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ANOTACE 

Práce se zabývá geologickou a geomorfologickou pozicí Zlatohorska, hornickou 

historií  od jejího počátku až po současnost. Zvláštní důraz je kladen na kulturní, technické 

a přírodní památky. Tyto uvedené kategorie památek popisuji v kapitole zajímavé lokality 

k navštívení.  

Hlavním cílem bakalářské práce jsou vodní díla Zlatohorska, včetně popisů vodních 

toků a jejich využití. Při studování problematiky jsem se dozvěděla, že místní potoky byly 

využívané již od nepaměti a slouží zlatohorským obyvatelům i dnes. Nejdůležitějším 

tokem je Zlatý potok, Olešnice a Černá Opava, tyto potoky byly potřebné pro doly, pily a 

mlýny. 

Klíčová slova: Zlaté hory, Zlatohorsko, vodní díla, kulturní a technické památky, 

Hornická historie, těžba zlata, těžba rud. 

ANNOTATION 

 My diploma thesis deals with geological and geomorphological position of 

microregion Zlatohorsko and its mining history from beginning up to the present. The 

particular emphasis is put on cultural, technical and natural sights. I describe these 

categories of sights in the chapter called Interesting localities to visit.  

 The main aims of my thesis are water dams of Zlatohorsko microregion, including 

descriptions of waterways and their use. When studying the issues, I found out that local 

brooks have been used from time immemorial and they serve for inhabitants of Zlaté Hory 

also nowadays. The most important brooks are Zlaty potok, Olesnice and Cerna Opava. 

These streams were necessary for mines, sawmills and mill houses.  

Key words: Zlaté Hory (Golden Mountains), Zlatohorsko microregion, water dams, 

cultural and technical sights, mining history, gold extraction, ore extraction.  
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1. ÚVOD 

Region Zlaté Hory nebo se častěji můžeme setkat s názvem Mikroregion 

Zlatohorsko, je oficiální název pojmenování pro sdružení šesti členských obcí, které 

vzniklo v roce 2001 a jejich členy jsou obce Zlaté Hory, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, 

Hradec - Nová Ves a Velké Kunětice. Rozlohou se jedná o velké území táhnoucí se podél 

státní hranice s Polskou republikou. 

V jednotlivých kapitolách se věnuji geologické a geomorfologické pozici v oblasti  

Jeseníků a Zlatohorska. Zmínka patří rovněž hornické historii Zlatohorska až po 

současnost. Právě hornictví s těžbou zlata v minulosti proslavilo Zlaté Hory. Tato 

skutečnost se odráží ve znaku a na vlajce města Zlatých Hor, kde jsou zachycené motivy 

dolování a těžby nerostných surovin (viz. obr.1).  

Hlavním cílem práce jsou vodní díla Zlatohorska, včetně jejich popisu od malých 

potůčku, jezírek až po řeky. Součástí práce je souhrnný popis informací k zajímavým 

lokalitám, které doporučuji k navštívení, pokud zavítáte do tohoto regionu.  

Na základě těchto informací je výstupem mé práce souhrnný přehled o regionu 

Zlatohorska, který charakterizuje region, a nabízí ucelené informace pro návštěvníky. 
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1.1 Zlaté Hory 

Zlaté Hory jsou nenápadné malé městečko, které leží v blízkosti státní hranice 

s Polskem. Řadí se do Olomouckého kraje a leží severovýchodně od okresu Jeseník          

na Zlatém potoce. Město má v dnešní době 5000 obyvatel a řadíme k němu Horní a Dolní 

Údolí, Ondřejovice a Rejvíz. Zlaté Hory se nacházejí v nadmořské výšce 

420 m.n.m. Nejvyšším vrcholem oblasti Zlatohorska je Příčná hora, která je vysoká  

975 metrů. Zlaté Hory sousedí na severu s Polskem, na západě s obcí Mikulovice a městem 

Jeseník. Z jižní strany město obklopuje obec Heřmanovice a na východní straně obec 

Petrovice (Večerová a Večeřa, 2010). 

V centru města najdeme spoustu architektonických památek, jako jsou domy 

z renesančního a barokního slohu, ale i také církevní stavby. Historické centrum bylo 

vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Jak již název města napovídá, je toto město a historie spojené s těžbou zlata. Zlaté 

Hory byly postaveny jako hornická osada na rýžovištích zlata. První písemné zmínky         

o těžbě zlata najdeme v polovině 14. století. Ale začátek těžby zlata se odhaduje mnohem 

dřív, protože již v té době byly doly hluboké již 60 metrů. 

Zlaté Hory se může pyšnit tím, že jsou součástí Zlatohorského rudního revíru, který 

patří mezi nejvýznamnější rudní revíry na Moravě i v české části Slezska.  

Zlatým Horám se dříve říkalo ,,Zuckmantel“ a název s sebou přinesli saští horníci 

ze svého původního domova. Co přesný název znamenal, nikdo neví. Tisíciletá historie 

dolování zanechala nesmazatelné stopy ve Zlatých Horách. Většina technických děl ve své 

době dosahovala již takových světových parametrů, že byla začleněna na seznam 

kulturních památek (Večeřová a Večeřa, 2010).  

 

 

 

 

 

Obr. 1. a 2. Znak města Zlaté Hory, vyznačení Zlatých Hor na mapě. (Internet 2 a 3). 
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2. GEOLOGICKÁ A GEOMORFOLOGICKÁ POZICE 

2.1 Geologické poměry Jeseníků 

Jeseníky patří mezi druhé nejvyšší pohoří v České Vysočině. Toto pohoří              

se vyznačuje svými zaoblenými hřbety, příkrými svahy a hluboko zařezanými údolími        

a četnými skalními výchozy. Okres Jeseník má složitou geologickou stavbu a četné 

zastoupení vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Z přeměněných hornin se zde 

vyskytují ruly, svory a s vyvřelinami tvoří jádro regionů. Za centrální část vysokohorského 

jádra považujeme Hrubý Jeseník, na západě Rychlebské hory, Žulovskou pahorkatinu        

a na východě Zlatohorskou vrchovinu. V období čtvrtohor v Jeseníkách proběhlo 

pevninské zalednění převážně Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. V Hrubém Jeseníku 

se vytvořily horské ledovce a mrazové zvětrávaní se staly součástí geologických útvarů 

národní přírodní rezervace Praděd a přírodní rezervace Rabštejn (Šafář a kol., 2003). 

 Oblast Jeseníků je podle orografického členění zařazena do Východních Sudet,     

tzv. sudetské soustavy. Tato soustava má celkovou délku 250 kilometrů a rozprostírá se     

od severozápadu Čech Šluknovského výběžku a končí na jihovýchodě u Moravské brány. 

Sudetská soustava spadá pod Českou vrchovinu (Český masiv) a je součástí oblouku 

variského (hercynského) horstva. Tento mohutný oblouk se táhne v několika pásmech 

z jižní Francie přes německé území, Čechy, Moravu, Polsko a končí v nejzápadnější oblasti 

Ruska ( Chlupáč et al., 2002).  

 Na východnějším území Jesenicka vystupuje silezikum a na západě lugikum. 

Silezikum tvoří keprnickou a desenskou klenbu. Desenská klenba je utvořena rulami,     

které místy obsahují amfiboly a kvarcity. Na západnějším území Jesenicka v jádře 

keprnické klenby se nacházejí pararuly, dvojslídné svory, grafitické fylity, kvarcity             

a vápence. V období devonu se mezi těmito dvěma jednotkami začala vytvářet 

sedimentační pánve, která byla vyplňována vulkanosedimentárním materiálem, který měl 

vysoký obsah rudních prvků. Bazický vulkanismus vázal na sebe železo a kyselé vulkanity 

na sebe vázaly měď, olovo, zinek, které obsahovaly drahé kovy (Večeřová a Večera, 

2010). 
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Mezi keprnickou a desenskou klenbou se začaly vytvářet sedimentační pánve,    

které byly vyplňovány vulkanosedimentárním materiálem, který obsahoval železo,           

ale i také měď, olovo, zinek a drahé kovy (Večeřová a Večera, 2010). 

Vyplňování skončilo na konci devonu tzv. karbonátovou sedimentací. Sedimentační 

prostor se prohloubil a posunul se k východu, kde dal vzniknout kulmskému souvrství,   

kde se střídaly břidlice, prachovce a droby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Mapa a profil hlavních geologických jednotek Jeseníků. Podle (Večeřová a Večeřa, 2010). 

 

 Od spodního karbonu do spodního permu (330 – 250 mil. let) probíhala variská 

orogeneze. Během této doby byly Jeseníky složitě vyvrásněny a metamorfovány. 

V průběhu tohoto procesu docházelo ke vzniku ložisek železa, zlata, stříbra, mědi, olova             

a zinku. Z vápenců vznikal kvalitní mramor (Večeřová a Večeřa, 2010).  

 Ve třetihorách došlo k vyzdvižení celého území a poté k následnému zvětrávaní 

původního terénu. Po tomto procesu dochází k vytvoření říční sítě i s hlubokými 

zaříznutými údolími. Tyto procesy měly za následek, že dochází k rozvětrávaní hornin       

a k obnažení rudních těles. Těžké zlato se usazuje v říčních sedimentech na upatí hor          

a vznikají sekundární ložiska zlata (Šafář a kol., 2003).  
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 Území Zlatohorska orograficky spadá do Jesenické oblasti s nejvyšším vrcholem 

Praděd (1491 m.n.m). Zlatohorská vrchovina sousedí s Rychlebskými horami a Žulovskou 

pahorkatinou, na jihu s Hrubým Jeseníkem, na jihovýchodě s Nízkým Jeseníkem.                

Na severu a východě přechází do Středopolské nížiny. Nejvyšší vrchol zlatohorské 

vrchoviny je Příčný vrch. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Orografické jednotky. Podle (Večeřová a Večeřa, 2010). 

2.2 Geologické poměry Zlatohorské vrchoviny 

Zlatohorská vrchovina je součástí Moravskoslezské oblasti a leží v severovýchodní 

části silezika. Území zlatohorské vrchoviny je tvořeno devonskými horninami vrbenské 

skupiny. Tato skupina se vyskytuje jako souvislý pruh od Hornomoravského úvalu                

u Uničova až ke Zlatých Horám. Centrální část Jeseníků je rozdělena na desenskou                

a keprnickou klenbu. Keprnická klenba tvoří hranici u Červenohorského sedla.                

Jádro keprnické klenby je tvořeno biotitickými pararulami, svory, ortorulami. V jádře se 

dále vyskytují i krystalické vápence, křemen a amfibolity (Chlupáč et al., 2002). 

Desenská kleba utváří východní část Hrubého Jeseníku. Základními horninami, které tvoří 

desenskou klenbu jsou ruly, svory, břidlice, fylity a kvarcity (Večeřová a Večeřa, 2010). 

 Zlatohorský rudní revír je jeden z nejvýznamnějších ložiskových prostorů na území 

Českého masivu. Revír je součástí vrbenské skupiny, která je silněji metamorfovaná              

na západě v desenské klenbě mezi Jeseníkem a Šumperkem. 
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 Vrstevní sled vrbenské skupiny spočívá v nadloží varisky přeměněných hornin 

metagranitoidů brunovistulika. Začíná tzv. bazálními fylity a přes 200 m mocnými 

drakovskými kvarcity (Chlupáč et al., 2002). 

Na okraji desenské klenby ve spodní části metakvarcitů bývají poměrně hojné 

zbytky fauny, která dokazuje spodnodevonské stáří. Vrbenská skupina dále pokračuje 

mocným sledem fylitu nebo svorů s tělesy metamorfovaných bazických i kyselých 

vulkanitů a drobnými ložisky železných rud. Vrstevní sled zakončují krystalické 

heřmanovické vápence (Chlupáč et al., 2002). 

Zlatohorský rudní revír je lokalizován v severní části silezika, který se nachází      

ve východním okraji Českého masivu. Rozloha zlatohorského rudního revíru je 25 km2                  

a najdeme ho v okolí města Zlaté Hory. Revír je ohraničen ze severní strany hranicí 

s Polskem, na východní straně údolím Miserich, které sahá až po sedlo s osadou Vorwitz. 

Z jižní strany revír sousedí s obcemi Heřmanovice a údolí Opavice. Západní hranice revíru 

je údolí Olešnice s obcemi Dolní a Horní Údolí (Večeřová a Večeřa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5. Vymezení zlatohorského rudního revíru. Podle (Večeřová, Večeřa, 2010). 
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V zlatohorském rudním revíru převažují chloritické břidlice a místy se vyskytují        

s amfibolem a biotitem. Tělesa metamorfovaných hornin vytvořila ložiska kovových rud       

a najdeme zde pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, azurit, sádrovec, hydroxidy železa,         

ale i také zlato (Chlupáč, 2002, Večeřová a Večeřa, 2010).  

 V období devonu začala sedimentace tzv. drakovskými kvarcity. Tyto kvarcity byly 

uloženy v nadloží, které bylo převážně tvořeno rulami. V nadloží se vyskytovaly                       

i metasedimenty jako jsou břidlice a fylity. Kvarcity se převážně vyskytovaly v Příčné 

hoře, která je utvořena metasedimenty a metavulkanity. Vulkanosedimentární vývoj hornin 

jsou charakterizované střídáním metaprachovců a metapelitů s menším podílem kyselých 

metanvulkanitů. V podloží kvarcitů Příčné hory převažují metasedimenty s bazickou 

tufitickou příměsí. V kvarcitech níže směrem do podloží se vyskytuje bazicky vulkanizmus 

(zelené chloritické břidlice), které se postupně mění na metasedimenty, které jsou spojeny 

především s biotitem. Najdeme zde muskovitické, grafit-muskovitické, karbonátické          

a kvarcitické břidlice a krystalické vápence. Ve zlatohorském rudním revíru najdeme 

čočkovitá tělesa, která obsahují páskované zrudnění sfaleritu s galenitem nebo pyritu 

s chalkopyritem. V revíru může najít i rudní tělesa komplexních rud (sfalerit, galenit, 

chalkopyrit se zvýšeným obsahem zlata a stříbra (Novotný, Zimák, 2003). 

 Minerály v  zlatohorském rudním revíru nejčastěji vznikaly během metamorfních 

procesů při metamorfní rekrystalizaci. Byly to převážně horninové, ale i také rudní 

minerály. Hlavními představiteli je magnetit, pyrit, chalkopyrit a sfalerit (Večeřová             

a Večeřa, 2010).  
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Obr. 6. Mapa regionálně geologického zařazení zájmového území. Podle (Kodym, 1966). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Geologická mapa a profil zlatohorského rudního revíru. Podle (Večeřová a Večeřa, 2010). 
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2.3 Geomorfologie Zlatohorska 

Podle geomorfologického členění patří Zlatohorsko do provincie Česká Vysočina. 

Tato provincie se dál dělí na Krkonošsko–jesenickou subprovincii, kterou dále 

rozčleňujeme na Jesenickou oblast. Zlatohorsko konkrétně spadá pod Zlatohorskou 

vrchovinu (Šafář a kol., 2003).  

Klimatické poměry této lokality jsou ovlivněny Hrubým Jeseníkem z jižní strany        

a Slezskou nížinou ze strany severní. Dle Quittové klasifikace klimatu (1971) území 

Zlatohorska klimaticky spadá do mírně chladné oblasti (CH7). CH7 je označení                     

pro chladnou oblast s velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem. Pro tuto 

oblast je dále typické chladné jaro a mírný podzim. Zima je zde dlouhá s dlouhým trváním 

sněhové pokrývky. Sněhová pokrývka zde může vydržet 100 až 120 dnů. Průměrná roční 

teplota za posledních 20 let byla na Pradědu –1 °C, na Rejvízu +5,1°C a ve Zlatých Horách 

se teplota pohybovala okolo +7,9°C až +8,2°C. Na Zlatohorsku vane převážně západní            

a severozápadní vítr (85%), severní (10%) a severovýchodní vítr, který vane nejméně. 

Výskyt srážek je zde značný a pohybuje se v rozmezí od 800 mm až do 1100 mm ročně. 

Převážně zde prší v červenci a srpnu, kdy hrozí nebezpečí záplav (Šafář a kol., 2003). 

Na Zlatohorsku najdeme národní přírodní rezervaci Rejvíz. Rejvízské rašeliniště 

obsahuje dvě jezera, které nemají přítok, ani odtok. Malé mechové jezírko (745 m.n.m.) 

v součastné době zcela zarostlo rašeliníkem a je obklopené nepropustným porostem 

borovice blatky. Dnes je Malé mechové jezírko již veřejnosti nepřístupné. Velké mechové 

jezírko najdeme ve středu západního jádra rašeliniště, kde vrstva rašeliny dosahuje 300 cm 

(Šafář a kol., 2003). 

2.4 Flóra a fauna na Zlatohorsku 

Zlatohorsko je výjimečné svými zvláštními podmínkami. Můžeme zde najít rostliny 

vysokohorské a nížinné, ale i rostliny, které jsou typické pro sibiřskou tundru. Vyskytují  

se zde rostliny, které jsou typické pro jižní kraje. V nejvyšších polohách okolo                    

1200 - 1300 m. n. m. najdeme zalesněnou kleč, zakrnělé smrky, brusinky a borůvky.        

Pro tyto vyšší polohy je typické obrůstaní větví a stromů, které obrůstá epyfytický lišejník: 

vláknina provazovka a vousatka. Horské nivy jsou po většinu roku zarostlé pestrými květy  
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jako je: hvozdník ozdobný, zvonek vousatý, hořec jarní, sasanka narcisokvětá, různé druhy 

jeřabin aj. Vstavač mužský, májový, plamatý a bezový je typický pro zlatohorskou květenu 

(Šafář a kol.,2003). 

Zajímavosti zlatohorské flóry je lilie zlatohlavá i cibulkonosná, pryskyřník 

sudetský, lýkovec vonný, česnek medvědí a další chráněné byliny a keře. Ve východní 

části Velkého mechového jezírka a v Malém mechovém jezírku můžeme najít i kriticky 

ohroženou Blatnici bahenní, která je zapsaná v Červené knize České republiky. 

V jihovýchodní části Velké louky v Hrubém Jeseníku může najít celostátně ohrožený druh, 

a to Bazanovce kytkokvěteného (Šafář a kol., 2003). 

 Každý vegetační porost na Zlatohorsku má svou typickou zvířenu. Z vzácných 

druhů fauny se zde vyskytuje žluťásek borůvkový, vážky, zmije, žáby, mloci a slepýši. 

Mezi vodní ptactvo můžeme zařadit potápku rudokrkou, potápku malou a čirnu obecnou. 

Běžně se zde vyskytuje čáp černý, bílý a kachny divoké. V lesích může najít jestřába 

lesního, káni lesní a vzácně se zde vyskytuje káně rousná a sokol stěhovavý. 

Běžně se zde vyskytuje poštolka obecná. Na zlatohorsku zahlédneme i hrdličku zahradní. 

Mimo jiné zde můžeme objevit i sovy jako puštník obecný a sýc rousný. Mezi ostatní 

ptáky, kteří se zde vyskytují, řadíme kukačku obecnou, ledňáčka říčního, kosa černého, 

sýkora koňadra aj. (Šafář a kol., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. a 9. Lilie cibulkonosná a Ledňáček říční (Internet 5 a 6). 
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3. HORNICKÁ HISTORIE ZLATOHORSKA 

3.1 Počátky hornické historie 

O počátcích hornické historie na Zlatohorsku nemáme žádné písemné zprávy ani 

archeologické nálezy. Předpokládáme, že využívání nerostného bohatství je spojeno 

s osídlováním území již před naším letopočtem. O tomto osídlování nám napovídají 

archeologické nálezy z Polska a ze Suché Rudné. Za vlády Měška I., Boleslava Chrabrého 

a Břetislava I., v časovém rozmezí od 950 – 1050 let, se na Zlatohorsku začalo získávat 

zlato ve velkém množství (Večeřová a Večeřa, 2010). 

3.2 Hornická historie 13. století, 14. a 15. století 

 Na počátku 13. století, přesněji roku 1222, se vede spor o zlaté doly mezi 

moravským knížetem Vladislavem Jindřichem a vratislavským biskupem Tomášem I.. 

Dochovaná listina nám ale neprozrazuje, o jaké konkrétní doly se jednalo. První zmínka     

o Zlatých Horách pochází z roku 1263. Ve 13. stol. patřily Zlaté Hory do podhradí hradu 

Edelštejn. Zlaté Hory patřily podhradí až do roku 1284. Až v roce 1306 opavský kníže 

Mikuláš II. udělil Zlatým Horám městské privilegium. V 13. století dochází k velkému 

rozmachu hornictví a je vydáván první horní zákon (jihlavské právo). Během 13. století 

byly zlatohorské sedimenty v okolí města a na severním úpatí Příčné hory nejméně jednou 

přerýžovany. Těžaři se dostali až do oblasti Marie Pomocné. V oblasti na Starohoří byly 

znovuobjeveny bohaté rudy, i když v předešlých letech zde probíhala povrchová těžba, 

kterou vykonávali již Keltové (Večeřová a Večera, 2010). 

Ve 14. století vznikly dva velké důlní těžební revíry. Od tohoto století se začaly 

datovat první konkrétní zprávy o zlatohorských dolech. Z listin, které pocházejí z let     

1318 až 1343 můžeme vyčíst, že doly v té době již byly hluboké 60 metrů a byly 

odvodňovány dědičnou štolou. 

V polovině 14. století a na počátku 15. století dochází k nepokojům a k utlumení 

hornické činnosti. Během následujících let se v revíru střídaly období obnovy a úpadků 

dolu. Nejintenzivněji se pracovalo po zavedení těžebních a úpravnických metod.  
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V 15. století dochází k obnově rýžovaní a roku 1467 se Zlaté Hory i doly dostávají            

do majetku vratislavského biskupství. Tento nový majitel se snažil o obnovu dolů.             

Na jihozápadním svahu Příčné hory byl největší revír, Starohoří, ve kterém byl velký důl 

Obirgrube se štolou a 4 jámami. V dole Obirgrube byla vyražena nová štola, která 

umožňovala těžbu v nižších částech dolu. Dnes se tato štola nazývá Stará Hackelsberská 

(Večeřová a Večeřa, 2010). 

 Severovýchodní svah Příčné hory umožňoval těžbu zlata a později těžbu důlních 

vod a mědi. Těžba byla provozována v dole Horní a Dolní Neufang. Rozvoj těžby zlata      

a později i dalších surovin ustával, protože se těžba přesouvala do větších hloubek              

a horníci museli řešit zvyšující se přítoky důlní vody (Novotný, Zimák, 2003).  

3.3 Hornická historie 16. století 

 Na přelom 15. – 16. století se těžaři začali věnovat výnosnějším prostorům 

rýžovišť. Jelikož vrchní partie byly už přerýžováné, tak se těžaři přesunuli z údolí řek             

a svahů hluboko pod zem ke korytu zlatonosného potoka, které bylo v hloubce 100 metrů 

překryty písky a jíly. Proto bylo důležité začít s hloubením jam, které měly vodotěžní 

stroje. Tyto důlní díla byla ražena v nezpevněných štěrkopíscích a tomuto typu těžby        

se říkalo měkké dolování. Pro odvodňování podzemní vody byly raženy odvodňovací 

dědičné štoly, které byly vyztuženy dřevěnou výdřevou. I když u nynějšího sanatoria Edel 

byly objevy výztuže z kamene. První dědičná štola, která byla ražena pomocí měkkého 

dolování se vyrazila roku 1500 od Glucholaz směrem ke Zlatým Horám (Večeřová            

a Večeřa, 2010).   

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. a 11. Těžní stroje pro vytažení vody. Podle (Agricola, 2001). 
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 Měkké doly byly okolo roku 1530 vytěženy, a proto se pozornost přesouvá 

k pevným horninám na dolech ve Starohoří. Později se ukazuje, že náklady na obnovu 

tvrdých dolů by byly nad síly těžařů a tak se těžaři navracejí k měkkým dolům.  Roku 1541 

byly vydány nová privilegia pro doly ve Zlatých Horách. Tyto privilegia upřesňovaly 

podmínky výkupu zlata z měkkých dolů do mincovny v Nise. V roce 1550 byla zahájena 

ražba štoly Tří králů, která směřovala od Glucholaz až ke Zlatým Horám. K roku 1595 

byla tato štola dlouhá 6 kilometrů. Těžaři měli v plánu prorazit štolu Tří králů s dolem 

Měkký cech, který byl poslední činný důl v této oblasti. K proražení zbývajících 120 metrů 

došlo až v roce 1600. V letech 1590 a 1591 byly na Měkkém cechu objeveny valouny        

se zlatem, které vážily 1,3 a 1,7 kg. Tyto skvostné objevy byly poslány do Vídně,            

jako vzorky do sbírky kuriozit císaře Rudolfa II.. Měkké dolování se ukázalo jako velice 

výnosné, proto Ferdinand I. dal pokyn k přezkoumání privilegii na dolování a vyžádal        

si vizitaci zdejších dolů (Novotný, Zimák, 2003). 

 V roce 1562 za vlády biskupa Kaspara z Logau se na měkkých dolech vyrýžovalo 

12 až 20 lotů zlata týdně, což způsobilo ještě větší tlak ze strany císaře Ferdinanda I.,      

aby byly předloženy biskupovy privilegia na doly a práva na výběr urburu. Průval vody 

v roce 1609 zapříčinil, že důl zůstal opuštěn a skončilo měkké dolování u Zlatých Hor 

(Novotný, Zimák, 2003, Večeřová a Večeřa, 2010).  

 V letech 1550 – 1580 se začala rozvíjet těžba důlních vod, která se začala používat 

k výrobě vitrolinu a měděných rud. Starohoří se začalo obnovovat až roku 1577 a to tak,  

že docházelo k hloubení pod štolou, které byly hluboké i 30 láterů (1 látro = 2 metry). 

Dobývá byly hluboké 260 metrů a byla zde těžena ruda s obsahem 33g zlata na tunu,      

19g stříbra na tunu a 3% olova. Tato ruda měla být vytěžena štolou z protilehlého svahu 

Příčné hory, která měla podfárat o 80 metrů a odvodnit staré dobývky na Starohoří. Toto se 

vše podařilo uskutečnit až ve 20. století štolou Mír (Novotný, Zimák, 2003). 

 Hlavním problémem v dolech byla podzemní voda a její odstranění. V dolech byly 

instalovány malé čerpadla na úrovni štoly. Bohužel nesloužily k dlouhodobému 

odvodňování. Až roku 1598 kdy Viktor Lindenau z Míšně získal podíl na dolech               

ve Starohoří tak navrhl postavit 32 loktů vysoké kolo k odvodnění dolů. Pro stavbu nechal 

vykácet lesy kolem dokola.  
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Tři roky se snažil těžit, ale nic nevytěžil, a proto tyto doly byly zasypány. Začátek            

16. století byla těžba na měkkých dolech udržována, převážně na dole sv. Tří králů 

(Novotný, Zimák, 2003). 

3.4 Hornická historie 17. století 

 Roku 1620 začala bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka. Tato válka byla ukončena 

Vestfálským mírem v roce 1648. Švédové dvakrát obsadili město, což způsobilo úbytek 

obyvatelstva. Muži byli odvedeni do vojsk a obyvatelé se začali orientovat na jistější 

řemesla, než bylo hornictví. Tyto důvody měly za následek, že na konci války byl velký 

nedostatek kvalifikovaných horníků (Večeřová a Večeřa, 2010). 

 Roku 1648 válka skončila a město Zlaté Hory bylo téměř celé zničeno. První větší 

obnova byla provedena roku 1650 a to pod vedením hejtmana Kaspara Schmelzera. Velký 

přínos pro obnovu dolů přinesl rok 1653. V tomto roce proběhla téměř půlroční velká 

vizitace. Tato obnova byla pod vedením správce dolů Melchior Wilhelm Baumgarten        

a hormistrem Hans Georg Hantke. Rok 1655 přinesl vydání pachtovní smlouvy na doly 

v Horním Údolí a mincovnu v Nise Mikuláši Gillovi, který zde těžil a opravoval čerpadlo 

na vlastní náklady. Opravy zařízení dolů zarazila smrt biskupa Karla Ferdinanda. Na jeho 

místo byl dosazen arcivévoda Leopold Wilhelm Habrburský. Správce dolů Melchior 

Wilhem Baumgarten arcivévodu seznámil se součastným stavem, opravami dolů, ale i také 

se stavbou mihadlového čerpadla, jehož základem bylo dřívější čerpadlo postavené 

Viktorem Lindenauem.  Arcivévoda a později již i biskup tyto informace nebral na zřetel      

a místo očekávané podpory ještě víc zatížil dalšími daněmi Zlaté Hory (Večeřová               

a Večeřa, 2010). 

Roku 1657 prudce klesla produkce zlata. Ze součastných 222 dukátů na 170 dukátů 

za čtvrtletí. Zima v letech 1657 – 1658 doly zastavila úplně. Zima zapříčinila, že čerpadla   

a stoupy zamrzla úplně a těžba nemohla pokračovat. Nacházely se zde velmi bohaté,             

ale zároveň i velmi tvrdé a obtížně těžitelné rudy. Nejbohatší rudy byly zaplaveny vodou. 

Začátek roku 1658 se správa dolů dostává do rukou J.G. Hantke po rezignaci 

Baumagartena (Večeřová a Večeřa, 2010). 
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Hantkeho vláda se na dole ukázala jako velmi dobré řešení. Provoz za jeho doby        

se vůbec nezastavil i přes stále klesající produkci zlata. Hodnota klesla až na 100 dukátů  

za čtvrtletí. Těžaři začali zpracovávat i další suroviny a to vitriol a barviva (Večeřová         

a Večeřa, 2010). 

Tyto nové produkty pozvedly finanční ztrátu a příjmy se zvýšily až o 50%. Nový 

produkt modrý vitriol se nacházel ve Sv. Trojici, která byla nově otevřena. Ve druhé 

polovině 17. století  se objevila myšlenka a snaha o obnovu železářské výroby. V Dolním 

Údolí měl být postaven železný hamr, který měl zpracovávat rudu z dolu (Večeřová           

a Večeřa, 2010). 

Roku 1653 – 1700 se ve Zlatých Horách začalo těžit velké množství zlata, bylo         

to až 92,5 kg čistého zlata. Zlato bylo získáváno ve dvou až třech stoupách. Zlato bylo 

získáváno rozemletím a následným vyrýžováním rudy. Z vyrýžované rudy se získal šlicht, 

který obsahoval 65% zlata. Tento šlicht byl předán k dalšímu zpracování do varny.                

Ve varně se šlicht usušil a dále zpracovával tavením s antimonem. Posledním krokem toho 

procesu bylo oddělování zlata od stříbra. Tento proces se dělal proto, aby zlato dosáhlo  

24-karátové ryzosti (Večeřová a Večeřa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12. Mlýn na rozemílání rudy. Podle (Agricola, 2001).  
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Roku 1689 byly Zlatým Horám přiděleny dvojnásobné příspěvky, protože Jeseník 

se odmítl podílet na financování ztrátových zlatohorských dolů a snažil se zahájit vlastní 

těžbu v okolí města. Nedoplatky způsobovaly nepravidelné vyplácení mezd a hornické 

nepokoje. K těmto problémům se přidal roku 1699 velký požár Zlatých Hor. V roce 1714 

nastala kritická situace. Došlo k poruše čerpadla na Starohoří a těžba byla možná jen         

na úrovní dědičné štoly, ve které již byly pouze zbytky rud. Za dob prusko- rakouských 

válek (1740 - 1742,1744 – 1745) byla těžba ukončena (Večeřová a Večeřa, 2010).  

3.5 Hornická historie 18. století 

Až roku 1752 byla těžba opět obnovena a na Starohoří nastoupili noví těžaři. Nový 

správce zavedl zhutňování rudy a tím se zvýšila výtěžnost zlata. V letech 1751 – 1789 bylo 

vytěženo 32 kg. A za roky 1600 – 1789 se vytěžilo 203,5 kg, což činilo 75% produkce 

zlata v českých zlatorudných revírech. Roku 1752 vláda ve Vídni zrušila Zlatým Horám          

a Jeseníkům hornická privilegia. A o rok později v hornickém provozu ve Zlatých Horách 

bylo zaměstnáno pouze 10 horníků (Večeřová a Večeřa, 2010). 

V následujících letech nastal pozvolný úpadek hornictví a roku 1770 byly doly 

zcela uzavřeny. Počátkem 18. století se nové těžařstvo snažilo o obnovu dolů, ale snažení 

bylo neúspěšné. V roce 1864 se začala těžba soustřeďovat na pyrit a chalkopyrit,                

který se používal pro výrobu kyseliny sírové ve Vrbně pod Pradědem. Roku 1884                  

se v Žebráckém údolí u Zlatých Hor zřídilo ryžoviště. Byly zde nalezeny sedimenty,         

které obsahovaly 0,5 až 3gramy zlata na tunu materiálů. Zbývající zlato, které bylo 

nalezeno v rýžovnickém splavu vážilo pouze 15 – 20 gramů. Poslednímu majiteli rýžoviště 

důlnímu inženýrovi Josefovi Lowagovi stát zakázal provozovat rýžoviště.                  

Protože se nedaleko rýžoviště nacházel vodoléčebný ústav, který dostával znečišťovanou 

vodu. Tento zákaz měl za následek konec těžby zlata i ze sedimentů (Novotný, Zimák, 

2003, Večeřová a Večeřa, 2010). 
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3.6 Hornická historie 20. století až po současnost  

Po druhé světové válce roku 1949 se o zlatohorský rudní revír začali zajímat 

brněnští vysokoškoláci pod vedením profesora Zapletala. Roku 1952 byl zahájen 

intenzivní vrtný geologický průzkum v oblasti Modré štoly. Součástí tohoto průzkumu byl 

i mineralogický výzkum. V zlatohorském rudním revíru byly zahájeny ražby nových děl      

a průzkumné práce se rozšířily na celý zlatohorský rudní revír. Pro přehlednost byl tento 

rudní revír rozdělen do šesti oblasti (Zlaté Hory - sever, jih, východ, západ, Hornické skály 

a Horní a Dolní Údolí) (Večeřová a Večeřa, 2010). 

V letech 1965 - 1990 probíhala těžba měděných rud na území Zlaté Hory – jih         

a Hornické skály. Těžební prostory byly rozfárané na hustou síť chodeb, komínů, překopů 

a dobývacích komor. Od roku 1988 až do 1994 bylo vytěženo 1500 kg zlata.                 

Toto množství bylo vytěženo za sedm let a odpovídalo celkovému odhadu těžby 

primárního zlata od prvopočátků do roku 1793 (Novotný, Zimák, 2003). 

Poslední symbolický vozík rudy byl na povrch vyvezen 17. prosince 1993.        

K 31. prosinci 1993 byla ukončena novodobá těžba barevných kovů, zlata a stříbra            

ve Zlatých Horách. Dnes je jen malá část podzemních prostor využívána                   

ke speleoterapeutickým účelům. V současnosti je ve Zlatých Horách zřízen Montanisticko 

geologický nadační fond, kterému se podařilo vyhlásit 9 nejcennějších objektů za kulturní 

památky, reprezentující jednotlivá období těžby zdejších rud. Je zde mnoho cenných 

objektů, zejména rýžovišť, které na svou ochranu a zpřístupnění pro veřejnost dosud ještě 

čekají. (Večeřová a Večeřa, 2010). 
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3.7 Vznik a těžba zlata na rýžovištích v oblasti Zlatohorska  

 Nejstarší těžba zlata na Zlatohorsku probíhala z rýžovišť už za dob Keltů. 

Z listinných materiálů polské šlechty se předpokládá, že v 10. - 11. století na území 

Zlatohorska docházelo k rýžování zlatonosných rozsypů. Ve 13. století byly povrchové 

zlatonosné rozsypy jedenkrát přerýžovány. Rýžoviště se nacházely na severním úbočí 

Příčné hory. Rýžoviště vznikly pomocí teplého a vlhkého klimatu terciéru, kdy došlo 

k hlubokému navětrání vrchních části zlatohorských ložisek. V kvartéru došlo k výzdvihu 

území, rozrušení zvětralých části a uložení na svahy Příčné hory a do říčních sedimentů 

řeky Opavy, Opavice, Prudníku, Olešnice, která tekla z Dolního Údolí do Glucholaz. 

V době ledové a převážně na konci doby ledové docházelo k překrytí říčních sedimentů 

vrstvou glacifluviálních sedimentů v řece Olešnici mezi Glucholazy a Zlatými Horami. 

Důsledkem glacifluviálních sedimentů bylo zlato ukryto v hloubce 100 metrů. 

V následujících letech docházelo pouze k přeplavováním svahovin na severní straně Příčné 

hory a k uložení sedimentů se zlatem pod Zlatými Horami (Večeřová a Večeřa, 2010). 

 Rýžoviště byla situována především na Černé, Střední a Bílé Opavě a na vlastní 

Opavě pod soutokem u Vrbna pod Pradědem. Menší skupina rýžovišť se nacházela na řece 

Moravici, Podolském potoce a na Černém potoce a jeho přítocích (Morávek et al., 1992). 

Ve štěrkopískových sedimentech Černé Opavy byly nalezeny obsahy zlata            

1,5 g/m3.  V zlatohorské oblasti byly rýžoviště situovány podél Prudníku, Opavice             

a Olešnice. Zdrojem zlata v této oblasti bylo pravděpodobně slabě zlatonosné 

polymetalické zrudnění v oblasti Příčné hory. Největší rozsah rýžoviště měla v povodí 

Prudníku, kde byl vytvořen široký pruh 400 metrů a dlouhý 1,5 kilometrů. Zlatonosné 

sedimenty jsou složeny ze štěrkopísků, písčitých jílů a hlín, s valouny hornin devonského   

a předdevonského stáří o velikosti až 80 cm. Častým materiálem valounů je žilný křemen  

a kvarcity (Morávek et al., 1992). 

Zlatonosné usazeniny se na Zlatohorsku těžily tzv. jílováním. Tato dobývací 

metoda spočívala v tom, že voda stékala ze svahu, rozplavovala zlatonosné sedimenty            

a odplavovala hlínu a křemenný písek. Balvany byly ručně vybírány a odkládány                

do vytěženého prostoru. Zlato bylo hromaděno pod rozplavovaným svahem, odkud bylo 

odtěženo a rýžováno.  
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Zlatonosné štěrkopísky, které byly uloženy pod mocnější vrstvou nezrudněných písků bylo 

zlato těženo z šachtic. Zlatonosný štěrkopísek byl vybrán z šachtic, které byly propojeny 

chodbičkami a zajištěné proti sesunutí (Novotný, Zimák, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Rýžování zlata. Podle (Agricoly, 2001). 
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4. VODNÍ DÍLA ZLATOHORSKA 

4.1 Hydrologická  charakteristika Jesenicka 

Území Olomouckého kraje náleží ke dvěma úmořím. Řeky povodí Moravy 

(Branná, Desná, Merta) jsou odvodňovány do Černého moře a řeky povodí Odry         

(Bílá, Střední a Černá Opava, Bělá, Podolský potok a Moravice) jsou odvodňovány         

do Baltského moře (Šafář a kol., 2003). 

Vodní toky Jesenicka patří do povodí Odry. Plocha povodí Odry je 6 252 km2                      

a představuje relativně malou rozlohu. Povodí Odry je tvořeno převážně malými toky. 

Říční síť byla ovlivněna složitým a dlouhým vývojem a také i změnami klimatu                 

ve čtvrtohorách (Internet 6). 

Povodí Odry má dvě oblasti – Jesenickou a Beskydskou. Jesenická spadá               

do Českého masivu a Beskydská patří ke Karpatům. Jesenická oblast je bohatá na srážky, 

zejména v Hrubém Jeseníku. Odtoky v Jeseníku dosahují i nad 30 l. s-1. km-2                        

(Gába et al., 1991).  

Na Jesenicku je největší a nejvodnatější tok Bělá, která odvodňuje Hrubý Jeseník           

a Rychlebské hory. Řeka Bělá pramení ve Videlském sedle ve výšce 880 m.n.m. a protíná 

státní hranici pod Mikulovicemi, a v Polsku ústí do Glembinovské vodní nádrže. 

V Jeseníku do řeky Bělé ústí největší přítok Staříč. V Mikulovicích poblíž státní hranice        

se do Bělé vlévá Olešnice a podél jejího koryta se v blízkosti Mikulovic nachází stará 

rýžoviště (Šafář a kol., 2003).  

Druhým největším tokem Jesenicka je Vidnávka. Tato řeka pramení                     

pod Studničním vrchem a odvodňuje Rychlebské hory a Žulovskou pahorkatinu. Přítok 

Vidnávky je Suchý potok, který vytváří krasové Ztracené údolí mezi Vápennou a Horní 

Lipovou. Největší levostranný přítok Vidnávky je Stříbrný potok. Na soutoku Stříbrného           

a Bučinského potoka najdeme soustavu kaskád a vodopádu, které jsou nazývané 

Nýznerovské vodopády a jsou vysoké 14 metrů (Šafář a kol., 2003). 
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Obr. 14. Mapa s hlavními vodními toky na území Jesenicka. Podle (Šafář a kol., 2003). 

V Jeseníkách najdeme kromě potoků, řek a jezírek i vodopády, převažují zde nízké 

vodopády a kaskády, například vodopády Bílé Opavy, Nýznerovský vodopád, Rešovský 

vodopád a Vysoký vodopád u Bělé pod Pradědem. Jeseník je bohatý na malé vodopády, 

které se vyskytují na vodnatých potůčcích i kaskádovitých úsecích horských toků – Prudký 

potok a Borový potok (Gába et al., 1991). 

Na Jesenicku se nacházejí i přehrady. Za druhou největší přehradu na Severní 

Moravě se považuje přehrada Kružberk, která se nachází v Nízkém Jeseníku.                

Severně od přehrady Kružberk se vyskytuje Slezská Harta. Asi nejznámější přehradou 

Jesenicka je Přehrada Dlouhé Stráně. Tato vodní přečerpávající elektrárna se nachází 

v Hrubém Jeseníku, uvnitř CHKO Jeseníky (Šafář a kol., 1991).  

Největším rybníkem na Jesenicku je Velký rybník. Rozloha Velkého rybníku          

je 10 ha a najdeme ho na Plavném potoce. Na území Jesenicka se také nacházejí lázně 

s minerálními prameny. Jedná se o Karlovou Studánku, Lipovou, Jeseník a také i Velké 

Losiny (Gába et al., 1991). 
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4.2 Vodní toky na Zlatohorsku  

 Celková plocha povodí Zlatého potoka, Černé Opavy a Olešnice je kolem 88 km2            

a patří do povodí Odry. Území regionu tvoří kopcovitý terén, který je protkán mnoha 

potokami, říčkami, jezy a rybníky. V převážné části se jedná o výraznou pramennou oblast, 

kde většina toků má ráz bystřin a potoků (Sotiris, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Vodní toky a nádrže na Zlatohorsku. Podle (Sotiris, 2007). 

4.2.1 Zlatý potok 

 Zlatý potok pramení na východní straně Příčné hory pod Heřmanovickým sedlem. 

V České republice délka toho toku dosahuje 9 km a v Polsku až 17 km. Zlatý potok 

v Polsku vtéká do Prudníku a s ním do Osoblahy a ta dále do Odry. Do 2. světové války         

se tomuto potoku říkalo Misrich. S názvem Zlatý potok (Goldbach) se poprvé setkáváme     

v r. 1896. Tento název byl vyčleněn pouze pro úsek potoka od Zlatých Hor do města  

Neustadu – Prudníku. Až od 70. let 20. století se začal používat název Zlatý potok (Sotiris, 

2007). 
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 Zlatý potok má několik svých přítoků. Z pravé strany jsou to 3 přítoky.              

První je nepojmenovaný a pramení pod Větrnou horou. Druhý přítok Zlatého potoka je 

Mlýnský potok, ten pramení pod silnicí na Petrovy boudy. Mlýnský potok byl pojmenován 

podle toho, že v minulosti napájel mlýnský náhon. Posledním přítokem Zlatého potoka 

z pravé strany je Rožmitálsky potok. Tento potok pramení na severní straně Biskupské 

kupy a napájí protipožární nádrž v obci (Sotiris, 2007).  

 Prvním levým přítokem Zlatého potoka je Zlatý pramen a jeho pramen najdeme          

na východní straně Příčné hory. Druhým přítokem je Svatý pramen, který pramení                   

u kostela Marie Pomocné.  

Tento Svatý pramen vtéká do potůčku Modrý pramen a pak spolu podtékají hlavní silnice 

na Heřmanovice a před hájenkou na Podlesí vtékají do hlavního proudu Zlatého potoka. 

Zámecký potok je třetím levým přítokem Zlatého potoka. Pramen Zámeckého potoka 

vyvěrá u štoly Míru a vydává 6 – 8 litrů za vteřinu. Tento pramen je zajímavý tím,             

že vyhovuje normám pro pitnou vodu a obsahuje málo zinku. 

 Do Zámeckého potoka z levé strany přitéká Černý potok a vydává 42 litrů                 

za vteřinu. Skřivánkovský potok je posledním přítokem Zlatého potoka na českém území. 

Tento potok si většinu vody bere z náhonu Zlatá voda. Od 17. století do roku 1947 se tento 

potok využíval pro cihelnu. V dnešní době Skřivánkovský potok napájí rybářské rybníky          

a Zlaté jezero (Sotiris, 2007). 

4.2.2 Olešnice 

 Olešnice patří mezi zlatohorské potoky. Pramen Olešnice najdeme na jihu Horního 

Údolí a celková délka je 14 km. Tento potok má jediný přítok, který najdeme v Polsku. 

Olešnice teče do Údolí Ztracených štol, kde zůstává většina vody ve vodním náhonu Zlatá 

voda a za Mikulovickým mlýnem se vlévá do řeky Bělé (Sotiris, 2007). 

4.2.3 Javorná 

 Pramen Javorné pramení na sever od národní přírodní rezervace Rejvíz. Pramen 

Javorné je 6 km dlouhý a s Ondřejovickým potokem tvoří plochu povodí 12 km2. Jak potok 

Javorná tak i Ondřejovický potok se vlévá do Olešnice a ta do Bělé.  Nejvydatnější pramen 

Javorné najdeme u rejvízské náhorní plošiny. Tento pramen vydává od 2 do 10 litrů              
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za vteřinu a jeho teplota je do 7, 2°C. Potok Javorná má ještě 3 prameny, které zatím nikdy 

nevyschly. Druhý, méně vydatný pramen se nachází na východní straně javorského údolí. 

Třetí, vydatnější pramen se nachází na sever od Rejvízu. Druhá strana Javorské údolí má 

jediný pramen, který se nachází mezi vrchy Sporný a Bílý kámen. Všechny prameny 

protékají osadou Javorná.  Potok Javorná na konci obce Ondřejovice vtéká do hraniční 

říčky Olešnice, která přitéká z Horního a Dolního Údolí (Sotiris, 2007). 

4.2.4 Černá Opava  

 Černá Opava má plochu povodí 59 km2. Na Zlatohorsku je to konkrétně 25 km2            

a na Vrbensku 34 km2. Potok Černá Opava se spojuje s Bílou Opavou ve Vrbně pod 

Pradědem. V Krnově se k ní připojuje Opavice a pod názvem Opava se v Ostravě vlévá         

do Odry a odtud teče až do Baltického moře. Černá Opava má celkem 4 přítoky 

(Sotiris,2007). 

 První přítok pramení pod Bleskovcem a je to jeden z velmi silných pramenů. Tento 

pramen vydává 5 až 6 litrů za vteřinu. Potok Černá Opava protéká kolem Velkého 

mechového jezírka. 

 Druhý přítok najdeme mezi prvním a druhým mechovým jezírkem v národní 

přírodní rezervaci Rejvíz. K Černé Opavě zprava přitéká potůček Bublavých pramenů. 

Místo setkání těchto dvou potoků je zajímavé tím, že voda, která vyvěrá z pramene 

slyšitelně bublá. Tato voda neobsahuje žádný dusík. 

 Orlický potok je třetím přítokem Černé Opavy. Orlický potok pramení na severních 

svazích Orlíku ve výšce 1770 m. n. m.. Posledním přítokem Černé Opavy je Podzámecký 

potok. Pravé přítoky Černé Opavy jsou potoky: Slučí, Sokolí, Rudný, Suchý potok   

(Sotiris, 2007). 

 Voda Černé Opavy u Rejvízu mění svou barvu. Tato změna je důsledkem 

prosakování vody z rašeliniště. I přes tuto hnědou barvu se v potoce vyskytují pstruzi a raci 

(Sotiris, 2007). 

 



Jana  Juroková: Vodní díla zlatohorského rudního revíru 

2012                                                                                                                                      25  

4.2.5 Černé jezero 

 Černé jezero je přírodní památka a patří do soustavy NATURA 2000. Přírodní 

památka se nachází 1,5 kilometrů jihozápadně od Zlatých Hor. Dva malé rybníčky 

s břehovými porosty se staly předmětem ochrany. V přírodní památce se vyskytují zvláště 

chráněné druhy živočichů (obojživelníků a plazů) a rostlin, které jsou předpokladem            

pro vznik genetické banky a následné rozšíření do Jeseníků (Internet 7).  

4.2.6 Velké a malé mechové jezírko 

 Velké a Malé mechové jezírko je součástí státní přírodní rezervací Rejvíz,            

což je největší vrchovištní rašeliniště Slezska. Velké mechové jezírko se nachází v západní 

části rezervace v rašeliništi na horním toku Vrchovištního potoka. Jezírko má rozlohu   

1692 m2. je dlouhé 68,5 m a široké 41 metrů. Dosahuje hloubky 2,95 metrů a nemá přítok 

ani odtok. Voda v tomto jezírku se hromadí pouze ze srážek, a prosakující srážková voda 

v tomto místě utváří pramen Černé Opavy. Pojmenování Černá Opava získala                  

dle charakteristického černého zabarvení. K Velkému mechovému jezírku je snadný 

přístup, ale k Malému mechovému jezírku nevede žádná stezka a není pro veřejnost 

přístupné (Propagační materiál NPR Rejvíz).  

4.3 Zlatohorské potoky a jejich využití 

Zlatohorské potoky měly na území Zlatohorské vrchoviny velký význam. V době, 

kdy obyvatelé ještě neznali elektrický proud, byla voda hlavní sílou pro usnadnění práce. 

Síla potoků se využívala pro pohon vodních kol, které sloužily pro odvodňování dolů. 

Voda se také využívala pro pohon mlýnů, které drtily železnou rudu a později i vyráběla 

elektrickou energii. Elektrická energie zásobovala místní sanatorium a zlatohorské 

domácnosti. Pily, cihelny, textilky, zahradnictví, ale i také rybářské rybníky byly 

zásobovány vodou zlatohorských potoků a sloužily pro chod místního průmyslu. Místní 

potoky byly využívané již od nepaměti a slouží zlatohorským obyvatelům i dnes.  
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4.3.1 Zlatý potok 

 Při rýžování zlata, převážně na severním úpatí Příčné hory v osadě Podlesí                    

a Bohémou, bylo nutné, aby u Zlatého potoka stál vodní náhon. První náhon byl postaven 

už ve středověku. Tento vodní náhon na úpatí Příčné hory nebyl jediný. V níže položených 

místech jich bylo několik. 

 V horní části Zlatého potoka na Podlesí, začínal vodní náhon, který byl dlouhý      

25 metrů. Vodní náhon pokračoval ke křižovatce a poté za Hospůdku na Podlesí 

k obytnému domu pod kapličkou. Dříve zde stávaly Weissovy lázně, později pila. Po roce 

1918 kdy byla pila zrušena, majitel Emil Bártech nechal postavit turbínu na výrobu 

elektrického proudu o 110 V. 

Ve třicátých letech se z malé turbíny stala malá elektrárna s transformátorem, která 

zásobovala elektřinou sanatorium a zlatohorské domácnosti. Takto fungovala až do roku 

1952 a dnes z ní jen zbyly betonové pozůstatky základů turbíny a zanesený náhon    

(Sotiris, 2007). 

 Zlatý potok svou vodou zásoboval turbínu a také i další náhony. Zlatá voda             

ze Ztracených štol se používala na stejnou turbínu. V 19. století vodní náhon pokračoval   

ke spádu k papírně a u Zlatexu Moravolenu na jižní straně se pak u starého mlýnu vléval 

zpět do Zlatého potoka.  

 Zlatý potok zásoboval také starý mlýn i textilku. Voda byla zapotřebí k výrobě 

sukna. Voda Zlatého potoka vedla rovnou do plátenické dílny, která byla v roce 1811 

rozšířena na manufakturu. 
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4.3.2 Vodní náhon Zlatá voda  

 Vodní náhon Zlatá voda byl velmi důležitý pro Zlaté Hory. V době kdy obyvatelé 

Zlatých Hor ještě neznali elektřinu ani vodovod byl vodní náhon jedinou výrobní sílou, 

kterou využívali všechny výrobny. V 60. a 70. letech 17. století bylo ve Zlatých Horách 

takové sucho, že vyschnul i Zlatý potok. Toto sucho zapříčinilo, že vodní náhon byl 

napojen na vodu z Černé Opavy. Náhon vody z Černé Opavy byl veden přes horské louky 

pod Kobrštejnem na veliké kolo v Horním Údolí. Voda pak tekla Olešnicí a na konci 

Dolního Údolí se dostala do náhonu Zlatá voda. Náhon Zlatá voda dále směřoval             

přes dnešní Zlatorudné mlýny na křižovatku Mikulovice – Dolní Údolí a dál k dnešnímu 

sanatoriu (Sotiris, 2007). 

 U sanatoria se náhon uměle překlenoval přes Zámecký potok a za Maravolenem – 

Zlatexem vedl do Zlatého potoka. Zlatý potok svou vodou poháněl kola Zlatohorských 

mlýnů. Potok sloužil jako prádelna pro domácnosti, napájel dobytek, zásoboval 

Ruckerovou továrnu. 

 Vodní náhon dále pokračoval směrem na Mikulovice – Dolní Údolí. Náhon           

se před křižovatkou silnice na Mikulovice stáčel vlevo a napájel zde malý rybník.             

Od malého rybníka voda vtéká do Skřivánkovského potoka. Vodní náhon byl nazván 

Gickerei a v roce 1470 byl spojován s rýžováním zlata. Vodní náhon sloužil k zlatohorské 

cihelně, která byla v provozu od 17. století až do roku 1947. Hned vedle cihelny stála pila, 

která sloužila pro výrobu stolařského řeziva (Sotiris, 2007). 

 V pozdějších letech vodu z vodního náhonu odebíralo i zahradnictví. V dnešní době 

je odbočka náhonu Zlatá voda využívaná pro rybnikářské účely. Hlavní kanál náhonu Zlatá 

voda od odbočky Gickerei pokračuje dále ke křižovatce silnic Zlaté Hory – Mikulovice – 

Dolní Údolí, tuto křižovatku hlavní kanál vodního náhonu podtéká a po vrstevnici 

pokračuje dále k pile (Sotiris, 2007).  

4.3.3 Olešnice 

 Voda z Olešnice byla podél celého svého toku využívaná mnoha výrobnami. Voda 

se využívala při těžbě rud a to od 10. století až do 17. století. V té době se převážně těžila 

ruda zlata, železa a mědi. Voda se také využívala při výrobě vitriolu - kyseliny sírové.  
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 Voda z potoka Olešnice byla využívaná pro pohon vodního velkého kola Lindenau. 

Toto čerpadlo bylo postaveno v16. století, aby odvodňovalo vodu ze štoly. Toto čerpadlo 

pohánělo velké vodní kolo Lindenau. Voda pro pohon tohoto kola byla čerpána kanálem až 

z Černé Opavy (Sotiris, 2007) 

 Roku 1844 se u pramene Olešnice začal budovat drticí mlýn na zlatou rudu. 

Prameny potoka Olešnice a okolní prameny na Příčné hoře nestačily k pohonu stoup 

(drtírny rudy) a mlýnu. A proto bylo postavené kamenné koryto. V pozdějších letech byly 

postaveny ještě další 3 stoupy, ale pro nedostatek peněz k další ražbě a odvodnění nedošlo.  

 Vodu z potoka Olešnice využíval i Kutzerův mlýn. Kutzerův mlýn stál v Horním 

Údolí. V mlýnu byla zavedena turbína, která vyráběla elektrický proud o 110 V. 

Elektrickým proudem zásobovala mlýn, školu, kostel a také i faru (Sotiris, 2007).  

4.3.4 Javorná 

 Od konce 17. století potok Javorná naplňuje rybníky. Místní rybníky sloužily       

pro chov pstruhů, kaprů a ostatních druhů ryb. V 70. – 90. letech tyto rybníky zpustly. 

Mimo jiné na pramenech potoku Javorná se začala těžit železná ruda. Přímo v oblasti 

potoka Javorné byly hloubeny a raženy jámy a štoly. Voda znepříjemňovala práci               

a čerpadla nestačila vodu odvádět. Na Javorném potoce stál vodní náhon, který byl         

250 metrů dlouhý (Sotiris, 2007).  

4.3.5 Černá Opava 

  Černá Opava byla využívaná hned v několika směrech. Napájela Rejvízskou 

vodárnu a zároveň i studny místních obyvatel. Černá Opava od konce 16. do začátku       

18. století poháněla vodní kolo, které odvodňovalo zlaté doly na Příčné hoře. Voda Černé 

Opavy byla odváděna 3,5 km dlouhým náhonem, který byl v určitých místech vysoký         

i 13 metrů. Pomocí tohoto náhonu mohla voda v období sucha téct přes Olešnici do náhonu 

Zlatá voda a na konci Dolního Údolí a pak do mlýnského náhonu, který poháněl 

zlatohorské mlýny. Hned kousek od tohoto náhonu stál druhý náhon, starší a ten díky 

soutoku Černé Opavy a Orlickým potokem sloužil k rýžování zlata na kobrštějnských- 

hornoúdolských loukách (Sotiris, 2007, Internet 8). 
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5. ZAJÍMAVÉ LOKALITY K NAVŠTÍVENÍ  

 V následující kapitole, jsem zpracovala ucelený přehled lokalit, které doporučuji 

k navštívení v oblasti Zlatohorského rudního revíru. Nejvíc mě zaujalo z technických, 

kulturních a přírodních památek následujících deset předložených míst. Vybraná místa jsou 

z oblasti vodní díla, hornické stavby, přírodní rezervace, ale také jsem se zaměřila             

na oblast průmyslu v dané lokalitě. Většinu vybraných míst jsem navštívila a získané 

fotografie jsem použila v bakalářské práci. Při navštívení těchto míst jsem se obohatila       

o nové informací z dané lokality, které jsem v propagačních materiálech nenašla. Z vlastní 

zkušenosti můžu říct, že Zlaté Hory a jeho blízké okolí určitě stojí za navštívení.  

5.1 Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny  

 Hornický skanzen Zlatorudné mlýny je replikou středověkých hornických mlýnů. 

Skanzen najdeme v obci Ondřejovice v blízkosti naučné stezky ,,Údolí ztracených štol“. 

Tyto Zlatorudné mlýny se nacházejí na řece Olešnici a návštěvnici mají možnost ve dvou 

srubech vidět, jak docházelo k drcení zlaté rudy. Tyto mlýny jsou zhotoveny podle 

dobových nákresů Georgiuse Agricoly a jsou poháněny vodními koly. Vodní kola jsou 

poháněna vodou, která přitéká náhonem ve svahu. V těchto dvou mlýnech můžeme 

shlédnout, jak se vytěžená ruda nejdřív drtila, to uvidíme v mlýnici a v druhém mlýně 

uvidíme, jak se rozdrcená ruda třídila proséváním (Internet 9).  

Skanzen je spojen s naučnou stezkou k seznámení turistů se způsoby jak 

povrchového, tak také hlubinného dobývání zlata ve zdejší oblasti a samozřejmě také pro 

přiblížení života dávných zlatokopů. Ta nás informuje o původu a způsobu zpracovávání 

zlata, ale také i o povrchovém, hlubinném dolování i o místní fauně a flóře. V současnosti 

jsou v provozu dva zlatokopecké sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudným 

mlýnem. Každoročně se v údolí koná soutěž v rýžování zlata o Zlatou pánev starosty 

města, uskutečnilo se tady také mistrovství republiky, Evropy i světa v rýžování zlata. 
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Obr. 16. Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny (foto: J. Juroková). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Funkční replika rudného mlýnu (foto: J.Juroková) 
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Obr.18 rudnina s obsahem zlata, nadrcená ruda s obsahem zlata. (foto: J. Juroková). 

 Na říčce Olešnici se po několik milionů let ukládalo zlato do náplavů. Těžba zlata 

na místních rýžovištích probíhala povrchově tak i hlubinně, tzv. měkkým dolováním.       

Na pravém břehu Olešnice jsou i dnes zřetelné zlatokopecké štoly a umělé kanály, které 

přiváděly vodu do rýžovišť. V této oblasti je prokázaný vysoký obsah zlata s opětovným 

nabohacováním. V součastné době je odhadováno, že se vytěžilo 6 tun zlata a to od 

začátku dolování až po rok 1944, kdy byla ukončena těžba (Internet 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Křemen se zlatinkami (foto: J. Juroková) 
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5.2 Naučná stezka ,,Údolí ztracených štol“ 

Součástí Zlatorudného mlýnu je také naučná stezka ,,Údolí ztracených štol“.  

Stezka leží mezi Zlatými Horami a Ondřejovicemi v údolí říčky Olešnice. Vybudování 

Údolí Ztracených štol je prvním významným počinem pro zachování venkovních 

hornických památek v okolí Zlatých Hor. 

Tento projekt realizovala radnice města spolu s nadšenci a odbornou spolupráci 

zajišťovala firma Progeo Consulting - divize Zlaté Hory. Podél řeky Olešnice vyrostla 

jejich úsilím nová turistická naučná stezka, vhodně doplněna informačními tabulemi           

s informacemi o bohaté hornické historii tohoto revíru (Mazáč, 2003). 

Na naučné stezce je vybudován Hornický skanzen se Zlatorudnými mlýny a sruby. 

Stezka je dlouhá 2,5 km a má celkem 11 informačních tabulí. Tato naučná stezka v Údolí 

ztracených štol nás přivede i na místo,  kde ,,voda teče do kopce“. Jde sice pouze o optický 

klam, ale tento optický klam je tak silný, že návštěvnicí jen stěží pochopí umění dávných 

zlatokopů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.20. Strouha – náhon k zlatorudným mlýnům, který vytváří optický klam ,,že voda teče do kopce“ 

 (foto: J. Juroková). 
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 V hornickém skanzenu Zlatorudné mlýny se nachází naučná stezka, která nás 

informuje o geologii místní lokality a o původu zlata. Mimo jiné nám informační tabule 

poskytují informace o údolí, zdejší přírodě, úpravě zlaté rudy a vlastnostech zlata. 

Nejzajímavějším místem naučné stezky je místo, kde voda teče do kopce. Poslední 

zastavení na naučné stezce nás informuje o rýžovištích zlata. 

Přehled jednotlivých zastavení 

1. Vstupní tabule 

2. Geologie lokality 

3. O původu zlatu 

4. Vstupní tabule 2 

5. Informace o údolí 

6. Zdejší příroda 

7. Mapa zlatohorského podzemí 

8. Úprava zlaté rudy 

9. Vlastnosti zlata 

10. Místo, kde teče voda do kopce 

11. Rýžoviště zlata 
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5.3 Muzeum Zlaté Hory 

 Městské muzeum Zlaté Hory najdeme v historické budově staré pošty ze 17. století. 

Budova Městského muzea patří k nejcennějším stavbám ve Zlatých Horách. Budova byla 

postavena rodinou Netwingů v holandském barokním slohu. V minulosti Stará pošta byla 

1. pošta ve Slezsku. V muzeum je řada expozic, které nám přibližují středověké                  

a součastné hornictví, ale i dějiny města. Kromě jiného muzeum nabízí i výstavu 

čarodějnických procesů, které se konaly na Zlatohorsku. V poštovní budově se zapřahávali 

koně k poštovním vozům a byla zde i možnost přenocovat. Této možnosti využil                

8. července 1766 císař Josef II., kníže Ditrichstein a generálové – Laudon, Lascy                

a Colloredo Stampa. Tato událost je zachycena na pamětní desce, kterou najdeme v chodbě 

muzea (Propagační materiál Městské muzeum Zlaté Hory). 

Expozice Vývoje hornictví 

 V muzeu se nachází rozsáhlá expozice vývoje hornictví ve středověku                      

i v současnosti. Expozice ukazuje na počátek rýžování podél vodních toků v 10. a 11. 

století. Sbírku minerálů z 15. a 16. století ukazuje na největší rozkvět zlatých dolů 

v zlatohorské lokalitě. Důkazem toho je i nalezení dvou největších valounu zlata                

o hmotnosti 1,38 kg a 1,78 kg. Tyto valouny byly věnovány císaři Rudolfu II. Při prohlídce 

Městského muzea se dostaneme do sklepení, ve kterém uvidíme vybudovaný model 

součastné štoly a budeme seznámeni s prostředím, ve kterém pracovali horníci. Mimo jiné 

se zde nacházejí vrtací kladiva, vozíky a důlní nakladače. Ve sklepení, přesněji řečeno 

v expozici středověké štoly se také dozvíme, že horníci nepoužívali střelný prach 

k rozpojování hornin, ale používali oheň. Princip spočíval v tom, že skála byla prvně 

nahřátá a poté ochlazená, následně pomocí želízek a mlátků horninu vysekávali a vynášeli 

na povrch (Internet 11). 

Expozice historie inkvizičních procesů a čarodějnictví 

 V další expozici místního Městského muzea se dozvíme o historii inkvizičních 

procesů a čarodějnictví. V této expozici si můžeme prohlédnout repliky mučících nástrojů, 

které byly používány při procesech s lidmi, kteří byli podezřelí z čarodějnictví. Mučící 

nástroje zde zavedl v 17. století Jindřich František Boblig, který nechal ve Zlatých Horách 

upálit 85 osob, převážně žen z měšťanských rodin.  
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V expozici můžeme také zhlédnout staré venkovské kuchyně, sbírky hospodářských 

nádobí a náčiní. Například to je máselnice, dřevěný pluh, dřevěné vozíky, mandl a valchy 

na praní prádla (Propagační materiál Městské muzeum Zlaté Hory). 

Expozice Historie obce Rejvíz 

 Městské muzeum nabízí i expozici Historie obce Rejvíz. Obec vznikla ve 14. až 15. 

století. Mezi zajímavostí této obce patří dřevěné domečky, které lemují celou osadu. 

Druhou zajímavosti, kterou můžeme shlédnout v muzeum jsou vyřezávané židle s obličeji 

,,štamgastů“. Tyto židle zhotovil řezbář Alfréd Brauner. Součástí prohlídky jsou                  

i informace o hradu Koberštejn, Mechového jezírka a Lurdské jeskyně (Internet 12). 

Expozice Galerie SNOP 

 Poslední stálou expozicí, kterou najdeme v Městském muzeu, je Galerie SNOP. 

Galerie představuje práce nejen místních umělců, ale také výtvarníků, fotografů, sochařů, 

řezbářů jak z dalekého tak i blízkého okolí i zahraničí (Internet 11 a 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.21. Muzeum Zlaté Hory (Internet 13). 
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5.4 Zřícenina hradu Leuchtenštejn 

 Dnešní zřícenina hradu Leuchtenštejn stojí v polovině svahu na Biskupské kupě. 

Historikové se domnívají, že hrad byl postaven ve 13. století opavským vévodou 

Mikulášem jako náhrada za ztracený hrad Edelštejn. Hrad Edelštejn měl původně chránit 

zájmy krále v oblasti, kde se hojně dolovalo zlato. Jenomže v roce 1281 hrad Edelštejn 

získal vratislavský biskup. Proto bylo nutné postavit nový hrad, který by střežil okolní 

zlaté doly. Pro stavbu Edelštajnu bylo vybráno nevhodné místo a to v polovině kopce. 

Z pozdějších záznamů se historikové domnívají, že Leuchtenštejn patřil i ratibořskému 

vévodovi Mikulášovi, který přišel na 22 let o hrad Edelštejn. Až do roku 1361 se vévoda 

Mikuláš vrátil na komfortnější hrad Edelštejn. Hrad Leuchtenštejn začal pustnout,               

i když je známo, že se na hradě nějakou dobu zdržovala malá posádka lidí. Definitivní 

konec přišel v polovině 15. století, kdy byl hrad obsazen husity, kteří roku 1428 táhli         

do Slezska. V součastné době zde nalezneme pouze val, příkop, střepy zdiva budov            

a hradby. V příkopu můžeme nalézt i zbořené věže (Internet 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22. a 23. Původní hrad a dnešní zbytky hradební zdí hradu Leuchtenštejn (Internet 15). 
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5.5 Rozhledna na Biskupské kupě 

 Biskupská kupa je jedním z vrcholů Zlatohorské vrchoviny. Vrchol dosahuje         

889 m.n.m. a nachází se na česko – polské hranici. Na vrcholu kopce najdeme nejstarší 

rozhlednu v Jeseníkách. Již od středověku je Biskupská kupa hraniční horou. Od roku 1299 

Biskupská kupa ukazuje, kde je rozhraní mezi biskupství Olomouckým a Krakovským.    

Už v roce 1875 bylo místním hodinářem Antonínem Wolfem na Biskupskou kupu 

nanošeno kamení, z nichž se vytvořil vyvýšený bod (Janoška, 2010; Internet 16). 

 Roku 1890 byla postavena dřevěná vyhlídková stavba na Biskupské kupě. O šest let 

později tuto vyhlídkovou stavbu zničil vítr a v roce 1898 vyrostla na tom samém místě 

kamenná rozhledna. Kamenná rozhledna byla 26. srpna 1898 otevřena k příležitosti         

50-ti leté vlády císaře Františka Josefa. Po druhé světové válce se rozhledna ocitla              

ve špatném technickém stavu a zájem o ní upadal. Rozhledna se nacházela blízko hranic, 

proto byla uzavřena a byly na ní nainstalovány antény a začala sloužit jako televizní 

vysílač. Roku 1990 byla rozhledna znova ve špatném stavu a opět uzavřena. Až v roce 

1998 byla rozhledna opravena a v součastné době je zpřístupněna. Oválná, vysoká 

rozhledna je vysoká 19 metrů a ve výšce 17-ti metrů je umístěna vyhlídková plošina 

z které můžeme zhlédnout panorama Hrubého Jeseníku, Rychlebských a Sovích hor.            

Za hezkého počasí a dobré viditelnosti jsou vidět panorama Beskyd, Sněžka i Polská nížina 

(Internet 17, Janoška 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Rozhledna na Biskupské kupě (Internet 18). 
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5.6 Poutní místo Panny Marie Pomocné 

 Poutní místo Panny Marie Pomocné se tyčí ve výšce 725 metrů a najdeme ho poblíž 

Zlatých Hor na východním svahu Příčné hory. V minulosti se v okolí Zlatých Hor těžilo 

zlato, stříbro, ale i také měď, olovo a zinek. Důlní činnost zde zanechala mnoho propadlišť, 

prázdné štoly a lomy, které sloužily jako úkryty během 30-ti leté války v 17. století před 

švédskými vojsky. V době války se zde schovávala i řezníkova žena Anna Tanheiserová, 

která zde porodila svého syna Martina. Narozený syn Martin se v následujících letech stal 

váženým občanem a městským radním (Internet 19). 

Jako vděčnost při svém narození přikázal v poslední vůli, aby v místě svého narození byl 

pověšen obraz Panny Marie. Toto místo začalo přitahovat zástupy lidí, kteří věřili, že toto 

místo má zvláštní kouzlo a dokáže uzdravit z různých nemocí. Během následujících 10 let 

zde byla vystavěna kaple a v roce 1729 na původním místě byla zavěšena kopie obrazu 

Panny Marie, protože původní obraz byl odnesen do farního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie ve Zlatých Horách. Poutní místo bylo natolik navštěvované, že bylo rozhodnuto,            

že na poutní místo bude postaven poutní kostel. Postupem času byly v okolí vybudovány 

kamenné pyramidy, kaple sv. Anny a sv. Marty (Internet 20). 

 V době komunismu byly zakázány všechny poutě a místo bylo devastováno             

a 22. září 1973 byl kostel zničen. Až v dubnu roku 1990 Jan Pavel II. položil základní 

kámen na Velehradě. Stavba započala roku 1993 a ukončena byla 23. září 1995, kdy byl 

kostel vysvěcen. V dalších letech byl dostavěn poutní dům, venkovní obětní stůl a zvony. 

Také bylo upraveno okolí. Na původním místě kostela se obnovily poutě, které se v dnešní 

době uskutečňují v českém, německém a polském jazyce. Jednou z největších poutí je Pouť 

tří národů, která se koná v září (Internet 20). 
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Obr. 25. Poutní místo Panny Marie Pomocné (Internet 21). 

5.7 Horní a Dolní Údolí 

 Horní a Dolní Údolí je původně hornická osada, která vznikla ve 13. a 14. století 

v souvislosti s dolováním zlata na Příčné hoře.  

Horní Údolí  

 První zmínky o Horním Údolí pocházejí z roku 1450, avšak hlubinné dolování            

na Příčném vrchu bylo známo již ve 13. století. Těžba zlata zde byla tak velká, že biskup, 

kterému doly patřily, zde nechal postavit mincovnu. Roku 1543 vní byly poprvé raženy 

zlaté mince. V Horním Údolí stála huť, která vyráběla vitriol. Také zde byla umístěna 

provozovna na žíhaní rud a zkušebna kovů. K lepšímu dolování zlata, byly zřízeny 

čerpadla, které odčerpávaly vodu z nižších pater. V Hackelberské štole v letech               

1653 – 1686 bylo vytěženo 70 kg zlata. V dalších letech byla těžba zlata úpadková. Roku 

1790 se Stará Hackelberská štola uzavřela. Ještě v roce 1844 se objevil Johann Höniger, 

který se chtěl pokusit o těžbu zlata. Ovšem se mu nedostalo podpory a roku 1849 prodal 

své právo dolovat Karlu Octavianovi z Lippe, který záměrně falšoval zprávy o výnosech 

dolování. Ten na Johannu Hönigerovi a jiných věřitel vylákal peníze a utekl do Ameriky. 

Tak skončilo dolování zlata v Horním Údolí. Dnes je Horní Údolí navštěvováno díky 

věhlasné sochařské a řezbářské rodině Kutzerů. Horní Údolí je významné svým rodákem 
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Bernardem Kutzerem, který byl zakladatelem uměleckých tradic. Bernard Kutzer zhotovil 

mnoho uměleckých děl, například mramorovou plastiku světce na hornickém hřbitově. 

Další dílem, které zhotovila rodina Kutzerů bylo vnitřní zařízení kamenného kostela                

a nového oltáře. Rodina Kutzerů se zasloužila o mnoho děl v Horním Údolí (Internet 22).  

Dolní Údolí 

 První informace o Dolním Údolí máme z roku 1337. O rok později se v Dolním 

Údolí zřizuje kovárna a železárna. Okolo roku 1770 byly otevřeny doly na železo.        

Byly to štoly Melchior a Tobiáš. Roku 1819 byl v Dolním Údolí vystavěn dřevěný kostelík 

sv. Acháce a roku 1890 se uvedly do provozu 3 mlýny a 3 pily. Pro rozvoj železářství byla 

vystavěna slévárna s hutí a strojírna, která nahrazovala zničený hamr. Po 1. světové válce 

se zde vyráběly pancéřované trezory a za druhé světové války se zde vyráběly miny           

a granáty. V Dolním Údolí roku 1950 byla veškerá výroba zastavena (Internet 22). 

 Dolní Údolí je dnes navštěvováno hlavně kvůli kostela sv. Acháce ve kterém          

se nachází mramorový oltář slezského sochaře Josefa Obetha. Před tímto kostelem                   

se nachází pomník, který byl postaven vojákům 1. světové války. V Dolním Údolí najdeme 

několik dřevěných staveb z 19. století. Od roku 2004 je Horní a Dolní Údolí vesnickou 

památkovou rezervací (Internet 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26. Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí (Internet 23) 
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5.8 Národní přírodní rezervace Rejvíz 

 Národní přírodní rezervace Rejvíz se nachází v severovýchodní části Hrubého 

Jeseníku v Medvědské hornatině. Národní přírodní rezervace Rejvíz je největší komplex 

rašelinišť, podmáčených smrčin a luk na severní Moravě a ve Slezsku. Rejvíz se nachází 

v nadmořské výšce 734 – 794 metrů a jeho stáří je odhadováno na 6- 7 tisíc let. Celková 

rozloha je 325,17 ha a z toho tvoří 65,34 ha ochranné pásmo. Rejvíz byl vyhlášen                 

za národní přírodní rezervaci v roce 1955. Tuto část krajiny tvoří fauna a flóra,                

která je odlišná od svého okolí díky specifickým klimatickým podmínkám a vodnímu 

režimu (Šafář a kol., 2003). 

 Největší komplex rejvízského rašeliniště tvoří nepropustné podloží. Dno rašeliniště 

je tvořeno jílovitohlinitými sedimenty, které nasedávají na devonské horniny (kvarcity, 

fylity). Vrstva rašeliny se zde pohybuje do hloubky až 6,5 metrů. Tuto největší hloubku 

rašeliniště můžeme nalézt u Malého mechového jezírka, které je dnes skoro zarostlé. 

Rašeliniště vzniklo na prohlubních s vodou, které postupně zarůstaly rašeliníkem.                   

To vzniklo ke spojení v jednou souvislou plochu. 

 Na dnešním rejvízském rašeliništi stál smrkový les a vlivem zamokření odumřel. 

Proto dnes můžeme nalézt v nejnižších vrstvách rašeliniště i staré zbytky kmenů stromů 

(Šafář a kol., 2003). 

 Typickými zástupci místního rostlinstva stromového růstu je borovice blatka a bříza 

karpatská. Z bylin zde najdeme borůvku bažinnou, černýše lučního. Vyskytuje se zde                

i tajgový keříček rojovníku bahenního. V národní přírodní rezervaci má největší zastoupení 

rašeliník. U břehu Malého jezírka se ale i vyskytuje blatnice bahenní. V rezervaci                    

na sušších místech nalezneme i všivce ladního a smilku tuhou. Na loukách můžeme objevit 

vrbu pětimužnou, popelavou, ušatou, ale i vzácnou vrbu rozmarýnolistou.                              

Na rozkládajícím se dřevě se vyskytuje i evropský mech šikoušek zelený. V tomto mechu 

žije i evropský významný střevlík hrbolatý. 

 Na Rejvízu můžeme zahlédnout netopýra severního, ale i arktický druh šídla 

rašelinného nebo šídlatka zelené. Najdeme zde skokana hnědého, čolka karpatského, 

ještěrkou živorodou aj. Z ptáků zde hnízdí sýc rousný, datel černý, čáp černý.                          

Ze vzácnějších druhů se zde vyskytoval tetřev hlušec, ale dnes zde pouze najdeme 
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příbuzný druh tetřeva a to je tetřívek obecný. U jezírka můžeme spatřit i ledňáčka říčního 

(Šafář a kol., 2003). 

 Účelem národní přírodní rezervace Rejvíz je zachování samovolného vývoje.                

I pokácené či padlé kmeny stromů se nechávají ležet na zemi. Toto dřevo obohacuje půdu 

živinami a dává podmínky vzniknout několika druhům živočichů a hub (Janoška, 2010). 

 Národní přírodní rezervace Rejvíz je veřejnosti zpřístupněna a po rezervaci vede 

naučná stezka o délce dvou kilometrů po dřevěném chodníku. Chodníčkem se dostaneme 

až k Velkému mechovému jezírku, které je 68,5 metrů dlouhé, 41 metrů široké                   

a 2,95 metrů hluboké. Celková plocha rozlohy Velkého mechového jezírka je 1 692 m2 

(Propagační materiál NPR Rejvíz). 

 Rašeliniště Rejvíz řadíme mezi nejzachovalejší rašeliniště v České republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27  a 28. Vstupní tabule do NPR Rejvíz, Velké mechové jezírko (foto: J. Juroková)  
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5.9 Propadlina Žebračka 

Propadlina Žebračka se řadí mezi technické památky, kterou najdeme vpravo              

od silnice Zlaté Hory – Heřmanovice. Propadlina Žebračka je komplex štol, komínů, hald, 

které vznikly při těžbě ložiska v letech 1965 – 1968 na ploše 300x200m. Propadlina 

Žebračka ukazuje způsob těžby od středověku až po současnost. V roce 1985 dochází 

k prvnímu propadu těžební komory. V propadlině Žebračka se vyskytují nejenom zlaté 

rudy, ale i také 7 druhů netopýru, z toho 3 kriticky ohrožené druhy netopýrů jako                    

je netopýr černý, netopýr brvitý i vrápenec malý. V součastné době se jedná o zasypání 

této propadliny, které by mělo stát 100 milionů korun i když tato propadlina může přinést               

do regionů peníze, pracovní místa a mnoho turistů. O zasypání propadliny na Žebračce             

se uvažuje z bezpečnostních důvodů, protože propadlinu Žebračku měsíčně navštíví 

několik nepovolaných osob, které se snaží propadlinou dostat do dalšího podzemí,                

kde se těžilo zlato. V součastné době je jednání o zasypání Žebračky stále otevřené 

(Večeřová a Večeřa, 2010, Internet 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29. Propadlina na Žebřačce (foto: J. Juroková). 
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5.10 Průmysl – pily a železárny 

První pila Wurzelmuülle 

 První pila Wurzelmuülle stála pod Kobštejnem a dozvídáme se o ní z kroniky 

Horního Údolí. Tato pila se začala stavět v polovině 17. století a patřila rodině Josefa 

Wurzla. Vodní náhon dlouhý 90 metrů z Černé Opavy popoháněl mlýnské kolo.                 

Pila vyráběla trámy na srubovou stavbu domů. V třicátých letech byla doplněna o turbínu, 

která vyráběla elektřinu. Pila pracovala až do roku 1956 a dokázala nařezat 700 plnometrů 

smrkové kulatiny. V roce 1958 byla pila rozebrána, a byl ukončen její provoz (Soritis, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30. První pila Wurzelmuülle. Podle (Sotiris, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 



Jana  Juroková: Vodní díla zlatohorského rudního revíru 

2012                                                                                                                                      45  

Druhá pila Kruppova 

 Kruppovou pilu najdeme pod Kobrštejnem u rozcestí k Hornímu Údolí. Druhá pila 

zde stála od 18. století a její provoz byl ukončen v roce 1945. V sedmdesátých letech             

se pila rozpadla úplně (Soritis, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31. Druhá pila Kruppova. Podle (Sotiris, 2007).  

Třetí pila Brendlumülle 

 Třetí pila ze všech pil Černé Opavě nejmenší a byla schopna řezat jen slabé 

kulatiny. Tato pila stála na tzv. Zlaté loučce na Podzámeckém údolí. U této jediné pily        

se do dnešní doby dochoval vodní náhon, který byl dlouhý 300 metrů (Soritis, 2007). 

Železárny na Javorné 

 Vznik průmyslu v Javorné souvisel s tamními železnorudnými ložiskami. 

Zakladatelem železáren byl Karel Ignác rytíř ze Salisu v roce 1801. Roku 1837 byla 

dostavěna poslední budova železáren, kterou nechala vybudovat firma Tlach a Keil. V této 

budově byly válcovny, pro železný, pozinkovaný a měděný plech. Roku 1918 došlo 

k rozpuštění staré a renomované firmy Tlach. Během druhé světové války se firma 

přesměrovala na výrobu vojenského upotřebitelného materiálu. V pozdějších letech byly 

výrobny zapáleny a výroba v Javorné zanikla. Počátky zpracování surového železa 

v provozovnách v Javorné se obnovily až v roce 1810. Vyráběly se pouze hřebíky              

a později černý plech. V dalších letech se výrobna přesměrovala na plech pozinkovaný, 

měděný, pocínovaný, cínový a olověný, který se zde vyráběl ve všech rozměrech               

a tloušťkách. V železárnách v Javorné se propracovala metoda čištění surového zinku        
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a za tuto technologii firma Tlach dostala bronzovou medaili na výstavě v Paříži 

(Sotiris,2007). 

 V celé rakouské monarchii, zejména ve Vídni, v Praze, v Opavě a v Olomouci               

se užívalo ke krytí střech pozinkovaného plechu z Javorné. I střecha královského paláce 

v Aténácha v roce 1841 a Dóm sv. Štěpána ve Vídni byl pokryt plechem z Javorné (Sotiris, 

2007).  

Železárny na Černé Opavě 

 Lorencovy (Vavřicovy) hutě stály v údolí Černé Opavy, po levé straně cesty,     

která vedla z Mnichovské osady u Vrbna pod Pradědem do Drakova, Horního Údolí          

a Rejvízu. Tyto Lorencovy hutě byly vysoké 1110 cm. Pozůstatky této hutě můžeme 

zhlédnout na severní straně, kde uvidíme vodní náhon, který zásobovala voda z Černé 

Opavy. Vodní náhon byl vyztužen dřevěnými odkory a u vysoké pece byl vyzděn. Vodní 

náhon je i dnes dobře viditelný (Soritis, 2007). 
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6. ZÁVĚR 

 V bakalářské práci jsem se snažila podat ucelený pohled na vodní díla Zlatohorska, 

včetně popisu nejzajímavějších lokalit k navštívení v oblasti Zlatých Hor.  

 V úvodu práce se věnuji charakteristice dané oblasti, geologické a geomorfologické 

pozici Jeseníku a Zlatých Hor. V kapitole hornická historie Zlatohorska, která je rozdělena 

podle století, popisuji historii těžby nerostných surovin od počátku až po současnost,           

a s tím spojený život obyvatel ovlivněný průmyslem, těžbou a dolováním zlata                  

na rýžovištích v oblasti Zlatohorska.  

 V průběhu zjišťování informací jsem se dozvěděla, jak byly potřebné vodní toky    

pro těžbu zlata, stříbra, ale také i pro těžbu rudy. Proto v další kapitole mé práce se věnuji 

právě problematice Vodní díla na Zlatohorsku. V této kapitole z důvodu pochopení celé 

problematiky se zabývám hydrologickou charakteristikou Jesenicka a následně 

Zlatohorska. Podrobně popisuji Zlatohorské potoky, říčky a jezírka včetně jejich využití 

v této oblasti v minulosti i v současnosti. Potoky na Zlatohorsku, jako Zlatý potok, 

Olešnice a Černá Opava byly důležité pro doly, pily a mlýny. Nejvíce se využívaly          

pro drcení rudy. Pro průmysl na Zlatohorsku se voda stala velmi důležitou součástí života. 

Příkladem je i zrod vynálezu elektrického proudu, u kterého důležitou roli sehrála voda. 

 V poslední kapitole popisuji lokality, které určitě stojí za poznání. Osobně jsem 

některá místa navštívila a myslím si, že oblast Zlatohorska má co turistům nabídnout.       

Při návštěvě Hornického skanzenu a Zlatorudných mlýnů, které jsou součástí, se rázem 

ocitneme v minulosti. Je zde jedinečná možnost poznat, jak se zpracovávala ruda, rýžovalo 

zlato na potoce Olešnici a uvidíte život z té doby. Určitě další místo, které byste neměli 

vynechat při návštěvě Zlatohorska, je Národní přírodní rezervace Rejvíz. Rejvízské 

rašeliniště dokáže zaujmout, hlavně když se vydáte k Velkému mechovému jezírku. 

Zajímavým místem je propadlina Žebračka, je to unikátní komplex hald, štol a komínů. 

Nevýhodou je, že tento komplex je uzavřen z bezpečnostních důvodu, ale určitě patří 

k zajímavým lokalitám. Dle mého názoru by měl být zpřístupněn veřejnosti.  
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Okolí Zlatých Hor má určitě co nabídnout a vodní díla, které se zde nacházejí, jsou 

spojena s dlouholetou historií a tradicí. Každý potůček, potok ale i řeka má za sebou velký 

kus práce, která pomohla při těžbě zlata a ložisek rud. 
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