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Anotace 
Práce se zaměřuje na historii Města Zlaté Hory a postupné osídlování této 

oblasti, od počátku spjaté s těžbou zlata a nerostných surovin. Zmínka patří 
rovněž užitým technologiím těžby napříč staletími. Zvláštní důraz je kladen na 
kulturní a technické památky Zlatohorska. 

Hlavním cílem práce však je zmapování stávajících turistických tras v okolí 
města Zlaté Hory a také návrh nových tras různé obtížnosti. 

 
Klíčová slova: Zlaté Hory, historie, těžba nerostů, kulturní a technické památky, 

turistické trasy 
 

Summary 
This thesis focused on the history of city Zlaté Hory and its settlement that 

was closely connected with the gold mining and mining of other minerals. Different 
technologies through the centuries are also mentioned. The thesis emphasizes 
cultural and technical places of interest of the region Zlatohorsko. 

The aim of the thesis is to chart current routes for tourists and suggest the 
new ones with various demandingness. 

 
Keywords: Zlaté Hory, history, mining of minerals, cultural and technical 

places, routes for tourists 
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1 Úvod 
Pokud hovoříme o regionu Zlaté Hory, bylo by patrně vhodnější používat 

název Mikroregion Zlatohorsko. Tak je totiž oficiálně pojmenováno sdružení šesti 
členských obcí, které vzniklo v roce 2001 a jehož členy jsou obce Zlaté Hory, 
Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Hradec - Nová Ves a Velké Kunětice. Jak je 
patrné na přiloženém výřezu z mapy na obr.1 (Internet 15), rozlohou se jedná 
o poměrně velké území táhnoucí se podél státní hranice s Polskou republikou. 

 

 
 

Obr.1  Mikroregion Zlatohorsko 
 
Právě rozloha celého regionu je jedním z důvodů, proč jsem se ve své práci 

rozhodla podrobněji věnovat městu Zlaté Hory a jeho nejbližšímu okolí. Dalším 
důvodem je skutečnost, že město Zlaté Hory již léta navštěvuji a mohu říci, že mě 
jak město samotné, tak jeho okolí dokáže vždy něčím novým překvapit. 

Mimo Mikroregionu Zlatohorsko je samotné město Zlaté Hory dále členem 
Sdružení měst a obcí Jesenicka (od roku 1993), jehož vznik si vyžádala nutnost 
koordinace činností obcí okresu Jeseník v oblasti cestovního ruchu, infrastruktury, 
dopravy, čerpání prostředků z dotací a dalších oblastech. Společně s dalšími 
72 městy a obcemi je pak také členem Euroregionu Praděd (od roku 1997). 

Pokud bychom udělali mezi návštěvníky Zlatohorska průzkum a zeptali se, 
čím se region v minulosti proslavil, patrně nejčastější odpovědí by bylo, že těžbou 
zlata. Oprávněnost tohoto převládajícího názoru podporuje také pohled na znak 
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a vlajku města Zlaté Hory, kde se motivy kopání a těžby nerostných surovin také 
objevují (obr.2) (Internet 16), případně dobové kresby (příloha č.1). 

 

   
 

Obr.2  Znak a vlajka města Zlaté Hory 
 
Při pohledu na podrobnější mapu regionu a výčet významných míst oblasti 

je patrné, že by se město Zlaté Hory i jeho okolí mohlo stát daleko významnější 
turistickou oblastí než je tomu v současnosti. To by mohlo přispět nejen k naplnění 
pokladny města, ale také tvorbě nových pracovních příležitostí, které daný region 
tak nutně potřebuje. 

Proto jsem si za cíl své bakalářské práce zvolila zpracování uceleného 
přehledu všech zajímavých míst, ať se jedná o památky technické, kulturní či 
přírodní, včetně zhodnocení současných turistických tras. Na základě těchto 
informací bude výstupem mé práce navržení tras nových, které by odrážely nejen 
charakter regionu, ale byly by schopné nabídnout zároveň alternativu volby pro 
různé skupiny návštěvníků dle jejich fyzické náročnosti a zaměření. 
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2 Charakteristika regionu Zlaté Hory 
Malebné historické městečko Zlaté Hory se nachází ve Slezsku, v severním 

podhůří Hrubého Jeseníku, v tzv. Zlatohorské vrchovině, na úpatí Biskupské kupy. 
Leží v protáhlém údolí řeky Prudníku (do r. 1949 nazýván jako Miserich). Na 
severu a severozápadě Zlaté Hory hraničí s Polskem, na jižní straně katastr města 
hraničí s Heřmanovicemi, na východě s Rožmitálem a na západě s Ondřejovicemi. 
Celková rozloha katastru města činí 3.314 ha, z čehož je 864 ha zemědělské půdy 
podstatnou část rozlohy tvoří lesy (asi 70%) (Sotiris, 2004). 

Zajímavostí určitě je, že Zlaté Hory, třebaže jsou počtem obyvatel poměrně 
malým městem, mají 7 místních části (Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice, 
Rejvíz, Rožmitál, Salisov a Zlaté Hory) a rozprostírá se na pozemcích celkem 
5 katastrálních území (Dolní Údolí - 7,5% rozlohy, Horní Údolí - 23%, Ondřejovice 
v Jeseníkách - 21%, Rejvíz - 10,5% a Zlaté Hory v Jeseníkách - 38% (Internet 17). 

Z morfologického hlediska je oblast Zlatohorské vrchoviny velmi 
nestejnotvárné území. Skládá se ze 4 podcelků, dvou pahorkatin a dvou hornatin. 
Z pahorkatin se jedná o Jindřichovskou pahorkatinu (Kobyla, 574 m.n.m.) 
a Bělskou pahorkatinu (Nešť, 695 m.n.m.), z hornatin pak evidujeme Rejvízkou 
hornatinu (Příčný vrch, 975 m.n.m.) a o Hynčickou hornatinu (Biskupská kupa, 
888 m.n.m.) (Internet 18). 

2.1 Historický pohled na město Zlaté Hory a jeho okolí 
Město Zlaté Hory má velmi bohatou, ale bohužel i velmi pohnutou historii, 

a to především kvůli své poloze v blízkosti hranic s Polskou republikou. Město se 
stalo jakousi pomyslnou vstupní bránou nejen pro obchodníky směřující do 
českých zemí, ale samozřejmě také i pro cizí vojska. Tyto historické události byly 
podmíněny bohatým nalezištěm zlata, o které vedli spory mocní vládci stejně jako 
prostí kovkopové. 

Původní jméno města Zuckmantel bylo převzato z němčiny a do dnešní 
doby je předmětem jazykovědného bádání. Traduje se, že název Zuckmantel je 
složenina výrazu „Zuck den Mantel“, což v přesném překladu znamená utrhni či 
uškubni plášť. Tento výklad byl uznán na základě výskytu loupeživých rytířů, 
loupících v okolí hradu Edelštejna (Internet 19). 

Přesný rok založení města neznáme, patrně nebude příliš časově vzdálen 
od roku 1224. Na ochranu města byl vybudován hrad Edelštejn, který v 80. letech 
13. století spravoval jistý Oto z Linavy s bratry. Posléze přešel hrad do majetku 
Mikuláše II., jehož stejnojmenný syn jej roku 1339 podstoupil Janu 
Lucemburskému i s městem Zuckmantel. Roku 1361 bylo město navráceno 
Karlem IV: opět Mikuláši II., po jehož smrti v roce 1377 připadlo i s hradem 
Mikuláši III., který jej pro své dluhy přenechal opavskému knížeti Přemyslu. 

V letech 1428 - 1434 město obléhala husitská vojska. Šest let po smrti 
opavského knížete Přemysla jeho syn zastavil Edelštejn i s okolními obcemi 
opolskému knížeti Bolkovi, který nechal hrad přestavět po požáru z roku 1455. Po 
smrti bezdětného Bolka převzal do správy jeho majetky bratr Mikuláš. Zajímavostí 
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je, že v roce 1465 přebral hrad i město český král Jiří z Poděbrad. Dva roky poté 
byl hrad přepaden biskupem Joštem z Rožmberka, který jej dobyl a nechal 
rozbořit. Od roku 1474 se město stalo součástí majetku vratislavských biskupů 
(Hubáček, 2001). 

Tehdejší Zuckmantel se tedy mohl dále plně rozvíjet jako biskupské město, 
které se po rozboření Edelštejna stalo důležitým panským i důlním střediskem. Od 
počátku 15. století začala klesat produktivita dobývání zlata kvůli nedostatku 
financí k rozvoji dolů opavských vévodů. Z tohoto důvodu vydal biskup Rudolf 
v letech 1477 a 1480 privilegia vratislavským měšťanům i dalším investorům, kteří 
byli ochotni do těžby zlata investovat. 

Těžba zlata byla hojně podporována i dalšími vratislavskými biskupy. 
Jan VI. Thurzo dokonce pro město vydal nový horní řád v roce 1510. Rovněž 
přikázal kromě zlata a stříbra dobývat také měď, olovo i železo. Z vytěženého 
zlata i stříbra zlatohorských dolů byly raženy v letech 1515 - 1625 mince dle 
privilegií udělených císařem Maxmiliánem. Ve 20. letech 16. století začala opět 
klesat výnosnost dolů. Biskup Jakub ze Salzy, ve snaze přilákat další podnikatele, 
vydal v roce 1524 nový horní řád, který Zlaté Hory pozvedl na svobodné horní 
město. Další biskup Baltazar z Promnic podpořil kromě primárního dolování rud 
také rýžování zlata. Dá se říci, že každý biskup aktualizoval horní řád. Pouze tzv. 
rudolfínský horní řád, stanovený císařem Rudolfem II. v roce 1577 pro potřeby 
vratislavského biskupství, měl neomezenou platnost. 

V 16. století vzniká ve Zlatých Horách řada městských staveb. V roce 1514 
je vybudována sladovna s pivovarem, roku 1552 je postaven městský špitál 
s kostelem sv. Kříže a roku 1560 je vystavěna renesanční budova radnice s věží 
na dnešním místě. Ve druhé polovině 16. století byla otevřena ve městě i poštovní 
stanice na trase Vídeň - Vratislav (Novotný, Zimák, 2003). 

Po prosperujícím 16. století se naopak další století příliš nevydařilo. 
V letech 1624 - 1646 městem protáhla švédská vojska, poté následovala morová 
epidemie završená děsivými čarodějnickými procesy, na nichž se podílel místní 
rodák Jindřich František Boblig. Konec 17. století završily dva silné požáry města 
z let 1692 a 1699, které poškodily většinu budov (Hubáček, 2001). 

V první polovině 18. století byl Zuckmantel centrem textilní výroby, jehož 
výrobky se staly cenným obchodním artiklem na zahraničních trzích. Hornictví 
zaměstnávalo již jen zlomek obyvatel. Slibný rozvoj byl narušen slezskými 
válkami, z nichž hned ta první z roku 1741 dopadla fatálním vypleněním 
a zapálením města pruským vojskem. Druhá slezská válka pro město znamenala 
pouze obsazení uherským vojskem, žádné větší škody na majetku nejsou známy. 
Třetí slezská válka způsobila městu opětovný požár radnice i 13 měšťanských 
domů, jenž zapříčinilo císařské vojsko. Tehdy se r. 1763 Marie Terezie vzdala 
Kladska i Slezska, byly definitivně vytyčeny hranice mezi Rakouskem a Pruskem, 
které zůstaly bez drobných změn, s výjimkou Hlučínska, do současnosti jako 
hranice česko - polské. Poslední slezská bitva, známá pod přívlastkem 
bramborová, byla pro Zlaté Hory značně památná, jelikož Pruské vojsko bylo 
Rakušany doslova rozmeteno. 

Ačkoliv byla ve městě zcela zastavena těžba zlata, ekonomická situace 
viditelně rostla. Město bylo nově vydlážděno a od roku 1839 bylo zavedeno 
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osvětlení olejovými lampami. Ve městě stály již 3 továrny - textilní manufaktura, 
plátenická manufaktura a továrna na papír. V letech 1846 - 1850 se pokusil 
obnovit těžbu v Modré štole heřmanovický podnikatel Johann Höniger. 

V 70. letech 19. století bylo vystavěno silniční spojení z Zuckmantlu přes 
Filipovice dále do Frývaldova, následovala stavba železniční tratě do Mikulovic, 
nově byla vybudována městská nemocnice, kanalizace, vodovod i plynárna. Obě 
světové války město přečkalo beze škod. Od roku 1949 nese město jméno Zlaté 
Hory, které bylo vybráno dle listiny z 15. století, jenž hovoří o „zlatých horách“ 
v okolí hradu Edelštejna. 

Roku 1952 byl zahájen důkladný geologický průzkum ložisek v okolí města, 
v jehož návaznosti zde národní podnik Rudné doly rozvíjí těžby olova, mědi, zinku 
a dokonce také zlata. Z dalších oborů se rozvíjí tradiční plátenictví, 
kamenoprůmysl, dřevoprůmysl. 

Od roku 2002 spadají Zlaté Hory úředně pod Olomoucký kraj (Novotný, 
Zimák, 2003). 

2.2 Vývoj počtu obyvatel Zlatých Hor od založení města 
Kolonizace Jesenicka je velmi těsně spjata s výskytem zlata. Nositeli 

kolonizačního úsilí se stala dvě proti sobě stojící biskupství - na jihu olomoucké 
a na severu vratislavské. Tyto dějinné události se naplno projevily při osídlování 
Zlatohorska, které se pro své zlaté bohatství stalo předmětem zájmu moravských 
i slezských zeměpánů. 

Slezský vévoda Jindřich II. Bradatý začal usilovat o osídlení oblasti již 
počátkem 13. století. V téže době začal současně s osídlováním i vratislavský 
biskup Laurentius, který vlastnil celé otmuchovské panství, pod které spadaly také 
Zlaté Hory (Hubáček, 2001). 

O počtu obyvatel na území Zlatých Hor ještě před jejich založením v roce 
1224 můžeme jen spekulovat. Různé prameny uvádějí, že již koncem 13. století 
zde žilo od 900 do 1200 obyvatel. Ve 14. století se počty obyvatel ustálily a poté 
až v 15. století bylo město připraveno přijmout další obyvatele, např.udělením práv 
ke konání trhů. V té době ve městě prameny uvádějí přes 1400 obyvatel (Sotiris, 
2004). 

Již městský statut za Bolka Opolského z poloviny 15. století prozrazuje, 
že ve Zlatých Horách pracovali také bednáři, koláři, kováři, krejčí, pekaři, řezníci, 
ševci, šindeláři, tesaři, výrobci potaše a ledku. Nejvíce rozvíjející se profesí se 
stalo od počátku 16. století plátenictví. Postupně počet tkalců narůstal, sobotní 
trhy nabízely také přízi, bílé plátno i pozdější specialitu města - cíchy (Novotný, 
Zimák, 2003). 

Jako vrchol horního podnikání můžeme označit léta 1550 - 1560. Kromě 
zlata byla ve Zlatých Horách těžena také měděná ruda, ze které se tavila měď 
a rovněž sloužila k výrobě kyseliny sírové. V roce 1590 se vytěžil valoun zlata 
vážící 2,5 libry, rok poté valoun s váhou 3 libry a 11 loktů (Hubáček, 2001). 

V době velké stagnace dolování roku 1598 ve městě pracovalo mimo jiné 
34 plátenických mistrů. Dále se uvádí společný cech ševcovský a krejčovský 
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s 15 mistry, cech bednářský a kolařský s 16 mistry, 12 samostatných pekařů, 
11 řezníků, 5 kovářů, 3 stolaři, 3 zámečníci. V Heřmanovicích byly v provozu také 
železné hamry, jenž dodávaly materiál dvěma drátovnám patřícím k městu Zlaté 
Hory (Novotný, Zimák, 2003). 

Koncem 16. století se při prudkém rozvoji těžby zlata zvýšil počet obyvatel 
na 1700 - 1900. Rozmach těžební činnosti spojený s nutným přílivem horníků také 
zapříčinil další rozvoj řemesel a obchodu. Horníci byli velmi „veselý národ“, o čemž 
svědčí fakt, že biskup Jakub ze Salzy zavedl speciálně pro horníky tzv. pivní zvon, 
který se rozezněl vždy hodinu před každou směnou. Po deset minut se zvonění 
rozléhalo nejen ve Zlatých Horách, ale i v Horním Údolí, aby horníkům připomněl, 
že se blíží čas jít do práce. Hostinský musel přestat horníkům nalévat a ti museli 
lokál opustit. Za porušení zákazu hrozil trest pokuty či dokonce vězení. Horníci 
měli volno pouze v neděli a církevních svátcích (Sotiris, 2004). 

Počátkem 17. století se těžba zlata jako hlavní zdroj obživy dostala do 
pozadí. Na výsluní se naopak dostalo zpracování železa, ale také stále více se 
rozvíjející plátenictví (Novotný, Zimák, 2003). 

Velké obavy obyvatel město zažilo během čarodějnických procesů kolem 
30. let 17. století. Po roce 1651 nastal naprostý hon na čarodějnice, při kterém 
padlo za oběť 54 žen z převážně zámožných rodin. Je více než zřejmé, že se na 
procesech podílel zdejší rodák Jindřich František Boblig (Hubáček, 2001). 

Hornická činnost se měla dále rozvíjet po roce 1653, kdy vratislavský 
biskup Karel Ferdinand Vasa městu udělil nové horní právo. Dobývání 
v poválečné době ovšem vyžadovalo obrovské investice, potřebné zejména na 
málo spolehlivé odvodňovací zařízení. To přispělo také k daleko většímu rozvoji 
plátenictví, jehož výrobky se vyvážely i do zahraničí, zejména do Saska 
a Holandska. O tom vypovídá fakt, že v roce 1666 zde pracovalo již 60 mistrů 
tkalců na 200 stavech, 37 běličů plátna a 42 potašníků (výroba potaše sloužícího 
k bělení). 

V letech 1732 - 1740 byly Zlaté Hory prosperujícím městem zejména díky 
své textilní výrobě. V evidenci bylo vedeno již 191 tkalců, pro které pracovalo 
19 bělidel. V této době se hornictví věnovalo pouze 50 osob. Při sčítání lidu z roku 
1740 bylo evidováno 1765 osob (Novotný, Zimák, 2003). 

Podle nařízení Marie Terezie ze dne 13.10.1753 se mělo každoročně 
provádět v rakouské monarchii sčítání nejen lidu, ale také domů. Původní návrhy 
byly několikrát doplňovány a přepracovány, proto proběhlo až ke dni 15.1.1763. 

Oblast Zlatohorska je opětně osidlována mezi lety 1790 - 1810, kdy vznikaly 
také nové obce (Rejvíz, Salisov). Podstatná část původních obyvatel totiž zemřela 
při morech, hladomorech a choleře v průběhu 17. - 18. století (Sotiris, 2004). 

Koncem 18. století nastává rovněž ekonomická změna. Roku 1788 se ve 
městě definitivně zastavila těžba zlata a veškeré budovy se zařízením byly 
rozprodány v dražbách. Počet obyvatel stále rostl. V roce 1806 bylo ve městě 
evidováno 2954 obyvatel, většinou německé národnosti. Zajímavostí je, že byl 
přeložen tok potoka Miserichu, který původně vedl středem hlavní ulice do koryta 
nově vyhloubeného. Z roku 1837 přináší svědectví o počtu obyvatel Zlatých Hor 
slezský historik a topograf pan Ens, jenž uvádí 4101 obyvatel, živících se 
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převážně plátenictvím. Málokdo ovšem ví, že v roce 1850 dosáhly Zlaté Hory 
počtu obyvatel 4481 a staly se tak největším městem Jesenicka (Novotný, Zimák, 
2003). 

Do první poloviny 20. století se počet obyvatel Zlatých Hor ustálil. Po 
2. světové válce město zaznamenalo silný nárůst obyvatel vlivem stěhování. Jen 
roku 1945 se do Zlatých Hor nastěhovalo 762 osob české národnosti. Počet 
obyvatel Zlatých Hor dosáhl předválečného stavu až v roce 1950, po příchodu 
rumunských Slováků a Řeků. Sčítání obyvatel Zlatých Hor i s osadami Revíz, 
Údolí a Ondřejovice z roku 1971 uvádí 4 316 obyvatel 8 národností. 

V posledním desetiletí 20. století nastal ve městě průmyslový úpadek, jehož 
důsledkem byla značná část dělníků i horníků nucena se odstěhovat za prací do 
jiných měst. Při posledním sčítání obyvatel z roku 2001 se uvádí celkový počet 
4524 osob (tab.1) (Sotiris, 2004). 

 
Tab.1  Vývoj počtu obyvatel Zlatých Hor 

Rok evidence Počet obyvatel Rok evidence Počet obyvatel 

13. století (odhad) 900-1200 1837 4101 

15. století (odhad) 1400 1850 4481 

16. století (odhad) 1700-1900 1914 4520 

1740 1765 1971 4316 

1806 2954 2001 4524 
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3 Těžba zlata a nerostných surovin v regionu 
O počátcích dolování ve Zlatých Horách a nejbližším okolí se bohužel 

nedochovaly žádné písemné zprávy ani archeologické nálezy. Předpokládá se, 
že začátky dolování byly spojeny s osídlením území, proto nelze jednoznačně 
vyloučit domněnku, že první místní rýžoviště vznikla v době laténské. 

Pravděpodobnější období získávání zlata se datuje k letům 950 - 1050, kdy 
jak slezská, tak polská knížata disponovala ohromným množstvím zlata. Poté 
nastala pro hornictví nehostinná doba, jelikož propukly boje o toto hraniční území 
mezi polskými a českými knížaty. 

3.1 Vliv těžby nerostných surovin na rozvoj oblasti 
Za skutečný počátek rozvoje hornictví v oblasti lze považovat až 13. století, 

kdy byl vydán 1. horní zákon, známý jako jihlavské právo. 
Sedimenty v okolí města byly do konce 13. století nejméně jedenkrát 

přerýžovány, tudíž se můžeme domnívat, že těžba svahovin zavedla horníky až 
k primárním rudám poblíž dnešního poutního místa Pany Marie Pomocné. Posléze 
byly znovuobjeveny také bohaté rudy ve Starohoří (Altenberg), kde probíhala 
povrchová těžba patrně již dříve, zřejmě za dob Keltů. Těmito popsanými 
těžebními pracemi začal ve 14. století rozvoj dvou velkých důlních revírů, jejichž 
doly dosahovaly hloubky přinejmenším 60 m a odvodňování bylo zajištěno 
dědičnou štolou (Novotný, Zimák, 2003). 

Útlum slibně se rozvíjející hornické činnosti byl způsoben nepokoji 
z 2. poloviny 14. století. Silná snaha o obnovení dolů přichází v poměrně dlouhém 
období let 1477 - 1507 od nového majitele Zlatých Hor - vratislavského biskupství. 
Na přelomu 15 a 16. století nastává renesance rýžování. Jelikož svrchní partie 
rýžovišť byly již několikrát přerýžovány, bylo nezbytné začít s hloubením jam, 
vybavených vodotěžními stroji. 

Těžilo se obdobným způsobem jako na primárních ložiscích, ale s tím 
rozdílem, že důlní díla byla hloubena v nezpevněných štěrkopíscích, odkud 
pochází název této metody - měkké dolování. Odvodnění dolů i zde zajišťovaly 
dědičné štoly. Nejznámější z nich s délkou 6 km byla ražena v letech 1550 - 1609. 
Směřovala od Hlucholaz do Zlatých Hor a nesla jméno štola sv. Tří králů. V jejím 
okolí se nacházela řada dolů v čele s nejznámějším Měkkým cechem, kde byly 
vytěženy dva největší valouny zlata o hmotnostech 1,3 a 1,7 kg. V roce 1609 
ukončil měkké dolování průval vody do tohoto dolu (Večeřa, Večeřová, 2009). 

Od poloviny 16. století se vrací hornické práce na Příčnou horu. Na jejím 
severovýchodním svahu se nacházel další významný revír pojmenovaný jako 
Horní a Dolní Neufang se třemi doly, kde se začala rozvíjet těžba důlních vod 
k výrobě vitriolu (kyselina sírová) a měděných rud. V Altenbergu (Starohoří) se 
opětovně těžilo od roku 1577 v největším dole Obirgrube, pod nějž byla roku 1490 
ražena Stará Hackelberská štola nebo také II: dědičná. Limitujícím faktorem bylo 
odvodňování, pro které zde byla postupně postavena 2 čerpadla. 
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Další úpadek hornictví zaznamenáváme v letech 1625 - 1650 vlivem 
třicetileté války, moru a také čarodějnických procesů. Na Starohoří bylo 
vybudováno nové mihadlové čerpadlo za účelem odvodnění, větších úspěchů 
v těžbě se však nedosáhlo (Novotný, Zimák, 2003). 

Doly začínaly být od roku 1650 silně ztrátové, a proto těžaři hledali 
záchranu ve zpracování dalších surovin např. k výrobě vitriolu, které se těžily na 
dolech Horní a Dolní Neufang, nově i na dole sv. Trojice (dnešní Poštovní štola). 

Konec 17. a počátek 18. století se nesl ve velmi špatném duchu příčinou 
hornických nepokojů i opakovanými požáry Zlatých Hor. Kritickou situaci podtrhla 
pochmura starohorského čerpadla. Úpadek hornictví podtrhla ztráta městských 
horních svobod v roce 1753. 

V letech 1754 - 1756 byla těžařstvem otevřená stará štola v prostorách 
dávného revíru Dolní Neufang, které se pro její modrou alofanovou výzdobu 
začalo říkat Modrá a později také štolu sv. Trojice (dnes Poštovní štola), ležící nad 
ní. Těžařstvo se rozpadlo pro nedostatek financí a důl přešel pod císařsko - 
královskou správu. Revír, ležící na severovýchodní straně Příčné hory a zahrnující 
Modrou štolu, štolu sv. Trojice, Marii Pomocnou a jednu bezejmennou štolu, byl 
opuštěn roku 1770 pro svou prodělečnost. Doly na jihozápadě Příčné hory, patřící 
vratislavskému biskupu Gothardem von Schaffgotschem, byly po přechodu pod 
státní správu uzavřeny roku 1789. V 19. století doly rychle střídaly majitele a těžba 
již obnovena nebyla. 

Odhad vytěženého množství zlata od zdokumentovaných počátků těžby do 
konce 19. století uvádí tabulka 2 (Grygárek, 2006). 

 
Tab.2  Odhad vytěženého množství zlata v historii Zlatohorska 

Sekundární ložiska Primární ložiska 
Období 

Ruda [tis. m3] Au [kg] Ruda [tis. m3] Au [kg] 

před n.l. 1000 450 20 200 

do roku 1400 - - 80 600 

1400-1600 550 535 65 450 

1600-1789 45 25 35 200 

19. století 15 10 - - 

Suma 1610 1020 200 1450 

Celkem z ložisek obou typů 1810 tis. m3 rudy 2470 kg Au 

 
Roku 1952 byl zahájen geologický průzkum v celé oblasti Zlatohorska. 

Počáteční práce byly zahájeny u Modré štoly, postupem času práce zmapovaly 
celý revír, jenž byl díky přehlednosti rozdělen na části Zlaté Hory - východ, Zlaté 
Hory - jih, Zlaté Hory - Hornické skály, Zlaté Hory - sever, Zlaté Hory - západ, 
Horní a Dolní Údolí. V letech 1965 - 1990 byla těžena měděná ruda na ložiscích 
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Zlaté Hory - jih a Hornické skály. V letech 1988 - 1993 se postupně těžilo zlato 
a Zn-Au rudy na ložiscích Zlaté Hory - východ a Zlaté Hory - západ. Paradoxem je, 
že v letech 1988 - 1994 se zde vytěžilo zhruba 1.500 kg zlata, což je přibližně 
stejné množství, jenž zde bylo vytěženo v celé dřívější historii revíru (Večeřa, 
Večeřová, 2009). 

3.2 Vývoj technologií těžby nerostných surovin 
V průběhu staletí probíhala ve Zlatohorském rudním revíru těžba třemi 

základními způsoby: 
 klasickým rýžováním rozsypů (mnohdy za pomocí tzv. jílování), 
 měkkým dolováním (šachticováním), 
 těžbou primárních rud. 

 
Z plošného hlediska zaujímají největší část rýžoviště, ležící na severním 

úpatí Příčné hory a odvodňované řekou Olešnicí, Zámeckým, Zlatým i Černým 
potokem. Rýžoviště, vyskytující se v Horním a Dolním Údolí podél řek Olešnice 
a Spavice a také pod zlatohorským intravilánem, jsou v současnosti zcela 
aplanovaná, rýžoviště u Skřivánkovského potoka více méně také. Pravděpodobný 
vznik prvních rýžovišť, jenž byla periodicky obnovována až do 19. století, je 
odhadnut do dob před naším letopočtem. Západním a severozápadním směrem 
od města Zlaté Hory nacházíme mírnou elevaci z glacifluviálních sedimentů, pod 
kterými jsou v téměř 100 m hloubce uloženy zlatonosné sedimenty, tvořené 
původním tokem Olešnice, dobývané tzv. měkkým dolováním převážně 
v 16. století. K těžbě primárních zlatonosných rud sloužily převážně revíry 
Obirschar a Starohoří (Altenberg), jenž byl nejrozsáhlejším a nejbohatším revírem 
oblasti. Z dalších nám známých revírů, jako je například Hackelsberg-Kosov, se 
získávaly spíše sulfidy, určené k výrobě kyseliny sírové a posléze rudy mědi. Zlato 
tudíž bylo pouze vedlejším produktem (Večeřa, 2004). 

3.2.1 Použité metody získávání zlata a nerostných surovin napříč historií 
a) Rýžování 

Zlato vzhledem ke své značné hmotnosti bez problémů propadává okolním 
sedimentem a hromadí se na nepropustné vrstvě, kterou nazýváme bedrock. 
Rozlišují se dva typy bedrocků. Pravý bedrock je tvořen pevnou horninou, jenž ve 
svých nerovnostech zachytává zrnka zlata jako přírodní žlab. Falešným 
bedrockem rozumíme nepropustné vrstvy jílů v zlatonosných sedimentech. 

Základním nástrojem užívaným k rýžování je samozřejmě rýžovací pánev, 
z níž se krouživými pohyby odplaví lehčí minerály spolu s pískem a na dně pánve 
se pak působením gravitační síly usadí těžké minerály se zlatem. Pánev se 
dodnes používá především k vyhledávání zlata. Pro těžbu zlata se využívá 
různých typů splavů. V dřívějších dobách se do splavů k zachycení zlata kladly 
větvičky, příčná prkénka či se vyřezaly příčné zářezy. Občas se také splavy 
vystýlaly kůžemi ovcí (Večeřa, Večeřová, 2009). 
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b) Jílování 

Jedná se o prastarý způsob získávání zlata ze sedimentů především ve 
svažitém terénu. Při tomto způsobu těžby byl nezbytný přívod vody k rozplavení 
sedimentu a následnému vyrýžování zlata. Právě z tohoto důvodu se vybudoval 
dodnes viditelný vodní kanál, kterým byla voda přivedena nad zlatonosnou terasu 
a celá byla po částech postupně rozplavována. Při míchání materiálu pod tlakem 
vody byly lehké minerály i kal odplavovány a v místě rozplavené zlatonosné terasy 
se hromadily těžké minerály a zlato, které bylo zlatokopy vybíráno, posléze 
přerýžováno klasickým způsobem na splavu. Jednoznačným znakem těchto 
rýžovišť jsou vysoké haldy či valy z hrubého materiálu mezi jednotlivými 
odtokovými kanály (Sotiris, 2004). 

 
c) Šachticování 

Při větší hloubce zlatonosných sedimentů bylo nezbytné použití tzv. 
šachticování. Z počátku byly šachtice kruhového tvaru s průměrem 1 m, později se 
využívalo čtyřhranných šachtic s výdřevou. Materiál byl dopravován za pomocí 
vědra na rumpálu. Občas bylo toto zařízení chráněno přístřeškem. Jakmile bylo na 
dně šachtice dosaženo bohaté polohy, započalo se s ražením chodeb. Průměrná 
hloubka šachtic dosahovala okolo 10 m. Ještě dnes můžeme pozorovat 
pozůstatky po této činnosti prostřednictvím zavalených ústí šachtic s nálevkovitým 
tvarem. 

V oblasti mezi polskými Hlucholazy a Zlatými Horami se těžily zlatonosné 
sedimenty z hloubky dosahující až 100 m. Aby bylo možné otevření takové polohy, 
bylo nutné užití jam osazených vodotěžními stroji a rovněž odvodňovacích štol, 
tedy techniky používané při těžbě zlata z pevné skály z primárních rud. Tento 
specifický způsob těžby se nazývá měkké dolování (Večeřa, Večeřová, 2009). 

 
d) Měkké dolování 

Největší rozmach této metody dobývání zlata zaznamenáváme na 
Zlatohorsku na přelomu 15 až 16. století, kdy se pozornost těžařů vrátila zpět do 
prostorů rýžovišť. Jelikož svrchní partie rýžovišť byly již několikrát přerýžovány, 
bylo tedy nezbytné začít s hloubením jam takzvaným šachticovým způsobem, 
které byly vybaveny vodotěžnými stroji. Způsob těžby byl velmi podobný způsobu 
užívaném na ložiscích primárních. V našem případě byla všechna důlní díla 
ražena v nezpevněných štěrkopíscích. Tento fakt pojmenoval příslušný typ těžby 
jako měkké dolování. 

Nejvíce měkkých dolů se nacházelo v okolí říčky Olešnice, která splavovala 
do údolí zlatá zrnka z bohatých primárních ložisek nad Horním Údolím a na Příčné 
hoře. V historii jsou jako měkké označeny doly Nový Sorkelsberg, Sorkelsberg, 
Sv. Jakub a Uršula, ze kterých se dobývalo pomocí hlubokých jam. Značný 
problém na těchto relativně bohatých dolech působily časté záplavy vodou. Tento 
nedostatek byl odstraněn v roce 1550, kdy byla započata ražba odvodňovací štoly 
Svatých Tří králů (Sotiris, 2004). 
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e) Chodbicování 

Tento způsob se ve zlatohorském revíru používal pouze na jednom místě, 
a to na dole Marie Pomocná I. (kulturní památka ČR), což je současně jediné 
místo revíru, kde se těžily křemenné žíly. Křemenné žíly dosahovaly různé 
mocnosti od 1 cm do 1 m. U této metody je žíla vytěžena soustavou nad sebou 
uložených horizontálních chodeb vejčitého tvaru bez vzniku komor. Vejčitý tvar 
nám napovídá, že při ražbě bylo použito prastaré metody sázení ohněm. To 
znamená, že se u čelby s dobývanou žílou zapálila hranice z dříví. Vysokým 
žárem ruda změkla a popraskala, čímž se stala snadněji dobyvatelnou. V dole se 
mohlo dále pracovat po úplném vyhoření dřeva a vyvětrání dolu (Večeřa, 
Večeřová, 2009). 

 
f) Komorování 

Nejčastější způsob těžby na primárních ložiscích zlatohorského revíru. Před 
touto metodou se používalo těžby s drobnými komůrkami o rozměrech 10x5x3 m 
(mnohdy i menšími), zvláště u nepravidelně zrudněných poloh a vtroušených rud. 
Jedná se o malé, většinou chaoticky rozmístěné komůrky, vzájemně na sebe 
navazující pouze úzkými průlezy. 

Komorování je tomuto způsobu podobné, obsahuje již prvky řízené těžby. 
Podle typu zrudnění můžeme rozeznat úzké komory, užívané při těžbě žil či 
zrudněných poruch, a elipsovité komory při dobývání vtroušenin. Některé komory 
byly volné, jiné měly stropy podepřené hlušinovými pilíři. Z Altenbergu (Starohoří) 
je znám také způsob, při kterém byla hlušinou zakládána spodní část komory, což 
mělo za důsledek snížení její výšky (Grygárek, 2006). 

3.2.2 Novodobé dobývací metody po roce 1965 
Pro primární ložiska v oblasti Zlaté Hory - jih a Zlaté Hory - Hornické skály 

je velmi typické monometalické zrudnění mědi. Ložiska oblasti Zlaté Hory - východ 
jsou charakteristická zrudněním Cu-Pb-Zn-Ag. Kromě těchto uvedených složek se 
vyskytuje v prostoru Zlaté Hory - západ ještě zlato. Novodobě se zde těžilo 
zejména po roce 1965, kdy byl dostavěn nový důlně-úpravárenský závod. 

Původně bylo zamýšleno rudu dobývat pomocí metody dobývání na 
skládku. V průběhu prací se však ukázalo, že tento způsob je v daných 
podmínkách naprosto nevhodný, a to zvláště kvůli zvýšenému nebezpečí úrazu, 
například při likvidaci vytvořených vzpěrných kleneb ve skládce (Grygárek, 2006). 

Jako nová nejvhodnější metoda bylo nakonec zvoleno dobývání otevřenou 
komorou z mezipatrových chodeb. Tímto způsobem se těží především ložiska 
s pevnou rudou i pevnými průvodními horninami, taktéž je vhodný pro mocná až 
velmi mocná, strmě či polostrmě uložená ložiska. V případě plochého uložení je 
tato metoda vhodná jen pro ložiska s velkou mocností. 

Do strmě uložených ložisek s mocností menší než 25 m se rozmístí komory 
ve směru ložiska, při mocnosti 25 - 80 m pak ložiskem napříč. Tato metoda je 
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charakteristická dělením bloku na jednotlivá patra, jejichž výška je dána typem 
použitých trhacích a vrtacích prací. Vlastní čelba poté postupuje převážně 
vertikálními záběry. U těžby z mezipatrových chodeb se jednotlivá patra odvrtávají 
z příčných zátinek krátkými vrty raženými v bocích mezipatrových chodeb. 
U směrného rozmístění komor je proto možné stanovit přesně hranici ložiskové 
výplně (Trnka, 1968). 
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4 Významná místa regionu 
Jak již bylo uvedeno, pohled na letecké snímky města Zlaté Hory a jeho 

okolí, zejména z důvodu převládající zelené barvy lesních porostů, patrně nikoho 
z nás nepřesvědčí, že by oblast mohla být něčím turisticky zajímavá. Opak je však 
pravdou, a protože je významných míst opravdu hodně, rozdělila jsem je pro dále 
uváděný výčet do těchto skupin: 

a) technické památky, 
b) kulturní a náboženské památky, 
c) významné přírodní prvky. 

 

4.1 Technické památky 
a) Hornické muzeum Zlaté Hory 

Počáteční snahy o zachování hornických památek právě v regionu, jenž je 
pevně historicky spjat s těžbou zlata a rud, se začaly projevovat po útlumu těžby 
v 90. letech 20. století. První soukromé Hornické muzeum otevřel pan Jindřich 
Hořelica (známý jako zlatokop Henry), bývalý zaměstnanec zlatohorských dolů, 
jenž se rozhodl zveřejnit své vlastní sbírky s hornickou tématikou v přízemí budovy 
staré pošty. V současné době hornické sbírky prezentují návštěvníkům souhrnný 
přehled o dobývání rudních žil na Příčné hoře i rýžování zlata v okolí města 
(Mazáč, 2003). 

Nyní muzeum nabízí ke shlédnutí 8 stálých expozic a rovněž malou galerii 
obrazů. Z nejrozsáhlejších expozic jsou to jmenovitě: 

 Historie hornictví s modely středověké i novodobé štoly k porovnání, nálezy 
z dolů, fotografiemi z podzemí či sbírku minerálů nejen z okolí Zlatých Hor. 

 Historie zlatohorského regionu poukazuje na historicky známé budovy, 
jakými jsou například hrad Edelštejn, rozhledna na Biskupské kupě, poutní 
místo Panny Marie Pomocné a další. Najdeme tady i dějiny obcí Horní 
a Dolní Údolí či známé rodáky Zlatohorska. 
 

 Historie obce Revíz informuje nejen o dějinách obce a jejich 
pamětihodnostech, mezi něž můžeme zařadit hrad Koberštejn, válečný 
pomník, lesní ruský hřbitov atd. Není opomenuto ani Velké mechové 
jezírko. 
 
Zbývající expozice jsou věnovány: 

 Dobovému nářadí a náčiní, 
 Selské jizbě, 
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 Souboru exponátů, jenž obsahuje staré radiopřijímače, psací stroje, trezory 
a další, 

 Klubovně zlatohorského vojenského historického klubu, 
 Středověké mučírně, aby nebyly zapomenuty ani čarodějnické procesy 

inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga (Internet 20). 
 

b) Propadlina na Žebračce 
Jedná se o technickou památku nacházející se po pravé straně od státní 

silnice Heřmanovice - Zlaté Hory, přibližně 5 km jižním směrem od Zlatých Hor. 
Propadlina je částí rudního ložiska Zlaté Hory - jih ve vytěženém rudním tělese 
pojmenovaném Žebračka. Propadlina vznikla přirozeným propojením podzemních 
důlních prostor s povrchem po zřícení stropu obrovské těžební komory. Zbytky 
původních důlních chodeb, které rozfáraly těžební patro v okolí komory, najdeme 
v převislé stěně na opačné straně propadliny vzhledem k pozorovateli. V této 
stěně je možné vysledovat i pozůstatek šikmého průzkumného komína, jenž 
spojoval různé těžební horizonty (Novotný, Zimák, 2003). 

 
c) Údolí Ztracených štol 

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). 

Řeka Olešnice v těchto místech opouští úzce zaříznutý úsek údolí a již 
miliony let do náplavů usazuje zlato. Místní rýžoviště byla během staletí těžena 
povrchově rýžováním i hlubinně tzv. měkkým dolováním. Po pravém břehu řeky 
můžeme vidět pozůstatky po těžbě zlata, např. odvaly či kanály pro přívod vody do 
rýžovišť. Zajímavé je, že hlavní přívodní kanál vody je dodnes v provozu. 
Geologické zkoumání prokázalo vysoké obsahy zlata s postupným opětovným 
nabohacováním. 

V současnosti jsou v provozu dva zlatokopecké sruby se stoupou na drcení 
zlaté rudy a zlatorudným mlýnem. Obě dřevěné stavby jsou zhotoveny dle 
dobových nákresů Georgiuse Agricoly. Pohon zajišťují vodní kola, poháněna 
energií z původního kanálu. Zajímavé je i místo, „kde voda teče do kopce“. Jedná 
se o optický klam způsobený nivelačním uměním dávných zlatokopů. 

V plánu je vybudovat celé hornické městečko včetně opevněné části pro 
uložení denní těžby. Cílem je ukázat návštěvníkům život středověkých zlatokopů, 
proto se do projektu zapojují postupně různé zájmové skupiny. 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 (Sotiris, 2004). 
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d) Speleoterapie 
Speleoterapie není ve své podstatě tou pravou technickou památkou, ale 

její zařazení do této skupiny je dle mého názoru správné, protože navazuje na 
předchozí hornickou činnost. Léčbu speleoterapií ve Zlatých Horách realizovala po 
útlumu těžby v roce 1993 dětská ozdravná léčebna Edel spolu s pracovníky 
rudných dolů úpravou bývalých důlních chodeb. Metoda speleoterapie spočívá 
v příznivém vlivu klimatu podzemních prostor na člověka. Zdejší malé pacienty léčí 
opakovaný aktivní pobyt v podzemí, kde je naprosto bezprašný vzduch se stálou 
celoroční teplotou 7,5ºC a vlhkostí 97,8%. Po této terapii jsou děti až 9 měsíců bez 
obtíží, také se sníženou spotřebou léků. V České republice se nachází ještě 
dvě centra speleoterapeutické léčby - Císařská jeskyně v Moravském krasu 
a Javoříčské jeskyně. Zlaté Hory ovšem jako jediné užívají k těmto účelům 
umělých podzemních prostor (Sotiris, 2004). 

Přestavbou předem určených důlních objektů (trafostanice, úvodní štola 
a další), tvořících součást štolového horizontu druhého patra na ložisku Jih, 
vznikla terénní část léčebny. Tento štolový horizont ústí na povrch vedle 
tehdejších administrativních budov Rudných dolů Zlaté Hory. Rekonstrukční práce 
podzemních prostor nastaly po útlumu těžby jako reakce na útlumový program pro 
rudné hornictví, který platil v České republice od prosince roku 1993. Jednalo se 
zejména o elektrifikaci celého prostoru určeného pro speleoterapii, demontáž 
nepotřebného důlního zařízení, zajištění stropů a boků chodeb. Vstupní štola 
o délce 555 m začleněná do souboru speleterapeutických objektů byla vyražena 
ve zvětralých horninách a zabezpečuje ji ocelová výztuž (Novotný, Zimák, 2003). 

4.2 Kulturní a náboženské památky 
a) Poutní kostel Pany Marie Pomocné u Zlatých Hor 

Mezi městem Zlaté Hory a obcí Heřmanovice se rozkládá masív Příčné 
hory, členěný krátkými, ale hluboce zařezanými údolími. Celý horský masív je 
pokryt rozsáhlými a hlubokými lesy a z dob dřívější hornické činnosti i mnoha 
opuštěnými štolami. Není proto divu, že ve válečných dobách se zde ukrývali 
obyvatelé blízkých Zlatých Hor ve strachu o svůj život či dokonce majetek 
(Hubáček, 2001). 

Počátky tohoto oblíbeného poutního místa sahají do dob třicetileté války. 
V roce 1647 bylo město Zlaté Hory obsazeno Švédskými vojsky a obyvatelé města 
se ze strachu ukryli v horách a lesích. V tuto dobu se v lese ukryla i Anna 
Tannheiserová, jenž byla ve vysokém stupni těhotenství. Anna, ukrytá v lese, se 
modlila k Panně Marii a zde také porodila sama syna Martina. Její syn se po 
letech stal radním města Prudnik. Než zemřel, požádal svou dceru Dorotu, aby 
místo jeho narození označila svatým obrázkem. Jeho dcera tehdy nechala 
u malíře Šimona Schwarzera namalovat kopii slavného díla Madony Pasovské, 
původně od Lucase Cranacha. Tento obraz byl poté zavěšen na jedli, pod kterou 
se její otec narodil. 

Obraz, jenž prý v sobě uchovával uzdravující moc, záhy přivedl na místo 
věřící. Zde byla posléze vybudována kaple, v první polovině 19. století nahrazena 
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zděným kostelem. Během času zde byla zřízena křížová cesta, kaple sv. Anny 
a sv. Marty, lurdská jeskyně. 

Místo se stalo velmi populárním a v době před druhou světovou válkou 
ročně pojalo téměř sto tisíc poutníků. Poté byla zlatá éra kostela porušena, místo 
začalo chátrat a od roku 1955 byl na něj pod záminkou důlních prací zakázán 
vstup. Pokus o obnovu poutního místa nastal až v roce 1968, bohužel byl 
přerušen díky invazi ruských vojsk. V listopadu roku 1973 byl kostel nadobro 
odstřelen. 

Nově vystavený poutní areál je dílem olomouckého architekta Tomáše 
Černouška. Stavět se začal v dubnu roku 1990, kdy papež Jan Pavel II posvětil na 
Velehradě základní chrámový kámen. Stavba byla financována zlatohorskými 
rodáky z různých zemí Evropy. Nové poutní místo vysvětil olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner dne 23.9.1995 (Ondřej, 2007). 

 
b) Biskupská kupa 

Název Biskupská kupa je odvozen od tvaru hory o nadmořské výšce 889 m 
vystupující z nyrské roviny, která z dálky připomíná biskupskou mitru či snad také 
proto, že z jejího vrcholku lze v kruhovém výhledu spatřit podstatnou část 
vratislavského biskupství. 

První myšlenka o postavení pozorovacího bodu na vrcholku této hory se 
zrodila po výstupu na Biskupskou kupu samotným rakouským císařem Josefem II. 
v roce 1766. S původní myšlenkou postavit rozhlednu přišli členové zlatohorské 
sekce turistického spolku MSSGV (Mährisch - Schlesischer Sudetengebirgsverein, 
česky Moravsko - slezský sudetský horský spolek), který vznikl v Jeseníku dne 
26.4.1881. Zlatohorská sekce tohoto turistického klubu započala svou činnost 
18.5.1882 a pro svou nečinnost se až do roku 1889 stala cílem ostré kritiky. 
Rozhodnutí o postavení pyramidové rozhledny bylo zlatohorským spolkem 
jednoznačně přijato již v roce 1884. Zajímavostí je, že ačkoliv stavební práce 
započaly v dubnu roku 1885 a dokončeny byly v červnu téhož roku, rozhledna byla 
veřejnosti slavnostně představena až 9.7.1890. 

Pyramidová rozhledna tvaru komolého jehlanu čítala 6 pater o celkové 
výšce 13 m. Jištění rozhledny bylo řešeno 4 ocelovými lany, ukotvenými na 
statných stromech. Stavba bohužel přečkala pouze 6 let. Zřítila se na jaře roku 
1896 po poškození silnými větry z roku 1895. Téhož roku je po nesnázích 
s dřevěnou pyramidou přijato rozhodnutí postavit novou, 20 m vysokou zděnou 
rozhlednu s náklady 9.200 korun (Sotiris, 2004). 

Stavba byla realizována pod vedením janovického stavitele Wernera podle 
plánu architekta Josefa Planitta. Materiál byl dodáván majitelem pily p. Hoffmanem 
a kameníkem Wilhelmem Fösterem ze Zlatých Hor jako dar. 

Zděná rozhledna válcovitého tvaru byla dostavěna roku 1898 a je tak 
nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Slavnostní otevření proběhlo 16.8.1898 
u příležitosti 50. let vlády Františka Josefa I., a proto také nesla na jeho počest 
jméno - Rozhledna císaře Františka Josefa I. 
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Ve svízelné době 1. světové války zájem o turistiku opadal. V průběhu obou 
světových válek rozhlednu obsadila vojska a sloužila převážně jako pozorovatelna 
průletů letadel. Válkou částečně poničená budova byla generálně zrekonstruována 
roku 1965 komunálními službami Zlatých Hor a od roku 1966 sloužila jako 
televizní převaděč. Z tohoto důvodu byla veřejnosti zcela uzavřena. Po roce 1898 
získal televizní převaděč nový stožár, čímž rozhledna ztratila svůj dosavadní 
význam. Proto se město Zlaté Hory v roce 1996 ujalo oprav schodiště i omítek 
s cílem vrátit rozhledně její původní funkci. Biskupská kupa byla znovu otevřena 
dne 3.8.1988 ke stému výročí svého postavení (Internet 21). 

Ve vzdálenosti 300 m od rozhledny stával také honosný horský hotel 
Rudolfův dům (Rudolfsheim). Jeho trosky nalezneme v blízkosti televizního 
převaděče, vydáme-li se k rozhledně z Petrových bud. Dnes zde stojí také 
turistická informační tabule s popisem a fotografiemi budovy z dob její největší 
slávy. 

Nápad vystavět na tomto hojně turisticky navštěvovaném místě hostinec se 
zrodil v hlavě petrovického radního Franze Rudolfa z Petrovic koncem 19. století. 
Po udělení koncese k hostinské i výčepní činnosti zde vyrostla v srpnu roku 1892 
skromná stavba. Když sešlo z původní myšlenky postavit bufet přímo v přízemí 
rozhledny, chopil se své příležitosti p. Rudolf otevřením provizorního stánku 
s nápoji a studenými pokrmy dne 14.5.1893. V tutéž dobu zahájil stavbu 
skromného hostince s podezdívkou o rozměrech 10x15 m, na kterých postupně 
vyrostla dřevěná přízemní budova, sloužící jak k občerstvení, tak k přespání 
turistů. 

Hostinec byl otevřen 6.8.1893, posléze byla přistavěna díky impozantnímu 
výhledu také zastřešená veranda (Internet 22). 

Roku 1927 byl hostinec přestavěn na moderní horský hotel s dalšími 
18 hostinskými pokoji. V téže době k hotelu patřila i rozhledna. Po roce 1945 
nastaly pro hotel těžké časy. Jeho posledním majitelem byla zlatohorská textilka 
Arandar, která jej zakoupila po roce 1948 k rekreačním účelům zaměstnanců. 
Později byl hotel zbourán po nařízení ministerstva, jenž nařídilo zničení všech 
podobných zařízení, stojících méně než 50 m od hranic (Internet 23). 

Za zmínku stojí také další památka, nacházející se na hoře Biskupská kupa. 
Málokdo již dnes ví, že na severním svahu hory kdysi stál přibližně v 660 m 
nadmořské výšky hrad Leuchtenštejn, situován po levé straně od kopce 
sv. Rocha. Bohužel cesta k troskám hradu je velmi obtížná, vede z obcí Pertovice 
a Rožmitál s prudkým stoupáním, doporučuje se tudíž jen zdatným turistům. 

Přibližný popis hradu podává zlatohorský historik dr. Herbert Weinelt, který 
zakreslil roku 1936 oválný hradební pahorek o průměrech 50 a 35 m. Hrad byl 
vybudován z devonské břidlice. Do dnešní doby se na jižní straně zachoval pouze 
sutinový kužel bývalé věže s šířkou úctyhodných 9 m. Uvnitř se nachází dobře 
zachovalá 4 m hluboká šachta o průměru 2 m, vystavěná precizní kamenickou 
prací. Na dně šachty je možné vysledovat únikovou chodbu, která je popsaná do 
délky 6 m. Svažité zbytky břidlicových zdí, ležících volně kolem, drží po staletí 
pohromadě kvalitní tvrdá malta. 
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Bohužel zůstává neznámé století, kdy byl hrad postaven díky nedostatků 
písemných pramenů. Mezi historiky převládá názor, že byl hrad vybudován 
vratislavským biskupem jako hraniční střežící hrad v první polovině 13. století. 
Tuto teorii potvrzují i keramické a kovové nálezy z okolí hradu, datované převážně 
do 13. století, méně pak ze 14. století a velmi nepravděpodobně také z 15. století. 
Předpokládané rozboření hradu odstřelem nastalo kolem roku 1500 nově 
vynalezeným černým prachem (Hubáček, 2001). 

 
c) Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách 

Velkolepá trojlodní stavba se třemi věžemi v barokním stylu se hrdě tyčí 
nad historickým jádrem města. Kostel stojí na místě dřívějšího dřevěného 
jednolodního  kostelíku s jednou věží, zasvěceného sv. Valentinu a sv. Acháci. 
Díky nedostatku písemných zpráv bohužel není znám přesný letopočet výstavby 
farního kostela. První písemné zmínky nepřímého charakteru pochází z let 
1339 - 1377, zmiňující trojlodní raně gotickou budovu, ovlivněnou pozdějšími 
úpravami. Když byl rozbořen hrad Edelštejn, získal kostel po roce 1467 i opevnění 
(Internet 24). 

Nejrozsáhlejší stavební změny budovu postihly po požáru města ze dne 
17.7.1699, kdy kostelu shořela kompletně celá střecha, 5 oltářů i varhany. Požár 
zcela roztavil i zvon, dle kroniky padl požáru za oběť také 400 let starý krucifix. Při 
rekonstrukci a přestavbě v barokním stylu byly užity zbytky zdí, do průčelí na 
severní straně byly přistavěny 2 věže, třetí věž na jižní straně byla spojena se 
zdivem presbytáře. Dodnes zachovaná hrubá stavba byla dokončena ještě za 
působení faráře Balthasara Chrisostoma Hauschilda v letech 1672 - 1702. Kostel 
byl zcela dokončen a vysvěcen dalším farářem v řadě Johannem Antonem 
Hoppem v roce 1708. Na přání zlatohorských věřících byl dne 12.9.1729 do 
kostela přenesen z dřevěné kapličky Panny Marie Pomocné obraz Panny Marie 
s dítětem, kopie Lucase Cranacha z Pasova, jenž ztvárnil malíř Schwarzer 
z polského Prudniku. Obraz byl vsazen do pozlaceného rámu. Zlato k pozlacení 
dodaly zlatohorské doly (Sotiris, 2004). 

Další požár kostel postihl dne 21.3.1833, kdy vyhořel hlavní oltář, ale obraz 
P. Marie byl naštěstí před ohněm zachráněn. Děkan Filipp Dittrich nechal postavit 
nový oltář z bohatých darů věřících ještě 4. října téhož roku. Řezbář Bernard 
Kutzer z Horního Údolí zhotovil bezchybně mimo jiné i více než 2 m vysoké sochy 
sv. Ambrože, sv. Acháce, sv. Augustina, sv. Jeronyma, sv. Řehoře a sv. Valentina. 
Interiér vyzdobili nádhernými malbami na stěnách malíři Franz Templer a Emil 
Brendl. 

Ani v pozdějších letech nebyl kostel ušetřen rozmarům počasí. Některé 
části oltáře včetně rámu mariánského obrazu byly poškozeny bleskem při povodni 
v noci ze dne 17. na 18. července 1870. O deset let později, 15. srpna odpoledne, 
udeřil do kostela opět blesk a poškodil ciferník hodin a přední zeď. Všechny 
nedostatky byly rychle zažehnány pohotovými opravami. Do kostela byly 
instalovány roku 1896 nové krnovské Riegrovy varhany. Poslední větší úpravy 
kostela proběhly pod vedením děkana Vincence Braunera, který nechal v kostele 
položit barevnou podlahu z umělého mramoru a byly zakoupeny nové kostelní 
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lavice. Rovněž nechal postavit nové boční oltáře a zavedl do kostela elektrické 
osvětlení (Hubáček, 2001). 

 
d) Kaple sv. Rocha 

Tato drobná sakrální stavba se tyčí na vrchu dnes nazývaném Rochus 
v popředí Biskupské kupy nad Zlatými Horami. Historie kaple sv. Rocha se začala 
psát v době třicetileté války a s krutými morovými epidemiemi, které sužovaly 
město v letech 1632 - 1633. Veškerá iniciativa vzešla z myšlenky tehdejšího faráře 
Martina Aloise Bergera, jenž vyzýval občany, ať se v motlitbách obracejí na 
ochránce proti moru - sv. Rocha. Nakonec bylo rozhodnuto, že skončí-li mor, bude 
na kopci, tehdy označovaném jako Kamenná hora, postavena kaple. Motlitby 
občanů města byly skutečně vyslyšeny - mor ve městě ustal. 

Po usnesení magistrátu z roku 1634 začala veřejná sbírka ke stavbě kaple, 
zasvěcené tomuto světci. Bohužel nebyl vybrán dostatečný obnos potřebný 
k započetí stavby. Následné sbírky byly přerušeny vpády švédských vojsk v letech 
1642 a 1647. V roce 1655 ve městě opět udeřil mor, který připomenul původní 
myšlenku a stavba byla zahájena v roce 1661 po povolení biskupské konzistoře ve 
Vratislavi (Internet 25). 

Po vykopání základů horníky provedl stavbu zdí biskupský dvorní zedník 
Melchior Werner z Nisy. Střecha byla postavena až v roce 1664 dvorním 
biskupským truhlářem Martinem Schmidtem z Nisy. Ještě téhož roku dne 18.12. 
byla na věžičku usazena makovice. Roku 1666 byla kaple dostavěna i vysvěcena. 

V době prusko - rakouských válek v 18. století se díky své strategické 
poloze stal vrch sv. Rocha dějištěm válečných sporů. Rakušané zde pod vedením 
generála de Villa zvítězili 30.4.1759. Bohužel, dne 17.11. téhož roku, byli poraženi 
pruským vojskem. Při zbrklém ústupu zapálili Rakušané stan, z něhož se oheň 
přenesl na kapličku, která vyhořela až na základní zdivo. Na opravu se využilo 
peněz ze sbírky mezi občany. Kaplička byla rozšířena o 9 loktů (5,2 m) 
a slavnostně vysvěcena 11.8.1769 arciknězem Johanem Viewigem. 

O více než sto let později zažil vrcholek sv. Rochuje opět válečný ryk, a to 
v letech 1778 - 1779 v tzv. bramborové válce. Tato bitva však byla plně v režii 
rakouských vojsk, která zvítězila s minimálními ztrátami na životech. Výjev z bitvy 
byl umístěn na stěně nad kůrem, který si můžeme prohlédnout i dnes. Zajímavostí 
je, že jedna z dělostřeleckých koulí pronikla dovnitř kaple, kde byla dlouhou dobu 
uchovávána a nyní je vystavena ve zlatohorském muzeu. 

Opravy kaple probíhaly v letech 1818, 1886 a v roce 1955 farářem 
p. Kliszem. Poslední oprava byla provedena ze státní dotace 150.000 Kč v roce 
1992, kdy bylo nezbytné střechu v havarijním stavu zajistit. Roku 1999 nechal 
Klub vojenské historie Zlatých Hor umístit na fasádu kaple vedle vchodu pamětní 
desku, jako památku na všechny vojáky padlé v prusko - rakouských válkách. 

V současnosti je kaple uzavřena veřejnosti. Kolem kaple vedle také křížová 
cesta, z nichž jsou bohužel pouze 4 místa v dobrém stavu (Internet 26). 
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e) Kaple sv. Trojice 
Historie této drobné zděné sakrální stavby sahá až do poloviny 17. století, 

kdy roku 1633 ve Zlatých Horách začal řádit mor. Ve strachu z nákazy bylo 
nezbytné oběti moru pohřbívat nikoli na městském hřbitově, jak bylo zvykem, ale 
až daleko za městskými branami, kde dříve stával morový sloup. Když epidemie 
moru ustala, morový sloup byl zbourán a na jeho místě vyrostla kaple, zapsaná do 
pozemkové knihy města, spravovaná majiteli nedaleké pily s kovárnou. 

Roku 1930 bylo zjištěno závažné poškození kaple podmáčením, v jehož 
důsledku bylo rozhodnuto o stržení stavby. Nová kaple zde byla postavena ještě 
téhož roku. Své jméno získala dle obrazu Nejsvětější Trojice, umístěném nad 
vchodovými dveřmi (Internet 27). 

 
f) Špitální kostel sv. Kříže 

Kostel snadno najdeme na severním okraji města po pravé straně od státní 
silnice směřující do Polska v místě, kdysi označovaném jako Dolní předměstí. 
Budova v barokním slohu s nezaměnitelnými prvky tzv. slezského baroka stojí 
v místě bývalé kaple z roku 1687, jenž byla zdevastována ohněm z rukou 
pruských vojáků roku 1741 v době rakousko - pruských válek (Internet 28). 

Základní kámen k výstavbě nového, tentokrát kamenného kostela, byl 
položen roku 1766 knížecím biskupem hrabětem Phillipem Gotthardem von 
Schaffgotsch, který jej také slavnostně dne 6.9.1772 vysvětil. Stavba se osvědčila 
znamenitě, vždyť první opravy na ni byly provedeny až v roce 1888. Hlavní oltář 
sv. Kříže, vyroben známými řezbáři Raimundem a Rafaelem Kutzerovými 
z Horního Údolí, zde byl přenesen z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Přívlastek „špitální“ získal kostel roku 1864, kdy k němu byla směrem do 
města přistavěna budova sloužící jako nemocnice a útulek pro staré místní občany 
zároveň. O chod kostela, nemocnice i chudobince, stojícího naproti kostelu, se 
vzorně staraly sestry z řádu boromejek až do roku 1945 (Hubáček, 2001). 

 
g) Lesní ruský hřbitov na Rejvízu 

Hřbitov se nachází uprostřed lesů na severním úpatí Orlíku, najít jej 
můžeme poměrně snadno, následujeme-li žlutou turistickou značku. Za druhé 
světové války zde byl vybudován zajatecký tábor, kde němečtí nacisté drželi 
polské a ruské zajatce, na sklonku války dokonce i anglické a francouzské letce. 
Na území Jeseníků se nacházely zajatecké tábory také v Bělé pod Pradědem, 
v Dolním Údolí, na Drakově a ve Vidlích u Vrbna pod Pradědem. 

Do rejvízkého tábora byli první zajatci z řad Rudé armády přivezeni na 
podzim roku 1941. Díky téměř dvojnásobnému obsazení tábora a špatným 
životním podmínkám mezi zajatci velmi rychle propukl tyfus. Hroby padlých vojáků 
byly rozesety po okolních lesích, označeny smrkovým či březovým křížem se 
jménem, datem narození a úmrtí zemřelého. 

Úsilím národních výborů měst Vrbna pod Pradědem a Zlatých Hor byly 
všechny ostatky vyzvednuty a uloženy na novém hřbitově ruských zajatců v roce 
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1948. V roce 1975 byl realizován projekt architekta Pražáka k celkovému 
přebudování hřbitova v parkové úpravě s téměř 5 m vysokým sloupem z růžového 
albánského mramoru, který byl strhnut po sametové revoluci v letech 1989 - 1990. 

Stávající podobu ruského hřbitova udal p. Sotiris Joanidis svým návrhem při 
rekonstrukci v říjnu roku 1999. Pomníky jsou tvořeny přírodně tvarovanými 
valouny se středověkou symbolikou smírčích kamenů. Mohylu ztvárňuje více než 
3 t vážící valoun zdobený pěticípou hvězdou, pod níž je umístěn nápis: „Bojovali 
za nás, ať spí.“ Hřbitov je zapsán na seznamu kulturních památek ČR (Sotiris, 
2004). 

 
h) Hrad Edelštejn 

Mezi Zlatými Horami a Heřmanovicemi se vzpíná k nebi dlouhý hřeben 
Příčného vrchu, kde na jednom z výběžků leží v nadmořské výšce 695 m 
zřícenina gotického hradu Edelštejna. 

Střežící funkce hradu se uplatnila v dozírání nad doly těžícími zlato, ale 
také nad důležitou cestou z Vratislavi přes Nisu, Hlucholazy na Bruntál a pak dále 
na Moravu (Internet 29). 

V současnosti zcela stromy zarostlé hradní jádro mělo nepravidelný 
lichoběžníkovitý tvar, dlouhý 120 m a široký 65 m. V rohu tohoto lichoběžníku byly 
hradby zesíleny baštou. Hradní areál byl rozdělen na dvě nestejně velké části 
mělkým příkopem. Hlavní opevnění s tyčící se válcovou věží o průměru 7 m 
bychom našli v západní části hradu. V blízkosti dnes již silně pobořené věže bylo 
možno ještě v minulém století vysledovat stopy po studni. Obytné budovy přiléhaly 
k hradební zdi, zatímco hospodářské budovy byly umístěny v chaběji opevněné 
části hradu. V hlavní západní straně budovy byl pravděpodobně zasazen vstup do 
hradu (Internet 30). 

Počátky, stejně jako stavitelé hradu, zůstávají utajeny díky nedostatku 
písemných zpráv. První zmínka o Edelštejnu pochází z roku 1281, kdy jej kníže 
Mikuláš Opavský předal Tomáši II. - biskupu vratislavskému jako odškodnění za 
útrapy způsobené Otou z Linavy a jeho bratry, kteří jej vlastnili. Spor o jesenické 
majetky pokračoval i nadále mezi Tomášem II. a vratislavským knížetem 
Jindřichem IV., který se násilím zmocnil v roce 1285 Edelštejnu, jenž byl hlavním 
terčem jejich svárů. Nutno zmínit, že hrad, jež nikdy nebyl vratislavskému 
biskupství navrácen, spadal pod opavské knížectví až do roku 1440. Oblastí roku 
1428 táhli husité, ovšem Edelštejn se dobýt nepokusili. Zadlužený opavský kníže 
Václav hrad prodal opolsko-hlohovskému knížeti Bolkovi, který hrad po požáru 
v roce 1455 nechal zrekonstruovat a navrch mohutně opevnit. Po Bolkově smrti 
hrad velmi rychle měnil majitele až do roku 1465, kdy byl přenechán českému králi 
Jiřímu z Poděbrad. Hrad poté spravoval Jan ze Žerotína, který ovšem městu 
Vratislavi zle škodil. Dne 13.7.1467 měšťané pod vedením vratislavského biskupa 
Jošta z Rožmberka na hrad znenadání zaútočili a dobyli jej. Edelštejn nechal 
biskup zcela rozmetat z obavy, aby se tato pevnost opět nestala sídlem stoupenců 
krále Jiřího (Internet 31). 
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i) Hrad Quinburg 
Skromné zbytky strážícího hradu z přelomu 13. a 14. století najdeme mezi 

Zlatými Horami a Vrbnem pod Pradědem. Quinburg je pustý již od 14. století, kdy 
ztratil svou funkci ochránce zemské stezky. Celodenní, velmi fyzicky náročná túra 
k troskám hradu, vede překrásnou horskou přírodou, jelikož se tyčil na strmých 
Sokolích skalách nad údolím Černé Opavy. Nejschůdnější cesta sem vede 
z opuštěné osady Drakov, nacházející se mezi Rejvízem a Vrbnem pod Pradědem 
(Internet 32). 

Quinburg vznikl obdobně jako jeho hlavní sok Kobrštejn ve druhé polovině 
13. století. Hrady tenkrát stály proti sobě na hranicích dvou států - Kobrštejn patřil 
k Polsku, zatímco Quinburg spadal pod Moravu. Dodnes však není rozluštěno 
tajemství, který z hradů vznikl jako první a podnítil stavbu toho druhého. Dle dříve 
datovaných archeologických nálezů lze usuzovat, že moravský Quinburg byl 
vybudován dříve. Výstavba tohoto hradu byla podnícena nutností chránit sídlo 
Gesenek (dnešní Vrbno pod Pradědem) na soutoku Bílé, Černé a Střední Opavy. 

První nálezy z okolí hradu známe již z 19. století - část koňské výstroje 
i hliněné nádoby. Dále je nutné se zmínit o kamenném přeslenu, železných 
šipkách do střel kuší a luků, střepech z džbánů, hrnců (Internet 33). 

 
j) Kostel v Horním Údolí 

Předchůdcem dnešního kostela byla nejdříve horníky vystavěná dřevěná 
kaple z roku 1632. Poté byl na místě kaple v roce 1680 vybudován dřevěný kostel. 
Základní kámen ke kostelu, jak jej známe dnes, byl položen 25.4.1886. Stavební 
mistr Schwarzer z Javorníku ke stavbě použil kámen z Příčné hory a z lomu 
v Širokém Brodě. Varhany pocházely z krnovské firmy Rieger, zvony poté ze 
Simerinku nedaleko Vídně. Řezbář Raimund Kutzer se syny zhotovil hlavní oltář 
včetně dalšího zařízení kostela. Nástěnné reliéfy jsou dílem uznávaných malířů 
Tempera a Brendla. Kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli byl dokončen dne 
18.10.1888 (Sotiris, 2004). 

Za zmínku stojí také pískovcová socha sv. Floriána stojící před kostelem se 
hřbitovem, zhotovená v roce 1875 bratry Kutzerovými z Horního Údolí. Tato socha 
byla vyhlášena kulturní památkou roku 1995 (Internet 34). 

V Horním Údolí se také nachází řada kapliček. Na místě dřevěné kaple 
začal roku 1819 stavět Johann Laske se synem Aloisem kapli sv. Anny, tentokrát 
z pevného materiálu. Dostavění kaple se datuje k 2. červenci 1820. Poté byla roku 
1902 vystavěna kaple sv. Marty. Kaple sv. Dolores a Dušičková kaple byly 
zhotoveny až po roce 1906. Všechny tyto kapličky byly poutními místy, 
dekorované řezbářskými výrobky rodiny Kutzerových (Hubáček, 2001). 

 
k) Filiální kostel v Dolním Údolí 

Vratislavský biskup zde dovolil postavit dřevěnou kapličku z obecních 
nákladů již roku 1770. Kaplička zasvěcena sv. Acháci však byla zhotovena až 
v roce 1819. Hornoúdolské varhany sem byly dopraveny roku 1888. Dřevěnou 
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kapli v roce 1903 podemlela povodeň a byla označena za neopravitelnou v roce 
1911. Nový obecní kostel, posvěcen rovněž jménem sv. Acháce, byl zbudován již 
roku 1912 a stará dřevěná kaple byla stržena. Nový oltář věnoval kostelu Emil 
Banert roku 1920. Interiér byl vyzdoben malbami Emila Brendla v roce 1925 
(Sotiris, 2004). 

Před kostelem v roce 1923 vyrostl pomník, připomínající smrt 28 osob 
z této obce během 1. světové války. Bohužel po roce 1945 byl zbourán. Iniciativní 
činností příznivců sochařských děl na Jesenicku a města Zlaté Hory byl v roce 
2007 postaven pomník zcela nový, vysvěcený na Den veteránů roku 2008 
(Internet 35). 

 
l) Hrad Kobrštejn 

Interesantní zřícenina Kobrštejna se nachází v nadmořské výšce 912 m 
nedaleko Zámeckého vrchu (934 m) nad údolím řeky Černé Opavy. Trosky 
bývalého strážícího hradu jsou umístěny na těžce přístupných skaliscích, proto se 
výšlap k hradu nedoporučuje starším lidem či rodinám s dětmi. Na hrad je možné 
se vydat kratší cestou z Horního Údolí či cestou delší z Rejvízu. V obou případech 
turisty k troskám dovede modrá turistická značka. Již z dálky lze pozorovat vysoký 
střep zachovalé válcové věže (Internet 36). 

Mezi archeologickými nálezy z Kobrštejna převládají zlomky keramiky, 
jejichž převážná většina je uložena v Bruntálském muzeu. Dále zde bylo objeveno 
sklo, struska, bronzový plech a hrací kostka s datováním nálezů do 14. -
 15. století. Ve Slezském muzeu v Opavě byly uloženy nálezy archeologa Titzeho 
z let 1940 - 1942. Jesenické muzeum pak čítá pouze 2 kobrštejnské železné 
exponáty (Sotiris, 2004). 

S jistotu neznáme jméno zakladatele hradu, ale jako nejpravděpodobnější 
osobnost je jeví díky archeologickým nálezům ze 13. století slezský kníže Bolek 
Svídnický, jenž po roce 1290 v okolí prosazoval mocenské zájmy slezského rodu 
Piastovců. Poté připadl Kobrštejn opavskému vévodovi Mikuláši II., který vydal 
příkaz k rozšíření a opravě hradu. Když roku 1365 Mikuláš II. zemřel, nastalo 
dělení Opavska mezi jeho 4 syny. Kobrštejn získal Přemek I. Z historie také víme, 
že hrad nebyl napadnut během husitského tažení do Slezska v zimě roku 1428. 
Bohužel již v těchto datech se názory historiků liší a o dalším osudu hradu nevíme 
zhola nic (Internet 37). 

4.3 Významné přírodní prvky 
a) Rejvíz 

Počátky osidlování této oblasti sahají do poloviny 18. století, kdy na louky 
této náhorní roviny začali vyhánět svá stáda dobytka obyvatelé Dolního a Horního 
Údolí za roční poplatek 8 zlatých. Roku 1768 zde zakoupil pozemek vládní rada 
Beer Edler z Beerenbergu. Na významné tehdejší cestě přes Jeseník do Krnova, 
Opavy i Olomouce postavil dům i s chlévy. Případní cestující se tudíž mohli ukrýt 
před nepříznivým počasím. Po čase byly přistaveny další dva domy, jenž Beer 



Michaela Hrabcová : Turistické trasy odrážející historii regionu Zlaté Hory 

2010 25 

Edler pronajal svým známým. Za velmi krátkou dobou se zde začali usazovat lidé 
z Moravy, Čech i polského Klodska a v roce 1808 místní osada čítala již 61 domů. 

Rovněž z hlediska cestovního ruchu byl Rejvíz vyhledávaným místem, jak 
dokazují záznamy z roku 1909, které uvádějí 90 letních hostů. K občerstvení 
turistů sloužily 3 hospody. Nejznámější z nich „U Jezerního pastýře“ je dochována 
dodnes včetně tradičních vyřezávaných židlí s obličeji místních štamgastů, jakožto 
dílo majitele hospody Alfreda Braunera. Další dva hostince se nazývaly 
„U Tetřívka“ a „Na Šoltéství“. 

Návštěvníky Rejvízu by mohl také zaujmout malý kamenný kostelíček. Je 
dlouhý 20 m, 9 m široký a dosahuje výšky 5,5 m. Stavba byla započata 20.6.1808 
položením základního kamene. Dne 24.9.1809 byl kostelík dokončen i vysvěcen. 
Hlavní oltář je dílem řezbáře Bernharda Kutzera z Horního Údolí a pochází 
z 20. let 19. století. Malbami Konráda Assmana byl interiér vyzdoben roku 1904. 
Přilehlý hřbitov byl založen rok po dostavbě kostela (Hubáček, 2001). 

Z turistického hlediska nejvýznamnější bod tvoří Státní přírodní rezervace 
Rejvíz - největší vrchovištní rašeliniště Slezska, vyhlášená 16.6.1955 na celkové 
ploše 273,97 ha. Novější příloha č.4 vyhlášky č.6/1991 Sb. uvádí výměru 
331,29 ha a rovněž udává i výměru ochranného pásma o rozloze 65,34 ha. 
Úkolem rezervace je ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy 
rostlin a živočichů. 

Z vzácných druhů fauny můžeme uvést žluťáska borůvkového, myšici lesní, 
nejrůznější druhy vážek. Flóra zahrnuje i takové unikáty, jako je blatnice bahenní, 
rostantka okrouhlolistá či rojovník bahenní (Sotiris, 2004). 

Návštěvníky zajisté láká především Velké mechové jezírko. Najdeme zde 
také Malé mechové jezírko, k němuž ovšem není přístup umožněn. Zvláštností 
Velkého mechového jezírka je to, že v podstatě nemá ani přítok ani odtok. 
Způsobují to močály kolem jezírka, plnící stejnou úlohu jako houba - hromadí 
srážky. Prosakující srážková voda v tomto místě utváří pramen Černé Opavy. 
Pojmenování získala dle charakteristického zabarvení a teče východně od řeky 
Odry. 

Turisté mají k Velkému mechovému jezírku snadný přístup. Cestou se 
mohou zastavit u pomníku obětí 1. světové války, a poté pohodlně navázat na 
haťový chodník, jenž začíná u chaty ochranářů této oblasti, vybudované v roce 
1978. Místní haťový chodník není žádnou moderní vymožeností, vždyť první 
dřevěný chodník zde byl položen již v roce 1870 (Growka, 2008). 

 
b) Památné kaštany u kostela Nanebevzetí Panny Marie 

Stáří těchto tří kaštanů se odhaduje na 70 - 80 let. Jsou to jedni z největších 
zástupců druhu jírovec maďal v regionu. Ačkoliv jsou dnes stromy napadeny 
škůdcem - klíněnkou jírovcovou, jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu. 
Stromy sahají do výšky 19 m s obvody kmenů 248, 351 a 378 cm (Internet 38). 
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5 Turistické trasy 
Ve své první části kapitola přináší pohled na některé ze stávajících 

turistických tras nebo lépe řečeno naučných stezek v okolí města Zlaté Hory. Pro 
ukázku jsem vybrala čtyři naučné stezky věnované jak kulturním a technickým 
památkám, tak také přírodním celkům. Jmenovitě jde o trasy: 

 Naučná stezka Rejvíz, 
 Naučná stezka Údolí ztracených štol, 
 Zlatohorská hornická naučná stezka, 
 Údolská hornická naučná stezka. 

Možností výletů je již v současné době celá řada, ať již turistických nebo 
cykloturistických, ale jejich úplný výčet není vzhledem k rozsahu práce možný. 

Druhou částí kapitoly je návrh tras nových. Mou snahou bylo uspořádat 
jejich obsah tak, aby je bylo možno jednoznačně doporučit pro určitou skupinu 
návštěvníků podle jejich obtížnosti. 

5.1 Stávající turistické trasy - přehled a hodnocení 
a) Naučná stezka Rejvíz 

Naučná stezka Rejvíz o celkové délce cca 3 km vede od penzionu Rejvíz 
povětšinou haťovým chodníkem až k Velkému mechovému jezírku po bílozelené 
turistické značce a je vhodně doplněna pěti informačními tabulemi (Sotiris, 2004). 

Z mého pohledu je trasa vhodná také pro rodiče s dětmi pro svou 
nenáročnost. Stezka vede lesem s možností sledování zajímavých druhů rostlin 
i živočichů. Jediné doporučení z mé strany je vzít si s sebou pro jistotu nějaký 
oděv na přioblečení, jelikož v lese, kterým stezka vede k jezírku, je minimum 
slunečního svitu a v kombinaci s okolními mokřady je klima v oblasti chladnější. 

 
b) Naučná stezka Údolí ztracených štol 

Stezka leží mezi Zlatými Horami a Ondřejovicemi v údolí říčky Olešnice, 
která již miliony let ukládá zlato do svých náplavů. Snad právě proto zde byl 
vybudován Hornický skanzen se Zlatorudnými mlýny a sruby. 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. Naučná stezka o délce 2,5 km obsahuje 11 zastavení 
doplněných následujícími informačními tabulemi: 

1. Vstupní tabule 1 
2. Geologie lokality 
3. O původu zlata 
4. Vstupní tabule 2 
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5. Informace o údolí 
6. Zdejší příroda 
7. Mapka zlatohorského podzemí 
8. Úprava zlaté rudy 
9. Vlastnosti zlata 

10. Místo, kde voda teče do kopce 
11. Rýžoviště zlata 

 
Převzato z: (Internet 39) 
Osobně mohu tuto naučnou stezku pouze pochválit. Již po příchodu 

ke zlatokopeckým srubům máte pocit, že se nacházíte o několik století nazpět. 
Ve srubu nebo při pěkném počasí na venkovním posezení se můžete občerstvit či 
nabrat síly. Je zde zřízena malá lanová dráha pro děti, které navíc také jistě ocení 
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži rýžování zlata v jednom z připravených sudů. 
Trasa pokračuje podél řeky Olešnice ke zlatorudným mlýnům, kde je 
návštěvníkům za malý poplatek předvedeno zařízení mlýna dokonce v chodu. 
Je zde vybudován také model středověké štoly. Celá trasa je koncipována tak, 
že dokáže zaujmout nejen dospělé, ale i ty nejmenší návštěvníky. 

 
c) Zlatohorská hornická naučná stezka 

Zlatohorská hornická naučná stezka s 15 stanovišti začíná a také končí 
u Informačního centra Zlaté Hory (viz mapa v příloze 2). Celková délky stezky činí 
16 km s převýšením 545 m. Je možné si také zvolit zkrácenou verzi stezky o délce 
11 km a převýšením 330 m. 

Podrobný popis trasy, stejně jako definice jednotlivých stanovišť, jsou pro 
svou obsáhlost uvedeny v příloze 3 této práce s tím, že na tomto místě uvedu 
pouze jejich výčet: 

 Zastavení č.1 - Jíloviště 
 Zastavení č.2 - Měděná štola (kulturní památka) 
 Zastavení č.3 - Důl Marie Pomocná IV. 
 Zastavení č.4 - Důl Marie Pomocná III. (kulturní památka) 
 Zastavení č.5 - Marie Pomocná I. (kulturní památka) 
 Zastavení č.6 - Velké pinky (kulturní památka) 
 Zastavení č.7 - Kunstschacht (kulturní památka) 
 Zastavení č.8 - Středověká úpravna (kulturní památka) 
 Zastavení č.9 - Olověná štola (kulturní památka) 
 Zastavení č.10 - Nová Hackelberská štola 
 Zastavení č.11 - Výrův kámen 
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 Zastavení č.12 - Hrad Edelštejn 
 Zastavení č.13 - Žebrácký potok 
 Zastavení č.14 - Rýžoviště 
 Zastavení č.15 - Měkké doly 

 
Jen podle počtu stanovišť, délky trasy a celkového převýšení je zřejmé, že 

se jedná o trasu časově i fyzicky velmi náročnou, což mohu potvrdit z vlastní 
zkušenosti. Proto bych ji nedoporučila pro osoby starší nebo osoby s horší 
fyzickou kondicí a také ji pro její obtížnost rozhodně nedoporučuji rodičům s dětmi. 
Občas hrozí bloudění terénem, zejména při zhoršeném stavu počasí. Tato 
turistická trasa je naopak vhodná pro osoby zainteresované v hornictví a geologii. 
Bez zájmu o tyto obory ztrácí stezka pro návštěvníky význam. 

 
d) Údolská hornická naučná stezka 

Údolská hornická stezka začíná u zastávky autobusu v Horním Údolí. 
Během 7 km nás trasa s převýšením 430 m provede nejvýznamnějším hornickým 
revírem Zlatohorska - Altenbergem (Starohořím). Trasa je složena z celkem 
20 zastavení a končí u zastávky autobusu v Dolním Údolí, odkud je možno se 
pohodlně dopravit do Zlatých Hor. Podobně jako v případě Zlatohorské hornické 
naučné stezky uvádím mapku trasy v příloze 2 a její podrobný itinerář v příloze 4 
s tím, že v této části jsou uvedena pouze významná stanoviště: 

 Zastavení č.1 - Železorudná dobývka 
 Zastavení č.2 - Ústí třetí dědičné štoly 
 Zastavení č.3 - Vodní mihadlové čerpadlo 
 Zastavení č.4 - Úpravna rud 
 Zastavení č.5 - Kaple sv. Anny a Marty 
 Zastavení č.6 - Althackelsberská dědičná štola (kulturní památka) 
 Zastavení č.7 - Světlík s obvalem (kulturní památka) 
 Zastavení č.8 - Jáma Ludervinkel (kulturní památka) 
 Zastavení č.9 - První dědičná štola (kulturní památka) 
 Zastavení č.10 - Jáma Bergmeister (kulturní památka) 
 Zastavení č.11 - Osada Erlitz (kulturní památka) 
 Zastavení č.12 - Středověké důlní pole (kulturní památka) 
 Zastavení č.13 - Jáma Kunstschacht  (kulturní památka) 
 Zastavení č.14 - Středověká úpravna (kulturní památka) 
 Zastavení č.15 - Olověná štola (kulturní památka) 
 Zastavení č.16 - Táborské skály 
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 Zastavení č.17 - Důl Melchior - Horní štola 
 Zastavení č.18 - Důl Melchior - Dolní Štola 
 Zastavení č.19 - Železnorudný důl Tobias 
 Zastavení č.20 - Hromadnice 

 
Podobně jako Zlatohorská hornická naučná stezka je i tato velmi obtížným 

turistickým oříškem, vedeným náročným terénem. Jestliže se však nezajímáte 
pouze o hornickou minulost Zlatohorska, pak je pro Vás tato trasa rozhodně 
vhodnější než trasa předchozí. Důvodem je převážně fakt, že je trasa kilometrově 
kratší a mimo významných hornických památek vás dovede také k památkám 
náboženským či středověké osadě. Jejich zastoupení však není tak významné, 
takže nejspokojenějšími návštěvníky jistě budou opět odborníci z řad geologů, lidé 
zajímající se o hornictví a jeho historii. 

Rodinám s dětmi trasu nedoporučuji, podobně jako lidem s horší fyzickou 
kondicí. Další nevýhodou je, že po celou cestu trasy nenajdete jediné místo 
vhodné k občerstvení, na což je nutné před startem pamatovat. Absolutně 
nedoporučuji trasu navštěvovat za zhoršené viditelnosti nebo nevlídného počasí. 

 

5.2 Návrh nových turistických tras různé obtížnosti 
Návrhem nových tras bych nechtěla říci, že současné naučné stezky jsou 

voleny nevhodně. Rozhodně si však myslím, že existuje ještě dost významných 
míst v okolí Zlatých Hor, kterých si tyto trasy nevšímají, ať už z důvodu toho, že 
nezapadají do daného konceptu nebo proto, že by prostě trasa byla velmi dlouhá. 
Dovolila jsem si tedy navrhnout dva turistické okruhy, které dle mého názoru tuto 
mezeru částečně vyplňují. 

 
a) Trasa č.1 

První navržená trasa začíná a také končí u Informačního centra Zlaté Hory. 
Celková délka trasy činí 13,5 km. Turistická trasa je střední obtížnosti, čímž je 
vhodná také pro rodiny s dětmi. Provede nás zajímavými místy a památkami 
zejména v okolí vrcholku Biskupské kupy (obr.3). 

 
 1. zastavení - Kaple sv. Rocha 

Drobná sakrální stavba tyčící se na vrcholku zvaném Rochus nad Zlatými 
Horami. Historie kaple sahá až do poloviny 17. století, kdy město sužovala nejen 
třicetiletá válka, ale také morové nákazy. V roce 1661 byla vystavěná kaple 
zasvěcená ochránci lidí od moru - sv. Rochovi. Více informací o kapli obsahuje 
kap.4.2 - Kulturní a náboženské památky. 
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 2. zastavení - Mnichův kámen 
Interesantní skalnatý útvar na úpatní Biskupské kupy, se kterým souvisí 

dávná pověst o souboji sedláka s čertem, kteří se rozhodli vést souboj, který 
z nich donese na svých bedrech výše velký kus balvanu. Mnich, jenž odpočíval 
v místech, kde dnes kameny leží si chystal přes noc živého kohouta na pečínku. 
Čert, který měl značný náskok se zalekl kohoutího kokrhání, že se již blíží svítání 
a značně polevil, čehož samozřejmě využil mladý sedlák. 

 
 3. zastavení - Rudolfsheim a Kříž smíření 

Rudolfsheim je již minulostí. Jednalo se o honosný horský hotel, jenž se 
začal stavět v roce 1893. V současné době o podobě hotelu návštěvníky informuje 
pouze informační tabule. Více informací o bývalém hotelu obsahuje kapitola 
Nejvýznamnější kulturní, přírodní a technické památky Zlatohorska. Nedaleko této 
informační tabule byl postaven Kříž smíření, symbol česko-polského přátelství. 

 
 4. zastavení- Rozhledna Biskupská kupa 

Zděná rozhledna válcovitého tvaru stojící na vrcholu hory Biskupská kupa 
ve nadmořské výšce 889m byla postavena roku 1898 na počest 50 let vlády 
Františka Josefa I., po kterém také původně nesla jméno. Současně je Biskupská 
kupa nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. 

Více informací o rozhledně obsahuje kapitola Nejvýznamnější kulturní, 
přírodní a technické památky Zlatohorska. 

 
 5. zastavení - Leuchenstejn 

Zřícenina hradu pocházející pravděpodobně ze 13. století. Trosky hradu 
leží na severním svahu hory Biskupské Kupy. Více informací o zřícenině obsahuje 
kapitola Nejvýznamnější kulturní, přírodní a technické památky Zlatohorska. 

 
 6. zastavení - Kaple sv. Antoníčka 

Kaplička byla vystavěna v roce 1781 sedláky jako poděkování císaři Josefu 
II. Za zrušení roboty. V blízkosti kaple se nacházel vydatní lesní pramen 
pojmenován Antoníčkův. Kaple byla bohužel pobořena v 50. letech 20. století. 

 
 7. zastavení - Kostel sv. Kříže 

Kostel barokního slohu stojící na severním okraji města v blízkosti hlavního 
tahu do Polska byl vystavěn v roce 1766 na místě bývalé kaple. V roce 1864 
dostal přívlastek špitální z důvodu přístavby nemocnice a chudobince směrem do 
města. Více informací o kostelu obsahuje kapitola Nejvýznamnější kulturní, 
přírodní a technické památky Zlatohorska. 

 



Michaela Hrabcová : Turistické trasy odrážející historii regionu Zlaté Hory 

2010 31 

 8. zastavení - Hřbitov ve Zlatých Horách 
Ačkoliv byl místní hřbitov založen roku 1897, nejstarší náhrobní deska 

pochází již z roku 1649. Nejzajímavější hrobka připomínající řecký chrám patří 
zakladateli kamenoprůmyslu ve Slezsku Albertu Försterovi (1832 - 1908). Jeho 
hrobka byla vyhlášena roku 1994 za kulturní památku. 

 
Navržený okruh odráží ve své podstatě skutečnost vzpomenutou v úvodu 

této kapitoly, že existují místa, na které stávající stezky zatím zapomínají. Osobně 
si myslím, že je veliká škoda, aby tak významné památky zde uvedené zůstaly 
opomenuty, zvážíme-li například, že rozhledna Biskupská kupa tvoří v současnosti 
charakteristický prvek, tyčící se nad městem Zlaté Hory. Stezka Vás pohodlně 
zavede z centra Zlatých Hor k památkám rozličného charakteru, nabízející 
nesporně lákavý zážitek z cesty. 

Trasu doporučuji pojmout jako celodenní výlet nejen rodinám s odrostlejšími 
dětmi, ale také by se mohla stát vynikajícím cílem pro školní výlety. Během cesty 
je možné se občerstvit u rozhledny Biskupská kupa. Jediným problémem trasy 
jsou náročnější stoupání a klesání. 

 

 
 

Obr.3  Turistická trasa č.1 - vyznačení v mapovém podkladu 
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b) Trasa č.2 
Také v případě druhé nově navržené trasy je výchozím bodem místo před 

Informačním centrem ve Zlatých Horách, končíme však u autobusové zastávky na 
Rejvízu. Během 11 zastávek navštívíme nejrůznější atraktivní místa regionu, 
počínaje kulturními památkami města a konče největším vrchovištním rašeliništěm 
v Národní přírodní rezervaci Rejvíz. Celá trasa je dlouhá 25,4 km a je vhodná 
spíše pro aktivnější zvídavé turisty (obr.4). 

 
 1. zastavení - Muzeum Zlaté Hory 

Počáteční snahy o vybudování muzea se datují do 90. let 20. století, kdy 
došlo k útlumy těžby. V současnosti muzeum návštěvníkům nabízí 8 stálých 
expozic nejen z oblastí hornictví. K dispozici je rovněž malá galerie obrazů 
umístěná v přízemí budovy staré pošty, kde muzeum sídlí. Více informací 
o muzeu je uvedeno v kapitole 4.1 - Technické památky. 

 
 2. zastavení - Bohemaland 

Bohemaland je v současné době jedním z nejlépe zařízených sportovně-
rekreačních areálu v oblasti Jeseníků, ne-li v České republice. Areál leží v blízkosti 
dětské léčebny Edel, což svědčí o tom, že se nachází v jednom z míst s nejméně 
znečištěným ovzduším. Hostům je k dispozici také vlastní čtyřsedadlová lanovka 
na severním úpatí Příčné hory, sauna, posilovna a další prostory pro trávení 
volnočasových aktivit. 

 
 3. zastavení - Edelštejn 

Zřícenina gotického hradu Edelštejna leží mezi Zlatými Horami 
a Heřmanovicemi na Příčném vrchu v nadmořské výšce 695 m. Bývalý střežící 
hrad byl postaven zřejmě na počátku 13. století. Více informací o zřícenině 
obsahuje kap.4.2 - Kulturní a náboženské památky. 

 
 4. zastavení - Kaple sv. Anny 

Drobná kaplička ve stínu Příčné hory byla prý postavena z popudu místního 
lesníka, kterého v těchto místech napadla divoká zvěř. Lesník se modlil k sv. Anně 
o záchranu života. Jako zázrakem napadení ve zdraví přežil. Bohužel není znám 
letopočet výstavby kapličky, odhaduje se 1. polovina 19. století. 

 
 5. zastavení - Výrův kámen 

Z Výrova kamene se naskýtá jedinečný výhled nejen na Zlaté Hory, ale také 
na polské městečko Hlucholazy. Není možno si odtud nevšimnout pozůstatků po 
hornické činnosti, zejména po tzv. měkkém dolování (Večeřová, 2004). 
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 6. zastavení - Poutní místo Panny Marie Pomocné 
Počátky tohoto poutního místa sahají až do dob třicetileté války, kdy byly 

Zlaté Hory v roce 1647 obsazeny švédskými vojsky. Místní rodačka Anna 
Tannheiserová v lese poblíž dnešního poutního místa sama porodila syna Martina 
za modlení se k Panně Marii. Poutní místo, v podobě jaké známe dnes, bylo 
zpřístupněno veřejnosti v roce 1995. Další podrobnosti k tomuto významnému 
poutnímu místu nalezneme v kap.4.2 - Kulturní a náboženské památky. 

 
 7. zastavení - Zřícenina kaple sv. Marty 

Dnes bohužel již ruina kaple svaté Marty. Kaple se nacházela v místě, kde 
začínala poutní cesta na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Kaple 
sloužila k motlitbám místním horníkům. 

 
 8. zastavení - Kostel v Horním Údolí 

Kamenný kostel zasvěcený Janu Křtiteli byl postaven na místě bývalé 
dřevěné kaple v roce 1888. Před kostelem stojí pískovcová socha sv. Floriána 
z roku 1875. 

 
 9. zastavení - Kobrštejn 

Trosky hradu Kobrštejna ze 13. století  leží v nadmořské výšce 912 m na 
Zámeckém vrchu. Vysoký střep zachovalé hradní věže je možno pozorovat již 
z dálky. Také v případě zastavení 8 a 9 jsou další informace dostupné v kap.4.2 - 
Kulturní a náboženské památky. 

 
 10. zastavení - Lurdská jeskyně 

Původní jeskyně na Rejvízu v místě Josefovských skal byla zpřístupněna 
v roce 1909. Zánik původní jeskyně se datuje do roku 1948, kdy bylo vysídleno 
původní německé obyvatelstvo. Jeskyně se dočkala opravy spolkem Příznivci 
kamenických a sochařských děl na Jesenicku. Slavnostní znovuotevření proběhlo 
28.10.2006. 

 
 11. zastavení - Rejvíz, Velké mechové jezírko 

Osadě Rejvíz byl položen základ v roce 1809. Od té doby se stala 
vyhledávaným turistickým místem. Zajímavostí jsou zachované vyřezávané židle 
s obličeji místních štamgastů v hostinci U Jezerního pastýře. Turisticky atraktivní 
je také kamenný kostelíček z roku 1809, lesní ruský hřbitov či památník obětem 
1. světové války. Bezpochyby největším unikátem je však Národní přírodní 
rezervace Rejvíz, ukrývající Velké a Malé mechové jezírko. Více informací 
o osadě Revíz, přírodní rezervaci Rejvíz a dalších unikátech je průběžně uvedeno 
v celé kap.4 - Významná místa regionu. 
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Obr.4  Turistická trasa č.2 - vyznačení v mapovém podkladu 
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Tato trasa byla navržena převážně pro aktivnější turisty, kteří se nebojí 
obětovat celý den pěší turistice po krásách okolí Zlatých Hor. Túru doporučuji 
podstoupit za ideálního počasí v období jara či léta, kdy se návštěvníkům skýtá 
jedinečná šance k fotografování, ale také pohled na krásy podzimní přírody může 
mít pro někoho své neopakovatelné kouzlo. 

Zajímavá cesta vede poměrně nenáročným terénem, jedinou komplikací se 
tak může stát její celková délka. Během cesty se každý turista může libovolně 
„kochat“ nejen panoramatickým výhledem na město Zlaté Hory, ale také navštívit 
několik nábožensky orientovaných staveb a zříceniny dvou blízkých hradů. 
Výrazným cílem a tečkou celé túry může být návštěva některé z příjemných 
hospůdek v osadě Rejvíz s tím, že zpět do Zlatých Hor nás doveze autobus. 

 
c) A co rodiče s malými dětmi? 

Dlouze jsem se nad touto eventualitou zamýšlela, ale dospěla jsem 
k názoru, že v tomto případě jsou možnosti docela omezené. Pokud totiž alespoň 
jeden z rodičů nedisponuje dostatečným fyzickým fondem, aby mohl dítě nosit, je 
cesta s kočárkem docela problémem. Zatím totiž město nedisponuje stezkami pro 
pěší, která by místa zajímavá také pro děti dokázala spojit. Z hlediska bezpečnosti 
nemohu v žádném případě souhlasit s přesunem po veřejných komunikacích. 

Přesto bych doporučila, pokud má rodina možnost přesunu vlastním 
dopravním prostředkem, procházku v okolí dětské léčebny Edel nebo v prostorách 
sportovně-rekreačního areálu Bohemaland. Další vhodnou volbou je bezesporu 
také návštěva naučné stezky Údolí ztracených štol, která již byla popsána dříve. 
V případě, že nevyužijete možností občerstvení ani v prostorách Bohemalandu, 
ani naučné stezky, tak děti jistě potěšíte návštěvou cukrárny nebo pizzerie přímo 
v centru Zlatých Hor. 
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6 Závěr 
V předkládané bakalářské práci jsem se snažila podat zcela ucelený pohled 

na město Zlaté Hory a jeho nejbližší okolí. Z důvodů pochopení celé problematiky 
jsem se rozhodla v úvodu práce věnovat charakteristice dané oblasti, její historii 
a demografickému vývoji. 

V této souvislosti je dobré poznamenat, že si region až do roku 1990 žil 
vlastním docela spokojeným životem, avšak v posledních 20 letech se situace 
dramaticky změnila. Došlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti, což je spojeno 
nejen s postupným ukončením těžby nerostných surovin v tehdejším podniku 
Rudné doly Jeseník, závod Zlaté Hory, ale také dalších podniků, jejichž výrobní 
program byl postaven právě na dodávkách pro RD Jeseník. Významným prvkem 
omezujícím rozvoj podnikání je dále špatná dopravní dostupnost příhraniční 
oblasti, když nejbližšími velkými městy s napojením na dálniční síť jsou 100 km 
vzdálená Ostrava a Olomouc, případně 60 km vzdálená polská dálnice A4. 

Dalším důvodem, proč mnoho lidí tento malebný kraj opouští, jsou poměrně 
vysoké životní náklady. Důvodem je patrně absence jakékoli konkurence, a to 
zejména v oblasti obchodu a služeb, když pro velké obchodní řetězce je tato 
oblast nezajímavá. 

Pro úspěšný chod regionu bude nutné využít především možností, které 
nabízejí překrásné přírodní scenérie a kulturní nebo technické památky, tedy 
rozvoje turistiky. A že těchto zajímavých míst je více než dost, o tom pojednává 
kapitola 4 mé práce, která je zaměřena právě na výčet významných míst regionu, 
od památek technických a kulturních až po významné přírodní celky. 

Je pravdou, že první kroky k zachování a zpřístupnění těchto památek již 
byly vykonány, ať už z iniciativy samotného města Zlaté Hory či zájmových spolků 
zde působících, z nichž patrně nejaktivnějšími jsou Klub přátel Zlatých Hor a Klub 
vojenské historie - Zlatohorská garda. Bohužel je tato snaha brzděna nedostatkem 
peněz, protože se dá těžko předpokládat nějaká výraznější finanční podpora od 
města, které hospodaří s ročním rozpočtem ve výši cca 130 mil. korun (internetové 
stránky města - schválený rozpočet 2010). Jednou z možností, jak získat tolik 
potřebné prostředky nutné pro rozvoj regionu, může být snaha o získání grantů 
z Evropských strukturálních fondů, což však znamená další investice, navíc často 
bez jistého výsledku. 

Významným bodem historie města Zlaté Hory a jeho okolí je těžba zlata, 
které se věnuji podrobně v kapitole 3 a která se odráží ve většině turistických tras 
a naučných stezek v kapitole 5. Váhu této tradice si naštěstí uvědomují také 
představitelé města a jako taková je bohatě prezentována na propagačních 
materiálech města. Současně se tato tradice promítá do významných akcí, které 
dokáží přilákat mnoho návštěvníků, například každoročně pořádané Zlaté dny, 
jejichž součástí bývá také průvod Zlatohorské gardy a vojsk městem nebo 
historická bitva na bitevním poli u Kaple sv. Rocha. Tradicí se již také staly 
pravidelné soutěže v rýžování zlata, když v roce 2009 se zde konalo mistrovství 
České a Slovenské republiky a v letošním roce proběhne v druhé polovině měsíce 
srpna dokonce Mistrovství světa, které, doufejme, region patřičně zviditelní. 
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Naučné stezky a trasy, jak jsou představeny v kapitole 5 bez ohledu na to, 
zda se jedná o trasy současné nebo nově navržené, jsou jen ukázkou možností, 
které region návštěvníkům a turistům nabízí. Je na každém jedinci osobně, aby 
posoudil své zájmy a fyzické možnosti. Současně je nutné upozornit, že se jedná 
o trasy určené pro pěší turistiku, protože cykloturisty díky jejich mobilitě budou jistě 
zajímat okruhy delší. 

Závěrem bych chtěla poznamenat, že nezbývá, než věřit tomu, že právě 
rozvoj turistiky je do budoucna jedním z možných tahounů rozvoje celého regionu 
a možností, jak do regionu přilákat nové investory. Vhodným příkladem může být 
vybudování sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná, který po svém 
dokončení bude jedním z největších v Jeseníkách a pro jehož výstavbu bylo 
využito prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky. 
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Přílohy 

Příloha č.1 - Znak a pohled na město Zlaté Hory - dobová kresba 
 

 
(Suldovský, 2006) 
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Příloha č.2 - Naučné stezky v okolí města Zlaté Hory - mapa 
 

 
(Večeřa, Večeřová, 2009) 
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Příloha č.3 - Zlatohorská hornická naučná stezka - podrobný popis 
 
Výchozí bod:  Informační centrum Zlaté Hory 
Cílový bod:  Informační centrum Zlaté Hory 
Délka trasy:  16 km (zkrácená verze 11 km) 
Převýšení:  545 m (zkrácená verze 330 m) 
Počet zastavení: 15 
 
Podrobný popis trasy: 
Od informačního centra je nutné se vydat po modré turistické značce 

směrem k Příčné Hoře kolem autobusového nádraží. Přibližně po 1200 m narazí 
turisté na kapličku Sensenkapelle, za kterou odbočí vlevo. Zde, zhruba po 250 m, 
zatáčí asfaltová cesta vlevo a stezka pokračuje vpravo směrem k lesu, kde je 
možné spatřit první haldy, dokazující dávnou těžbu zlata. Lesní cesta přibližně po 
1 km od kapličky návštěvníky dovede na plošinu jíloviště. 

 
 Zastavení č.1 - Jíloviště 

Jílováním se kdysi v Jeseníkách velmi často získávalo zlato ze sedimentů 
ve svažitém terénu. Zlatonosná terasa byla rozplavována vodou přiváděnou 
v kanálech. Lehké minerály a kal byly odplaveny spolu s vodou a těžké minerály 
byly hromaděny na plošině pod svahem a dále přerýžovány. V současnosti je 
možné zde spatřit hrany svahů se širokými zářezy i zbytky přívodního vodního 
kanálu. Patrná je také plošina pod svahem, kde je hromadilo zlato s těžkými 
minerály, kolem ní jsou pak utvořeny haldy. Odtud stezka pokračuje směrem 
nahoru k silnici, kterou je nezbytné přejít a zhruba po 300 m se nachází halda 
Měděné štoly, což je zastavení č. 2. 

 
 Zastavení č.2 - Měděná štola (kulturní památka) 

Jedná se o nejsevernější důlní dílo ražené ve skále k těžbě sulfidické rudy 
pyritu, který se zde od roku 1878 začal těžit pod vedením majitele Johanna 
Larische. Dávná štola o délce 75 m nesla jméno Fanny. Od roku 2004 je ústí štoly 
upraveno a zajištěno vstupním portálem s mříží. Bývalé pražce z této štoly i zbytky 
důlního vozíku jsou umístěny ve zlatohorském muzeu. Dále stezka pokračuje 
30 m po lesní cestě, až k druhému zastavení křížové cesty. Zde odbočíme vlevo 
a jdeme až k pátému zastavení křížové cesty, kde odbočíme vlevo. Po krátkém 
stoupání přejdeme paseku, kde nás čeká důl Marie Pomocná IV. 
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 Zastavení č.3 - Důl Marie Pomocná IV. 
V místě se nacházejí dvě štoly se systémem jam, kde se těžilo 

pravděpodobně zlato vázané na křemenné žíly, přičemž některé jámy mohly 
patrně dosáhnout primárních žil v podloží. Můžeme vysledovat i čtverhranný 
základ mlýna na vodní pohon, sloužícího jako úpravna. K následujícímu stanovišti 
pokračujeme 250 m po lesní cestě, kde najdeme další důlní dílo označené jako 
Marie Pomocná III. 

 
 Zastavení č.4 - Důl Marie Pomocná III. (kulturní památka) 

V těchto místech se zlato těžilo již v dobách 13. - 14. století, což činí tento 
revír nejstarším v oblasti Příčné Hory. Nejcennější části dolu jsou úzké vnitřní 
dobývky s šířkou 40 - 60 cm a výškou až 10 m, které vznikly dobýváním 
zlatonosných křemenných žil. Při průzkumných pracích byla zjištěna v tomto 
netopýřím zimovišti délka 335 m a hloubka 42 m. Po té, zhruba po 250 m, 
projdeme přímo zatáčkou lesní cesty, kde zhruba po 120 m dojdeme k další 
zastávce Marie Pomocná I. 

 
 Zastavení č.5 - Marie Pomocná I. (kulturní památka) 

Lineární průběh zdejších dobývek i šachtic napovídá, že se zde dobývaly 
křemenné žíly tzv. chodbicováním, a to jako na jediném místě ve zlatohorském 
revíru. Délka prozkoumaného podzemí místního dolu činí 50 m. Východní část 
dolu se může pochlubit nejstarší přístupnou chodbou zlatohorského rudního 
revíru. Odtud cesta vede kolem ohrazení k nově vybudovanému kostelu na lesní 
asfaltovou silnici. Chcete-li zvolit zkrácenou verzi Zlatohorské hornické stezky, 
dejte se vpravo a po 1300 m vás cesta zavede k 11 zastávce - Výrovu kamenu. 
Nezkrácená stezka pokračuje po projití asfaltové silnice lesní cestou vzhůru 300 m 
na hřeben Výru. Nyní se vydáme po hřebenu souběžně s modrou turistickou 
značkou a po 400 m přijdeme k turistickému rozcestníku, od kterého budeme 
sestupovat po jihozápadním svahu, kde po 300 m zabočíme doprava 
k horizontální lesní cestě. Po 40 m dalšího klesání se před námi objeví pomník 
sv. Rocha. Po 200 m je nutné zabočit vpravo zpět do svahu k oploceným Mittel 
Pinge II. Když půjdeme podél hrazení, přijdeme ke stanovišti č. 6. 

 
 Zastavení č.6 - Velké pinky (kulturní památka) 

Jedná se o systém pěti rozsáhlých propadlin, jakožto pozůstatků po 
povrchovém dobývání. Největší a nejstarší z propadlin nese jméno Schäfer Pinge 
o rozměrech 50 x 50 x 30 m. Předpokládaný počátek těžby v tomto místě se 
odhaduje již do období Keltů. Návštěvníci se v těchto místech mohou pohybovat 
pouze po vyznačené trase, jelikož je celé území poddolované a hrozí nebezpečí 
propadnutí. Od Schäfer Pinge sestoupíme korytem k okraji plošiny, kde leží 
nejznámější středověká jáma, což je současně stanoviště č. 7. 
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 Zastavení č.7 - Kunstschacht (kulturní památka) 
Toto stanoviště představuje návštěvníkům odvodňovací jámu s čerpadlem, 

jehož zbytky (písty, potrubí, přepouštěcí koryta, sací koš, táhla byly objeveny po 
odvodnění dolu v letech 1985 - 1987. První malé čerpadlo bylo ve zdejším revíru 
vybudováno zřejmě Michaelem Fritschem z Freibergu v roce 1578. K dalšímu 
stanovišti pokračujeme 170 m vzhůru úvozovou cestou, stáčející se vpravo před 
velmi dobře viditelnou haldou. 

 
 Zastavení č.8 - Středověká úpravna (kulturní památka) 

Jedním z dokladů o přítomnosti těžby rud ve vrcholové části Příčné hory 
jsou také tyto malé oválné vodní nádrže bývalé úpravny s hloubkou menší než 
1 m. V současnosti jsou nádrže znečistěné a zanesené jílem s dřevenými třískami. 
K další zastávce pokračujeme 15 m vzhůru, kde se začne cesta zatáčet doleva 
a po 50 m kříží průsek, kterým budeme stoupat vzhůru k hřebenu. Na hřebenu se 
vydáme vlevo po lesní cestě a ujdeme ještě 300 m ke stanovišti č. 9. 

 
 Zastavení č.9 - Olověná štola (kulturní památka) 

Nyní se nacházíme na odvalu jedné z jam náležících k Olověné štole, která 
dosahovala 160 m délky a 40 m hloubky. Jak je již podle názvu zřejmé, těžebním 
artiklem zde byl stříbronosný galenit. Štola je datována do období 16. - 17. století 
a je přiřazována k dolu jménem Hatschwatsch. Přejdeme rovně haldu, pod níž se 
napojíme na lesní cestu, kde po několika metrech narazíme na štěrkovou cestu, 
která se dále napojuje na starý chodník, jenž budeme následovat až k okraji lesa. 
Právě v tomto místě se nám naskytne jedinečný pohled na Otmuchovská jezera 
až k Biskupské kupě. Odtud pokračujeme 250 m po lesní cestě na horní plošinu 
odvalu. 

 
 Zastavení č.10 - Nová Hackelberská štola 

Nová Hackelberská štola byla vyražena až v roce 1982 po novodobém 
průzkumu z roku 1954 v ústí Staré Hackelberské štoly. Ložisko bylo báňsky 
otevřeno a v letech 1990 - 1993 se zde dobývala Zn-Au ruda, při čemž bylo 
získáno okolo 1500 kg zlata. Od Nové Hackelberské štoly sejdeme cca 800 m 
lesní kamenitou cestou, protínající modrou turistickou značku až k lesní asfaltové 
cestě, po níž budeme dále pokračovat 20 m směrem doleva. Po pravé straně 
uvidíme kvarcitovou skálu Výrův kámen. 

 
 Zastavení č.11 - Výrův kámen 

Z vrcholku Výrova kamene je jedinečný pohled nejen na město Zlaté Hory, 
ale také na polské město Hlucholazy. Mezi těmito městy je možné spatřit i jámy po 
známém měkkém dolování. Z Výrova kamene se vrátíme zpět na asfaltovou lesní 
cestu, po které budeme sestupovat až k rozcestí sv. Anny. Nyní půjdeme 
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souběžně s modrou turistickou značkou, po 200 m odbočíme doleva, kde se 
nachází další stanoviště. 

 
 Zastavení č.12 - Hrad Edelštejn 

Hrad Edelštejn je blíže popsán v kapitole Nejvýznamnější památky 
Zlatohorska. Z Edelštejna pokračujeme dále po modré turistické trase až za 
pravotočivou zatáčku lesní asfaltové cesty, kde odbočíme po 20 m vlevo na starou 
cestu, jenž nás přivede až k Zámeckému potoku, kde je možné pozorovat 
pozůstatky po rýžování zlata z 19. století. 

 
 Zastavení č.13 - Žebrácký potok 

Jedná se o poslední činné rýžoviště v oblasti Zlatých Hor. Naposledy zde 
zlato rýžoval tzv. kalifornským způsobem (hydraulické rozplavení sedimentů 
s následným znečištěním potoka jílovitými kaly) Julius Sauer z Jeseníku. Dále 
jdeme asfaltovou cestou, přejdeme potok a zhruba po 500 m narazíme na most 
přes potok. Za ním se dáme vpravo na lesní cestu přes údolí do Zlatých Hor. Před 
první stavbou odbočíme doleva na Hadí louky a až dojdeme na křižovatku lesních 
cest, dáme se vlevo a začneme stoupat vzhůru. Po pravé straně spatříme dávný 
vodní kanál, kterým cesta pokračuje dále. 

 
 Zastavení č.14 - Rýžoviště 

Z bývalého vodního kanálu můžeme krásně vysledovat modelaci reliéfu, 
jenž byl intenzivně přetvořen zejména jílováním. Nad kanálem jsou viditelné 
zbytky šachtic, od nichž vedou mělké kanálky, jimiž se přepravovala ruda 
k hlavnímu kanálu a dále se přerýžovala na splavech. Naše cesta pokračuje 
vodním kanálem až k místu jeho přerušení zářezem. Odbočíme vlevo na lesní 
cestě k velké pince s haldou. 

 
 Zastavení č.15 - Měkké doly 

Měkkým dolováním se těžily zlatonosné sedimenty z větších hloubek 
v nezpevněných štěrkopíscích za použití jam osazených vodotěžními stroji 
a odvodňovacími štolami. Jde tedy o podobné techniky jako při dobývání zlata 
z primárních rud. Odtud pokračujeme zpět k Informačnímu centru ve Zlatých 
Horách. 

Převzato z: (Večeřa, Večeřová, 2009) 
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Příloha č.4 - Údolská hornická naučná stezka - podrobný popis 
 
Výchozí bod:  zastávka autobusu v Horním Údolí 
Cílový bod:  zastávka autobusu v Dolním Údolí 
Délka trasy:  7 km 
Převýšení:  430 m 
Počet zastavení: 20 
 
Podrobný popis trasy: 

 Zastavení č.1 - Železorudná dobývka 
Ve svahu nad silnicí leží dobývka se zachovalým pilířem, ve kterém 

pozorujeme magnetitové páskované zrudnění. Skála, ve které tato dobývka 
neznámého jména i staří leží, je také významným botanickým nalezištěm. 
Charakteristikou květenu tvoří převážně netřesky a rozchodíky. 

 
 Zastavení č.2 - Ústí třetí dědičné štoly 

Stavba této odvodňovací štoly, dnes zasunuté pod silnicí, byla započata 
roku 1687 díky přetrvávajícím problémům s odvodněním revíru Altenberg. Ražba 
štoly byla pořád přerušována, proto po 100 letech dosáhla délky pouze 160 m. 

 
 Zastavení č.3 - Vodní mihadlové čerpadlo 

Mihadlové čerpadlo navrhnuté na konci 16. století Viktorem Lindenauem 
mělo pohánět předpokládané vodní kolo s výškou 19 m. Voda nezbytná k činnosti 
byla přiváděna 3 km dlouhým vodním kanálem z řeky Černé Opavy. 

 
 Zastavení č.4 - Úpravna rud 

Zdejší úpravárenskou činnost nám dnes dokazuje pouze hornatý terén 
s haldami žlutého okru a jemně rozemletých hornin. Z dávné, zřejmě dřevěné 
úpravny, se do současnosti nic nedochovalo. Získaná ruda byla upravována 
mechanickou cestou ve stoupách či rudných mlýnech a posléze přerýžována. 

 
 Zastavení č.5 - Kaple sv. Anny a Marty 

Kapli zasvěcenou sv. Anně nechal horníkům zbudovat biskup Karel 
Ferdinand v roce 1655. Když kaple roku 1809 dosloužila, byla prodána na 
stavební materiál Johannu Laskemu. Tomu se při jejím bourání zjevila světice, 
a proto o deset let později vystavěl novou kapli sv. Anny na jiném místě. Po 
požáru v roce 1888 byla opět obnovena a přistavěny byly 3 zděné kapličky - 
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Bolestné Panny Marie, Dušičková a sv. Marty. Od roku 1948 kaple chátrá, menší 
kapličky byly rozbourány. 

 
 Zastavení č.6 - Althackelsberská dědičná štola (kulturní památka) 

Štola byla pravděpodobně založena koncem 15. století a jíž v 16. století se 
stala hlavním dílem zdejšího dolu. Její název pochází ze 17. století. Štola byla 
naposledy vyčištěna při geologickém výzkumu z roku 1954. V současné době 
můžeme pozorovat ústí štoly s portálem. 

 
 Zastavení č.7 - Světlík s obvalem (kulturní památka) 

Jelikož se jen velmi málo ložisek dá těžit z povrchu, bylo nezbytné začít 
razit důlní díla. Z počátku se užívalo svisle či šikmo ražených šachtic směřujících 
po zrudnění do hlouby 10 - 15 m. K dosažení větších hloubek se začaly razit tzv. 
ústupkové jámy, to znamená, že na dně jámy byla vyražena krátká horizontální 
chodba, z níž se poté opět razila jáma. Značně omezujícím prvkem při důlní těžbě 
byly přítoky vod. Proto se začaly razit i horizontální štoly. 

 
 Zastavení č.8 - Jáma Ludervinkel (kulturní památka) 

Jáma s hloubkou 60 m sloužila k přívodu vzduchu do Althackelsberské 
štoly. Vedle odvalu byly objeveny střepy keramiky z 15. - 16. století. Jedná se 
o keramiku denní potřeby (hrnce, mísy, pokličky atd.) a také o technickou 
keramiku (hornické kahánky, přesleny). 

 
 Zastavení č.9 - První dědičná štola (kulturní památka) 

Zřejmě první dědičná štola v revíru, k níž se pravděpodobně vztahuje 
naučení jihlavského horního práva z 1. poloviny 14. století. Poprvé je zmíněna 
v roce 1330, kdy se zlatohorští měšťané táží na práva této štoly. Posléze obdržela 
práva dědičné štoly. 

 
 Zastavení č.10 - Jáma Bergmeister (kulturní památka) 

Jáma Bergmeister dosahuje Altenberské štoly v hloubce 95 m. Vlevo od ní 
se nachází menší jáma, ražená jako světlík na úrovni první dědičné štoly. Světlíků 
se využívalo zejména k větrání dolů, dále našly využití jako pomocné dopravní 
jámy či nouzové východy. 

 
 Zastavení č.11 - Osada Erlitz (kulturní památka) 

Podle pověsti tuto středověkou osadu založil rytíř Odo z Erlitzu, jak se dříve 
nazývalo Dolní Údolí, po objevení zlatého ložiska. Z původní osady se nám do 
současnosti dochovaly jen kamenné základy, vodní nádrže. Z odpadní haldy bylo 
získáno množství keramických střepů datovaných do přelomu 14. - 15. století. 
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 Zastavení č.12 - Středověké důlní pole (kulturní památka) 
Toto stanoviště nás může seznámit s relikty starých důlních polí i důlních 

měr. Po prostudování dostupných pramenů převážně z Ius regale montanorum 
z 13. - 14. století si dokážeme představit postup při průzkumných pracích a těžbě 
středověku. 

 
 Zastavení č.13 - Jáma Kunstschacht  (kulturní památka) 
 Zastavení č.14 - Středověká úpravna (kulturní památka) 
 Zastavení č.15 - Olověná štola (kulturní památka) 

Stanoviště jsou totožná se Zlatohorskou hornickou naučnou stezkou. 
 

 Zastavení č.16 - Táborské skály 
Odtud se skýtá možnost pozorovat hřeben Hrubého Jeseníku, za krásného 

počasí lze spatřit i Kralický Sněžník, Rychlebské hory či Otmuchovské a Nisské 
jezero na polské straně. 

 
 Zastavení č.17 - Důl Melchior - Horní štola 

Jedno z železorudných ložisek Zlatohorské oblasti vzniklé podmořským 
vulkanismem. 

 
 Zastavení č.18 - Důl Melchior - Dolní Štola 

Důl Melchior byl založen zřejmě na konci 18. století, bohužel velmi často 
měnil majitele. Znovu o něm nacházíme zmínky v roce 1845, kdy se zde dobývala 
ruda pro železárny ve Vrbně pod Pradědem. Roku 1870 byl důl již zcela mimo 
provoz. 

 
 Zastavení č.19 - Železnorudný důl Tobias  

O tomto dole máme první zmínky z roku 1788. Již roku 1789 byl důl 
opuštěn. Znovuotevření dolu proběhlo ve stejném roce jako na dole Melchior, tedy 
v roce 1845. Zajímavostí dolu byl výskyt stilpnomelanu, minerálu ze složitého 
vodnatého silikátu železa, popsaného poprvé roku 1827. 

 
 Zastavení č.20 - Hromadnice 

Jedná se o agrární haldy, které od sebe oddělovaly jednotlivé pozemky. 
Vznikaly pečlivým vybráním kamenů z luk a polí, shlukovaných na předem 
určených místech. Svou strategickou polohou rovněž zabraňovaly snosu půdy 
z polí či znečištění pramenišť. 

Převzato z: (Večeřa, Večeřová, 2009) 
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Příloha č.5 - Vlastní fotografie navštívených míst 
 

  

Zlatohorská radnice Zlatohorské muzeum 

  

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Památné kaštany před kostelem 
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Naučná stezka Rejvíz 

 

 Rejvíz - Velké mechové jezírko 

  

Rejvíz - Cesta k mechovému jezírku Rejvíz - Studánka u cesty k jezírku 
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Údolí Ztracených štol - Sruby 

 
 

Údolí Ztracených štol - Mlýny 

  

  

Horní Údolí - Kostel Horní Údolí - Socha sv. Floriána 
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Poutní místo Panny Marie Pomocné 

Biskupská Kupa - Rozhledna  

 
 

Exponát Zlatohorského muzea 

 

 Exponát Zlatohorského muzea 

 


