byla vyražena na patře
Daniel nová štola Curie, jejíž celková směrná délka s překopy ZD, JD a SD je 2 390 m. Tato
nová štola slouží k lepšímu transportu radioaktivní vody z Dolu Svornost přímo do lázeňských objektů. Nově položené potrubí pro radioaktivní vodu zcela nahradilo do té doby používaný řad ve staré dědičné štole Daniel.
K lepšímu zvládnutí přívalu důlních vod, zejména v jarním období, kdy hrozilo zatopení
Dolu Svornost, byla vyražena v letech 1979-1983, na bývalé stařině důlního pole Leopold
jižně pod Jáchymovem, tzv. Nová odvodňovací štola, směřující na patro Daniel Dolu Svornost, která tak plně nahradila již nevyhovující úsek dědičné štoly Daniel. V letech 1984-1987
bylo přikročeno ke kompletní rekonstrukci neudržované jámy Josef. Šachta, dnes nelogicky
nazývaná Josefka, byla nově vystrojena až na 12. patro a slouží jako větrní a útěková cesta
Dolu Svornost. Rekonstrukce jámy Josef a vyražení Nové odvodňovací štoly si vyžádaly
investici ve výši téměř 100 miliónů korun (Kčs) a byly provedeny na náklady státu. V r. 1992
byla zahájena celková rekonstrukce jámy Svornost. Jáma byla až na 12. patro vybetonována
a nově vystrojena, došlo i na výměnu těžní věže. Strojovna dolu byla vybavena novým těžním
strojem. Rekonstrukce si vyžádala náklady 100 milionů korun (Kč), o které se podělily Léčebné lázně Jáchymov, a. s., a stát. Byla dokončena k 1. červnu 1996. Nejstarší uranový důl
světa, nepřetržitě provozovaný od r. 1518, tak slouží i nadále.
Dnes jsou prakticky jediným svědkem rozsáhlé poválečné těžby na uranovou rudu, ale
i těžby v předchozích obdobích, jen haldy hlušiny, situované v bezprostředním okolí bývalých
dolů. Přestože hornická činnost již nenávratně patří minulosti, je Jáchymovsko těžbou nesmazatelně poznamenáno.
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