ZLATOHORSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Rozhledna na Biskupské kupě (890 m n. m.)
je přístupna:
leden - duben
květen - září
říjen
listopad
prosinec

SO, NE 1000 - 1600
PO - NE 900 - 1800
PO - NE 1000 - 1600
ÚT - NE 1000 - 1500
SO, NE 1000 - 1500
Tel.: 588 884 606 (rozhledna)
rozhledna@krajpokladu.cz

Vstupné:




dospělí - 40 Kč
děti od 6 do 15 let - 25 Kč
děti do 6 let zdarma
Možná platba kartou
V případě nepříznivého počasí bude rozhledna uzavřena!

www.krajpokladu.cz

Městské muzeum
V muzeu je možno shlédnout expozici týkající se historie regionu, nářadí a náčiní používané k dolování
zlata a rudy, minerály, historii hornictví, ukázku moderní techniky ve štole. V muzeu také uvidíte
mučírnu z dob čarodějnických procesů za nechvalně proslulého inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstatu.
Poslední prohlídka muzea je 30 min. před zavírací dobou.
E-mail: muzeum@zlatehory.cz; www.zlatehory.cz
Tel.: 584 425 329
Otevřeno:
květen, červen, září, říjen ÚT – PÁ 830 – 1200 a 1300 – 1600,
SO 830 – 1300
červenec – srpen
PO – PÁ 830 – 1200 a 1300 – 1700,
SO, NE 830 – 1500
30
00
00
00
listopad, leden - duben
ÚT – PÁ 8 – 12 a 13 – 16
prosinec
ZAVŘENO!
Vstupné:

dospělí - 50 Kč
děti od 6 do 15 let - 30 Kč, děti do 6 let v doprovodu pedagoga - 30 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů - zdarma

Zlatokopecký skanzen
Zlatorudné mlýny
Repliky středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou. Ve dvou srubech
vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata
můžete odnést domů. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů,
jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu.

Tavící pec
Technika zpracování rudy. Objekt pece se skládá z venkovní kryté části tavírny a vnitřní pracovní síně s ručně poháněnými měchy.

Hornická osada
Srubový objekt složený z hospodářské a obytné části.

Závodiště
Soutěžní klajmy pro rýžování zlata.
Otevřeno:
květen - červen
červenec - srpen
září
říjen
ostatní měsíce




PO – NE 1000 – 1700
PO – NE 1000 – 1800
ÚT – NE 1000 - 1700
ÚT – NE 1000 - 1600
ZAVŘENO!

Do areálu je vstup se psem povolen
Možná platba kartou
Parkování zdarma

www.krajpokladu.cz

Tel.: 588 884 618 (pokladna hlavní srub)
skanzen@krajpokladu.cz
Vstupné: dospělí - 80 Kč
děti od 6 do 15 let - 40 Kč,
děti do 6 let zdarma
V ceně vstupného jsou dvě prohlídky s průvodcem. Hornická osada a Zlatorudné
mlýny. Každá prohlídka trvá cca 30 minut. Vzdálenost mezi prohlídkovými
místy je 400 m. Z důvodu časové náročnosti je potřeba počítat s tím, že poslední
prohlídky proběhnout cca hodinu před zavírací dobou.
www.krajpokladu.cz

Poštovní štola
Poštovní štola se nachází zhruba 6 km jižně od města Zlatých Hor, nedaleko podzemních
prostorů Speleoterapie. První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513. Největšího rozvoje
důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily
kyzovité měděné rudy, později pak pyrit. V různých úrovních důlního díla jsou dobře
zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní
vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá
„alofánová“ výzdoba.
Zájemci o prohlídku Poštovní štoly musí být přítomni u pokladny minimálně 15 min. před
prohlídkou. Minimální počet návštěvníků pro každou prohlídku je 5, maximální 25 osob.
Prohlídku je nutné objednat na tel.: 588 884 610 (pokladna Poštovní štola) nebo na emailu postovni.stola@krajpokladu.cz a v
Městském informačním centru ve Zlatých Horách na tel. 584 425 397 (mic@zlatehory.cz).
Vstupné: 180 Kč dospělí; 80 Kč děti do 15 let, nevhodné pro děti do 7 let
Rodinné vstupné: 450 Kč (2 dospělí + 2 děti)
Přístupnost:
duben
květen - červen
červenec - srpen
zaří - říjen
listopad



PÁ – NE
ÚT – NE
PO – NE
ÚT – NE
PÁ – NE

9 00, 1130, 14 00 (prohlídkové časy) - rezervace nutná!
9 00, 1130, 14 00 (prohlídkové časy) - rezervace nutná!
9 00, 1130, 14 00 (prohlídkové časy) - rezervace nutná!
9 00, 1130, 14 00 (prohlídkové časy) - rezervace nutná!
9 00, 1130, 14 00 (prohlídkové časy) - rezervace nutná!

Možná platba kartou
Parkování zdarma

www.krajpokladu.cz

Poutní místo Panny Marie Pomocné
Svými kořeny sahá až do švédských dob. V roce 1973 byl kostel stržen a v roce 1995 bylo
Poutní místo Panny Marie Pomocné opětovně vysvěceno. Každoročně se zde konají poutě,
které jsou hojně navštěvovány. Jedna z největších je Pouť tří národů, která se koná vždy v
září.
E-mail: mariahilf@jes.cz; http://mariahilf.hyperlink.cz
Tel.: 584 425 916

Naučná stezka Údolí ztracených štol
Naučná stezka v okolí Zlatorudných mlýnů Vás informuje o původu a způsobu zpracování zlata a přivede
Vás k místu, “kde voda teče do kopce”. Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží
pochopí umění dávných zlatokopů. Počet zastavení - 11, celková délka – 2 km.

Zlatohorská hornická naučná stezka
Prochází nejvýznamnějšími hornickými památkami, z nichž 10 bylo vyhlášeno za kulturní památky. Na
jednotlivých zastaveních se seznámíte s příklady těžby sedimentů i primárních rud a jejich úpravou, od
nejstarších dob až po novodobá díla. Naučnou stezku je možno absolvovat celou, nebo jen její dolní část.
Celková délka: 11 - 16 km. Převýšení: 330 m - 545 m.

Rejvíz a Naučná stezka na Mechovém jezírku.
Rejvíz je mezi horskými obcemi nejkrásnější perlou jesenických hor. Leží uprostřed sametově
zelených luk na náhorní rovině plné lesů, v nichž je mnoho jelení a srnčí zvěře, borůvek,
brusinek a hub. Nadmořská výška blat se pohybuje od 731 do 804 m. n. m. Při turistickém
chodníku z Rejvízu do Dolního Údolí bylo obnoveno odpočívadlo zvané “Hříbek”.
Monumentální válečný pomník obětem 1. sv. války byl postaven v roce 1929.
Penzion Rejvíz - vyřezávané židle.
E-mail: tichopadovar@seznam.cz; www.zlatehory.cz
Tel: 606 418 460
Mechové jezírko: květen – listopad 800 - 1800
vstupné: 20 děti; 30 dospělí

Zříceniny středověkých hradů
Historie těchto hradů sahá do 2. poloviny 13. století. Hranici opavského vévodství chránil nad Zlatými
Horami mohutný hrad Edelštejn. Strážní hrádek nad Pokřivnou spolu s Leuchtenštejnem na úpatí
Biskupské kupy zajišťovaly ochranu cesty, po které se přepravovaly náklady zlatonosné horniny ze Zlatých
Hor do Opavy. Hrad Koberštejn nad Rejvízem střežil obchodní cestu z Olomouce do Nisy.
www.zlatehory.cz

Speleoterapie
Prohlídka podzemní štoly, kde probíhá speleoterapie s průvodcem. Doporučujeme vzít si na prohlídku
teplejší oblečení a vhodnou obuv. Teplota v prostorách speleoterapie je 7-8ºC a vlhkost 98%. Místo je
dostupné autem, zhruba 7 km od Zlatých Hor.
Cena vstupného je 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti. Rezervace nutná v Sanatoriu Edel na tel. čísle
584 425 327-8.
E-mail: edel@speleoterapie.cz; www.speleoterapie.cz

Lurdská jeskyně na Rejvízu
Toto poutní místo na Starém Rejvízu bylo zbudováno v roce 1908. Slavnostní otevření proběhlo v roce 1909.
Po vysídlení původního obyvatelstva poutní místo zaniklo. Bylo objeveno zpustlé v roce 2003 podle dobové
fotografie. V roce 2006 byla Lurdská jeskyně obnovena.

Lyžařský areál Příčná
Nachází se v malebném prostředí Zlatohorské hornatiny, která je součástí
Jeseníků. Samotný areál se nachází pod nejvyšší horou této pahorkatiny Příčnou (975 m. n. m.). Po
dokončení druhé etapy bude patřit areál k největším na Moravě. Délka sjezdovky je bezmála 1 200 m.
Sedačky mají držáky pro přepravu horských kol. Lanovka je v provozu celoročně. Přepravní kapacita
činí 2 400 osob za hodinu. www.ski-pricna.cz Tel.: +420 725 301 784

