1597 - 1655

- Lenní kniha

počátek 70 let

- úpadek těžby

konec 16. stol.

- 5 výroben kobaltové barvy, 3x na Blatenském potoce směrem na Potůčky, 1x u
Luhů, 1x v Hájích

počátek 17. stol.

- nad těžbou cínu převažuje těžba stříbra, kobaltové a vizmutové rudy
- užívání znakové pečetě, průměr 30 mm

1. pol. 17. stol.

- prudký pokles těžby cínu

1601

- oběšen zloděj a vrah

1605 - 1607

- Postavena kostelní věž, instalována korouhvička

1606

- v hornictví pracovalo 200 horníků

1607

- nákupní cena cínu 30 florinů za 1 centýř = 100 liber, přes 51 kg

1608

- v hornictví pracovalo 47 horníků

1613

- král Matyáš II. potvrdil dědičné právo z r 1570, 31.01.1613 potvrzena veškerá
privilegia z roku 1555 a z roku 1580, upraven Lesní řád z roku 1564

1615 - 1690

- Kniha kontraktů

1617

- Obecní rada uděluje Potůčkovskému komořímu Jacobu Seelingovi privilegium ku
zřízení pivovaru

1618

- panovník Matyáš II - opětovný zákaz těžby dřeva

1618 - 1621

- nákupní cena cínu 84 florinů za 1 centýř = 100 liber, asi 51 kg

1618 - 1648

- vlivem třicetileté války - epidemie, nemoci, ochuzování obyvatel - odchod
obyvatelstva

1632

- vlky usmrcen myslivec při cestě z Horní Blatné do Abertam

10.11.1635

- Ferdinand II. potvrzuje dosavadní privilegia

1636

- v evangelické obci vzniká obec katolická

18.09.1641

- Ferdinand III. osvobozuje Horní Blatnou od povinnosti ubytovávat vojáky, a bere
ji v ochranu před válečným pleněním - Salva quardia ( opis )

1646

- zřázeny daně na maso, chléb, pivo a víno

17. a 18. stol.

- těžba kobaltových rud a výroba modrého barviva je hlavní výrobní a exportní
činností ve městě a okolí
- v provozu sklárna

pol. 17. stol.

- v provozu jen rýžoviště

1653

- uplatněním protireformačních patentů hromadná emigrace luteránských horníků
do Saska, kde otvírají řadu nových dolů. Asi 60 rodin
- panovník Ferdinand III - opětovný zákaz těžby dřeva
- kronika která zahrnuje období do roku 1653

1653 - 1659

- odebráno právo kácet dřevo pro špatné hospodaření v lesích, povoleno odebírání
pouze pro radnici, školu, nemocnici a kostel

1654

- emigrující luteránští horníci zakládají za hranicemi město Johanngeorgenstadt

- činnost jen tří mlýnů na barvu
- uvádí se 102 sousedů, 2 nová osedlí a 19 domů pustých, mimo obvod města 8
domů a 1 dům pustý
1661

- panovník Leopold - opětovný zákaz těžby dřeva

1672

- zřítila se věž kostela

1680

- cínová křtitelnice pro kostel sv. Vavřince, autor Leonard Durr

1683

- velká kůrovcová kalamita

1686

- na příkaz pražského arcibiskupa je dosavadní Evangelický kostel na náměstí
přesvěcen na Katolický, patronem se stává svatý Vavřinec
- vysvěcen hřbitov

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

