1691

- výstavba obecního pivovaru, pivo značky PLATTEN

poč. 18. stol.

- prodej dřeva ve velkém do Potůčků, do Kovářské, vysokým pecím na Komářím
vrchu, šmelcovnám a výrobnám v nejbližším okolí. Začátek umělé obnovy lesů,
pokusné zavádění cizích druhů dřevin - limba, vejmutovky,, smrk pichlavý

18. stol.

- obnovení průzkumu blatenskou obcí s podporou státu
- raženy štoly Neuter a Vít
- raženy štoly Císař Karel a Vogelova štola k ověření zlatonosné křemenné žíly,
ovšem bez výsledku
- používána větší pečeť o průměru 45 mm

1700

- odlit zvon pro kostel

- datuje se Sloup sv. Jana Nepomuckého

1713

- datuje se č.p. 6 na nám. sv. Vavřince

1714

- výřez z mapy Čech s vyznačením mlýnů na kobaltovou barvu a blatenské sklárny

1729

- první dokonalejší vyměřování a odhady zásoby dřeva, tvorba map

1732

- zásluhou F.Hasslera byla ražena štola Konrád, která odvodnila důl Gabriel v
hloubce 134 m
- vlastní lavice F.Hasslera v kostele sv. Vavřince se znakem obce

1733

- Obec prodává své tři mlýny pro nerentabilitu, výtěžek investován do sladovny a
pivovaru

1736

- portál k domu č.p. 127

1739

- nový rozvoj těžby vlivem nálezu celního výběrčího Hesslera v dole sv. Konrád na
severozápadním okraji města na bohatou žílu cínu

1740 - 1773

- důl Konrád vyprodukoval cca 800 t cínu, hlavní žíly Kryštof, Konrád a Čerstvé
štěstí dosahovaly mocnosti až 0,5 m, na křížení žil Kryštof a Konrád byl rudný
sloup o mocnosti kolem 4 metrů. Důl byl hluboký až 160 m

1739 - 1741

- severně od Černé nález stříbra. Otevírání starých dolů, vznik nových dolů, na
Blatenském vrchu obecní důl sv. Vavřince

1744

- vysvěcena kaple svatého Kříže na hřbitově

1749

- zahájena těžba v dole Vavřinec - obecní důl -, žíla Mayer
- oběšen dle Hrdelního práva, 18-ti letý mladík za znásilnění 10-leté dívky

pol. 18. stol.

- datuje se č.p. 4 na nám. sv. Vavřince, hospodářský trakt ve 2. pol. 19. stol.

- datuje se stavba č.p. 8 v ulici Krátká
1750 - 1825

- pater Hahn Adalbert - Faust Krušných hor, léčitel a podle lidové tradice čaroděj

1750

- v nikách kostela umístněny sochy světců sv. Vojtěcha a Josefa

- narodil se Petr Hahn - faust Krušných hor, v domě č.p. 218
1754

- protestantský kostel podroben barokní přeměně

- datuje se č.p. 127 v ulici Bezručova ( muzeum )

1757

- uvádí se 876 duší farního kostela

1760

- zmínky o zalesňování lesů
- používání střelného prachu v důlní činnosti

21.06.1764

- uvězněn 12-ti letý hoch za neúmyslné zabití své sestry, odsouzen k veřejnému
bičování na náměstí rukou svého otce

1. pol. 18. stol.

- ekonomická situace se postupně zlepšuje, těžbu podporuje a přebírá stát
- používána pečeť

2. pol. 18. stol.

- zkoumána a otevírána ložiska rud, vznik nových cínových dolů - Hesslerův důl
Konrád, obecní důl Vavřinec na Blatenském vrchu

1780

- kniha o hornictví J.T. Peithnera

1781 až 1818

- v dole Vavřinec 14 rudných žil, z vytěžené rudy vyrobeno 226 tun cínu

1784

- prodáno honební právo České koruně za 2000 Guldenů

13.09.1785

- Josef II. potvrzuje privilegia z 18.09.1641 od Ferdinanda III, z 18.09.1747 od
Marie Terezie a 04.12.1747 od Františka I.
- objekt správy lesů na náměstí, dosud patřící kurfiřtovi je předán obci ke zřízení
školy

1790

- konec těžby na dole Konrád

1799

- vznik státní manufaktury na výrobu lžic

pol. 18. stol.

- datuje se dům č.p. 123 na nám. sv.Vavřince

