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Úvod 

 

Zlaté Hory jsou malým městečkem v podhůří  Jeseníků, které je úzce spjato s historií 

hornictví v našich zemích. Nachází se zde tzv. zlatohorský rudný revír. Práce se zabývá 

velmi zajímavou a pestrou historií města a okolí, kde jak si budete moci přečíst , opravdu 

není nouze o významné mezníky historie. Dějiny jsou zde seřazeny a stručně popsány od 

těch nejranějších, tedy středověkých, přes dobu, kdy zdejším krajům vládla habsburská 

monarchie, aţ po dobu první republiky. Tato část je asi nejpestřejší a na události 

nejzajímavější. Právě v této době vznikla většina památek, které zde dnes můţeme nalézt. 

V dalších kapitolách se dočtete o novodobější historii, o vzniku těţařských závodů, 

důvodech jejich vzniku, jednotlivých částech dolů a také o jejich konci. Tím 

nejdůleţitějším ve Zlatých Horách byly vţdy rudy a rudné nerosty a o tom co se v které 

části závodu vlastně těţilo se v práci rovněţ můţete dozvědět. Nakonec se v práci věnuji 

současnosti, současným atrakcím či památkám, které se zde nacházejí a samozřejmě i 

nacházet budou nebo by mohly. Cílem této práce je tedy shrnout dosavadní vývoj města 

Zlaté Hory a zlatohorského revíru, poukázat na současné atraktivity mikroregionu a 

navrhnout další moţná řešení stávajících a nevyuţitích míst, která by mohla v budoucnu 

přispět k vyšší návštěvnosti, popřípadě k vyšší prosperitě okolí. 
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1. Historie 

1.1 Prvopočátky 

 

Zlaté Hory leţí na severní Moravě, severovýchodním směrem od města Jeseník a v 

těsné blízkosti hranice s Polskem. Město se rozkládá na úpatí severních vrcholků 

Zlatohorské vrchoviny a v údolí tvořeném Zlatým potokem. 

  

Zlaté Hory se pod svým původním názvem Zuckmantel, počeštěně Cukmantl, 

připomínají v papeţském dopisu českému králi Václavu I. ze dne 27.4.1224 a mnohými 

historiky bývá toto datum povaţováno za dobu zaloţení obce. Název Zlaté Hory byl přijat 

teprve po ukončení 2.světové války. [1] 

V roce 1263 se Zuckmantel uvádí ještě jako hornické sídliště a od roku 1306 je jiţ 

nazýván horním městem. Rudné bohatství Jeseníků bylo známo jiţ v dávných dobách. 

Počátky rýţování zlata v této oblasti sahají aţ do doby bronzové. Rozsáhlejší rýţovnické 

sejpy dodnes najdeme nejen v okolí Zlatých Hor, ale také podél břehů Moravice, Zlaté, 

Černé a Bílé Opavy a Černého potoka. Nejstarší rýţoviště na řece Opavě se táhnou na 

vzdálenost zhruba 30 km mezi Vrbnem a Krnovem, kde byly zjištěny koncentrace zlatinek 

aţ 2 g zlata na 1 m³ náplavů na rýţovištích mezi Andělskou Horou a Krnovem. [1] 

Zlaté Hory byly zaloţeny jako hornická ves, o čemţ svědčí i jejich půdorys. Jde o 

silnicový tvar bez náměstí. Dnešní podoba trochu klame, protoţe Zlatý potok, který 

protékal hlavní ulicí, byl teprve roku 1802 přemístěn do svého nynějšího koryta. Roku 

1306 byla ves právně povýšena na město. [1] 

Nejstarší zmínka o hornictví na Zlatohorsku pochází z roku 1263, a to v listině pro 

fojta v Hlucholazech, avšak konkrétní písemné zprávy o zlatohorských dolech jsou 

zaznamenány aţ v letech 1318 aţ 1343. Jedná se o ţádost zlatohorských těţařů k 

jihlavskému hornímu soudu o radu při řešení hornoprávních sporů. V ţádosti jsou uvedeny 

názvy dolů Goldschmied, Kámen, Svobodný Kámen a Starý Kámen. [1] 
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Střediskem nejstaršího hlubinného dobývání byla Příčná hora. Jiţ ve 14. století byly 

doly hluboké přes 60 m a byly odvodňovány dědičnými štolami. Jedním z význačných 

hornických děl na západním svahu Příčné hory je stará dědičná Hackelberská štola, která 

byla zaraţena kolem roku 1377. Je to ručně raţená křivolaká štola, která dosahuje délky 

přes 800 m. [1] 

Také na svazích Zlatého Chlumu nad Jeseníkem bylo jiţ před rokem 1200 hlubinně 

dobýváno zlato. Loţisko bylo těţeno ve směrné délce asi 400 m, i kdyţ je jeho délka 

podstatně větší. Stará důlní díla jsou ještě dnes v terénu patrná. Kovnatost zlatonosných ţil  

se pohybovala od 2,7 do 15 g na tunu ţíloviny. [1] 

Koncem 14. století nastal útlum hornických prací v okolí Zlatých Hor. Stalo se tak v 

době poměrně rychlého střídání dědiců vévodství Opolského. V roce 1440 bylo 

Zlatohorsko dáno vévodou Václavem do zástavy vévodovi Bolkovi z Opole. v roce 1460 

postoupil Bolkův nástupce, kníţe Mikuláš, Zlatohorsko Jiřímu z Poděbrad, proti kterému 

vznikal na česko-polském pomezí značný odpor. V čele tohoto hnutí stál vratislavský 

biskup Jošt z Roţmberka, který v roce 1467 Zlaté Hory dobyl a Zlatohorsko zůstalo od té 

doby majetkem vratislavského biskupství aţ do sekularizace církevního majetku v roce 

1810. Útlum nastal i z jiných důvodů, a to protoţe dolování prováděné rýţováním 

zlatonosných vrstev vodou skončilo a raţení štol muselo zápasit s ještě horším nepřítelem 

neţ jen s tvrdou skálou, a to se spodními vodami. [1] 

1.2 15. století – nová naděje 

Nové období města pod biskupskou vládou nezačínalo slibně. Hrad Edelštejn, kdysi 

záštita města, kolem roku 1455 vyhořel a nyní leţel v troskách. Město samo na tom nebylo 

o moc lépe. Nepříznivou situaci města nemohlo zprvu zlepšit ani biskupství, jeţ samo 

procházelo těţkou krizí. Jiţ od dob husitských válek, bylo finančně vyčerpáno. Navíc,  

vláda nástupce Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korbona, se povaţuje za jednu z nejkrutějších 

pro obyvatele celého Slezska. V tomto zlém období se kladny největší naděje na oţivení 

dolování ve Zlatých Horách. Proto roku 1477 udělil biskup Rudolf kutací právo 

společnosti bohatých a vlivných měšťanů, kteří začali pracovat ve staré štole. Museli z ní 

vyčerpat vodu, protoţe štola byla uţ několik desetiletí zaplavena. Začalo se i s raţením 

štoly nové. [1] 



                                  Rostislav Kňura: Současný stav pozůstatků po hornické činnosti v okolí Zlatých Hor  

                                                                       a náměty na jejich vyuţití 

 

 2011              4   

  

 

Díky nákladným poplatkům však této činnosti většina zanechala. Pokusy oţivit důlní 

činnost však neustaly. Biskup Jan Roth pocházející z rodu slovenských důlních magnátů 

udělal strategický tah, kterým do oblasti přilákal investory. Rozeslal zlatá zrna a rozšířil 

tím pověst o velkých pokladech, které tento revír ukrývá. Avšak přestoţe zde byly 

postaveny na tehdejší dobu moderní tavící pece, lze předpokládat, ţe dolování zde bylo 

ztrátové. V letech 1524 zde byl zaveden nový horní řád vydaný biskupem Jakubem ze 

Salzy. Tento řád převzal mnoho věcí z tehdy populárního Jáchymovského horního řádu. 

Dříve se zde fungovalo prakticky podle řádu Jihlavského. Avšak ani tato událost zdejšímu 

hornictví moc nepomohla. [1] 

Pro zajímavost zde byl v těchto letech zavěšen tzv. pivní zvon, po jehoţ zaznění 

museli horníci opustit krčmy. Tento zvon nechal zavěsit biskup Jakub proti přílišnému 

pijáctví horníků. V rychlém sledu se v dolech vystřídali početní podnikatelé, kteří 

zpřístupnili některé zatopené štoly a začali znovu rýţovat zlato na rozsáhlém území od 

Hlucholaz aţ po Heřmanovice, bohuţel aniţ by docílili hmatatelného uţitku. [1] 

Po biskupu Jakubovi nastoupil Baltazar z Promnitz, více světský kníţe neţ duchovní 

hodnostář a byl to právě on, kdo přivedl doly opět ke slávě. Hned roku 1541 upravil 

stávající horní řád, tak aby byl ještě více podobný tomu jáchymovskému. Tento horní řád 

poskytoval těţířům osvobození od poplatků, dokud se jim nevrátí kapitál vloţený do 

dolování. Také udílel svobodnou těţbu dřeva pro důlní provoz. [1] 

Další důleţitou změnou bylo, ţe vrchní instancí při řešení sporů je biskup (tedy on 

sám). Sníţil podíl ze zisku, který těţíř musel odevzdat hornímu pánovi. Značným 

svobodám se těšili i horníci. Směli se stěhovat, rozhodovat o svém majetku i volně poráţet 

dobytek, byli vyňati z pravomoci světských i církevních soudů a osvobozeni od domovní 

daně. Biskupství v té době dokonce začalo razit i své mince (r. 1543) a výnos zlatých dolů 

se patrně zvýšil. Vrcholem horního podnikání byla léta 1550-1560, kdy bylo ze strany od 

Hlucholaz započato s raţením štoly Tří králů. Ta měla odvádět vodu z blízkých štol a 

umoţnit pohodlnější dobývání příčně se táhnoucích zlatonosných ţil. Štola prý měla téměř 

6 km a stála 90 tisíc zlatých. Kromě zlata biskup obrátil pozornost i na těţbu mědi ( z té se 

vyráběl také vitriol) a v Heřmanovicích se začala rozvíjet těţba ţelezné rudy. 

S Baltazarovou smrtí pomalu končila i slavná doba dolování ve Zlatých Horách. [1] 
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Roku 1590 zde byl nalezen valoun ryzího zlata o váze 1,39 kg a rok na to podobný 

kus o váze 1,9 kg. Oba valouny byly darovány císaři Rudolfu II. do jeho praţských sbírek, 

kde se ztratily, neznámo kdy a kam. Dodnes jsou ve městě uloţeny obrázky těchto dvou 

valounů jako památka na slavnou éru místních zlatých dolů. [1] 

V 17. Století, bylo město dá se říci na vzestupu a vedlo se mu velmi dobře. Rostl počet 

obyvatel i profesí. Za tento vzestup však město nevděčilo dolování, zlata bylo méně, hůře 

se těţilo a hornická díla byla ve zbídačeném stavu. Velká část dolů proto byla uzavřena. 

Město si však vedlo dobře a to především díky slibně se rozvíjejícímu plátenictví. Místo 

zlata se začala těţit především měď, z té se pak většinou vyráběl vitriol (kyselina sírová). 

Těţba však byla ze závisti zakázána a tímto krátkozrakým činem ustala činnost  v dolech 

na další dvě desetiletí. [1] 

1.3 Období třicetileté války 

Je pozoruhodné, ţe ani následná třicetiletá válka (1618-1648), nezastavila 

hospodářský růst města, v němţ vedle stále sílícího odvětví plátenictví opět oţívalo i 

hornictví. Teprve aţ v druhé polovině 17. století zde hornictví začalo opět upadat. Zlata 

bylo čím dál méně a investice stále větší.  Za léta 1653-1686 pohltily doly na 100. 000 

tolarů, aniţ by vydaly větší uţitek. Za tu dobu se vytěţilo pouhých 70 kg zlata a 13 kg 

stříbra. Městu se i přes tento neúspěch vedlo dobře a dolování se městu začalo stávat více 

přítěţí. Město těţilo především z plátenictví, které mělo ve světě velký ohlas. V letech 

1730-1740 se vytěţilo jen 10 kg zlata. [1] 
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Kdyţ v roce 1740 pruský král Bedřich II. rozpoutal válku proti Marii Terezii, byl to 

začátek konce. Pruští vojáci město vyrabovali i vypálili. Padlo tři sta domů. Pro město to 

byla pohroma, protoţe Bedřich II. odmítl Zlaté Hory připojit ke své říši. Město se naráz 

ocitlo na nové hranici, odříznuto od slezského zázemí i cest, jimiţ cestovalo zlatohorské 

plátno do severních německých přístavů. Roku 1752 byly zrušeny městu horní svobody.  

Biskup se tedy sám na své náklady pokoušel dolování ve Zlatých Horách vzkřísit, ale i to 

mu bylo následně zakázáno a těţila se tedy jen měď především pro výrobu vitriolu. [1] 

Kdyţ padl definitivní mír v roce 1763 (první padl roku  1742), bylo jiţ jisté, ţe většina 

slezského území je nenávratně ztracena. Kvůli spodním vodám, byla roku 1769 definitivně 

zastavena těţba a roku 1788 bylo na příkaz státní správy dolování zlata zastaveno úplně. 

Navíc bylo město v neustálém konfliktu s Pruskem a roku 1799 se dokonce pruská vojska 

pokusila vniknout do města a došlo k velké bitvě. Těţba ustala, v okolí se těţilo především 

ţelezo. Město si postupně vybudovalo hlavně plátenickou tradici, a proto zde začal 

vzkvétat textilní průmysl (1811- první továrna). [1] 

1.4 Úpadek 

Během 19. století z města prakticky zcela vymizeli horníci. Dějiny dolování na 

Zlatohorsku, jeţ byly vylíčeny v úvodní části, končí v osmdesátých letech 19. století 

především proto, ţe dobývání rud ve větších hloubkách bylo v tehdejší době technicky i 

ekonomicky neřešitelné. Ani v období mezi dvěma světovými válkami nedošlo 

k průmyslové těţbě v některém z dříve těţených dolů. Samozřejmě, ţe zde byly pokusy o 

znovuoţivení dolů, ale stát je zakázal. [1] 
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Poslední pokus o oţivení dolů kolem Zlatých Hor podnikl na konci feudálního období 

Jan Honiger z Heřmanovic. Byl z hornické rodiny a věnoval se hornictví i na Ostravsku. 

Roku 1844 poţádal horní úřad v Kutné Hoře o koncesi dolovat na desíti místech na 

Příčném vrchu a v Modré štole, které také dostal. Zaměstnával 20-30 horníků a ročně 

dobýval asi 400g zlata, tedy velmi málo. Roku 1849 své právo prodal hraběti Karlu 

Oktáviánovi. Ten společnost okradl asi o 350 000 zlatých a uprchl se svou milenkou do 

Ameriky. [1] 

Po tomto krachu se dolovalo jen příleţitostně, a to měděné pyrity. To trvalo jen pár let 

a pak uţ se doly nikdo nezajímal. Kolem roku 1928 dalo biskupské komorní ředitelství 

vypracovat důkladné rozbory hornin kolem Zlatých Hor a mluvilo se o zájmu jedné 

americké firmy. Ale nedělo se nic a proto tato další kapitola v dějinách dolování na 

Zlatohorsku začíná aţ po roce 1952 v tehdejší ČSSR. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Obr. 1, Zlaté Hory kolem r. 1880  [1] 
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2. Novodobá historie 

2.1 Geologický průzkum na Zlatohorsku a otvírka závodu 

Zlatohorská loţiska mědi, olova, zinku a jiných kovů jsou zařazená svým vznikem do 

prvohorního devonu a spodního karbonu ( přibliţně 350-250 mil. let př.n.l. ). Jakési první 

geologické průzkumy proběhly jiţ v pravěku, kdy jiţ pravěký člověk dokázal zpracovávat 

barevné kovy. Dále se předpokládá, ţe i po celý středověk, hrály rudy barevných kovů 

důleţitou roli v mocenských zápasech o vládu ve střední Evropě a právě Zlatohorsko, kde 

rudy vycházely na povrch, bylo velmi důleţitou a strategickou oblastí. Primitivnost 

dobývek a nákladná těţba však nemohla časem konkurovat dovozu barevných kovů ze 

zámoří a ani velká snaha ze strany vratislavských biskupů, jako majitelů  Zlatohorska,  

nezabránila úpadku této oblasti. Prakticky skoro celé staletí zůstala zlatohorská loţiska 

opuštěná, aţ do první poloviny 20. stol. Je sice pravda, ţe na přelomu století, zde význační 

geologové jako např. F. Pošepný, F. Roemer, J. Wilschowitz aj. prováděli průzkumy, 

avšak vţdy chyběl pohled do hlubinné stavby. [1] 

Po roce 1945 v souvislosti s rozvojem těţkého a strojírenského průmyslu, v době 

prvních pětiletých plánů rozvoje národního hospodářství, dochází v rámci zajištění surovin 

pro průmysl k zahájení geologického průzkumu v historických oblastech těţby rud a taktéţ 

v zlatohorském rudném revíru. [1] 

Zásadní zlom nastal v roce 1947, kdyţ nastala tzv. „studená válka“ a kdyţ v únoru 

roku 1948 v Československu zvítězila socialistická revoluce. V té době vyhlásily západní 

mocnosti zákaz vývozu strategických surovin včetně barevných kovů do států socialistické 

soustavy. Připomínám, ţe v té době ČSSR byla na dovozu barevných kovů ze západu 

prakticky závislá. Tehdejší vláda proto neměla moc na výběr a rozhodla se uskutečnit 

revizi všech starých nalezišť rud a v nadějných revírech provést hlubinný průzkum s cílem 

zajistit potřebné suroviny z domácích zdrojů. Tehdejší ministerstvo hutí a rudných dolů 

ustavilo 5 regionálních průzkumných podniků a oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku 

svěřilo národnímu podniku Česko-moravský rudný průzkum v Kutné Hoře s oblastní 

správou pro Jeseníky v Rýmařově, a tato správa zřídila samostatné pracoviště ve Zlatých 

Horách. Tím prakticky začíná novodobá historie těţby rud barevných kovů Zlatohorska.  
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Intenzivní geologický průzkum začal tedy v roce 1952, kdy byly pod vedením J. 

Janečky odvrtány první vrty s pozitivním výsledkem. Onen památný den byl 19. října 

1952, kdy vrtmistr František Malík zahájil v prostoru Modré štoly práce na první sondě 

ZH 1. Na základě pozitivních výsledků vznikla rozsáhlá síť dalších vrtů kolem Modré 

štoly, Poštovní štoly, Štoly Josef, Sarkandr a Barbora. Postupně byly zmáhány staré 

dobývkové štoly jedna za druhou.  

Díky svědomité práci se dostavovaly dobré výsledky. S tím samozřejmě objem prací 

narůstal, a proto k 1.1 1957 bylo rozhodnuto přeměnit celý úsek na samostatný závod. [1] 

Ověřuje se a následně otvírá polymetalické loţisko Cu, Pb, Zn Modré štoly (pod 

novým závodem Zlaté Hory – východ – ZHV), polymetalické loţisko Cu-Pb, Zn-Au 

Hakelberské štoly ( Zlaté Hory – západ – ZHZ ). Toto loţisko bylo otevřené Štolou míru, 

která se razila v letech 1955-1963. Vrtným a báňským průzkumem je otevřeno v roce 1965 

loţisko Cu rud Zlaté Hory – Jih – ZHJ, které nebylo postiţeno starou hornickou činností 

jenom proto, ţe v této oblasti nevycházely rudní ţíly na povrch. [1] 

Další průzkum byl zaměřen na oblast zvanou Hornické skály, kde byly ověřeny 

měděné rudy. Tím se dostáváme k novodobé historii těţby rud barevných kovů 

Zlatohorska. 

Výstavba závodu byla zahájena v roce 1960 na loţisku ZHV, teda pod haldou štoly 

Mír. Budovy jiţ byly zděné. V městě byl pak adaptován bývalý klášter (dnešní Maria 

Hilfe) a v něm byly umístěny ubytovny, závodní kuchyně a vyhodnocovací skupina 

geologů. V roce 1961 zde byl zřízen nový závod Geologického průzkumu. Stávající závod 

Rudné doly (zaloţen r. 1958) se přestěhoval do nového objektu u Modré štoly. [1] 
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Pro nový průzkumný závod byly Ústředním geologickým úřadem v Praze vytyčeny 

tyto hlavní úkoly: urychleně dokončit průzkum na loţisku ZHV, pokračovat v podrobném 

průzkumu na loţisku ZHZ a urychlit podrobný průzkum na úpravárensky jednoduchém 

typu loţiska ZHJ, aby se mohlo začít s investiční výstavbou dalších těţebních děl v revíru. 

Dále měl závod provádět vyhledávací průzkum v široké oblasti Zlatých Hor na území 

Rejvízu, Heřmanovic, Dolního Údolí, Jeseníků, České Vsi, Širokého Brodu a Ondřejovic, 

aby bylo moţno do roku 1970 objektivně zhodnotit celkovou loţiskovou situaci. V roce 

1963 byl vypracován projekt, který počítal s maximálním vyuţitím objektů v oblasti ZHV 

a počítal jiţ i s vyuţitím v té době ověřovaného loţiska ZHJ. [1] 

Průběh výstavby a báňské otvírky loţiska byl provázen řadou nedostatků 

charakteristických pro investiční výstavbu. Šlo zejména o dodavatelské organizace, 

skloubení jejich činnosti, včasné dodávky technologických celků a také zde byl stále 

problém neukončeného geologického průzkumu loţiska ZHJ. [1] 

Přes všechny potíţe, které provázely otevření a spuštění závodu se podařilo uvést 

povrchové objekty do provozu v roce 1965, hlavní těţební zařízení pak v roce 1966. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 2, Závod kolem r. 1970 [1] 
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V 60. a 70. letech probíhala těţba na loţiscích nově označovaných Zlaté Hory - 

Východ (dříve Horní a Dolní Neufang, později důlní pole Donatus s Modrou a Poštovní 

štolou), Zlaté Hory - Jih (loţiska monometalických Cu rud Ţebračka a Kozlín, objevená v 

roce 1960) a Zlaté Hory - Hornické skály (dříve důlní pole Treu Minna a Johannes 

Sarkander se štolami Barbora a Sarkander). Těţený prostor byl rozfárán hustou sítí 

chodeb, překopů, komínů a dobývacích komor po úroveň 3. patra (545 m n.m.) a loţisko 

Zlaté Hory - Východ aţ na úroveň 5. patra (384 m n.m.). [1] 

V této době se stupňoval trend zvyšování těţby a výroby ve všech sférách činnosti 

závodu. Hospodářské výsledky závodu však byly kolísavé především díky kolísání 

kovnatosti vsázky a častým poruchám na elektrickém a strojním zařízení. [1] 

Mezitím v prostoru, nově označeném Zlaté Hory - Západ (historicky revír Starohoří, 

později důlní pole Freunschaftzeche, Segengotteszeche a Carolus se štolou 

Althackelsberg) probíhal intenzivní průzkum. Prostor byl otevřen novou štolou označenou 

jako Hackelberg, která byla raţena ze severovýchodního svahu Příčné hory. Na objev této 

štoly bylo vynaloţeno mnoho práce. Trvalo celý rok, neţ se objevilo její původní ústí. Po 

pracném zdolání průchodu, se ukázalo, ţe to bylo mistrovské dílo, kterým byla rozfárána 

skoro celá Příčná hora. [1,4] 

V 80. letech byly dotěţeny monometalické rudy na loţiscích Zhaté Hory - Jih, Kozlín 

a Hornické skály a pozornost se obrátila k polymetalickým rudám na loţisku Zlaté Hory - 

Východ a Zlaté Hory - Západ a došlo k propojení obou komplexů tzv. úpadnicí a 

překopem. Spojovací překop podfáral štolu Mír o 160 metrů. Těmito důlními díly došlo k 

propojení všech nově otevřených revírů. V letech 1988-1992, byly těţeny komplexní rudy 

z loţiska Zlaté Hory - Východ. Poslední etapou však byla těţba Zn-Au rud z revíru Zlaté 

Hory - Západ v letech 1990-1993. Z rudy o průměrné kovnatosti 2,367 g/t bylo získáno 

1523,59 kg zlata. Dohromady za celou dobu těţby od zahájení báňských prací aţ do roku 

1994 získáme celkovou produkci zlata ve výši 5,089 tun. Při zohlednění výskytu bonanz, 

které se vyskytují ve všech významnějších loţiscích zlata, není vyloučeno, ţe bylo na 

Zlatohorsku vydobyto více neţ 6 tun zlata. [4] 
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Do roku 1988 se na úpravně vyráběl, pouze koncentrát Cu. V letech 1989 a 1990 ještě 

stále převaţovala výroba Cu, vyráběl se však jiţ PbZn koncentrát a nabíhala výroba Zn 

koncentrátu. V letech 1991 a 1992 to jiţ byly jen PbZn, Zn a Ag koncentráty. V roce 1993 

to byly jiţ pouze se vyráběly pouze Zn koncentráty a v roce 1994, kdy jiţ byl závod jako 

samostatná vnitropodniková jednotka zrušen, se ještě vyrobilo 167 tun Au koncentrátu. 

V letech 1958 aţ 1993 bylo vytěţeno 7 184 408 tun mono a polymetalických rud! Závod 

měl v období plného provozu více neţ 600 zaměstnanců! [2] 

Stručný přehled těţených rud a lokalit, kde se těţily: 

Zlaté Hory - Západ: rudy Au, Zn, Pb, Cu; 

Zlaté Hory - Východ: rudy Pb, Zn, Cu s Ag a Au; 

Zlaté Hory - Jih: rudy Cu; 

Zlaté Hory - Hornické skály: rudy Cu; 

Zlaté Hory - Heřmanovice: rudy Pb, Zn, Cu; 

Zlaté Hory - Sever: rudy Cu (na loţisku Marie Pomocné - ţíly křemene s Au). 

  

Obr. 3, Přehled důlních děl u Zlatých Hor    

 [4] 
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Ve 20. století byla těţena loţiska Západ, Východ, Jih a Hornické skály. Významná 

rudní akumulace byla zjištěna také u Heřmanovic (loţisko Zlaté Hory - Heřmanovice však 

nebylo nikdy těţeno). Kromě těţby rud se závod zabýval výrobou práškového wolfranu, 

nebo úpravou ţilného křemene na surovinu Siliquarz-special (pouţíval ji např. závod Tesla 

a nahrazovala křišťál při výrobě výbojkových trubic). Od samého začátku aţ do konce 

průzkumných prací a těţby závod spolupracoval s katedrami univerzity Karlovy, 

univerzity J.E. Turkyně v Brně a Vysoké školy báňské v Ostravě. [4] 

17.12.1993 byl ve Zlatých Horách vytěţen poslední vůz rudy a byla zahájena likvidace 

dolů. 

 

 

 

 

 

 

          

     

Obr. 4, [internet 11] 
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2. Současný stav 

V letech 1990 aţ 2005 byly provedeny likvidační práce na monometalickém loţisku 

ZH – jih a ZH – Hornické skály, následovala likvidace polymetalického loţiska ZH – 

východ, likvidace dolu a povrchového areálu na polymetalickém loţisku ZH – západ a 

likvidace Pomocné a Těţní jámy. Těţba rud byla tedy definitivně ukončena na loţisku ZH 

– západ v prosinci roku 1993. [4] 

Poté přistoupil těţební podnik Rudné doly s. p. Jeseník k likvidačním pracím a 

k zahlazování následků hornické činnosti. Tak například štola Mír. Ta byla uzavřena 

plnými hrázemi, přes které je potrubím vyváděna na povrch pouze nekontaminovaná důlní 

voda. Ústí štoly je zcela zaslepeno a srovnáno s okolním terénem. Materiál haldy, tvořený 

jiţ z části navětralými horninami, byl v letech 1994-1995 od štoly odvezen a poslouţil ke 

stabilizaci a vytvarování povrchu odkaliště v údolí Zlatého potoka při jeho sanaci a 

rekultivaci. Po odvozu materiálu z haldy od štoly Mír probíhaly sanační práce na pozemku 

pod haldou. [4] 

Nejprve byly provedeny na vyklizené ploše ověřovací sondy s odběrem vzorků zemin 

za účelem posouzení vlivu haldového materiálu na moţnou kontaminaci. Ve vzorcích byly 

stanoveny obsahy Cd, Cu, Pb, Zn a hodnota pH v sušině a ve vodním výluhu. V letech 

1998 aţ 2000 následovala technická a biologická rekultivace na ploše cca 18 000m
2
. 

Technické řešení spočívalo v úpravě terénu a neutralizaci povrchu prostoru po odvozu 

haldy štoly Mír. Na upravenou plochu byla rozprostřena vrstva vápna v mnoţství 5-7 

kg/m
2 

. [4] 

Dále byla na celou plochu navezena stabilizační vrstva materiálu v mocnosti 0,5 m. 

Byla pouţita podsítná frakce z výroby drceného kameniva – krystalických vápenců z lomu 

Heřmanovice. Vrchní krycí vrstvu tvoří humózní zeminy v mocnosti 0,2 m. Biologická 

rekultivace spočívala ve vysázení melioračních dřevin, s hlavním podílem buků a javorů, 

menší podíl tvořily sazenice smrku a modřínu. Vzhledem ke značnému spádu části terénu 

byla provedena také protierozní opatření. [4] 
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V rámci zahlazování následků důlního průzkumu proběhla také rekultivace kalových 

jímek bývalé úpravny důlních vod vytékající ze štoly Mír. Po odvezení kalů s vysokým 

obsahem hlavně zinku byl prostor kalových jímek zavezen a povrchově upraven. Část 

jímek pak byla na ţádost města Zlaté Hory rekultivována na malou vodní plochu. Vzorky 

ze všech oblastí jsou si velmi podobné. Bylo odebráno celkem 147 vzorků z 21 lokalit. 

Kaţdá lokalita byla charakterizována stářím, typem těţby, těţenou surovinou, současným 

stavem stabilizace a doloţenými projevy. Současně byl prováděn i floristický průzkum 

lokalit. [4] 

Na podkladě historických map a leteckých snímků pořízených od roku 1937 byla také 

porovnána změna krajiny a vyuţití území v rámci revíru. Bylo zjištěno, ţe mnoţství Cu a 

Pb v půdě je mnohonásobně vyšší neţ je světový průměr. Mnoţství Zn je oproti 

světovému průměru rovněţ zvýšeno. Vyplývá z toho tedy to, ţe všechny vzorky odebrané 

v okolí jsou velmi silně obohaceny mědí, olovem a zinkem. Výsledky ukázaly, ţe téměř 

všechny půdní vzorky obsahují nebezpečné koncentrace těţkých kovů pro lidský 

organizmus nebezpečné, především z hlediska jejich zemědělského vyuţití. [4] 

Otázkou stále zůstává, v jakém mnoţství se nebezpečné kovy budou uvolňovat do 

okolní přírody, protoţe podle zjištění primární minerály Cu, Zn a Pb podléhají poměrně 

intenzivním oxidačním procesům, které mohou způsobit jejich rychlé uvolňování. [4] 

Těţba nerostných surovin je ve většině případů negativním zásahem do litosféry.  

Tento zásah vedený za účelem ekonomického vyuţití suroviny na jedné straně zvyšuje 

ekonomický růst regionu, ale na druhé straně vyvolává řadu problémů, především 

ekologických, které je nutno řešit. [4] 

Od 1. dubna 2002 je právním nástupcem bývalých Rudných dolů Jeseník odštěpný 

závod GEAM Dolní Roţínka, státního podniku DIAMO Stráţ pod Ralskem, jehoţ součástí 

se stal provoz RD Jeseník, který zajišťuje práce na loţisku Zlaté Hory. [4] 
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3.1 Likvidace povrchových objektů 

Po vyhlášení útlumu byla závodem RD Jeseník řešena otázka vyraţených důlních děl 

či vytěţených komor a vybudovaných povrchových objektů po ukončení těţby. Výhodou 

zde bylo, ţe závod je dobře přístupný, důlní díla jsou vyraţena v pevných průvodních 

horninách s omezenou nutností údrţby a většina z nich je z povrchu zpřístupněna aţ po 

úroveň třetího patra. Povrchové objekty mají moderní průmyslovou architekturu a všechny 

byly vybudovány teprve po roce 1960. Nevýhodou je pak umístění závodu ve velké 

vzdálenosti od větších měst. [4] 

Veškeré objekty byly posouzeny dle jejich stavu a účelnosti dalšího vyuţívání, 

popřípadě moţnosti jejich odprodeje. Byly proto rozčleněny do tří kategorií.  [2] 

Kategorie A : objekty s předpokladem dlouhodobého vyuţití pro stávající činnost 

provozu RD Jeseník a objekty, v nichţ je předpoklad odprodeje. Jedná se o správní objekt, 

na „Novém závodě“, vodohospodářské objekty, komunikace a objekty pro zajištění 

bezpečnosti povrchu nad zálomovými oblastmi. [2] 

Kategorie B: objekty podmíněně vyuţitelné, tj. objekty nepotřebné pro dlouhodobou 

činnost provozu RDJ. Nutnou podmínkou vyuţitelnosti objektů je jejich brzký odprodej a 

další pravidelné vyuţívání. [2] 

Kategorie C: objekty určené jednoznačně k likvidaci – demolici. Jedná se o všechny 

objekty v areálu „Starého závodu“, které byly 4x neúspěšně navrţeny veřejnou obchodní 

soutěţí k odprodeji. Do této kategorie je navrţena i většina objektů v majetku s. p. 

DIAMO v areálech „ Střediska vedlejších výrob“ a „Nového závodu“  [2] 
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Po neúspěšných pokusech o odprodej bylo rozhodnuto o definitivní demolici 

povrchových objektů a následné rekultivaci celého prostoru. V prosinci 2010 zahájila 

společnost Aquasys likvidaci a rekultivaci areálu starého závodu (ZHV). Cílovým stavem 

má být navrácení cca 5,4 ha plochy do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Cílem je 

tedy uvést stav pozemků do původního stavu před výstavbou areálu. Záměr je v tomto 

areálu konečnou etapou útlumu hornictví loţiska Zlaté Hory. Prováděné práce v této etapě 

spočívaly v přípravných pracích na budovách před jejich mechanickým rozebíráním. 

Především separace a třídění odpadů, zabezpečení objektů proti vstupu neoprávněných 

osob po dobu prací a odstraňování náletových dřevin v těsné blízkosti. Dále postupným 

rozebíráním provedla společnost odstranění několika budov v objemu odpovídajícím první 

etapě. V předchozích etapách likvidace povrchových objektů areálu byly provedeny 

demontáţe technologických zařízení (z významných např. těţní stroj, drtírna, technologie 

úpravny, kotelna, trafostanice, kompresory, elektrozařízení). Byl proveden průzkum 

znečištění vybraných objektů (sklad PHM a olejů, kompresorovna, autodílna, stanoviště 

transformátorů). Povrchové objekty v severní části areálu (budova pomocných provozů a 

sklady, budova stolárny, budova skladu řeziva, sklad investic, sklad olejů a PHM, částečně 

pak budova trafostanic a kompresorovny a kotelny) byly odstraněny. Průzkumem 

zachycené znečištění v objektech bylo sanováno, znečištěné betony a výkopky byly 

odvezeny na odpovídající skládku (Rapotín). [internet 5] 

3.2 Stručný popis likvidovaných objektů 

Vrátnice   

Nevelký objekt u vstupu do areálu. Zastavěná plocha 116 m2. Nosná konstrukce 

ţelezobetonový skelet, ostatní konstrukce z cihelného zdiva. [internet 5] 

Správní budova (v grafických přílohách také jako vrátnice) 

 Třípodlaţní budova (rok 1974), slouţila jako administrativa, ordinace závodního 

lékaře, zastavěná plocha 509 m2. Dle posledních informací byla budova demontována tak, 

aby mohly být jednotlivé panely odvezeny a znovu vyuţity na jiné lokalitě jiným 

subjektem. Z objektu byly na místě likvidovány pouze základy, napojení na sítě ap.  

[internet 5] 
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Manipulační budova (v grafických přílohách také administrativní budova) 

 Trojpodlaţní budova s nadstavbou, slouţila jako závodní kuchyně s jídelnou, archiv, 

laboratoře, sociální zázemí, administrativa, lampovna. Původní objekt (1965) - zastavěná 

plocha 1036,33 m2. Nadstavba (1985) slouţila jako rehabilitační středisko. Objekt byl 

částečně prosvětlen skleněnými tvárnicemi LUXFERY. [internet 5] 

Budova trafostanic, rozvodny a budova kompresorovny  

Objekty byly částečně demolovány v první etapě, základová část pak v druhé. 

Vzhledem k moţnému výskytu zaolejovaných betonů byl proveden průzkum znečištění, 

znečištěné části byly odtěţeny zvlášť a zneškodněny uloţením na odpovídající skládce 

odpadů (skládka Rapotín, případně Horní Benešov). [internet 5] 

Portály a rozvodny Jedná se o venkovní objekty 

 Zastavěná plocha 1625 m2, stavebně se jedná o zpevněné a upravené betonové či 

štěrkované plochy, betonové stoţáry, sloupy a patky, ocelové příhradové konstrukce,  

kabelové kanály. Prostor byl zarostlý náletovými dřevinami, které bylo nutno při likvidací 

chránit. Dřevo se pak prodalo převáţně obyvatelům v okolí. [internet 5] 

Kotelna  

Technologie vč. venkovních ocelových objektů byla odstrojena v první etapě. 

Zastavěná plocha včetně venkovních ploch bly cca 640 m2. [internet 5] 
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Drtírna, sila  

Drtírna (byl zde umístěn drtič rudy, sila na skladování rudy, dopravní prostory) - 

zastavěná plocha 140 m2, výška 30,65 m. Dolní část objektu byla zapuštěna do svaţitého 

terénu a tvořila ji dvě ţelezobetonová monolitická sila vţdy kruhového půdorysu.   

[internet 5] 

Skipová věţ, šachetní budova, spojovací most 

Šachetní budova a skipová věţ z roku 1965 (slouţila pro dopravu rudy a muţstva, 

byla zde umístěna strojovna, aj.) - zastavěná plocha 180 m2, maximální výška nad terénem 

56,00 m. Uvnitř objektu nad ústím zasypané jámy byl umístěn pamětní monument, který 

bude na stejné místo navrácen. Demolice objektu věţe byla řešena odstřelem. Spojovací 

most tvořil nadzemní propojení mezi manipulační budovou a těţní věţí ve výšce 8,4 m nad 

terénem, zastavěná plocha 93 m2. Jednalo se o stavbu, která byla dominantou celého 

areálu a vystupovala z lesních porostů při průjezdu po komunikaci Zlaté Hory - 

Heřmanovice. Věţ byla odstřelena 15.4 2011. [internet 5] 

Hala flotační úpravny včetně přístaveb 

 Objekt slouţil jako mlýnice rud (kulové a tyčové mlýny) a byl vybaven v posledním 

období činnosti pulzační sazečkou Denver pro získávání zlatého koncentrátu, flotačními 

celami Mechanobr, slouţící k výrobě rudného koncentrátu a oddělení hlušiny a zařízeními 

pro následnou výrobu koncentrátu (zahušťovače, vakuový filtr) aj. Dále se zde provádělo 

skladování flotačních chemikálií (zejména kaliummetylxantogenát - KEX, pěnič pineoil, 

vápno - vápenné mléko k úpravě pH) a kusového materiálu (např. tyče a koule do mlýnů) 

aj. Původní objekt byl z roku 1965. Další přístavby pak proběhly v letech 1971 a 1972. 

Celková zastavěná plocha byla 2 785 m2. Zděné části objektu byly bourány postupným 

rozebíráním. [internet 5] 
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Vodojemy 

 Vodojemy leţely západně od areálu v lese poblíţ obsluţné komunikace. Vodojem 

provozní vody je zemní, pod úroveň terénu zapuštěný objekt o obestavěném prostor 865 

m3. Blízko leţící vodojem pitné vody je zemní vodojem o obestavěném prostoru 241 m3. 

Objekt byl překryt zeminou. [internet 5] 

Komunikace  

Vnitrozávodové komunikace v rozsahu patrném ze situace jsou opatřeny ţivičným 

povrchem, tloušťka ţivičné vrstvy je 300 mm. V úseku délky 250 m jsou podél 

komunikace umístěna ocelová silniční svodidla do kotevních ocelových sloupů. 

Odstraněna bude část komunikací souvisejících s areálem, stávající komunikace 

probíhající kolem areálu bude zachována. Veškeré zpevněné plochy budou z převáţné 

části odstraněny, bude zachován příjezd k bývalé šachtě, aby bylo moţné dosypávat zásyp 

šachty v případě jeho sedání. Přístupová cesta zůstane zachována i do budoucnosti jako 

komunikace k monumentu, který bude umístěn v místě šachty. [internet 5] 

Oplocení  

Je tvořeno převáţně pletivem nataţeným mezi ocelovými sloupky, demontáţ bude 

pravděpodobně provedena aţ v době předání areálu konečnému uţivateli. [internet 5] 

Na konci měsíce února začala společnost Aquasys další etapu likvidace a rekultivace 

Starého závodu Zlaté Hory. Všechny zmíněné objekty byly postupně rozebírány. Při mé 

návštěvě 20.4 2011, na místě stála jen vrátnice a část úpravny, čerpací stanice a pár 

menších objektů v okolí. Tempem, kterým demoliční práce pokračují, se předpokládá, ţe 

do září 2011 bude vše nejen zbouráno, ale i odklizeno a pozemky budou jiţ terénně 

upraveny a proběhne výsadba dřevin. [internet 7] 
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3.3 Rekultivace ploch 

Veškeré plochy po likvidovaných objektech budou rekultivovány. Cílem je lesnická 

rekultivace na „les zvláštního určení“ dle lesního zákona tj. les, kde přírodní ochranný 

charakter převaţuje nad produkční funkcí lesa. V praxi to pak znamená to, ţe les by měl 

chránit území například proti erozi. [4]  

Nyní probíhá závěrečná etapa zahlazování následků hornické činnosti (dokončení 

likvidace úvodních důlních děl, rekultivace) plánovaná do roku 2011. Původně se 

plánovalo, ţe likvidace dolu i všech přilehlých nevyuţitých důlních objektů bude 

dokončena do roku 2008. Jiţ nyní je většina budov odstraněna a na jejich místech je 

navezená zemina do výšky zhruba jednoho metru. Po ukončení demoličních prací a 

zavezení jímek, energokanálů a podpovrchových prostor budou provedeny nevelké terénní 

úpravy. Morfologie (členění areálu na terasy) zůstane zachována. Většina náletových 

dřevin zůstane zachována jako součást budoucího lesa. Provozováno je také čištění důlních 

vod, dosypy hlavních důlních děl a dlouhodobý monitoring. [4] Jak jsem jiţ uvedl dříve, 

výsadba nových dřevin se plánuje ještě v roce 2011.  Na obrázku níţe stav závodu z roku 

2004, doporučuji srovnání s obr. 24! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 5, Závod ZHV, stav k r. 2004 [internet 9] 



                                  Rostislav Kňura: Současný stav pozůstatků po hornické činnosti v okolí Zlatých Hor  

                                                                       a náměty na jejich vyuţití 

 

 2011              22   

  

 

4. Současné turistické atrakce 

Hornická naučná stezka ve zlatohorském rudním revíru  

Naučná stezka tvoří okruh a začíná i končí na náměstí ve Zlatých Horách. Je 16 km 

dlouhá a má 12 panelů s informacemi z oblasti hornictví, historie a geologie zdejšího 

území. Trasa je vedena po kopcích kolem Zlatých Hor, kde jsou šachty a štoly, ve kterých  

probíhala hlubinná těţba. V lesích a u potoků je moţno vidět kopečky kamení, tzv. sejpové 

pahorky s vytěţenou přerýţovanou horninou a tzv. pinky, neboli propadlé dolíky po těţbě 

pod povrchem. Trasa této stezky byla poprvé vyznačena roku 1993 při prvním konání 

mistrovství republiky v rýţování zlata. Před rokem 1996 kdy se zde konalo mistrovství 

Evropy, byl jiţ vydán průvodce a trasa byla řádně přeznačkována.  

 

Od těch dob se stala známou a poměrně hojně navštěvovanou turistickou stezkou. 

Do budoucna se počítá i s dalšími stezkami v okolí, které by měly komplexně zmapovat 

veškerá hornická díla na Zlatohorsku.. Stezka prochází místy: Jíloviště, Měděná štola, Důl 

Marie Pomocné III, Důl Marie Pomocné I, Velké pinky, Starohoří – Kunstschacht, 

Olověná štola, Nová Haklberská štola, Výrův kámen, Edelštějn, Rýţoviště nebo také 

Měděné doly. [4, internet 1] 

 

 

 

 

Obr. 6 mapa naučné 

stezky [internet 12] 
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Zlatorudné mlýny 

 

Tento stále se rozšiřující skanzen se nachází necelé 3 km od centra města v Dolním 

Údolí na řece Olešnici v Údolí Ztracených štol. Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce 

repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století. Zařízení a exponáty jsou plně funkční 

a jejich provoz předvádí obsluha mlýnů.  

Zdejší exponáty představují historickou úpravu zlaté rudy drcením a mletím. V horním 

stavení je instalována stoupa na drcení rudy, ve spodním pak mlýn. Úprava drcením a 

mletím umoţňovala, aby se volné zlato, obsaţené v rostlé skále, dalo získávat rýţováním 

podobně, jako zlato z náplavů. Ve zlatohorských rudách je však většina zlata vázána, a to 

především na pyrit (kolem 70%). Proto se převáţná část gravitačního koncentrátu, 

získaného touto úpravou, musela dále zpracovávat v hutích. V současné době se v tomto 

romantickém údolí buduje replika středověkého hornického městečka s naučnou stezkou.  

Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po milióny let ukládá zlato do 

náplavů. Zdejší rýţoviště byla těţena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním. 

Pravý břeh Olešnice je poset pinkami, obvaly a odvaly, protkán kanály pro přívod vody do 

rýţovišť a dalšími relikty po těţbě zlata. Hlavní přívodní kanál je stále v provozu.  

 

Geologové v těchto místech prokázali vysoký obsah zlata s opětovným recentním 

obohacováním. Průzkumná šachtice odhalila v hloubce cca 4 m vydřevené důlní dílo, 

zřejmě jednu ze "Ztracených štol". Spekuluje se i o provázání ztracených štol s 6 km 

dlouhou štolou Tří králů, která ústí aţ v polských Glucholazích. Doposud je prokázáno, ţe 

štola pokračuje aţ za vlakové nádraţí ve Zlatých Horách. Budoucí centrum městečka by 

mělo tvořit zázemí pro soutěţe v rýţování zlata, které jsou ve Zlatých Horách jiţ tradicí a 

lákají i hodně turistů. Kaţdoročně se soutěţí o Zlatou pánev starosty města. V městečku  by 

měly stát stavby, které byly v kaţdé hornické osadě, včetně opevněné části pro ukládání 

denní těţby, hornické hospody aj. [internet 1] 
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Údolí Ztracených štol 

 

Údolí ztracených štol, Zlaté Hory, bývalé rýţoviště zlata, Náhon a další věci 

související s těţbou zlata naleznete na naučné stezce Údolí ztracených štol. Toto místo 

najdete v okrese Jeseník. Můţete se sem vydat z města Zlaté Hory či z obce Dolní Údolí. 

Tato oblast byla dříve známá těţbou zlata v říčce Olejnice. Sami si tu můţete u 

zlatorudných mlýnů vyzkoušet rýţování zlata a s průvodcem si tyto mlýny projít. Naučná 

stezka vede údolím říčky Olešnice, v níţ se od pradávna dolovalo zlato. Jedna ze štol, 

které byly jiţ v 17. stol. označovány za ztracené, byla objevena při geologickém průzkumu 

rýţovišť v roce 1964. Na stezce navštívíte rýţoviště zlata, místo "kde voda teče do kopce", 

Zdejší naučná stezka přivádí návštěvníky i k místu, " kde voda teče do kopce". Je to 

vlastně optický klam, který je ovšem velmi přesvědčivý. Projdete se kolem historického 

přivaděče vody do rýţovišť a navštívíte zlatorudné mlýny. Její délka je 2 km a tvar 

připomíná osmičku. [internet 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 7, mapa údolí ztracených štol [internet 1] 
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Propadlina "Na Ţebračce" 

Jedná se o technickou památku, v níţ došlo k přirozenému propojení podzemních 

důlních prostor s povrchem, způsobeným zřícením stropu rozsáhlé těţební komory. 

Propadlina vznikla ve vytěţeném rudním tělese nazývaném Ţebračka, které je součástí 

loţiska Zlaté Hory - jih. Nalézá se vpravo od státní silnice Zlaté Hory - Heřmanovice, asi 5 

km jiţně od Zlatých Hor. Jedná se o impozantní prostor, většinou se strmě ukloněnými aţ 

kolmými stěnami. [internet 3] 

V převislé stěně, situované vzhledem k pozorovateli na opačné straně propadliny, lze 

spatřit relikty původních důlních chodeb, kterými bylo těţební patro v okolí komory 

rozfáráno. Mimo to je v téţe stěně patrný zbytek šikmého průzkumného komína, který 

spojoval různé těţební horizonty. [internet 3] 

Měděná štola 

Současným trendem v mnoha hornických oblastech světa je rekonstrukce 

montanistických památek pro turistické a rekreační vyuţití. Kladem těchto iniciativ je 

zachování důlních děl důleţitých pro studium a dokumentaci různých historických etap 

těţby nerostných surovin, pouţitých dobývacích metod i geologických poměrů zastiţených 

podzemními díly. Dalším pozitivem je vytvoření velmi atraktivního prostředí, umoţňující 

návštěvníkům absorbovat záţitky, se kterými se na povrchu nesetkají. Velmi důleţitou 

okolností je téţ zachování historické památky, dokládající technickou vyspělost a 

řemeslnou zručnost obyvatel příslušné země. [internet 3] 

Na Zlatohorsku je v současnosti zpřístupňovaným důlním dílem komplex Měděné 

štoly, která je situována cca 1,5 km jiţně od Zlatých Hor, nad státní silnicí Zlaté Hory - 

Heřmanovice. Práce jsou realizovány z finančních prostředků Ministerstva místního 

rozvoje ČR a města Zlatých Hor. Povrchový areál Měděné štoly je také součástí 

Zlatohorské naučné stezky. Měděná štola je občas označována  jako Měděný důl. [internet 

3] 
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V roce 1878 byla Měděná štola nazývána Fanny. Součástí štoly je ústupková jáma 

Johann, která byla zaloţena zřejmě ve středověku. Měděnou štolou i šachtou Johann byly 

těţeny Cu rudy, především chalkopyrit. [internet 3] 

Terén v okolí ústí štoly má malý sklon, takţe zvětrání hornin v daném místě dosahuje 

několikametrové hloubky. Zabezpečení vstupní části štoly, procházející svahovými sutěmi, 

bylo provedeno dřevěnou výztuţí. Zřejmě lze souhlasit s představou, povaţující vstup do 

štoly za předěl, na němţ končí svět ticha opuštěného dolu, přerušovaného jen sporadickým 

odkapáváním vody, prosakující rozpraskaným skalním masivem. [internet 3] 

Vnitřní část Měděné štoly, jdoucí poměrně pevnými horninami, je vyztuţena lehčí 

dřevěnou výztuţí. Výztuţ je provedena v menším profilu, odpovídajícímu průřezu důlní 

chodby, vyraţené v málo porušené skále. [internet 3] 

Maria Hilfe (Marie Pomocná) 

Název Maria Hilfe se od roku 1674 vztahoval k poutnímu místu s mariánským kultem 

na východním svahu Příčného vrchu, asi 4 km jiţně od Zlatých Hor. Nyní je zde poutní 

kostel Marie Pomocné, který byl nově vybudován v letech 1992-1995. Kostel byl totiţ 

roku 1973 odstřelen a celý areál srovnán se zemí. Bývalo to velmi významné poutní místo, 

které navštěvovaly tisíce poutníků z celého okolí. Jiţ od třicetileté války zde stála kaple, ve 

které se nacházel obraz, který měl údajně léčebnou moc, tento obraz by se měl dodnes 

nacházet ve farním kostele ve Zlatých Horách. Kostel se nachází na východním svahu 

Příčné hory.  

Kaţdoročně se zde konají poutě, které jsou hojně navštěvovány. Jedna z největších 

poutí je Pouť tří národů, která se koná vţdy v září. 
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Ložisko  

Původní název loţiska nelze spolehlivě stanovit, ale dle báňsko-historického výzkumu 

by se mohlo jednat o historický revír Obirschar. V názvu dolu se termín Maria Hilfe 

objevuje aţ na mapě A. Habtmanna z roku 1769, v souvislosti s pinkovým tahem Maria 

Hilfe I. Lze tedy předpokládat, ţe většina zlatonosných ţil byla v oblasti Obirschar 

vytěţena během 14. -15. Století, a ţe v době vrcholné báňské činnosti na Zlatohorsku v 16. 

století byly doly na Obirscharu uţ opuštěny. Pro těţbu staršího data svědčí i charakter 

chodeb a dobývek dosud přístupných na štole Maria Hilfe I. [internet 3] 

Dobývány byly dvě křemenné ţíly VZ směru. V blízkosti zavaleného ústí je ručně 

vysekaná chodba vejčitého profilu, jedná se o nejstarší zachovalou důlní chodbu na 

Zlatohorsku. Tento typ chodeb byl raţen ve 13. století, eventuelně uţ ve 12. století. 

[internet 3] 

Hlavní důlní díla štoly pokračují k západu, do prostoru pod poutní kostel. V 

současnosti jsou zavalená nebo zaloţená základkou. [internet 3] 

Mimořádně zajímavý je systém nízkých těţebních pater, kterými byly před 14. 

stoletím dobývány zlatonosné ţíly. Vytěţené prostory, vertikálně rozčleněné na patra, se 

dochovaly v centrální části dolu. [internet 3] 

Těţební patra jsou vysoká 2-3 metry a jsou od sebe oddělena kamennými povaly. 

Výška povalů je různá a pohybuje se od několika centimetrů aţ do 0,5 metru. O poměrně 

vysokém stáří těţebních prací svědčí také tvar jednotlivých pater - stěny dobývek se v 

polovině své výšky rozšiřují. Tento čočkovitý tvar vznikl pouţitím těţební metody 

nazývané "sázení ohněm". U stěny a čelby dobývky byl rozdělán oheň, který skálu 

rozţhavil. Poléváním vodou kámen popraskal a skála byla lépe těţitelná. V některých 

úsecích ţíly s bohatým zrudněním nebyly kamenné povaly ponechány a celková výška 

těţebních komor tak dosáhla aţ 10 metrů. [internet 3] 
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Při její těţbě bylo evidentně nalezeno zlato také na sousedních rovnoběţně uloţených 

ţílách. Metoudou Sázení ohněm byly vytěţeny i sousední menší zlatonosné ţíly a došlo ke 

vzniku komory široké místy aţ 3 metry. Pro uţití metody sázení ohně svědčí čočkovitý 

tvar dobývky i její červeně zbarvené stěny. [internet 3] 

Dobývky na křemenných ţílách jsou často propojeny ve vertikálním i horizontálním 

směru různými průlezy, v širších dobývkách jsou zachovány traverzové cesty, takţe vznikl 

bizarní systém dopravních cest. [internet 3] 

V centrální části dolu je zachován částečně zřícený komín, ústící do propadlé dobývky 

na křemenné ţíle. Vzniklý prostor je bizarně členěn a tvoří 5 metrů hluboký trychtýř s 

rozeklanými stěnami. V západní části dolu, blíţe ke kostelu, vyúsťuje na povrch větrací 

komín obdélníkového profilu. Komín byl ručně sekán ţelízkem a mlátkem a v součanosti 

se jedná o nejlépe zachovalé báňské dílo tohoto druhu na Zlatohorsku. [internet 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 8, Maria Hilfe (Marie Pomocná) [foto: autor] 
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Speleoterapie 

 

Logickým důsledkem příznivého vlivu lesnatého terénu, horského ovzduší a vhodného 

důlního mikroklimatu, bylo zaloţení ozdravného zařízení EDEL, zaměřeného na léčbu 

respiračních nemocí. Tato specializovaná léčebna, jediná svého druhu v České republice, 

pro svůj provoz přebudovala některé podzemní prostory bývalých rudných dolů.  

Terénní část léčebny vznikla přestavbou vybraných důlních objektů (úvodní štola, 

trafostanice, remiza lokomotiv aj. ), které jsou součástí štolového horizontu druhého patra 

loţiska Jih. Štolový horizont vyúsťuje na povrch v blízkosti areálu administrativních 

budov bývalých Rudných dolů Zlaté Hory. Na loţisku Jih byly ve 2. polovině 20. století 

těţeny měděné rudy. Vlastní rekostrukční práce v podzemních prostorách, určených pro 

provozování speleoterapie, spočívaly v demontáţi důlního zařízení, zajištění stropů a boků 

chodeb, v úpravě počvy (spodní část vrstvy) a zejména nové elektroinstalaci celého 

prostoru vyuţívaného pro speleoterapii (Tyto práce byly provedeny v návaznosti na 

zahájení útlumového programu těţby rud ve zlatohorském rudním revíru. Útlumový 

program pro rudné hornictví v České republice byl vyhlášen v prosinci 1993. 

Vstupní štola, začleněná do komplexu speleoterapeutických objektů, je dlouhá 555 m. 

Její úvodní část, která byla vyraţena v navětralých horninách, je zabezpečena ocelovou 

obloukovou TH výztuţí a betonovými paţinkami. Podstatná část vstupní štoly však byla 

vyraţena v pevných horninách, nevyţadujících důkladné zabezpečení proti zřícení.  

Dlouhý rovný úsek osvětleného profilu štoly, tvořený pouze skalním masivem, patří v 

prostředí důlního podzemí Speleoterapie k nejúchvatnějším. 

Úpravou podzemních objektů provozu vznikly různé sektory, určené pro realizaci 

procedur předepsaných pacientům. Pod dozorem terapeutů zde probíhají pohybová cvičení 

dětí. Provoz důlní speleoterapie nezapomíná ani na výuku školou povinných pacientů. 

Veškeré rehabilitační činnosti probíhají ve skalním masivu, v hloubce více neţ 100 metrů 

pod povrchem! Krom pacientů jsou prostory jednou v týdnu zpřístupněny také veřejnosti.  
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Lyţařský areál Příčná 

 

Nachází se v malebném prostředí Zlatohorské hornatiny, která je součástí Jeseníků. 

Samotný areál se nachází pod nejvyšší horou této pahorkatiny Příčnou (975 m n. m. ). Po 

dokončení druhé etapy bude patřit areál k největším na Moravě. Délka sjezdovky je 

bezmála 1 200 m. Lanovka je v provozu celoročně a přepravní kapacita činí 2 400 osob za 

hodinu. 

 

Rejvíz a Lurdská jeskyně na Rejvíze 

 

Rejvíz je nejvýše poloţená obec ve Slezsku (780 m n.m.) a patří k nejzajímavějším 

místům Zlatohorska. Nejznámější místo Rejvízu je Národní přírodní rezervace s Velkým 

mechovým jezírkem, které je největším moravským vrchovištním rašeliništěm.  

Nalezneme zde rostliny, které sem byly přineseny ledovcem z doby ledové.  

Ţije zde na dvě stě druhů hmyzu. K vyhledávaným místům Rejvízu patří penzion Rejvíz - 

dříve Noskova chata, jeţ je nemovitou kulturní památkou. Tato celodřevěná stavba je 

zachovalá lidová architektura z 19. století. 

Lurdská jeskyně byla zbudována jako poutní místo na Starém Rejvíze v roce 1908. 

Slavnostní otevření proběhlo v roce 1909. Po vysídlení původního obyvatelstva poutní 

místo zaniklo. Bylo objeveno zpustlé v roce 2003 podle dobové fotografie. V roce 2006 

byla Lurdská jeskyně znovu obnovena. [internet 1] 

 

 Obr. 9, Rejvíz,                           

 mechové jezírko  

       [internet 8] 
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Rozhledna Biskupská kupa 

 

Je to kamenná, 18 m vysoká rozhledna, která je nejstarší v Jeseníkách. Postavená byla 

v roce 1898. Stojí na místě dřevené vyhlídkové věţe z roku 1890, v níţ byla v roce 1896 

zřízena první poštovna na území Moravy. Od 3. srpna 1996 po opravě městem Zlaté Hory 

je opět zpřístupněna veřejnosti. Stezka k rozhledně turistům nenabízí prakticky nic. Známé 

turistické místo Petrovy boudy, kde stávala turistická chata dnes zeje prázdnotou, chata 

v roce 1995 vyhořela a zatím se nikdo o její obnovu nepostaral. Je to vlastně začátek 

turistické naučně stezky, ke které se dá dojet i autem Obnovu chaty plánuje obec 

Petrovice. Následuje další ruina, tentokrát bývalého impozantního hotelu Rudolfshein, 

který byl v padesátých letech rozkradem a zničen. Teprve u rozhledny se nachází malá 

budka s občerstvením, ovšem ve všední dny zavřená. Přímo u rozhledny se jiţ staví 

turistická chata. [internet 4]  

 

Zříceniny středověkých hradů 

 

Historie těchto hradů sahá do 2. poloviny 13. století. Hranici opavského vévodství 

chránil nad Zlatými Horami mohutný hrad Edelštejn. Ten také pravděpodobně chránil 

zdejší zlaté doly. Svými rozměry 120 x 65 m patřil k nejmohutnějším slezským hradům, 

zvláště po jeho obnově kníţetem Bolkem v letech 1445 nebo 1466. V současnosti z něj 

zbývá několik fragmentů zdiva a věţí. Stráţní hrádek nad Pokřivkou spolu 

s Leuchtenštejnem na úpatí Biskupské kupy zajišťovaly ochranu cesty, po které se 

přepravovaly náklady zlatonosné horniny ze Zlatých Hor do Opavy. Hrad Koberštejn nad 

Rejvízem střeţil obchodní cestu z Olomouce do Nisy.  
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4.1 Shrnutí 

 

Jiţ před ukončení těţby probíhaly snahy o vybudování turistických atrakcí. Jedním 

z prvních počinů byl projekt Romana Pavlíka z roku 1991 na vybudování rýţoviště pro 

cestovní kancelář Via Moravia. Avšak teprve v roce 2000 se začalo v jedné 

z vytipovaných lokalit s realizací hornického skanzenu. V následujícím roce byl 

vypracován projekt na vyuţití celého zlatohorského rudního revíru, včetně podzemních i 

nadzemních objektů. Na rozdíl od schváleného likvidačního projektu, který znemoţňuje 

následné vyuţití důlních prostor, předkládaný projekt řešil komplexní moţnost vyuţití 

vybraných objektů na účely turistické, kulturní, sportovní, zdravotní, osvětové, studijní, 

vědecké a hospodářské. Hlavním kladem bylo vytvoření jednotného víceúčelového 

komplexu, který by znamenal vytvoření aţ 250 pracovních míst, při finančních nákladech 

niţších, neţ byly plánované likvidační prostředky. Projekt však nenašel patřičnou odezvu. 

Podařilo se zrealizovat jen jednu jeho část, kterou je vyuţití části druhého patra ke 

speleoterapii, která úspěšně funguje jiţ od roku 1995. [4] 

 

Schválený likvidační plán RD Jeseník předpokládal s likvidací všech hornických děl, 

včetně těch historických. Boje památkářů a historiků byly marné. Na konci roku 1993 bylo 

tedy zaţádáno o vyhlášení hlavních historických děl revíru za technické kulturní památky, 

coţ byla jediná moţnost jak alespoň něco zachránit. Tento krok se ukázal jako dobré 

řešení a v červenci roku 1994 bylo do seznamu technických kulturních památek zapsáno 

10 hornických objektů ve Zlatých Horách. Jedna z nich, Měkké doly, byla jiţ v roce 1988 

zapsána jako archeologické naleziště. [4] 

 

Dnes se v okolí tedy nachází poměrně dost významných míst, jen je zde velkou 

nevýhodou jejich vzájemná vzdálenost. Oblast starého závodu měla výhodu, ţe se 

nacházela v těsné blízkosti poutního kostela Marie Pomocné. Oblast nového závodu jiţ 

z hlediska turismu tak zajímavá není, ne ve stavu v jakém se nachází.  
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5. Moţné vyuţití areálu závodu 

 

Dnes z větší části opuštěný areál závodu leţel dlouho ladem a jeho větší část brzy 

nadobro zmizí. Před nějakými patnácti lety zde sice byly návrhy na řešení, jak jsem jiţ 

uvedl, ale ty byly z větší části zamítnuty. Mezi moţné návrhy na řešení zdejší plochy a 

budov by bezpochyby měla patřit konzervace nejnutnějších částí pro případné obnovení 

těţby. Obzvláště kdyţ se najdou investoři, kteří o tuto lokalitu mají opravdový zájem. Coţ 

je ale jiţ dnes poměrně nereálné, jelikoţ stát o těţbu nestojí a byly investovány poměrně 

nemalé částky na rekultivaci celého revíru. Pro zajímavost, veřejná zakázka na rekultivaci 

s demolicí povrchových objektů stála 93.200.000 Kč [internet 6].  

 

Mezi další záměry, které se zde mohly realizovat, bylo například vyuţití areálu 

především ke studijním a učňovským věcem. Areál se tak mohl vyţívat pro praktická 

cvičení z důlní geologie, geofyziky, důlního měřictví, hlubinného dobývání rudných 

loţisek, větrání dolů, techniky bezpečnosti, protipoţární ochrany ad. Bohuţel, přestoţe 

školy tuto moţnost vesměs uvítaly, náklady na dopravu tuto moţnost víceméně pohřbily. 

Dalším nápadem zde bylo skladování brambor v přirozené atmosféře třetího patra loţiska 

ZHZ v hloubce 50m pod povrchem. Při minimálních stavebních úpravách by měl dobře 

přístupný sklad kapacitu 270tun! Přestoţe pokus ukázal příznivý vliv na kvalitu brambor, 

tak z ekonomického hlediska vyšlo skladování o 35% dráţ, neţ v nadzemních prostorech. 

Dalším nápadem zde bylo vyuţití podzemních prostor pro vybudování mrazírenského 

skladu. Ovšem opět pro vysoké náklady nevznikl ţádný zájem. Byly zde také návrhy, ţe 

do volných podzemních prostor, by se mohl ukládat odpad. K realizaci však nedošlo 

z legislativních, ekonomických i ekologických důvodů. A tak jediným realizovaným 

projektem zůstává speleoterapie. [2]. 
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Dalším moţným řešením by mohly být jiţ zmiňované plány na víceúčelový areál. 

Bohuţel je tato lokalita pro firmy nepříliš zajímavá a příliš vzdálená od velkých měst. 

Tento fakt měl nejspíš za důsledek i to, ţe tři roky po sobě o tyto pozemky neprojevili 

ţádní investoři zájem. Je fakt, ţe hotel, kasino, herní areál či nákupní centrum by se zde 

opravdu neuţivily. Objekty byly nejvhodnější pro nějakou průmyslovou či stavební 

činnost, těţko říct proč se nikomu nelíbily. Pravděpodobně je to tou odlehlostí a tím pádem 

vysokými náklady na dopravu. Pravdou ale zůstává, ţe víceúčelový rekreační komplex by 

byl asi nejlepší řešení, protoţe areál leţí nedaleko centra Zlatých Hor a poměrně nedaleko 

hranic s Polskem a také v těsné blízkosti poutního místa. Myslím si, ţe město mělo areál 

odkoupit a postarat se o jeho zařazení do ţivota občanů. Bohuţel se zbouráním většiny 

objektů je moţnost na další vyuţití prakticky nulová.   

 

Ve světě je mnoho příkladů, kdy po průmyslové činnosti zůstaly obrovské areály 

úplně mrtvé a mnohé z nich jsou dnes vyhledávaná rekreační místa, která znova oţila a 

dokonce si jsou schopny samy na svůj provoz vydělat. Je moţné, ţe právě takovýmto 

krokem, kterým by sem město nalákalo občany či turisty a o místu by se začalo mluvit, by 

město získalo další investory či zájemce o nabízenou lokalitu.  

 

Z části by se rozhodně mělo udělat něco, co by připomínalo historii areálu, 

popřípadě celého městečka, rozhodně ale mnohem atraktivnější formou neţ jakou historii 

svého město podává místní muzeum. Opravdu jsem v tak doslova nudném muzeu jiţ 

dlouho nebyl. Pro mládeţ je to naprosto neatraktivní a nezajímavá forma informací. A 

právě mládeţ popřípadě rodiny s dětmi by měly být tou hlavní skupinou, o kterou by se 

mělo město v případě, ţe by se do takto smělých plánů pustilo, zajímat. Rozhodně by se 

měly zpřístupnit veřejnosti nějaké štoly a chodby. Coţ by teoreticky bylo moţné i po 

zbourání budov v areálu. Alespoň z části. Například Modrá štola, která patří mezi ty 

nejzajímavější v celém revíru. Lidé by měli mít moţnost vidět, jak se v dole těţilo nejen 

z fotografií.  
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Dále bych navrhoval 3D projekci, která by zavedla návštěvníky do zdejších dolů, 

ukázala jim zdejší ţivot, kdyţ byl areál plně v provozu, popřípadě historickou část dějin. 

Lidé by si tak odnášeli jedinečný záţitek, viděli by, to co by na ţivo nikdy nemohli. 

Dnešní technika dokáţe být velmi realistická a při troše fantazie,  by to mohla být 

perfektní atrakce. Myslím si, ţe tato vize není tak nereálná a při důkladné spolupráci 

pamětníků, historiků, geologů a grafiků by byla dosaţitelná. Mohlo by se vytvořit více 

typů, pro určité skupiny lidí. Přes strašidelnou procházku dědičnou štolou aţ po 

informativní výlet s průvodcem, který by vás provedl po dnes jiţ nedostupných či 

zaniklých důlních dílech. Dále, krom této projekce, by se mohly promítat i dobové 

záznamy, je to mnohem záţivnější forma informací, zvláště pak pro mladší posluchače. 

Informační cedule, či nějaký elektronický portál by měl být samozřejmostí. V areálu by 

rovněţ měla vyrůst restaurace, či hospoda, samozřejmě v dobovém stylu. Areál by přitom 

nemusel být vyuţíván denně. Takováto expozice by byla jistě velmi lákavá a minimálně na 

víkendy by přitahovala lidi. Další a ve světě velmi oblíbenou, i kdyţ ne vţdy úmyslnou 

atrakci by bylo prostě nechat vše tak jak je a z areálů udělat městečko duchů. Samozřejmě 

s tím, ţe by v areálu nějaká ta restaurace a expozice či informační tabule s fotografiemi 

určitě být měla. Areál by bylo samozřejmě třeba řádně zabezpečit, ale na oko by vše musel 

nahlodávat zub času. Dnes po zbourání starého komplexu to jistě jiţ tak zajímavé nebude, 

ale přesto by se něco podobného dalo zbudovat ve zbylém nevyuţívaném prostoru Nového 

závodu, který je stále dostatečně velký a stále se zde nachází nevyuţívané prostory.  

 

Stačilo by pro začátek udělat sem tam nějakou tu akci k nějakému výročí, státnímu 

svátku, hornickou slavnost apod. Typickým příkladem je areál hornického muzea na 

Landeku či areál Slezskoostravského hradu. Kdy během pár let tyto areály oţily a lidé se 

tam stále rádi vracejí. Konají se zde koncerty, jarmarky rytířské turnaje apod. Ovšem vše 

za účasti města. Nikdo nemůţe čekat, ţe společnost Diamo s. p., se o něco takového bude 

starat. Není to její podnikatelský záměr, a proto si myslím, ţe pokud by mělo něco z areálu 

vzniknout, mělo by se začít starat především město a ne soukromé firmy.  
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Vţdyť turistický ruch je to co město můţe postavit na nohy, zaměstnat mnoho lidí, 

oţivit firmy a dostat město do většího podvědomí lidí. Dnes, kdyţ se zeptáte 

kolemjdoucího, co ho napadne, kdyţ se řekne Zlaté Hory, tak jediné co ho napadne je, ţe 

se tam těţilo zlato. A právě toto by se mělo změnit. Část areálu by mohla být také 

upravena a nabídnuta k pronájmu lidem kteří pořádají akce typu diskotéky či různé 

festivaly. Do města by se tak sice přiřítilo několik set lidí, moţná i vandalů či narkomanů, 

ale především by se přiřítilo několik set spotřebitelů, město by vydělalo na pronájmu, 

parkovném, lidé na prodeji zboţí. Další moţné řešení by spočívalo ve sportovním vyuţití 

areálu. Tenisové kurty, minigolf, bowling, fotbal, horolezecké stěny, lanové centrum, 

skateboardové centrum, motokáry aj. To vše by zde mohlo stát.  

 

Byla by zde i moţnost opětovné těţby, ale v roce 2004 a 2007 stát zamítnul 

znovuotevření loţiska a následnou těţbu ve Zlatých Horách. Podle výzkumů se zde 

nachází 2,6 tuny zlata a bezmála dvacet tisíc tun zinku. Hodnota nerostů byla vyčíslena asi 

na 2,5 miliardy korun. V obou dvou případech ţádala o povolení a následnou případnou 

těţbu společnost Altenberg, s.r.o. Podle bývalého ministra ţivotního prostředí Kalaše je 

snaha soukromé firmy v rozporu se státní surovinovou politikou. Stát podle něj nemá 

bezprostřední zájem na prověření podzemních zásob zlata, protoţe "momentálně 

neexistuje naléhavá potřeba loţisko vytěţit". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10, Areál starého závodu (stav 20.4 2011)  [foto: autor] 
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Představte si tedy areál, který by se zaměřoval na všechny věkové kategorie, či 

zájmové skupiny, areál který by mohli vyuţívat jak studenti odborných škol, tak laická 

veřejnost. Areál, který by atraktivní a moderní formou předával informace o historii celého 

regionu a zároveň by lákal svým sportovním vyuţitím ve velmi ojedinělém prostředí.  

 

Vznikl by tak vlastně sportovně-rekreační a zároveň historicky poznávací a 

geologický areál. To vše by mohlo být velmi dobrým turistickým lákadlem a to vše by 

mohlo pomoci ke znovuoţivení nejen závodu, ale i města Zlaté Hory. Rozhodně by se pak 

nemělo zapomínat na reklamu, zařazení závodu do průvodců, cyklostezek, popřípadě 

internetových stránek města, kraje apod. Co se týče úplné demolice Starého závodu, já 

osobně bych nechal stát například alespoň těţní věţ, která tvořila po desetiletí dominantu 

tohoto údolí, ve věţi bych zřídil nějakou vzpomínkovou expozici a tento objekt by se stal 

jakýmsi památníkem slavných časů toho místa. Bohuţel ani o věţ samotnou neprojevil 

zájem ţádný investor či sponzor, přitom minimálně pro město Zlaté Hory by to byla 

zajímavá turistická atrakce, která se mohla stát asi dost moţná tou nejzajímavější součástí 

naučných stezek, které nejsou dle mého názoru zrovna šikovně řešeny a pro laika můţou 

působit poměrně nudně. Pro tento účel by se dala pouţít i malinká vrátnice, s minimálními 

náklady zde tento objekt mohl zůstat. Expozice uvnitř a naučná tabule před objektem, 

která by ukazovala pohled na areál v minulosti, a lidé by si jej mohli porovnat vţdy se 

stavem současným. Dále např. budova stolárny či skladu mohla slouţit jako výletní 

restarace, správní budova jako penzion. Místo je to krásné, prosluněné, spjaté s historií a 

tudíţ turisticky velmi atraktivní. Pod územím areálu bude zachována stávající komunikace 

a na rekultivované ploše bude realizována zpevněná příjezdová cesta k pamětnímu 

monumentu, který bude umístěn na místě bývalé šachty. Ten a ještě jeden kamenný 

památník ve tvaru jehlanu budou připomínat, co zde stávalo.  

 

V celém areálu tak zůstávají prakticky dvě pouţitelné budovy, které zatím k demolici 

nejsou určeny (obr. 27,28). Nachází se ovšem jiţ v areálu nového závodu. Jedná se o 

budovy, které naposledy slouţily pro výrobu limonád, v jedné byly kanceláře a v druhé 

stáčecí linka. Společnost ale zkrachovala a s majetkem nemá nyní právo nikdo nijak  

nakládat.  
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6. Závěr 

 

Práce pro mě byla samozřejmě přínosem především v tom, ţe jsem se dozvěděl 

spoustu nových věcí a podíval se na další zajímavé a historií obehnané místo v naší zemi. 

Osobně mohu říct, ţe tou nejzajímavější částí pro mne byla první kapitola, tedy dávná 

historie. Zlaté Hory byly odedávna malým avšak velmi významným místem a doufám, ţe 

se udělá vše proto, aby se na město a jeho okolí nezapomnělo a aby se našlo řešení, jak 

dnes poměrně zvadlé městečko znova oţilo a vykvetlo do krásy. Město na mě opravdu 

působilo povadlým a poměrně smutným dojmem, přestoţe během posledních let je jiţ 

vidět nějaký ten pokrok. Opuštěné budovy, zavřené krámky, to vše lidi nabádá k tomu si 

říct, jak je moţné, ţe kdysi tak hrdé město dnes zeje prázdnotou. Není zde moc práce a 

obyvatel zde také ubývá, právě projekt na vyuţití starého areálu, který by mohl zvednout 

příliv turistů, tento stav mohl změnit. Bohuţel se tak jiţ pravděpodobně nestane. 

Zlatorudné mlýny jsou sice impozantní, ale je to málo pro někoho kdo bydlí sto a více 

kilometrů daleko. Připravovaný skanzen, který bude vytvářet kulisy středověké hornické 

osady je jiţ mnohem lepší nápad, ale jeho realizace bude ještě pár let určitě trvat. Navíc si 

myslím, ţe pro místní obyvatele to zas taková výhra nebude. Ovšem, ţe se jim to líbit 

bude, komu by se to nelíbilo, ale podívají se tam jednou za čas. Kdeţto takový areál, kde 

se můţou po svém bavit všechny věkové a zájmové kategorie, by byl mnohem větší 

lákadlo. A je pravděpodobné, ţe nejen pro místní, ale například i pro polské návštěvníky. 

Je velká škoda, ţe za pár let zde aţ na dva pomníky skryté v lese a poslední vytěţený 

vozík stojící v části nového závodu, nezbude nic neţ vzpomínka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11, Monument nad těžní jámou         Obr. 12, Monument nad pomocnou jámou 

[foto: autor]           [foto: autor] 
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Kdyţ dáte na internet dvě reklamy. Ta první bude lidi lákat na zlatorudné mlýny,   

či dlouhou naučnou stezku, tak to příliš návštěvnost nezvýší a tím pádem ani zisky 

místních obchodníků. Ta druhá pak bude lákat například na hudební festival konaný 

v impozantním areálu závodu, kde lidé mimo poslechu hudby mohou provozovat i další 

aktivity a třeba mnou zmiňovanou 3D projekci návštěvy důlních děl revíru, tak je 

pravděpodobná mnohonásobně vyšší návštěvnost. Z polské strany by se pak lidé dali 

nalákat například zařazením polských interpretů do programu. Všechny tyto návrhy by 

městu krom většího příjmu přinesly především reklamu. O Zlatých Horách by se začalo 

mluvit a vůbec nevadí, ţe v souvislosti s něčím jiným neţ s hornictvím. Je pravděpodobné, 

ţe i návštěvnost okolních hornických památek by se zvýšila. Je velká škoda, ţe ţádný 

investor neprojevil sebemenší zájem. Vţdy se totiţ najde nějaký ten zvědavec, který se rád 

podívá po okolí, kdyţ uţ někam jede. Město je známo především díky těţbě zlata a dalších 

kovů, ale málokdo například ví, ţe za svých nejslavnějších časů vyváţelo do světa velmi 

ţádané textilie. Ano i textilní průmysl zde má velkou tradici. Jak jsem uvedl v předešlé 

kapitole, tak návrhů na řešení by se dalo vymyslet spousty a třeba se někomu mé nápady  

zalíbí natolik, ţe se je rozhodne zrealizovat. Sice to jiţ nebude takové, jako kdyby stál 

starý závod, ale současné prázdné prostory se pro nějakou tu expozici vyuţít určitě dají. 

Jedno je ale jisté, nic není zadarmo a na vše jsou třeba peníze. V našem případě je jednou 

z moţností pomoc státu anebo vypracovat patřičné návrhy a podklady a zaţádat o dotace 

z evropských fondů. Další moţností je pak nalákat investora, ovšem je to poněkud 

riskantní podnik, z kterého by těţilo především město, proto se nedivím, ţe se investoři 

moc nehrnou. Pěkným gestem, by bylo prodat celý areál městu za nějakou symbolickou 

cenu. Město by pak mohlo pořádat různé akce, jak jsem jiţ zmiňoval, získalo by peníze na 

opravu a přestavbu areálu a postupně by jej mohlo dávat do pořádku. S přílivem lidí, by 

samozřejmě rostl i zájem investorů ochotných se podílet na přestavbě areálu. Nevyuţité 

moţnosti zde zkrátka byly a stále jsou, přestoţe jiţ ne tak zajímavé. Je velká škoda, ţe se 

areál nepodařilo zachránit a najít pro něj vyuţití, protoţe město tak přišlo o velkou část 

historie a moţnou turistickou atrakci. Tím končí jedna dlouhá kapitola hornictví ve 

Zlatých Horách a jen čas ukáţe, zda se zde ještě někdy bude těţit, ostatně, nebylo by to 

poprvé! 
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 Obr. 13,  Propadlina na Žebračce [internet 9] 

 

Obr. 14, Jedna ze 

ztracených štol 

[foto: autor] 

      

 

            

 

 

 

 

 

    Obr. 15,  

    Zlatorudné mlýny 

    [foto:autor] 

  

  

  

  

Příloha:  
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  Obr. 16, Rozhledna Biskupská kupa [foto: autor]      Obr. 17, Modrá štola [inernet 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18, Sanatorium, Speleoterapie,  dnešní stav 

[foto: autor]     Obr. 19, Místo, kde voda teče do kopce

       [foto: autor] 
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Obr. 20, letecký pohled na areál starého závodu [2] 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                              

 

 

 

 

 

 

Obr. 22, Rozmístění objektů starého závodu  
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Obr. 23, Speleoterapie [foto: autor]  

 

 

   Obr. 24, Závod ZHV, stav k 20. 4 2011  

   [foto: autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26, Měděná štola [internet 9] 

 

 

          

 

       Obr. 25, Odstřel těžní věže [internet 7] 
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                         Obr. 27, 28 prázdné budovy v novém závodě [foto:autor], [2] 

 

 

Obr. 29, Ohraničení revíru [internet 10] 
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Seznam zkratek : 

 

Tzv. – takzvaně, takzvaný 

Obr. - obrázek 

Stol. - století 

Aj. – a jiné 

Př. N. l. . před našim letopočtem 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ZHZ – Zlaté hory západ 

ZHV – Zlaté hory východ 

ZHJ – Zlaté hory jih 

m n. m. – metrů nad mořem 

RD – rudné doly 

s.  p.  – státní podnik 

s. r. o. – společnost s ručení omezeným 

např. - například 

PHM – pohonné hmoty 

Tj. – to je 

r. - rok 

ad. – a další 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


