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Motto:
„Není výsadou velkých měst mít poutavé a vzrušující
dějiny. Jsou naopak malá města, jejichž životní rytmus
se v minulosti podobal vlnobití, v němž vrcholky slávy
vzápětí pohasly hlubinami úpadku. Patří k nim i Zlaté
Hory.“
Dr. Rudolf Zuber

Úvodem
Než vyroste strom, trvá to desítky let. Rok po roku se v něm hromadí letokruhy, nesou¬
cí v sobě zašifrované informace o stavu přírody v jejím přirozeném koloběhu s mnoha ná¬
hodnými výkyvy. Listy, které jsou jakoby v prvním bezprostředním styku s realitou, však
opadnou a informace z nich se rozplynou ...
Není příliš velkou nadsázkou tvrdit, že syn národa Homérova a český lesník Sotiris
Joanidis takto vnímá i lidskou historii - vymezenou Zlatými Horami a jeho nejbližším
okolím. Vše bezprostřední je zaznamenáno na několika dochovaných středověkých listi¬
nách, v pár metrech kartónů archivního materiálu a zhutněno v desítkách článků, studií
a jediné historické vědecké monografii o Zlatých Horách. Každý takový autor se snažil,
aby po něm nezůstal nepopsaný list papíru, aby informace o dávno ztracených událostech
se zpětně „zavěsily" na kmen stromu. Neúplnost až torzovitost pramenů, jejich omezení
dobou a subjektivitou pisatelů vedly mnohokrát k přílišné fabulaci nebo naopak k au¬
tocenzuře, případně k pohodlnému přebírání z „druhé ruky". Někdy byly popsané listy
převálcovány metodologickými a ideologickými schématy - tu nacionalismu, jednou ně¬
meckého, podruhé protiněmeckého, tu marxismu-leninismu...
Zcela nepoučen historickou vědou se písmák a lesník S. Joanidis postavil před svůj
strom historie Zlatých Hor, který si umínil rekonstruovat. Jako větrům, dešti a sněhu bi¬
čujícím jeho domovský Rejvíz nastavil svou tvář historii. Bezprostředně na sebe nechal
působit fakta, podstatné jevy i události naprosto efemérní povahy. Jako amatér je zhusta
bez jazykové úpravy dobové stylizace a někdy i v polopatickém překladu neúnavně pře¬
psal a sestavil do pomyslného větvoví. Aniž by znal jemnosti filozofických směrů, nechce
čtenáře provádět dějinami s karatelsky vztyčeným ukazováčkem - co je dobré a co nikoli,
co by měl čtenář vědět a co už ne - ale nechá na něj působit sesbíraná fakta, ať si každý
demokraticky vybere podle svého vkusu. A proboha, jen ať tuto práci nebere jako his¬
torickou příručku, pramen dalšího poznání, z níž by se měly učit děti ve školách - tedy
jeden ze způsobů, jak historii lidem zhnusit. Tato tiskem vydaná retrospektivní kronika
Zlatých Hor chce sloužit jako zdroj vztahu ke kraji, kde žijeme. Je upřímná, nenese znaky
dojemného vlastenčení a planého ideologizování. Ano, je to nepůvodní práce s přehršlí
metodologických nedostatků. Ale je psaná s osobním nasazením kronikáře, který pranic
nedbá na následky. Je to výzva budoucím kritikům, kteří, kdyby jim někdo dal grant, za¬
platil cestovní náklady, knihu vydal a navrch přidal tučný honorář, by ji určitě napsali lépe.
Pánové, jen do toho, dnešní české Slezsko, které v letech 1742 a 1945 prodělalo takové ka¬
tastrofy, že se z nich dodnes nemůže vzpamatovat, historicko-vlastivědné práce potřebuje
jak sůl...
O to více musíme autorovi letopisů Zlatých Hor vyjádřit svůj vděk, že dal „svou
kůži" na trh. Postavil před nás svou představu stromu s jeho historickou pamětí. Písmák
Sotiris Joanidis sice ví, že listy na podzim opadnou, že lidská paměť mnohé z přečteného
zapomene. Že strom bude rozštípán a spálen. Pokud se však čtenáři zadrhne v ruce třís¬
ka, pokud ve svém nitru najde podobnost osudů mnoha generací lidí žijících v drsném
a krásném prostředí Zlatohorska, pokud si přizná, že má vztah k této zemi - je to, jako by
lesník Joanidis zasadil nový stromek.
Květoslav Growka, SOkA v Jeseníku

1. DĚJINY MĚSTA, SPOLEČNOST A JEJÍ VÝVOJ
1/1 Poloha města, historie názvů: Jeseníky, Sudety, Zlaté Hory, Edelštadt, název
Cukmantl v bájích, státoprávní zřízení města, pečeti, razítka, městský znak, medaile,
veduty a mapy Zlatých Hor
Poloha
Zlatohorský katastrální komplex, včetně lesních pozemků, je vymezen souřadnicemi
50°10'33"a 50°20' severní šířky a 17°15' a 17°25' východní délky od Ferra.
Zlaté Hory leží ve Slezsku, v severním podhůří Hrubého Jeseníku, v tzv. Zlatohorské
vrchovině, na úpatí Biskupské kupy. Nachází se v protáhlém údolí Prudníku, který až do
roku 1949 nesl jméno Miserich.
Na severu a severozápadě katastr města hraničí s Polskem, na jihu s Heřmanovicemi,
na východě s osadou Rožmitálem a na západě s katastrálním územím Dolního Údo¬
lí a Ondřejovic. Rozloha katastru je 3314 ha, z toho je zemědělské půdy 864 ha. Město
leží v protáhlém údolí, jehož stráně dosahují na západě největší výšky na Příčném vrchu
(975 m n. m.), na východě na Biskupské kupě (889 m n. m.). Nejnižší místo 391 m n.m.
je u Zlatého jezera. Nejsevernější část Zlatohorské vrchoviny je v Polsku označována jako
Góry Opawskie.
Název Jeseníky
Vývoj oronyma Jeseníky - Jeseník je složitý. Ještě na začátku 15. stol. pod hradem Fúrstenwalde („hrad v knížecím lese“) u Vrbna pod Pradědem stálo město s názvem v r. 1348
- Gesenke (překlad z němčiny: svah, stráň, úbočí, podhradí na stráni?), nebo v r. 1405
- Gesenek. Koncem téhož století hrad Fúrstenwalde zanikl a s ním i městečko Gesenek,
o němž se poprvé r. 1348 v biskupských análech výslovně uvádí, že „...leží v údolí zvaném
Gesenke“ (poslední písemné záznamy o tomto městě jsou datovány r. 1474). Asi podle
tohoto dnes už bájného města (ve středověku se v češtině G četlo jako J), bylo po roce
1948 vybráno jméno pro město Frývaldov, dnes Jeseník.
Jako horopisného termínu použil slova „Gesenke“ poprvé Henel z Nennenfeldu r. 1613
v spise Silesiografia. Podobný název je uveden i na mapě Moravy. A. Komenského (vydaná
r. 1627 Joštem Hondetem ml.). Nad horami vlevo od Krnova (Jágerndorf), ohraničenými
z pravé strany řekou Opavou a z levé řekou Moravou je uvedený název „Gesenek". Dle této
mapy se název poprvé četl jako Jeseník - Jeseníky v r. 1631.
Zdánlivě jednoduchý výklad jména Jeseníky (by znamenal „Jesenné hory, kde rostou
jasany“) je obtížný v tom, že nedovedeme určit, zdali je to jen poněmčená podoba názvu
hor, nebo se německý název s významem „sníženina“ zvukově počeštila.
V Malé encyklopedií zeměpisných jmen Československa je uvedeno:
„Byl vysloven názor, že německý Gesenek, či Gesenek je vlastně skrze český Jeseník (g = j)
historickým pokračováním řeckého názvu Askiburgion oros, které dokládá už Ptolemaiova
Geografie z pol. 2. stol. n.l. a který je překládán jako „Jesenné hory" (Není přesně známo,
které dnešní hory v Čechách nebo na Moravě se takto nazývaly...).
Mohu dodat osobní poznatek, že „Jesenné hory“ - často uváděné jako český překlad
řeckého názvu „Askiburgion Oros“ - je spíše chtěný, než přesný. Probral jsem všechny sta1-7

rořecké i novořecké slovníky i řecký slovník etymologický, ale s takovým překladem ne¬
mohu souhlasit. Správný překlad názvu by mohl znít Asketické - zamračené hory, (z řečti¬
ny: askithia - askeze, skromnost; vurkomenos - zamračený - bahnitý; spíše to mohl být
název pro Krušné hory). Domnívám se, že ani další vysvětlení slova „Aaskiburgion“, které
bere za základ řecké slovo „askos“ - kožený měch a „virsa" - stažená kůže (obyčejně kůzlečí), nedává ani nejmenší srozumitelné vysvětlení pro překlad řeckého nazvu na „Jesenné
hory“. Jasan se v řečtině nazývá fraxinos. O jasanu nebo jasanových porostech ve slově askiburgion není ani řeč. Myslím si, že jak německý, tak i řecký název je nedobře vykládán
českými puristy a nadšenci. Pro tento výklad nejsou žádné historické ani jiné spolehlivé
doklady. Naopak, Gesenke je německý název bývalého města na úpatí hor a Askiburgion
oros se v žádném případě nemůže překládat jako Jesenné hory. Přesto tento základ byl
po vzniku Československé republiky vybrán jako nový název pro horský masiv dnešních
Jeseníků (něm. Altvatergebirge). Dnes se někdy německý název Gesenke používá v pře¬
kladech do němčiny ve spojení s Nízkým Jeseníkem.
Název Sudety
Dnešní pojem Sudety, sudetský je vykládán různě. V české poválečné společnosti je
chápán většinou pejorativně, jako něco, co je lepší nechat pod pokličkou. V části německé
společnosti pak jsou Sudety ztracenou vlastí.
Pravděpodobný původ slova Sudety je z keltského sud - kanec; éta - les, čili „Les kanců“.
I v tomto názvu má prsty Ptolemaios. V jeho Geografii, v XI. kapitole druhé knihy, je
název Sudeti montes lokalizován mezi body 34° západovýchodní - 50° severojižní a 40°
západovýchodní - 50° severojižní orientace. Přesto byla konkrétní lokalizace i toho hor¬
ského masivu předmětem řady sporů. Ptolemaiovy nejasné údaje se vysvětlují jako:
1. horské pásmo kolem české země, 2. dnešní Krušné hory, 3. Bamberské vrchy, 4. pás¬
mo hor mezi zeměmi Slezsko, Čechy a Morava. Poslední vysvětlení pak získalo během
doby nejpravděpodobnější lokalizaci názvu Sudety.
Poprvé s pojmenováním sudetské země (Sudetischen Lándern), které se později stalo
synonymem pro země Koruny české, kde žili Němci, přišel rakouský zeměpisec Josef Max,
svobodný pán z Liechtensternu v r. 1819. Teprve pak vymezením česko-německé jazy¬
kové hranice uvnitř zemí Koruny české, kdy jsou Sudety definované národopisně, vznikl
pojem „sudetský Němec". Koncem 19.stol. se tento pojem rozšířil v tisku a i český časo¬
pis Čas použil formulaci „rozvoj sudetských Němců“ (v protikladu k alpským Němcům),
ovšem bez politického podtextu. Prvním autorem příspěvku s politickým podtextem byl
židovský, v Německu žijící publicista Ernst Brener v novinách Neue Zeit v r. 1898.
Rostoucím napětím mezi česky a německy hovořícím obyvatelstvem země Koruny
české ve dvacátých letech 20. stol. nastala větší politizace „sudetské terminologie", která
vyvrcholila Mnichovem a je dodnes využívána jen a jen politicky. Jakoby Češi a sudetští
Němci nemohli žít v klidu a museli bojovat nejen o svou existenci, ale o existenci svých
„týlových bratrů" ve smyslu „pangermanismu a panslavismu".
Název Zlaté Hory
Jméno města Cukmantel bylo vykládáno mnoha odborníky i diletanty, aniž se dospělo
k přijatelnému výsledku. Lidový výklad je označením místa pověstného častými loupe¬
žemi (zuck den Mantel - ukraď, uškubni kabát), zachytil už v roce 1512 v prvém soupi¬
se názvu Slezska Barthel Stein: „Zlaté Hory (Zuckenmantel) mají jméno od lupičů, kteří
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tam stahovali lidem pláště. Město není pozoruhodné, ale proslulo těžbou zlata, které se tam
nachází ryzí v celých kusech, majících různé podoby. Jednou se tam našel kus v ceně 120
dukátů. Říká se, že zlato odvádí voda z hor do podzemních prohlubní v podobě prachu a tak
vystupuje na povrch. Proud vody je tak mocný, že odrazuje hledače od pátrání.“
Tentýž výklad je napsán v Malé encyklopedii - Zeměpisná jména Československa z roku
1982, kde se uvádí: „Do r. 1949 Cukmantl, malé město sv. od Jeseníku. Vedla tudy důležitá
obchodní stezka z Olomouce do Nysy. Původní název Cukmantl je z německého Zuckmantel.
Vznikl z větného spojení zucke den Mantel (vyrvi, ukradni plášť). Bylo to výstražné jméno
upozorňující obchodní karavany na nebezpečná místa. Viz též Daskabáť'.
S tímto vysvětlením souhlasil vykladač místních jmen v Čechách Dr. Profous, ale ná¬
sledovníci se této verze výslovně vzdali.
Snahy vědecky vyložit název města lze rozdělit do dvou skupin podle toho, od jakého
kořene vychází, zda od slovanského nebo od německého.
První směr výkladu je asi mylný (Schulte, V. Prásek) a vychází z první části slova suchý
a druhé části naopak mokrý od slova mety - bahnitý a opírá se o hornický ráz místa, čili
Sauchomaty, tj. suché rýžoviště - suchý důl. Toto krkolomné vysvětlování názvu by se
mohlo významově podobat se jmény Suchý Zejf u Bruntálu (Dúrzejf, Dúrren Seifen, Dorzeyf), Suchdol nad Odrou (Cuchental-Zauchenthal-Suchydol), nebo Suché Lazce u Opavy
(Sucholazce, Sucholazetz, Durnlazk). Ovšem všechny tyto obce mají podstatně jiný vývoj
názvu než Zuckmantel. Je jisté, že se vyvíjely z češtiny.
Josef Pfitzner v knize Bergstadt Zuckmantel in Schlesien bis 1742 se přiklání k názoru,
že název byl importován z Německa hotový („...Der Name Zuckmantel wurde nach Schle¬
sien fertig in der heutigen Form importiert... “) a vyvíjel se jen podle změn v hornoslezském
nářečí, i když uvádí i název „Czuchimantel“, který by mohl mít podobu od slovanského
slova „suchy*. I on vysvětluje název ze slov uškubnout, ukrást kabát či plášť. Toto se prý
ve Zlatých Horách stalo opavskému knížeti Jaroslavovi při návštěvě města. Uvádí též málo
známou formu názvu Zucmontanensis (zlodějské hory) na městském razítku ze 17. stol.
(„Sigillum Civitatis Zucmontanensis“).
V Místopisném rejstříku obcí severomoravského kraje od Dr. Adolfa Turka je podrob¬
nější výpis všech názvů, které kronikáři a archiváři nalezli ve starých listinách. Ve výčtu
jsou napsané roky, kdy se název vyskytoval:
V r. 1263 Cucmantel, 1281 Czuczmantel, 1361 oppidum Czukmantl, Czukmantel,
r. 1377 die Stadt Czokmantil, Cogmantl, 1385 Czokemantl, 1472-1477 na miesteczku
Czykmantli, 1477 Cukmantl, 1478 oppidum Czuchmantill, 1490 Czukmantl. 1506 Zugkmantel, 1507 Czuckenmantel, 1518 Zugkmantel, 1559-1563 Zuckhenmantl, 1565-1590
z Cikmantle, 1569-1672 Bergstadt Zuckmantel, 1578-1836 Edelstadt, 1608 Zuckhmantel,
1653 die freie Bergstadt Zuckmantel, Zuckmandel (v mapách grotkovsko-nyského knížec¬
tví 17. a 18. stol.), 1720-1945 Zuckmantel, 1872-1949 Cukmantl, 1918-1919 Suchomlaty,
1945-1948 Cukmantl, 1948 - dodnes Zlaté Hory.
Zdá se, že mimo puristickou dobu po vzniku republiky (Suchom/l/aty ?), se vůbec ne¬
projevuje žádný český vliv na tvorbě názvu města, ale jednou se projevuje (na miesteczku
Czykmantli) název polský. I u něj je však možno vnímat, že se jedná o název německý.
Rudolf Zuber v knize Jesenicko v období feudalismu do r. 1848 uvádí tyto názvy:
R. 1339 Cucmantel (latinský), 1281 Zuckmantel, 1305 Czuchimantel, 1306 Zuckmantel,
1339 Zuckenmantel, 1377 Czugmantel, 1434 w Czukmantli (česky), 1472 u Czuthmantle,
1477 na miesteczku Czykmantli, 16. až 18. stol. vedle starého názvu i Edelstadt, do r. 1919
Zuckmantel, po vzniku Československé republiky Cukmantl, od r. 1948 Zlaté Hory.
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Ke komentáři k názvu města s podstatným významem českého původu M. Schulteho
a V. Praseka s nesouhlasem dodává:
„Jakkoliv by slovanský původ jména lákal a odpovídal skutečnosti, ze Slované znali zlatá
naleziště kolem města, přece se zdá pravděpodobnější, ze základem názvu je středohornoněmecké „Mantel“ - borovice, a „zuoc“ - »zuog“, zweig - větev, tedy rozvětvená borovice, uka¬
zující na rozcestích směr. Stejný smysl má i výklad od středohornoněmeckého „zuc“- tažení,
cesta, což by znamenalo „borovice u cesty“ případně „cesta borovým lesem". Oba podané
výklady se odlišují v podstatě jen málo. K tomu lze uvést, že v Německu je celkem 38 jmen
stejného tvaru, což by nasvědčovalo, že kolonisté užili jméno běžného jim z domova pro mís¬
to, jež se svou polohou a hojnými borovými porosty k němu dobře hodilo. “
S výše napsaným bych chtěl polemizovat. Přestože se rozvětvená borovice (spíš strom)
objevuje i v městském znaku, ani toto vysvětlení není o nic jednodušší. Už proto, že v tom¬
to kraji podnebí ani půda nejsou vhodné (a nebyly ani ve středověku) pro borovicové
porosty, o hojnosti těchto se nedá mluvit vůbec. Pokud by pak název vznikal zde, můžeme
pro vzdálenost obou míst vyloučit i středohornoněmecké nářečí.
Není jednoduché přijmout ani to, že z nějaké německé obce, byť středohornoněmecké,
přijeli do Zlatých Hor noví první osídlenci a nazvali ho podle města, odkud přijeli, čili
Zuckmantel. Přestože v Německu je 38 jmen stejného tvaru, je jisté, že i tam mají s vysvět¬
lováním smyslu potupného názvu podobné problémy. V každém případě i jako synony¬
mum je to hanlivý výraz a ani noví němečtí osídlenci by přece nedávali svému novému
sídlišti ostouzející název.
Současná věda (A. Grůza) odmítá možnost vzniku německého jména města pouze zko¬
molením nepochopeného původního českého znění, např. v podobě Suchý důl (W. Schul¬
te) nebo Suchomuty (V. Hauer) či dokonce Suchomasty, jak si to představoval v r. 1889
V. Prásek. Uznává se tedy, že původní název byl německý.
Snad by bylo dobře se smířit s tím, že městu dal název někdo, komu zlatohorští měšťa¬
né pohnuli žlučí, třeba tím, že mu ukradli kabát (viz kníže opavský) nebo dokonce i další
vzácnosti. Fridrich II. Velký tuto verzi potvrdil při dělení Slezska v r. 1742, když prohlásil,
že: „Zuckmantel je sídlo loupežníků“. Současně z toho ovšem vyplývá, že své jméno dostala
osada Zuckmantel od lidí z rovinatého Slezska, z Nyska či Vratislavská. Dokonce podle
tehdejších zvyklostí se taková místa lupičů v podhůří v německých zemích takto ozna¬
čovala. Z toho můžeme vyvodit, že pokud se v Čechách kradli kabáty na jednom místě,
Německo na tom bylo o mnohem hůř... Tímto se vracíme na začátek k Barthelu Steinovi
a nezbývá, než s ním souhlasit.
Poslední názor, který jsem slyšel v roce 2003 o možnosti vzniku prvotního názvu Zuck¬
mantel je, že se skládá z latinských slov „Sub Montes“ (pod horami). Vysvětlení, které se
mi k tomu dostalo tvrdí, že noví, převážně německy mluvící obyvatelé zkomolili latinskou
výslovnost na Cubmonte - Cucmonte nebo Zucmonte - Cucmantel - Zuckmantel, se zdá
nepravděpodobné. A že by v Německu to komolili stejně 38 krát? Ostatně tento tvar ná¬
zvu města není nijakým způsobem v písemnostech podchycen.
V letech 1947 až 1948 v Československu proběhla akce počešťování a přejmenování
pohraničních německých názvů měst a vesnic. Nejdříve se neoficiálně navrhoval pro měs¬
to český název Suchomlaty, Záhořany, Mezihoří, Podhůří, Humno, ale naštěstí to zůstalo
jen v rovině diskuse. Městská rada ve Zlatých Horách po dohodě se Zemským archivem
v Opavě a Zemským národním výborem, expoziturou v Ostravě navrhla přejmenování
obce Cukmantlu: buď na „Biskupské Hory“, nebo na „Zlaté Hory“.
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Rozhodnutím rady MNV ze dne 5. ledna 1948 schvaluje se návrh Zemského NV, expo¬
zitura Ostrava a Zemského archivu v Opavě na přejmenování města Cukmantlu názvem
„Zlaté hory“. V návrhu ze 17. prosince jsou Hory napsané s velkým „H“, ale v schvalova¬
cím zápisu ze 7. ledna jsou s malým „h“. Podle nových pravidel českého pravopisu má být
velké „H“.
Nový název se poprvé objevuje v zápisech rady MNV 3. září 1949. Byl vybrán velmi
vhodně a poměrně rychle se vžil do povědomí občanů.
Edelštadt
Tento název navrhl v 16. stol. vratislavský biskup Jakub ze Salzy a v překladu znamená
Ušlechtilé město. Jméno mělo v protikladu hanlivého „uškubni kabát“ napomáhat v pro¬
pagaci města proslulého dobýváním ušlechtilých kovů. Tento hezký název, který měl také
vztah ke jménu Edelštejn (ušlechtilý kámen, drahokam), se však v mluvě mnohokrát uží¬
val zároveň se starým názvem a po dvou stoletích se skoro zapomněl. V 17. stol. se v mno¬
ha písemnostech název města nachází ve formě: Edelštadt vulgo Zuckmantel. Nechce se
mi se však věřit, že jediným ušlechtilým člověkem ze Zlatých Hor byl nakonec inkvizitor
Jindřich František Boblig - upalovač čarodějnic (viz kapitola Významné osobnosti), který
si přídomek z Edelstadtu připojil ke svému jménu.
Název Zlaté Hory - báje
Jak vznikl název Zuckmantel
V době po nadvládě obrů se Edelštadt stal bohatým městem. Zlaté doly nedaleko města se
bohatě odměňovaly za těžkou práci nejen kovkopům, ale i celému kraji. Hrad nad městem
měl dobrého pána, který se o město staral a chránil je před nepřáteli.
V té době rozkvětu se zdálo městu Edelstadtu, že je věčné jak Řím a krásné jak Neapol.
Snad ani roční období se tehdy nestřídala tak často a bylo jen a jen léto. Korzo v neděli na
náměstí se hemžilo krásnými dívkami a mužnými pány. Všichni si navzájem rozuměli, byli
šťastní a bohatí.
Bylo to lidmi ušlechtilé město a také se tak nazývalo. Bohužel tomu tak nemělo být věčně.
Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale do Zlatých Hor, bývalého Edelštadtu, přišlo.
A nebylo malé. Přišlo náhle a nečekaně a za krátkou dobu smetlo všechno, co pilní obyva¬
telé města po dlouhé roky budovali. Vlády nad městem se totiž ujal mor s cholerou a řádily
tu několik let. Obyvatelé hromadně hynuli, ulice tonuly v mlze sirných výparů z ohňů proti
choleře a nemilosrdná smrt kosila muže, ženy i děti. Všichni obyvatelé, pokud neutekli do
nejvzdálenějších krajů, zemřeli.
A stalo se, že dlouhé roky bylo město pusté a do jeho ulic nezabloudila ani divoká zvěř,
snad ani ptáci přes ně nepřelétávali, aby se nenakazili cholerou.
Není divu, že lidé po tak dlouhé době zapomněli, že to kdysi bývalo bohaté město, natož,
aby si pamatovali jeho jméno. Bylo to místo, kde řádila smrt a kam se nikdo po několik dese¬
tiletí neodvážil vstoupit, aby se nenakazil morem či cholerou. Bylo to mrtvé město.
Ještě v době rozkvětu zde byl vybudován nádherný, bohatě zdobený kostel, na který se
chodili dívat poutníci z Opavy, Olomouce, ba dokonce k němu putovali i věřící z Německa
a Polska, jen aby tu krásu mohli spatřit na vlastní oči. Ale od té doby, co mor vyhladil obyva¬
tele města, nevstoupila do kostela lidská noha. Zůstával dlouhá léta opuštěn a chátral.
Až jednou. Snad z neznalosti místních poměrů, snad omylem, přišel do města poutník.
Byla už noc a celé město tonulo ve tmě a proto ani nezpozoroval, že chodí po mrtvém městě.
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16. prosince 1ji»7.

Obec Cukmantl, okres Jeseník,
přejmenování.
Zpracovává krch.kom.Dr.Burian.

Okresnímu národnímu výboru
v
Jeseníku.

Po dohodě se zemským archivem v Opavě má v úmyslu zemský
národní výbor,

expositura v Ostravé,

navrhnout! ministerstvu vnitra

přejmenování obce /města/ Cukmantlu:
a/ bufl na "Biskupská Hory" vzhledem k tomu,

že největší hora, tyjící

se nad městem jest stejnáho označení,
b/ nebo na"Zlaté Hory" vzhledem na těžení zlata, které v minulosti
mělo význam v rozkvětu města Cukmantlu.
Podle úsudku některých odborníků přinesli si název "Cuk¬
mantl" do Slezska s sebou nwmeátí kolonisátoři,

takže pro cukmantl

není zachován starý aicvanský název a Jest proto třeba,

aby bylo ut¬

vořeno nove jméno.
Tamní okresní národní výbor se *ádá,

aby zárovejl s obcí

/městem/ Cukmantlem zaslal zdejšímu úřadu nejpozdeji do 15. ledna_4f>
k navrhované změně příslušné vyjádření.
Místopředseda;
Dobeš, v. r.

‘Tfliáini národní výbor Cukmanil ve Slezáku
TELEFON
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kSi*,,

č. (. 49/1948
vtcQbec Cukmantl -přejmenování*
K £3.111/2-1994/1-47 ZVK Ostrava
a 6J.15093/47-1/saa.
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v CUKMANTLU
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~tajfe,- ■ . . ;

dne 7.ledna 1948.

TU.
Okresní národní výbor,

Příloha: 1

Jeseník.

Rozhodnutím rady fc!IV ze dne 5.ledna 1948 schvaluje se
návrh ZS7,exp.Ostrava a Zem.archivu v Opavě na přejmenování
města Cukmantlu názvem ,,Zlaté hory,,.
Zavrhuje se jeětě zda by bylo možno použiti Jednotného
fiíala ,,Zlatá hora,.

Za správnost:
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Nikde ani pes nezaštěkal, ani světýlko nezasvitlo. Jen sova někde z cimbuří domu na náměstí
houkala to svoje hůůů... hůůů..., jako by zvala svou společnici smrt k hodům.
Návštěvník pocítil v hrudi podivnou úzkost.
Kolem půlnoci poutník prošel temným náměstím, až přišel ke kostelu. Byl osvětlen jako
o Vánocích při půlnoční mši. Konečně lidé, zaradoval se a dosud pociťovaná tíseň v hrudi
povolila. Radostně otevřel těžká kostelní vrata, vešel a opravdu. Nad modlitebními knížkami
sedělo v lavicích velké množství osob v dlouhých černých pláštích a mrmlali podivné, nesro¬
zumitelné modlitby. Přišel blíž k lavicím a chtěl je potichu pozdravit a vtom si všiml, že jsou
ztrnulí a bledí jako bílý mramor. Teprve teď poznal, že to nejsou lidé, ale mrtvoly. Ještě se
poutníkův pohled stočil k oltáři. Viděl tam místo faráře bílou Smrt, která celou pobožnost
vedla. Její černé důlky místo očí se podívaly na nevítaného návštěvníka a její bílá čelist klap¬
la naprázdno, jako by ho chtěla spolknout. Poutníkovi vyrazil na čele pot, hrůzou mu vstaly
vlasy na hlavě a podlomila se mu kolena. Přicházely na něj mdloby, ale ještě se vzchopil, oto¬
čil se a opřel se o těžká kostelní vrata, aby z tohoto strašidelného kostela utekl. Když konečně
do tmy udělal první krok, uslyšel za sebou Smrt, jak říká prázdným, dutým hlasem poslední
slovo modlitby - amen. Ve stejnou dobu se zvedli z kostelních lavic všichni kostlivci a začali
ho stíhat. Hrozivý dusot nohou a chrastění kostí ho ještě více polekaly. Ze všech sil vyrazil
k útěku, ale vtom ho jeden z kostlivců chytil za kabát a strhl mu ho z ramen. Málo scházelo
a drželi ho za ruce. Živ by jistě ze zajetí nevyšel. Jen šílený útěk ho spasil. Utíkal a utíkal,
i když už ho dávno nikdo nestíhal a neslyšel za sebou žádné zvuky. Už byl daleko za městem
a tak si našel klidné místečko na kraji lesa a k ránu zmožen únavou usnul.
Když se poutník probudil, slunce už bylo vysoko nad hlavou. Vstal a protáhl se. „Dobře
jsem se vyspal, “ pochvaloval si, „jen se mi nemusel zdát ten hrůzostrašný sen o těch kost¬
livcích.“ Brrr..., otřepal se při pomyšlení, že by to mohla být skutečnost. Ještě se jednou
protáhl a chtěl jít svou cestou. Po paměti sáhl pro svůj dlouhý plášť, ale plášť nikde. Pozorně
se podíval kolem sebe, ale ať hledal jak hledal, po plášti ani památka. Teprve teď si pomalu
uvědomil, že hrůzný noční zážitek vlastně nemusel být jen sen. Vždyť ho ještě bolí nohy, jak
usilovně utíkal před kostlivci. Stále však svému prožitku nechtěl uvěřit, zdál se mu nemožný
a neskutečný. Po delším váhání se rozhodl jít znovu do města - přesvědčit se na místě. Když
došel před kostel, kabát roztrhaný na tisíc kusů ležel před vraty a poutník pocítil mrazení
po celém těle. Teprve teď si uvědomil, jaké nebezpečí v noci prožil. Měl štěstí, že nepadl do
rukou kostlivcům. Kabát před kostelními vraty byl důkazem toho, že by se živ už z kostela
nedostal.
Rychle se tedy vytratil z mrtvého města a dokud žil, vyprávěl každému, jak mu smrtky
uškubly kabát, který roztrhaly na malé kousíčky.
Od těch dob, podle této pověsti, se městu začalo říkat Zuckmantel, což v překladu zname¬
ná strhnout, uškubnout kabát.
Zuckmantel je také výrazem pro krádež kabátu. Na tento význam slova se váže tato
pověst:
Město se zapomenutým názvem se po těžké morové ráně zotavovalo velmi pomalu a lidé
sem přicházeli zakládat nová hospodářství a znovu těžit zlatou rudu z blízkých dolů. Ještě
však nemělo název.
Kníže Jaroslav ze Slezska se prý jednou vydal kočárem na cestu panstvím. Když se pak
z heřmanovického sedla blížil k jakýmsi neznámým domkům, přepadli ho místní obyvatelé
a vzali mu nejen peníze a kočár, ale dokonce ho svlékli z gatí a velmi drahého kabátu. Nijak
jinak mu však neublížili a pustili ho, ať si jde, ovšem pěšky, kam chce.
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F. B. Werner, celkový pohled na Zlaté Hory, 1. pol. 18. století

Samotný kabát byl velmi drahý a šilo ho deset nejlepších krejčích ve Vídni. Byl prošívaný
stříbrnými a zlatými nitěmi a zdobený převzácnými holandskými krajkami. V tehdejším
Slezsku to snad byl nejvzácnější kabát vůbec.
A tak, když se kníže velmi spoře oblečen, dalo by se říct nahý, dostal do zámku, vyprávěl
vše, co se mu v tomto divokém kraji přihodilo. Knížata a hlavně kněžny z toho měli legraci
a od těch dob tomuto místu říkali Zuckmantel. Název se pak vžil a zůstal pro město na
dlouhou dobu.
Jiný pramen tvrdí, že předchozí povídačka není zcela pravdivá, ale že název vznikl přes¬
ně tak, jak se povídá v další pověsti.
Prvními novými osídlenci tohoto města, které ještě nemělo název, byli loupežníci.
Ve všech ostatních vesnicích v okolí, protože tehdy nebylo kin, rozhlasu a televizní zesilo¬
vač na Bišovce byl v poruše, se zakládaly různé spolky, aby se lidé mohli zájmově vyžít, fen
v tomto bezejmenném městě loupežníci neměli zájem o jakýsi spolek hasičů, zahrádkářů, či
pomocníků Veřejné bezpečnosti. Založili si zde jen jedinou společnost a to Loupežnickou
s.r.o. a aktivity společnosti byly velmi bohaté. Tito povedení lapkové přepadali a okrádali
obchodníky na cestách, či boháče ve městech. Musí se ale uznat, že nebyli příliš krutí. Na¬
padeným vzali peníze, šperky i ostatní artikl a pouštěli je bez ublížení na zdraví. Kradli
sice všechno, co jim pod ruku přišlo, ale především se specializovali na krásné kabáty. Kabát
v tomto městě také rozhodoval, kdo z loupežníků byl zdatnější. A tak se stávalo, že každý
lapka měl několik kabátů, jeden krásnější než druhý, ale nejen pro parádu.
Ve městě se totiž stalo tradicí, že kdo z raubířů měl nejkrásnější kabát, byl volen předse¬
dou společnosti a zároveň se stával starostou města na tak dlouhou dobu, dokud se nenašel
mocnější loupežník s vzácnějším kabátem.
Byly to opravdu zlé časy, vždyť už tehdy chtěl každý lapka starostenské křeslo. Proto se
činnost společnosti rozšířila do širokého okolí natolik, že všichni obchodníci se tomuto kraji
zdaleka vyhýbali a dali mu název Zuckmantel.
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Podnes nám tento název může připomínat, že i tehdejší obyvatelé Zlatých Hor věděli, že
šaty dělají člověka a krásný kabát, i když kradený, dobrého starostu. Ale čas a nové zákony
udělaly (nebo snad udělají) přítrž tomuto spolku, po kterém zůstalo jen to podivné jméno
města: Zuckmantel.
Státoprávní zřízení města
Politická a exekutivní moc bývalých patrimonií (Jesenicko bylo součásti nyského kní¬
žectví, jehož vládcem byl vratislavský biskup se svými velkostatky a pak několik dědických
šoltéství), se projevovala vůlí majitele knížectví nebo šoltýsů. Teprve s rozvojem cechů
a později průmyslu se k politické vlá¬
dě
nad městy hlásili i obyvatelé města.
oktítXxvti
Předělem mezi feudalismem a no¬
vým uspořádání moci v rakouské mo¬
narchii je revoluční rok 1848. Od to¬
hoto roku politickou a výkonnou moc
převzal v celé náplni stát. Na základě
císařského nařízení byly v r. 1849 za¬
loženy politické okresy jako nejnižší
administrativní celky státní správy
řízené okresním hejtmanstvím. Zla¬
té Hory se staly součástí politického
okresu Frývaldov (Jeseník), který byl
rozdělen na čtyři (Frývaldov, Javorník,
Vidnava, Zlaté Hory) soudní okresy.
F. B. Werner, starý farní kostel, 1. pol. 18. století
V letech 1849 - 1855 byly Zlaté
Hory samostatným soudním okresem, k němuž patřily obce Skřivánkov a Rožmitál, Heřmanovice, Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice, Salisov a Rejvíz. Za Bachova absolutis¬
mu v r. 1855 došlo k reorganizaci politické, soudní a finanční správy: i ve Zlatých Horách
byl vytvořen smíšený okres, v němž byla politická a soudní správa sloučena. Tento systém
správy se však neosvědčil a smíšené okresy byly zrušeny. Ve Zlatých Horách se tak stalo
v r. 1868. Od tohoto roku pak Zlaté Hory spadaly opět pod politický okres Frývaldov, kte¬
rý byl do r. 1938 stále rozdělen na čtyři soudní okresy.
Po připojení pohraničí Československa k Německé říši v roce 1938 spravoval Zla¬
té Hory „landráť* z Frývaldova. Po ukončení druhé světové války dostala státní správa
a samospráva podobu národních výborů - místních, městských, okresních a krajských.
Zlaté Hory i okolní vesnice spadaly pod ONV Jeseník, jen Heřmanovice byly přičleněny
k okresu Krnov. Od r. 1850 náležely k městu osady Rožmitál a Skřivánkov. V roce 1959
osada Skřivánkov připadla Polsku. Při reorganizaci a zvětšování okresů v roce 1960 zanikl
okres Jeseník a Zlaté Hory se dostaly pod správu okresu Bruntál. Ke Zlatým Horám byly
v r. 1960 připojeny Ondřejovice se Salisovem, v r. 1964 Rejvíz, Horní a Dolní Údolí.
Zánik systému národních výborů v roce 1990 a obnova samosprávných obcí a okres¬
ních úřadů byly návratem k organizaci fungující téměř jedno století. Od 1. ledna 1996 byl
obnoven okres Jeseník a město Zlaté Hory i s osadami se k němu vrátilo.
V roce 2003 zanikly okresní úřady a zřídily se samosprávné kraje, které přesunuly ně¬
které jejich pravomoci na pověřené obce. V tomto procesu se jedná o zcela nový dosud
neověřený prvek. Zlaté Hory se staly součástí Olomouckého kraje.
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Pečeti Zlatých Hor

Nej starší známá pečet

Město Zlaté Hory dnes v sobě zahrnuje dalších šest historických
obcí. Zatímco Horní a Dolní Údolí, Rejvíz a Rožmitál náležely
v minulosti k zlatohorskému panství a od 2. pol. 15. stol. byly ma¬
jetkem vratislavských biskupů, Ondřejovice se Salisovem tvořily
samostatný feudální statek. Své vlastní pečetidlo neměly vsi Rož¬
mitál, Rejvíz a Salisov, všechny založené až v závěru 18. stol.
Historicky Zlaté Hory, označované již od počátku 14. stol. za
město, mohly mít vzhledem k svému významnému postavení hor¬
ního města svůj pečetní typář již v tomto období. Ještě H. Saurma
vjd£l 0tisk městského pečetidla, které datoval do počátku 15. stol.

V kulatém pečetním poli je na něm zobrazen doprava obrácený horník kutající kopáčem
ve skále před sebou. Latinská minuskulní legenda mezi linkami zněla: sigillum . civitatis . coczkemantel. V dostupných archivních pramenech máme dnes k dispozici typář až
z r. 1614. Osmihran (obr. č.3) o výšce 24 mm a šířce 21 mm nese obraz doleva obráceného
horníka kutajícího kopáčem ve skále. Latinská majuskulní legenda mezi linkou a vavřínem
zní: SIGILLVM CIVITATIS ZVCMONTENSIS
1614 (písmeno Z je stranově obráceno). Přestože
tento typář byl použit ještě při pečetění josefské¬
ho katastru v roce 1789, v 60. letech 18. století si
město nechalo vyrýt tři nová pečetidla, užívaná
pak střídavě až do 1. poloviny 19. století. Všechna
tři jsou dodnes dochována ve fondu archivu měs¬
ta Zlatých Hor v SOkA Jeseník. První dvě vznikla
v roce 1766 a liší se vzájemně tvarem (jedno je
kulaté o průměru 50 mm (obr. č. 2), druhé oválné
o výšce 36 mm a šířce 32 mm (obr.č.l). Kutající
horník je na nich tentokrát opět obrácen doprava
a celý výjev je zarámován do korunované kartuše. Majuskulně provedená legenda je německá
a v prvním případě umístěna mezi linku a vavříno¬
vý věnec s textem *ZUCKMANTLER STÁD SIEGEL . A: 1766, ve druhém případě ji lemují linka
a perlovec a ve shodném textu je navíc rozvinuta
zkratka na ANNO. V roce 1767 byl pořízen nový
osmihranný typář o šířce 25 mm a šířce 23 mm
(obr.č.3), který opakoval znamení z pečetidla z ro¬
ku 1614, avšak majuskulní opis mezi linkami byl
proveden v němčině „ZUCKMANTLER STÁD
SIEGEL ANNO 1767. Pro úplnost je třeba dodat,
že v téže době bylo pořízeno též dodnes dochované
pečetidlo cukmantelských ostrostřelců (obr. č. 6)
opakující symboliku z typářů z roku 1766 včetně
korunované kartuše. Připojený letopočet 1626 od¬
kazuje zřejmě na datum založení společnosti. Exis¬
tuje i rychtářská pečeť z konce 18. stol. Ve 30. le¬
tech 19. stol. již cukmantelský magistrát užíval
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kovová nápisová razítka, z nichž několik se rovněž dochovalo dodnes. Je třeba se zmínit
též o existenci cukmantelské fojtské (soudní) pečeti, doložené pro 17. století, jejíž typář
je také dochován. Kulaté pečetní pole o průměru 28 mm (obr. č.4) nese ve štítě znamení
lilie, nepochybně převzaté ze znaku vrchnosti vratislavských biskupů. Latinský majuskulní opis lemovaný zevně linkou s vavřínovým věncem zní: S. IVDICII. ZVCKMANTEL.
Některé pečetě zobrazuje ve svých dějinách Cukmantlu J. Pfitzner. Chybně však datuje
pečetidlo ostrostřelců do roku 1626 a mladší osmihranný typář již k roku 1707, což pak
převzala další literatura.
Razítka
První razítka se ve Slezsku objevují koncem 18. stol., ale rozšířila se až v druhé polo¬
vině 19. století. Je velmi pravděpodobné, že se razítka používala nejdříve v poštovnictví
a teprve pak městská správa přestala užívat typářů a převzala jednodušší razítkování. Je
pochopitelné, že razítka začaly užívat i spolky a cechy, jako zlatohorský střelecký spolek
nebo cech cíchařů a tkalců „Osnova" (WEBERZUNFT). První známé zlatohorské razítko
nese datum 1829 (viz obrázek Razítka města a osad).
Od 1. ledna 1927 se začalo používat razítko městského úřadu s českým textem. Velmi
zajímavé bylo používání razítek v kritických dobách nesouladu mezi českým a německým

Razítka města a okolních osad
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obyvatelstvem. Němci v roce 1938 z razítek vyškrabali české značení a Češi jim to oplatili
po válce v roce 1945. Zdařilé je razítko používané městskou spořitelnou v roce 1946, na
němž je biskupský znak města, jaký se ve Zlatých Horách používal do r. 2002.
Městský znak Zlatých Hor
Zdá se, že ještě ve druhé polovině 19. století nebyla podoba znaku
Cukmantlu vůbec ustálena. Ostatně byla zřejmě do této doby prezento¬
vána výhradně na pečetích, na nichž však pochopitelně chyběly barvy
a navíc kolísala orientace horníka. Nejstarší barevné vyobrazení tak
máme zachyceno až ve známém rukopise V. R. Widimského z roku 1845,
které pak ovlivnilo i další badatele. Widimský se inspiroval kompozicí
na pečetidlech z roku 1766, horníka však oblékl do oděvu typického
ZuKma.ntel/7^
pro 19. století a umístil do krajiny s jedním listnatým stromem v pozadí.
Vidimského znak
zr. 1845
Vše bylo provedeno v přirozených barvách, tedy vlastně v modrém štítě.
Podle Widimského zobrazuje znak potom i H. Saurma a později ještě
H. G. Stróhl. V díle posledně jmenovaného autora však namísto kopáče
drží horník v levici Špičák a pravicí máchá mlátkem. V této podobě za¬
chycuje znak Cukmantlu též Josef Pfitzner ve svých dějinách města.
Obnovený zájem o komunální heraldiku přinesl od konce 60. let řadu
publikací věnovaných našim městským znakům. Zatímco Schenk a Ze¬
Znak mčsta v r. 1945
lenka v podstatě opakují již zmíněnou od dob Widimského tradovanou
podobu znaku, byť oba nahrazují Špičák v horníkově levici želízkem,
ostatní autoři se již opírají o průzkum pečetí prováděný na počátku
70. let. Barvou pole se sice shodují s předchozími badateli, horníka však
orientují zásadně doleva a zcela mizí strom v pozadí. U Baletky a Čarka
je horník oděn ve středověkém černém oděvu s kuklou. V populárně
laděném Baletky a Loudy je horník opět zobrazen v tradičním slavnost¬
Znak mčsta do r.2002
ním oděvu, užitém již u Widimského. Jako hornické necičky je v této
práci (poté i u Čarka) interpretován na pečetích u skály zobrazený útvar,
považovaný Baletkou za otvor štoly. Ve Zlatých Horách používal MNV
v roce 1946 městský znak neznámého původu, ale výtvarně velmi hezky
zpracovaného. Vlastně je velmi podobný znaku, který byl schválen v ro¬
ce 2002, horník místo želízka v levé ruce drží kovovou špici-dláto.
Pravděpodobně v šedesátých letech byl používán znak nový. Jeho ovál
Obrácený znak
s horníkem je obdobný, jako znak schválený v roce 2002, jenže znak leží
na kartuši s insigniemi vratislavských biskupů: knížecí korunou, biskup¬
skou mitrou zkříženým mečem a biskupskou holí. Tento znak byl použit
i na razítku spořitelny v roce 1946.
Nejasnosti v podobě znaku Zlatých Hor odstranilo až rozhodnutí
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 98 ze dne 31.1.2002,
kterým byl stanoven závazný popis: V modrém štítě na zeleném trávníku
Znak platný od 1.6.2003
doprava obrácený horník v černém šatě a botách, stříbrných kalhotách
a ve stříbrné kukle, dobývající zlato ze skály přirozené barvy. Vlevo je
listnatý strom přirozené barvy.
Prapor města je tvořen modrým a žlutým vodorovným barevným
pruhem. V horním modrém pruhu jsou v žerďové části zkřížená stříbr¬
Prapor mčsta
platný od 1.6.2002
ná hornická kladívka (mlátek a želízko).
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Medaile Zlatých Hor
Zlaté Hory se mohou pochlubit několika medailemi, které byly vyraženy v letech 1924
až 1974. Jde o medaile, jež připomínají 700. a 750. výročí založení města. Při příležitosti
velmi okázalých oslav, probíhajících ve dnech 14. 8. - 25. 8. 1924, pořádal zlatohorský les¬
nický spolek sraz německých střeleckých spolků z Československa. Součástí tohoto srazu
byla i střelecká soutěž, která proběhla 23. 8. 1924. Ve sbírkách numismatického pracoviště
Slezského muzea v Opavě jsou uloženy dvě medaile, připomínající tuto střelbu, totiž první
a druhá cena. Obě se nijak neliší obrazem ani slovem, pouze medaile pro první cenu má
zlatou patinu a vyraženou římskou jedničku a pro druhou cenu pochopitelně stříbrnou
patinu a římskou dvojku. Vedle dvou publikací vydaných k témuž výročí, jsou jedinými
veřejnými a přístupnými doklady oslav 700 let města Zlatých Hor.
V roce 1974 si Zlaté Hory připomínaly 750 let od založení města. I k této události vydal
Městský národní výbor jubilejní publikaci. Zároveň nechal razit i několik příležitostných
medailí, z nichž je širší veřejnosti známa jen jedna medaile k 750 letům města, která je
ražena v tombaku a značena značkou „F“ autora akademického sochaře Petra Formánka.
Autorem dalších tří, naprosto neznámých, je razič a návrhář z Kovohutí Břidličná, kde
tyto vznikaly, Ladislav Mirwald z Břidličné. Zatímco medaile k 750 letům je dosti běžná,
Mirwaldovy medaile má ve svých sbírkách jen okresní muzeum v Bruntále, jehož histo¬
rické pracoviště komplexně dokumentuje minulost a současnost okresu a nezapomíná ani
na dokumentaci medailérské tvorby se vztahem k regionu.

Soupis medaili:
1. Zlatá medaile na střelbu 1924
A.: Myslivecký vyjev s patronem myslivců sv. Hubertem
nápis: ST. HUBERTUS
R.: Šestiřádkový nápis I. / PREIS / 700 JAHRFEIER / FREIE BERGSTADT / ZUCKMANTEL / 1924. Zlatě patinovaný kov, průměr 40 mm, autor neuveden a neznám.
Medaile má ouško.
2. Stříbrná medaile na střelbu 1924
A.: Stejný jak zlatá medaile
R.: Šestiřádkový nápis II. / PREIS / 700 JAHRFEIER / FREIE
BERGSTADT / ZUCKMANTEL / 1924. Stříbrně patinovaný
kov, průměr 40 mm, autor neuveden a neznám. Medaile má
ouško.
3. 750 let založení
A.: Pečeť města a nad ní číslovka 750. Opis: VÝROČÍ ZALOŽE¬
NÍ MĚSTA ZLATÉ HORY.
R.: Na barokním štítě městský znak a v opise číslice 1224 - 1974.
Tombak, průměr 60 mm, signováno „F“.
4. Šťastná rodina - základ socialistické společnosti
A.: Hlava matky a dítěte a opis: ŠŤASTNÁ RODINA -ZÁKLAD
SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI - VYDÁNO U PŘÍLE¬
ŽITOSTI 750 LET ZLATÝCH HOR 1224- 1974. AI, průměr
51 mm, jednostranná, nesignováno. Autor: L. Mirwald.
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5. Dětem, rodákům ze Zlatých Hor, narozeným v r. 1974
A.: Matka kolébající své dítě a dvojřádkový opis: MOJE RODIŠTĚ JSOU ZLATÉ HORY
- U PŘÍLEŽITOSTI 750 LET ZALOŽENÍ MĚSTA 1224 - 1274. AI, průměr 51 mm, jed¬
nostranná, nesignováno. Autor: L. Mirwald.
6. K Mezinárodnímu dni žen 1974
A.: Děvče a chlapec blahopřejí k Mezinárodnímu dni žen, polopostavy.
Dvojřádkový opis: U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN VĚNUJE ZA¬
SLOUŽILÝM MATKÁM MěNV VE ZLATÝCH HORÁCH 1224 1974/ 750 LET MĚS¬
TA. AI, průměr 51 mm, jednostranná, nesignováno. Autor: L. Mirwald.

Veduty a mapy Zlatých Hor
Nejstarší zobrazení Zlatých Hor je na vedutách B. B. Wernera z poloviny 18. stol: vedu¬
ta starého kostela (kopie, ZA Opava), veduta Cukmantlu (kopie, ZA Opava), pohled na
Cukmantl podle veduty F. B. Wernera z r. 1738, kde je zobrazena věž na radnici. Existuje
i veduta z 19. stol. od neznámého malíře.
Mapování města Zlatých Hor není příliš starého data, začíná v pol. 16. stol. Helwigovou mapou Slezska z r. 1561, kde je město zobrazeno včetně kostela. V Zemském archivu
v Opavě je sbírka map a plánů, které zobrazují samotné město nebo i celé území Zlatohorska. Pod inv. číslem 8 - Ducatus Breslauus sivé Wratislawiensis (knížectví vratislavské)
J. Scultet, 1630. Pod inv. č. 58 - Principatus Silasiae... tabula geographica, exhibens teram
nissensem, simul et cirkulos Grotkau, Ottmuchauet Ziegenhals (mapa Slezska s vyznače-

Výřez mapy grotkovsko-nyského knížectví z r. 1649
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ním země nyské, jakož i krajů Grotkov, Otmuchov a Glucholazy), I.W.Wieland, 1736.
Pod inv. č. 34, sg. S1.48 - Indikační skica ke stabil. katastru Cukmantlu (1836). Pod inv.
č. 119, sg. 48 - Protokol pozemkových a stavebních parcel v Cukmantlu (1836 -1837). Pod
inv. č. 968 sg. 7/2 - Kat. mapa Zlatých Hor s osadami Rožmitál a Skřivánkov, 1836. Pod
inv. č. 969, sg. 7/2 - Zlaté Hory s osadami Rožmitál a Skřivánkov, 1880. Pod inv. č. 1628,
č.l. 3859 - Cukmantl. 1920 topografická mapa, 1:25000. Několik map je v majetku Národní
knihovny v Polsku, další v archivech vratislavského arcibiskupství, zčásti i na javornickém
Jánském Vrchu, v Národní knihovně ve Vídni a mnoho z ještě nezkoumaných map je jistě
v různých dalších archivech.
Jedna z prvních map zobrazující Zlatohorsko je ze sbírek muzea v Javorníku. Scultetova mapa (je orientována na východ) grotkovsko-nyského knížectví z r.1649 jednoduše
vykresluje okolí Zlatých Hor včetně okolních vesnic a zlatých dolů v Horním Údolí, kde je
nakresleno kolo (Kunst) k odvodňování šachet. Podobná mapa (ze sbírky Polské národní
knihovny) téhož knížectví je zpracovaná Mattheem Schubartem v r. 1736. Na ní je o tro¬
chu více informací než na předcházející. Jsou tam vedeny: cesty, šachty v Horním Údolí,
papírny a pily ve Zlatých Horách a na Černé Opavě i vodní náhon z Dolního Údolí kolem
ztracených štol.
Velmi zajímavá je mapa Zlatohorska z r. 1763. Její originál se nalézá v Národní knihov¬
ně ve Vídni. Mimo to, že nám ukazuje potok Prudník (Miserich) na stejném místě jako
je dnes (to nám naznačují i obě mapy grotkovsko-nyského knížectví - J. C. Hoffmann
tvrdí, že potok byl přeložen v r. 1802), nám vypovídá i mnoho dalších zajímavostí z 2. pol.
18. století.
• Na severu města těsně u dnešní celnice se nacházela cikánská šibenice (Zigeune galg)
s namalovanou šibenici. Na stejné straně cesty, blíž k městu, je nakreslena cihelna (Ziegelofen). Napravo od cesty do Polska za dnešním Zlatým jezerem, na místě pozdější vsi
Skřivánkov, bývalo rychtářství (Vogtey).
• Za Dolní bránou doprava vedla dnes neužívaná cesta ke Krnovu (Nach Jágerndorf),
protože cesta přes Petrovy boudy na Jindřichov a Krnov byla postavena v. r. 1861.
• Je zde nakreslena kaple sv. Rocha s křížovou cestou (Kalvarienberg) a směrem k Bis¬
kupské kupě i ruiny hradu Leuchtenštejna (Ruin schlos).
• Na konci dnešní Nádražní ulice (u autobusové zastávky) už tehdy stávala boží muka
a po pravé straně říšské cesty do Ondřejovic ještě před dnešním vlakovým přejezdem
stával poplužní dvůr (Vorwerk).
• Hned pod tímto dvorem je dobře vidět nakreslený vodní náhon (Goldwaser), který
začínal v Dolním Údolí, tekl přes ztracené štoly ke křižovatce Mikulovice - Dolní Údolí,
překlenoval Zámecký potok a kolem kaple na Podlesí tekl do Prudníku před mlýnský
vodní náhon. Poblíž náhonu, kde do r. 1962 stávala pila (později Průzkum), je napsáno
„Serben valk“ se symboly vodních kol. Znamená to, že už tehdy zde stála pila na zpra¬
cování dřeva. O kousek dál po vodě náhonu je napsáno „der Hamr“. Na tomto místě
se zpracovávala železná ruda, což potvrzuje vedlejší zápis „Senken hit“ (Sensenhútte),
tedy „kosí huť“. Zde stávala drátovna a také kovář koval kosy (Sensenschmide). I neda¬
leká kaple na křižovatce na Podlesí podle tohoto místa dostala název „Sensenkapelle“.
U vtoku tohoto náhonu do Prudníku je napsáno „Pap. m.“ (Papiermůhlle) - papírna
(dnes Moravolen).
• Za městem u dnešního sanatoria je nakreslený jakýsi stupínek a pod ním je napsáno
„Gerich“ což znamená soud (Gericht). Snad je to místo, kde se kdysi soudily a také upa¬
lovaly čarodějnice.
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Katastrální mapa Zlatých Hor z roku 1836
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• Můžeme také vidět, že potok od Černého jezera se nazýval Deštný potok (Reger fl.)
• Mimo horní a dolní mlýn byly podle této mapy i mlýny na Podlesí asi 300 m od kaple
na Prudníku a za dnešním železničním přejezdem v Ondřejovicích.
Na počátku 19. století se katastrálně rozměřovalo i území Slezska a vznikla nejen ba¬
revná katastrální mapa Zlatých Hor, ale i okolních vesnic.
Podíváme-li se na indikační skicu ke stabilnímu katastru Cukmantlu z roku 1836, oce¬
níme, že její autoři, školení geometři, nám předkládají precizní půdorys města i celého
jeho katastru. Celkový obrys areálu města je v té době, kdy teprve mizí hradby, v pod¬
statě čočkovitý, či, chcete-li, má tvar protáhlé elipsy, jejíž podélnou osu tvoří severojižní
průběh tehdejší císařské poštovní silnice, někdejší středověké obchodní cesty. Na jižním
konci této hlavní městské ulice či protáhlého náměstí, prostoru, který se uprostřed svého
průběhu rozšiřuje, je zaznačena Ober Thor (Horní brána), na severním Unter Thor (Dolní
brána). Oválný útvar historického centra Cukmantlu je v té době vcelku ještě zřetelně
narýsován průběhem ulic při hradbách. Od Dolní brány obloukem k východu se táhne
Baumgasse (Stromová ulice), která pak přechází uličku s mlýnskou strouhou (Múhlbach)
dále v Schulgasse (Školní) a posléze v Drechslergasse (Soustružnická), která vede k Hor¬
ní bráně. Odtamtud vedla podobným obloukem, ovšem k západu, Pummorgasse (snad
Pružinová?), která pak pokračuje trasou Hintergasse (Zadní ulice) a Niedergasse (Dolní
ulice) opět k Dolní bráně. Napříč do „hlavní třídy“ vstupují postranní ulice, ne však tak
v pravidelném rytmu, aby F. Hoffmann (České město ve středověku. Praha 1992.) mohl
Zlaté Hory právem zařadit do kategorie starých měst s pravoúhlým pravidelným půdo¬
rysem žebrového typu, s dominantní ulicí. V jeho schematickém třídění půdorysů mají
Zlaté Hory totiž rozhodně blíže k typu návesnímu, k němuž Hoffmann uvádí jako příklad
české město Hořice.
Nad městským půdorysem Zlatých Hor se zamýšleli již dříve někteří historikové
a geografové. Nejprve to byl J. Pfitzner, který v roce 1924 dospěl k závěru, že ke vzniku
již předměstské osady vedl dvojí důvod: jednak existence důležitých obchodních cest,
jednak dolování zlata v tomto teritoriu. Oběma faktory se zabýval o řadu let později
ve svých úvahách o osídlení Zlatohorska také W. Latzke, který věnoval větší pozornost
zmíněnému dolování. Konečně i Z. Láznička postřehl, že Zlaté Hory patří mezi města
s půdorysem venkovského rázu: „...města, která vznikla přímo ze vsí, jejichž půdorys za¬
chovávají, a která se stávají městy teprve později. Postrádají ústřední tržiště městského rázu“.
Jeho argumenty jsou přesvědčivé a doložitelné nespornými fakty. Dále přejímá názor
W. Latzkeho, když dospívá k závěru: „Cukmantl vznikl již na počátku 13. stol. jako nejse¬
vernější výspa hornické jesenické oblasti".
Zajímavá mapa byla nalezena koncem osmdesátých let v archivu řádu Německých
rytířů (Zentralarchiv des Deutschen Odrens (DOZA) Wien, pod signaturou Mei 190/2).
Tato mapa zlatohorského panství byla zhotovena 4. dubna 1800 lesním adjunktem Fili¬
pem Scheibapselem z Konice. Mapa velikost 88 x 52 cm je orientovaná směrem na západ
a má měřítko 1:40 000. Jsou na ni schematicky zachyceny osady zlatohorského panství,
vodní toky, rozsáhlé lesy a význačné hory, Kobrštejn, rejvízské rašeliniště, poutní místo
P. M. Pomocné s kostelem aj.
Z doby počátků těžby zlata a železa byly vydávány neumělé důlní mapy, později se
tyto mapy stávaly uměleckým dílem. Zobrazovaly především báňská díla, štoly, vytýčení
důlních měr a těžní zařízení kolem Zlatých Hor. Známé jsou Habtmanovy mapy těžního
zřízení na Poštovní štole (Heilige Dreifaltigkeit, 1770) a mapa dolů v prostoru P. Marie
Pomocné (1765). Velmi známé jsou důlní mapy nakreslené J. Hónigerem v pol. 19. stol.
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Od druhé pol. 19. století je už Zlatohorsko mapováno často a ve 20. století je vydáno
nepřeberné množství podrobných map vojenských, katastrálních, cestovních, historic¬
kých, turistických, geologických, důlních aj.

1/2 Výklad kolonizace Slezska, osídlení severní Moravy, Slezska, založení města,
spory o hraniční město, Zlaté Hory znovu pod biskupskou správou, společenské
poměry středověku, nástup Habsburků na český trůn, čaroděj nické procesy ve
Zlatých Horách, války o Slezsko, od r. 1848 do vzniku Československa, první světová
válka.
Krátce o vývoji výkladu kolonizace Slezska
Studium kolonizace Slezska má více než stoletou tradici s bohatou, dnes už ne¬
zvládnutelnou literaturou německých, českých a polských historiků. Německý historik
G. A. Stenzel dal pevný základ problému kolonizace. Mnohé jeho závěry platí dodnes
přesto, že se jako pruský nacionalista díval přezíravě na vše neněmecké. Ke kolonizaci
Slezska a Zlatohorska se vyjádřil i Josef Pfitzner ve svém díle Horní město Zlaté Hory
ve Slezsku do r. 1742. Za jeho ještě nenacionální přístup k informacím si zasloužil po¬
chvalu nejen českých, ale i německých historiků. Nástup Hitlera ovšem vzedmul vášnivou
diskusi o kolonizaci. Mnoho německých historiků (H. Aubin, H. Schlenger, A. Paupi,
H. Weinelt a přidal se i J. Pfitzner, ...) i laiků (Angela Drechslerová...) přizpůsobovali
známá fakta a nepřipouštěli slovanský podíl na kolonizaci Jesenicka. Obzvláště učitelka
Angela Drechslerová pracně vysvětlovala místní nebo osobní jména slovanského původu
za zkomoleniny dřívějších germánských názvů. Po obsazení Sudet hitlerovskou armádou
padly jakékoliv zábrany vědecké poctivosti a pole ovládly nejradikálnější názory, které se
opíraly spíše o postup německých vojsk. Některé omyly A. Drechslerové byly přijímány
jako hluboké vědecké práce.
Proti úzce nacionálnímu pojetí kolonizace vystoupili po 2. světové válce polští badatelé,
kteří shrnuli svá hlediska v prvních syntetických dějinách Slezska. Také německý profesor
E. Schwarz studiem místních i osobních jmen došel k závěru, že kolonizace Jesenicka ve
13. stol. byla společným dílem slovanských a německých osídlenců. K témuž výsledku
a podobnou cestou přišel i Rudolf Zuber a polský historik B. Zientara, který dokazuje, že
kolonizací v té době Němci nesledovali cíle politické, ale hospodářské. Ti ostatně netvořili
jazykovou a kulturní jednotu, ale byli přirozenými prostředníky západní kultury. A název
Němci jim dali teprve Slované.
Snad nové výzkumy historiků o pohybu obyvatel na tomto území, které dále uvádím,
nám trochu více osvětlí tyto mnohdy diskutabilní názory.

Osídlení severní Moravy a Slezska
Prvé stopy člověka na Jesenicku mohly být odkryty po skončení doby ledové (9 000
-7 000 let př. n. 1.), kdy severský ledovec, mohutný až 480 m, zcela ustoupil. Nelze říci, že
po oteplení, ve starší době kameně, v této oblasti žil člověk - lovec.
Z počátku doby železné, počínaje kolem 700 let př. n. 1., připadl konec kultury zvané
lužické. O této kultuře nemáme na Jesenicku ani nejmenšího dokladu. Neznáme jména
národů a kmenů, které žily v Evropě v mladší době kamenné, ale víme, že patřily k Indoevropanům. Bezpečné známky osídlení jsou doloženy objevem na lokalitě ve Vidnavě.
Víme také, že v posledním století před Kristem osídlili Evropu Keltové, ale několik odbor1-25

níků tvrdí, že severní Moravu neobsadili. Zlatohorsku nejblíže byly stopy Keltů objevené
ve Starém Hradisku na Prostějovsku a keltském oppidu na Hostýně. V poslední době bylo
nalezeno nejstarší a nejrozsáhlejší opevněné staré keltské oppidum u Němčíc nad Hanou,
které Keltové založili ve druhém stol. před naším letopočtem. Leží v blízkosti tzv. jantaro¬
vé stezky, přímo ve středu Moravy. Archeologové zde nalezli hliněné destičky na výrobu
stříbrných mincí, zlaté mince běžné bójské ražby a stovky zlomků bronzových a železných
spon.
Na dnešním území České republiky se usídlil keltský kmen Bojů, který dal naším zemím
i jméno (latinsky Bohemia). Nejstarším dokladem keltské přítomnosti z doby jejich ex¬
panze je sídliště v Holasovicích, kdy ve 3. stol. došlo k ovládnutí původního plátenického
lidu. Vpád asijských národů Hunů do evropské krajiny ve 4. stol. našeho letopočtu rozvrá¬
til římskou říši a dal tak podnět k stěhování národů. Hunové se načas usadili ve zdejším
kraji, ale zakrátko toto území obsadily germánské kmeny, zejména Kvádové a Markoma¬
né, Burgundi a Vandalové. Kontakty Slezska s římskou říší jsou dosvědčené nálezy řím¬
ských mincí z doby 161 - 337 našeho letopočtu u Javorníka a Bernartic. Podle německých
badatelů se zde usadil germánský kmen Silingů, od nichž je odvozeno jméno Slezsku,
podle polských tu byl dříve lužický lid, sídlící ve Slezsku již od r. 1300 př. n. 1. do 4. stol.
Česká kotlina se však nestala trvalým sídlištěm Keltů ani Germánů. V 5. a 6. stol. se ko¬
lem Vratislavi objevují Slované a nastálo se zde stabilizují kmeny Třebovánů, Charvátů,
Bobřanů, Holasiců a Slezanů, kteří měli vedoucí roli nad slovanskými kmeny. V úrodném
pásu kolem řeky Opavy je slovanské osídlení doloženo v 8. a 9. stol. V dalším století to
jsou lokality: Víno na Osoblažsku, Hradec nad Moravicí, Kylešovice a Landek v Ostravě.
Po rozkladu Velké Moravy se ujímají vlády v českých zemích Přemyslovci. Po oslabení
českého státu za Boleslava III. se zmocnil Slezska Měšek I., zakladatel polského státu. Zda
však sahala jeho moc až ke Zlatým Horám, nelze zjistit. Výprava Břetislava I. do Polska
znamená opětné připojení Slezska k českému státu. Celé Slezsko patřilo k přemyslovské¬
mu státu v letech 986 - 990 našeho letopočtu. Počátkem 11. stol. v době bojů o Slezsko
bylo německým císařem Otou III. založeno vratislavské biskupství, které sehrálo důleži¬
tou úlohu při kolonizaci zdejší oblasti.
O osídlení kraje v povodí Nysy svědčí i skutečnost, že celé území mělo v polovině
12. století své hospodářsko - správní středisko - kastelánství v Otmuchově, k němuž kon¬
cem 12. stol. patřilo na 100 vsí. Kastelánství je poprvé uvedeno v bule Hadriána IV. pro
vratislavské biskupství z r. 1155, v níž se potvrzuje i držení “hradu Otmuchova s trhovými
místy“ (castelum Otomochov cum pertinentiis). Originál buly byl nalezen v r. 1905 ve
Vratislavi. Jsou názory, že Otmuchov byl jedním z hradů kmene Holasiců.
Koncem 12. a začátkem 13. stol. prodělává český stát hluboké změny. Vstupuje do vr¬
cholného feudalismu. Je to počátek kolonizování neorané půdy a její získávání se smyslem,
aby feudální panovník, šlechta i církev zvětšili své příjmy. Feudálové klučili dosud hustě
zalesněné podhorské oblasti a usazovali v nich obyvatelstvo. Zpočátku drželi Slované lepší
půdu, sídlili ve dvorech, věnovali se zemědělství, dobytkářství, chovu koní apod. Arche¬
ologické nálezy v Moravičanech, Mohelnici, Doubravicích, Lošticích, Polonině aj. svědčí
o tom, že v polovině 13. stol. toto území bylo hustě osídleno Slovany.
Obdobný vývoj mělo i Slezsko, které po staletí patřilo k českému státu. Nesetkáme se
však zde s onou kontinuitou slovanského osídlení, kterou známe z jiných oblastí naše¬
ho státu, kde vhodnější klimatické a půdní poměry přispěly ke vzniku početných osad
a stanic prakticky ze všech vývojových etap lidské společnosti počínaje neolitem. Značně
nevyvážený je ve sledovaném prostoru i stav archeologického výzkumu, čímž nepochyb1-26

ně dochází k jistému zkreslení našeho pohledu na celkový proces vývoje osídlení Slezska,
včetně zastoupení jednotlivých kultur.
Počátky osídlování samotného Zlatohorska a založení trvalé osady na místě Zlatých
Hor jsou nejasné. Dá se předpokládat, že toto území mohlo být známo dříve, než máme
první písemné zmínky, a to v 10. a 11 stol. V té době není v prostoru Zlatých Hor ani
nejmenší písemná zmínka o jakémkoliv sídlišti nebo obci, natož abychom znali jeho ná¬
zev. Můžeme však předpokládat, že to bylo slovanské osídlení. Poukazují na to mnohé
slovanské názvy řek i osad v okolí (řeky: Bělá, Prudník, Olešnice, Staříč, obce: Javorník,
Hradec a Vlčice, které měly v lokační listině zákaz usazování Němců, aj.). Slované zde
museli žít tak dlouho, aby se tyto názvy ustálily, a mohly vydržet stovky let. Snad nej starší,
s největší pravděpodobností slovanskou osadou, je v análech zmiňované „oppidum" na
Příčné hoře nad kaplí sv. Anny nad Horním Údolím. Založili ho horníci, kteří ovládali
techniku dobývání zlata ražením štol. Je možné, že začali razit štolu Hackelsberskou.

Založení města
„Počátky osídlení města je nutno klást hluboko do doby před r. 1220 a nechybí oprávněné
názory, ze se tu rýžovalo zlato už v římských dobách. Ani Slované, asi z kmene Holasiců,
nemohli zlato nacházející se téměř na povrchu přehlédnout," tvrdí Rudolf Zuber a není
možné s ním nesouhlasit.
V průběhu 12. stol. probíhala nová slovanská a následně německá kolonizace Jesenic¬
ka. Pozdější kolonizace na zlomu 12. a 13. stol. byla řízena z polské strany vratislavským
biskupstvím a z Moravy jejími knížaty. Do tohoto území se také přistěhovali němečtí oby¬
vatelé z Frank a Vlámska.
K radikální změně v životě této oblasti pak došlo převážně v průběhu první pol. 13. stol.,
kdy v zájmu hospodářské politiky panovníka, šlechty i církve začalo osídlování doposud
neobydlených krajů a oblasti Jeseníků, spojené s rozvojem těžby zlata, stříbra, a železné
rudy. Tehdy poprvé dochází ve větší míře ke kácení lesních porostů a ke žďáření půdy.
Významný podíl na provedení velké kolonizace v pralesní oblasti severovýchodně od
Olomouce měl biskup Bruno ze Schaumburka a z Holštejna, přívrženec krále Přemysla
Otakara II., od něhož obdržel zmíněné državy za to, že jej doprovázel na křížových vý¬
pravách do oblasti Pruska. Za vlády Přemyslovců, hlavně pak Přemysla Otakara I. a II.,
Václava II. i biskupa Bruna se zakládala nová města, velkostatky, rozvíjelo se hornictví. Na
Zlatohorsko se masově hrnou lidé zlákaní výhodnými podmínkami při rozšiřování těž¬
by zlata (často lepšími, než mělo obyvatelstvo domácí), z přelidněných západních území,
hlavně německých. Protože noví osídlenci znali mnoha další řemesla i složitější způso¬
by dobývání drahých kovů a byli na vyšší sociální úrovni, byli pro tento kraj přínosem.
O migraci obyvatel na Zlatohorsko můžeme nalézt první písemné doklady už ve 13. stol.
V každém případě je zřejmé, že část obyvatel mluvila německy a město mělo napůl latin¬
ský, napůl německý název „Cuckmanter. Předpoklad, že ho nově osídlovali kovkopové
a rolníci, kteří přicházeli převážně z německy mluvících zemí, je prokázaný mnoha pí¬
semnostmi.
Založení Zlatých Hor není přímo dosvědčeno žádným dochovaným písemným pra¬
menem. J. Pfitzner a po něm V. Wolf se snažili prokázat, že k němu došlo v roce 1224.
Z jejich podnětu byly pak v roce 1924 ve Zlatých Horách uspořádány velkolepé slavnosti
700 let svobodného horního města Cukmantlu (der freien Bergstadt Zuckmantel), ačkoliv
oběma historikům bylo již dobře známo, že toto datum vysazení či povýšení Zlatých Hor
na město je velmi nejisté. R. Zuber k tomu o 42 let později píše:
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„Je pravděpodobné, ne však zcela jisté, že ve sporu vratislavského biskupa Vavřince (1207
- 1232) s moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem (1197 - 1222) z 20. let 13. stol.
šlo o zdejší zlaté doly, které markrabě podle biskupovy stížnosti papeži (Honoriovi III.) z ro¬
ku 1222 násilím odňal, ač místo není výslovně jmenováno. Po smrti markraběte Jindřicha
(1222) se dolů zmocnil jeho bratr Přemysl Otakar I., jeho vyzval papež opět r. 1224, aby doly
vrátil... “
Dotyčné místo v papežské listině z r. 1224 zní: „...quod marchio Moraviensis possesiones quasdatn ecclesiae sue (Laurencii) in quibus aurifodine consistunt, per violentiam detinebať‘. („...že markrabě moravský se násilím zmocnil jakýchsi „statků" jeho
(Vavřincova) kostela, na nichž se nacházejí doly na zlato").
Ztotožnění těchto „statku ‘ rovnou se Zlatými Horami a jeho okolím nelze nijak doložit.
Je však nanejvýš pravděpodobné, že se o Zlaté Hory jednalo. Přesto, že se zlato rýžovalo
na Jesenicku i v poříčí Bělé, na Střední a Černé Opavě (od Rejvízu přes Vrbno k Zátoru)
i na Zlaté Opavici (od Heřmanovic k Holčovicím), jediné doly, které stály za papežovu
intervenci u českého krále, byly přece jen doly na Příčné hoře.
Pokud tedy nemůžeme klást založení Zlatých Hor dříve (1222), je na místě považo¬
vat datum písemné intervence 27.1. 1224 za prokázanou existenci města.
V místě Zlatých Hor vznikla osada, nejspíše však jako ves na velmi důležité obchodní
cestě z Olomouce do Nysy přes pohraniční preseku, která oddělovala od nejstarších dob
Moravu od Slezska a také olomoucké údělné knížectví od Nyska s kastelánským hradem
Otmuchovem, náležejícího od r. 1201 vratislavskému biskupovi. Podle J. Pfitznera v roce
1226 si na zmíněného biskupa Vavřince stěžoval u papeže vratislavský kníže Jindřich I.,
„...že soustavnou kolonizací narušuje zmíněný pohraniční les (a tím i obranu Slezska),
a že zároveň požaduje z takto nově získaných území vysoké desátky." Pro Pfitznera to byl
důkaz o počátku velké, tzv.východoněmecké kolonizace Jesenicka ze severu.
Dnešní historiografie přičítá také moravskému markraběti zakládání některých vý¬
znamných měst v Holasicku a později Opavsku, které bylo přece do r. 1318 součástí Mora¬
vy. S kolonizací pak pokračovala i další moravská markrabata, zejména syn krále Otakara
I., syn krále Václava I. a olomoučtí biskupové. Předpokládá se, že Jesenicko kolonizoval
vratislavský biskup, ale o Zlatohorsku se o tom silně pochybuje. U Zlatých Hor není jistá
ani doba založení, ani jméno zakladatele, resp. lokátora.
Přes to všechno se mnozí historikové, domnívají, že Cuckmantel mohl již kolem roku
1220 existovat. V té době nelze předpokládat, že se hned založilo celé město. S největší
pravděpodobnosti na místě Zlatých Hor musela delší dobu (1221) stát hornická osada
o velikosti až 500 obyvatel. A právě kvůli ní a zlatým dolům moravský markrabě Vladi¬
slav Jindřich nemínil připustit, aby naleziště zůstalo v rukou biskupových. Obsadil proto
v r. 1222 Zlaté Hory a učinil z této výspy politicky důležitou část moravského markrabství.
Přemysl Otakar I. (markrabětem od 1227, zemřel 1230), jež po zemřelém bratrovi dědic¬
tví získal, samozřejmě město také nevydal. Doly i město zůstalo v držení českých králů.
Biskup vida nebezpečí pronikání českého vlivu na své území, založil v půlkruhu kolem
odňatých Zlatých Hor několik nových osad a nové město Glucholazy. Biskupův příkaz
provedli hejtman Vitigo se svými čtyřmi syny a jeho pomocníkem Sifridem. Tak vznikly
Ondřejovice, Mikulovice, Kolnovice, Dlouhá Ves a zmíněné Glucholazy. Měly být obra¬
nou proti pronikání české moci. V roce 1222 byla založena Nysa. Tyto nově kolonizované
okolní části i staré državy tvořily otmuchovsko - nyské knížectví.
Obsazení Zlatých Hor opavskými knížaty mělo dalekosáhlé následky. I když snad v me¬
zidobí na krátký čas město patřilo biskupovi, jistě tomu tak nebylo za panování Přemysla
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Otakara II., moravského markrabího a od r. 1253 českého krále, který zemřel v bitvě na
Moravském poli 26. 8. 1278.
Kolem roku 1260 dostal opavské knížectví a s ním i Zlaté Hory Otakarův nemanželský
syn Mikuláš I.
Zpráva o větším počtu vsí se vyskytuje i v listině pro fojta v Glucholazích z r. 1263.
Místní jména jsou psaná v latinské formě: „...villa Conrády, Andree, Scoronsis, Lichtenberc
et montibus contra Cucmantel et Vrudental“. „...ve vsích (Velkých) Kuněticích, Ondřejovicích, Skorošicích, Lichtenberku (asi pod hradem Leuchtenštejnem zaniklá osada) naproti
Cukmantlu a Bruntálu*. Další zmínka je ve zprávě o hradu z roku 1281. Zlaté Hory jsou
zde označovány jako podhradí (suburbium).

Spory o hraniční město
Po smrti Přemysla Otakara II. se jeho syn Mikuláš I. vrátil do opavského knížectví.
Byl však místní šlechtou uvítán velmi nepřátelsky. Právě on postavil nad Zlatými Horami
pevný hrad Edelštejn, který byl jedním z nejmohutnějších hradů Horního Slezska. Do
této doby se klade také budování dalších hrádků a hlídkových věží na tzv. nyské cestě.
Vedla z Vídně přes Olomouc, Bruntál, Andělskou Horu, Vrbno pod Pradědem a podél
říčky Černá Opava až pod Kobrštejn. Zde se pak dělila na směr podél Dlouhé hory do
Jeseníku a podél Příčné hory do Zlatých Hor a Nysy. Právě k ochraně této cesty byl vybu¬
dován Quinburg, Rabštejn, Pustý zámek, Drachenburg, Kobrštejn i Edelštejn.
Zemská hranice mezi Slezskem a Moravou probíhala tehdy někde mezi Ondřejovicemi
a Zlatými Horami. Obce Mikulovice, Glucholazy, Konradov již patřily biskupovi. Morav¬
ským knížatům patřilo tehdy i město Prudnik.
Nejsou přesně známé důvody, proč se Edelštejn dostal v r. 1280 do rukou bratří z Linavy, kterým zmatky v sousedním opavském knížectví přišly vhod, neboť na hradě mohli
vládnout podle svého. Loupežně přepadali nyskou rovinu a obohacovali se okrádáním
sedláků a šlechty. Lorencův nástupce Tomáš II. se proto obrátil na knížete Mikuláše I.,
aby dalšímu řádění bratří z Linavy udělal konec. Mikuláš se zhostil svého úkolu nečeka¬
ně úspěšně. Docílil, že mu bratři vydali hrad za záruku prominutí jejich trestných činů.
Biskupa Tomáše pak usmířil tím, že mu hrad, město i naleziště zlata dal v zástavu na tak
dlouhou dobu, až si nahradí veškeré škody, které způsobili bratři z Linavy.
V listině Mikuláše I. Opavského ze dne 2. září 1281 se píše: „...castrum Edilstein cum
suburbio, quod Czuczmantel dicitur“ (...hrad Edelštejn s podhradím, které se nazývá Cukmantl.) Tehdy snad byly Zlaté Hory už trhovou vsí. Pokud jde o Edelštejn, zůstal zřejmě
v zástavě vratislavského biskupa i s podhradím jen do roku 1285. Již rok předtím vyzý¬
val totiž vratislavský kníže Jindřich IV. vratislavského biskupa Tomáše II., aby se vzdal
kolonizovaných území na Jesenicku, zvláště však Edelštejnu se Zlatými Horami. Biskup
žádal o ochranu českého krále Václava II. (1283 -1305), asi proto, že uznával v této oblasti
vlastnictví českého krále. Bylo to ovšem v době „regentské vlády“ známého Vítkovce Záviše z Falkenštejna (1283 -1288), který se v červnu 1284 oženil s královnou-vdovou Kun¬
hutou, a to je snad jedna z příčin, proč jeho žádost zůstala nevyslyšena. Protože biskup
žádosti knížete Jindřicha neuposlechl, 27. dubna 1285 Mikuláš I. obklíčil město, v čemž
mu vydatně pomáhal Jindřich IV., hrad i město dobyl a dokonce obsadil nepříliš vzdálené
Jarnoltovice. Závěr kolonizačního procesu kraje, kladený obecně kolem r. 1300, přinesl
vratislavským biskupům velké privilegium vratislavského knížete Jindřicha IV. r. 1290,
udělující jim naprostou volnost z knížecí moci. Souhrn těchto svobod, označený v listině
jako liplenum dominium perfectumque jus ducale" je třeba chápat, že „dominium** zname1-29

ná trvalé majetnictví uzavřeného území kolem Otmuchova a Nysy s právem na všechny
příjmy z něho plynoucí, a „jus ducale“ jako hrdelní právo, spadající dosud zcela do moci
knížete.
Přesto, že v roce 1290 uzavřel konečně biskup Tomáš II. s vratislavským knížetem Jin¬
dřichem IV. mír, biskup navrácení Edelštejnu zpět nepožadoval. Můžeme se tedy právem
domnívat, že si byl vědom, že na ně nemá právní nárok. Zlaté Hory tedy nadále zůstaly
součásti Opavska. Tuto skutečnost potvrzuje i to, že kníže opavský udělil Zlatým Horám
v roce 1304 městské právo.
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Podle J. Pfitznera to byl zmíněný Mikuláš I. Opavský, kdo po svém návratu z Polska
v roce 1306 potvrdil Zlatým Horám jeho privilegia podle magdeburského práva. Ve měs¬
tě tehdy žilo kolem tisíce obyvatel.
První písemnou zmínku, i když nikoliv explicitní, přináší vlastně až listina opavského
knížete Mikuláše II. (1318 -1365) z roku 1339, v níž se píše: „...oppida Czukmantel a Hermanstadt, ves Arnoltovice i hrad Edelštejn se zlatými doly a jiným příslušenstvím, fojtstvími
a patronáty vzdává králi Janovi (Lucemburskému, 1310 -1346)....“
Z této informace vyplývá:
1) že Zlaté Hory byly tehdy již městem, byť s menšími městskými právy (oppidum),
2) že toto město náleželo ke kastelánství edelštejnskému a s ním, vedle nedalekých Heřmanovic a Arnoltovic (dnes Jarnoltówek v Polsku), patřilo pod moc zeměpána - knížete
opavského,
3) že ve Zlatých Horách byl tou dobou již kostel, městský, resp. farní, u něhož podle
středověkého kanonického práva uplatňoval právo podací či patronátní obvykle držitel
příslušného panství nebo ještě zakladatel, fundátor toho kostela, čili z textu vyplývá, že za¬
kladatelem kostela, od něhož se tradovalo ono právo patronátní, mohl být také zeměpán,
tedy kdysi patrně moravský markrabě nebo opavská knížata.
K obecnému uznání svébytnosti vratislavských biskupů přispělo i připojení Slezska
k české koruně za vlády Lucemburků. Přičinil se o to zejména Karel, tehdy ještě markra¬
bě moravský, který smlouvou uzavřenou r. 1342 s biskupem Přeclavem z Pogarel převzal
závazek ochrany kostela vratislavského. Biskupovi bylo potvrzeno plné a svobodné majitelské právo (plenům et liberum diminium) v nyské zemi.
V roce 1325 obdržely Zlaté Hory horní právo podle vzoru Zlatého Stoku (dnes v Pol¬
sku).
Rozepře mezi synem Mikuláše I., Mikulášem II. a českým králem Janem Lucembur¬
ským způsobila další změnu ve vývoji města. Dne 8. 7. 1339 postoupil Mikuláš II. hrad,
město i doly a k ním také Heřmanovice a Jarnoltovice české koruně, čímž chtěl krále
usmířit. Zlaté Hory se tak stávají královým městem. Po dvaceti letech římský císař a český
král Karel IV., aby napravil křivdu svého otce, v r. 1361 vrací město Zlaté Hory a doly opět
pod svrchovanost Mikuláše II. a znovu dává městu horní právo.
O čtyři roky později si čtyři Mikulášovi synové rozdělili opavské knížectví. Hrad a měs¬
to Zlaté Hory dostává Mikuláš III., který je pro značné dluhy dává v zástavu knížatům
z Olešnice. Po smrti tohoto knížete v roce 1394 město vykupuje ze zástavy jeho bratr Pře¬
mysl Opavský.
Dalších třicet let o Zlatých Horách a hradu nejsou žádné zprávy. Teprve spanilé jízdy
husitů do Slezska ruší klid města, které snad husity nebylo obléháno jen proto, že bylo
daleko od nástupních cest spanilých jízd.
V roce 1422 založil vratislavský biskup Konrád z Olešnice (1417 - 1447) protihusitský spolek. Roku 1428 se biskup ve funkci zemského slezského hejtmana sešel ve Zlatých
Horách k jednání s opavským knížetem Přemyslem Opavským a s lehnickým knížetem
Ruprechtem II. Domluvili se na způsobu obrany proti husitským loupežníkům. Husité
vtáhli do Slezska téhož roku, přes Opavsko a Opolsko, až k Nyse, kde porazili spojená
slezská vojska. Opevněné město však nedobyli, třebaže spálili jeho předměstí. Pak se ob¬
rátili k Glucholazům, na jaře 1429 je dobyli, poté Pačkov i nedobře opevněnou Vidnavu,
na podzim se zmocnili hradu Javorníku a v listopadu 1429 zradou obsadili i nejlépe opev¬
něný hrad Otmuchov. Jejich posádky na těchto dvou hradech setrvávaly až do roku 1432,
kdy je zmíněný biskup vykoupil za obrovské sumy nazpět. Tvrzení německých autorů
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nové doby, že v r. 1428 - Zuckmantel wird von Taboriten (Hussiten) geplundert und zerstórt
(„byly Zlaté Hory tábority /husity/ vydrancovány a zničeny"), není ničím doloženo, ba
neexistuje ani zprávička o tom, že by se husité byli pokusili o obléhání Edelštejnu. Ten
patřil vlastně k tehdejšímu krnovskému knížectví, nikoliv k biskupským statkům, na něž
měli husité nejvíc spadeno. Husité však obsadili hrad Kobrštejn, Quinburk i Pustý zámek,
pobývali na Táborských skalách na Příčné hoře i na Kazatelnách na Rejvízu. Má se také za
to, že Zlaté Hory nebyly vypleněné proto, že Přemysl Opavský byl jejich sympatizantem.
Ze Slezska byli ne zcela vytlačeni až v roce 1436, ale o hrad Edelštejn svedli ještě jeden
boj.

Zlaté Hory znovu pod biskupskou správou
Smrt Přemysla Opavského způsobila nové dělení knížectví mezi jeho syny. 4. října 1433
vydali právě jeho čtyři synové - knížata, dědici po Přemkovi Opavském, v Opavě listinu,
jíž dávají třem městům ve své zemi: Opavě, Hlubčicím a Cukmantlu, právo razit novou
minci - opavský haléř (mincovna a její ražby ve Zlatých Horách nejsou doloženy). To
svědčí o tehdejším významném postavení města, i o jeho příslušnosti k Opavsku. V roce
1437 se synové někdejšího knížete podělili, takže Mikuláš V. získal Edelštejnsko, avšak
o výtěžek ze zlatých dolů se musel dělit s ostatními bratry. Byly to patrně vojenské výdaje
z husitských dob i celkový hospodářský rozvrat předcházejících let, co vedlo roku 1440
k tomu, že Edelštejnsko bylo i s Cukmantlem zastaveno za pouhých 800 kop grošů morav¬
ského čísla opolskému knížeti Bolkovi V. Za panování Bolka V. v r. 1446 hrad Edelštejn
vyhořel a přitom byly zničeny vzácné listiny a privilegia, která tam město ukládalo do
úschovy. Bolko však hrad velkým nákladem opravil a zmodernizoval. Důležitým datem
pro Cukmantl je rok 1455, kdy kníže dal městu nový statut, opírající se o městskou knihu
zvyklostí, která byla před požárem hradu uchráněna. Potvrdil jeho městská práva mag¬
deburská a horní práva jihlavská, „...též nu pustil odúmrť a dal jemu svobodu na dřevo
braní“. Z nového statutu je patrné, že v městě převážně zemědělském pracovali též řezníci,
šindeláři, bednáři, ševci, popeláři a horníci, kteří se řídili jihlavským právem. V Jihlavě se
z poloviny 14. stol. zachovalo několik rozhodnutí týkajících se města Zlatých Hor.
Po znovupostavení hradu se Václavův syn Hanuš pokusil o vyplacení zástavy, ovšem
Bolko chtěl ke smluvené zástavní částce i sumu vynaloženou na stavbu. Když Hanuš ne¬
mohl jeho požadavky splnit, zdálo se, že Bolko zůstane trvalým pánem města i hradu.
V roce 1452 pak kromě zástavy skoupil celou polovinu zadluženého opavského knížectví.
Jenže po nečekané Bolkově smrti (zemřel bezdětný v r.1460) jeho bratr a dědic Miku¬
láš Opolský měl i jiné větší starosti než o zděděné město. V Čechách totiž obsadil trůn
husitský král Jiří z Poděbrad (1458 -1471), který chtěl český stát a jeho správu sjednotit.
Zasáhl proto tvrdě i ve Slezsku a tak nastala poslední fáze boje o majetnictví Zlatých Hor
a Edelštejnu. Český král Jiří z Poděbrad prohlásil celé knížectví za odumřelé léno. Potom
se však s Mikulášem dohodl a od něj odkoupil za 28.000 zlatých velký kus Opavska včet¬
ně Edelštejnu a Zlatých Hor. 15. srpna 1460 Mikuláš Opolský uzavřel s Jiřím z Poděbrad
dohodu o předání některých měst (včetně Zlatých Hor) v opavském knížectví. Předání
Zlatých Hor a Edelštejnu došlo o rok (další pramen tvrdí o pět let) později. Protáhlo se
nesouhlasem slezské šlechty a obzvláště nesouhlasem vratislavského biskupa Jošta z Ro¬
žmberka, který byl zapřisáhlým nepřítelem všech vyznavačů přijímání pod obojí.
Tímto se stalo, že Jiří z Poděbrad dosadil na hrad svého hejtmana, kališníka Jana ze
Žerotína, kterému dal v téže době do zástavy i panství Fulnek. Husité obsadili hrad. Pro¬
tože velitel hradu dovoloval své posádce, aby konala loupeživé nájezdy do vratislavského
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biskupství, boje o hrad nastaly znovu. Situace se vyhrotila poté, kdy papež Pavel II. sesadil
krále Jiřího jako kacíře z trůnu a vyhlásil proti kališnickým Čechům křižáckou válku.
Tehdejší vratislavský biskup Jošt (Jodok) z Rožmberka (1456 -1467) využil situace, kdy
královské vojsko bojovalo s hejtmanem u Frankenštejnu, a také toho, že velitel hradu Jan
ze Žerotína byl v Praze (aby se ospravedlnil králi z nařčení ze spojenectví s katolickými
pány) a 16. července 1467 zaútočil na hrad, který padl zradou. Jelikož si biskup nebyl jist,
že hrad proti českému vojsku udrží, nechal ho zbořit.
Joštův nástupce biskup Rudolf si vynutil vydání zpět řady měst a opevněných míst
ve Slezsku a mezi nimi i Zlaté Hory. Po smrti krále Jiřího jeho synové Viktorin a Jin¬
dřich s předáním měst nesouhlasili a uplatnili své nároky u královské komory. V r. 1472
Viktorin navíc uznává, že svému bratru ponechává všechna práva na hradu zbořeném
Edelštejně, na městečku Czykmantli, na zlatých horách... Odškodnění jim bylo přiznáno
a biskup Rudolf byl nucen v r. 1477 za Zlaté Hory zaplatit 1600 uh. zlatých a 210 (240 Zuber) hřiven ročních úroků. Tím vlastně vratislavský biskup koupil Zlaté Hory, zlaté doly
a široké okolí. Za roky osvícenecké biskupské vlády se dokladuje nejen všeobecný rozkvět
hornictví (nová horní práva jsou z r. 1477), ale prosperovalo i město, rozvíjelo se školství
a kultura...
V roce 1470 se poprvé objevuje název osady Miserich (dnešní Podlesí).
V roce 1469 byl v Olomouci korunován za českého krále Matyáš Korvín. Tím získal
pod svou korunu celou Moravu, Slezsko a Lužici. Právě tento král zbytky loupeživých hu¬
sitů vyhnal tím, že zničil jejich sídliště, boural nepřístupné hrady a hrádky v horách, kde
se shromažďovali. Zboural také Kobrštejn, Quinburg a jiné.
Za biskupa Jana Turza (1506 - 1520), který obnovil zlaté doly a těžařům odpouštěl ja¬
kékoliv poplatky, město dostalo v roce 1510 nový horní řád, opírající se o starší horní řád
z Reichensteinu (Zlatý Stok v Polsku).
V roce 1514 se ve Zlatých Horách vybudovala sladovna a pivovar. V roce 1519 se ve
městě objevili bankéři Fuggerové, jež výrazně podporovali hornickou činnost.

Středověké společenské poměry
V tomto období životní úroveň místních obyvatel nebyla nejlepší. Podle úrodnosti
okolních kamenitých polí by se dalo usuzovat na hladovou půdu. Také proto, že už teh¬
dy bylo zdejší území pohraniční a přeli se o ně vratislavský biskup s opavskými knížaty.
Ostatně hladomory v tomto kraji řádily po celý středověk. V letech 1345 - 1351 „černá
smrť1 po celé Evropě, 1412 - 1413 mor na Moravě a ve Slezsku, 1507 mor v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Ani horníci, kteří nemuseli na poli pracovat a byli osvobozeni od ja¬
kýchkoliv robot, na tom nebyli dobře. Časté zprávy o stavu zdejších poměrů v dolech a ve
městě, podávané biskupům, to zcela potvrzují. Hrad Edelštejn, který měl chránit město, se
často měnil v loupežnické sídlo.
Národnostní složení na Zlatohorsku bylo zpočátku smíšené. Předpokládá se, že kolem
14 stol. mohlo být 60 až 70 procent německy mluvícího obyvatelstva a jistě desítky procent
mluvilo slovanskými jazyky. Je samozřejmé, že později v 16. stol. se s příchodem nových
osídlenců němčina stala hlavním dorozumívacím jazykem. Mnoha slovanská jména se
začala psát německým pravopisem (Doleczik, Swatosch).
První důvěryhodný údaj o počtu obyvatel je z konce 14. stol. Ve Zlatých Horách žilo
1400 - 1900 obyvatel v 268 staveních.
V čele města stál fojt a městská rada, která na biskupovi získávala stále rozhodnější
vliv na správu městských záležitostí. Fojtovi patřilo hrdelní právo i pro okolní vesnice.
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Příjem z cechů nepatřil fojtovi, ale městu. Řemeslná výroba se soustřeďovala v ceších, byla
zaměřena na výrobu potravin, o čemž svědčí skutečnost, že zde ve 14. stol. prosperovalo
25 pekařských a 24 řeznických krámů. Začátkem 15. stol. se počet krámů značně snížil.
V letech 1300 až 1400 se ve zlatohorských dolech, podle listin, kde jsou zapsány dotazy
a odpovědi na řešení horního práva z Jihlavy, těžilo velmi intenzivně. Obzvláště v letech
1340 - 1343 se zlatohorští havíři sedmnáctkrát tázali Jihlavy, jak řešit různé situace v do¬
lech. 3. 5. 1342 se tázali v Jihlavě o poučení ve věci spadané rudy z vozů na cestě mezi
doly a mlýny, na kterou si dělají nárok urburéři. - Odpověď jihlavského horního práva:
Odvedou li těžaři našemu králi z výnosů dolů to, co je jeho právo, mají nárok i na to, co
spadne s vozů po cestě.
Město mělo i svá pravidla, tzv. statuta. (Privilegia města Zlaté Hory jsou v opise ze
17. stol. v SOkA Jeseník, fondu „AMZH“ inventární č. 13, edice : Peter 1885 - statuta).
Vznik statut není přesně datován. Je kladen po r. 1430 současně s městskou knihou se
zápisy z let 1426 -1509, z r.1455. Ve statutech je zmiňován pouze kníže opolský Bolko, od
r. 1460 Zlaté Hory připadly českému králi:
I. Město má svobodný les od města až k horám u Heřmanovic pro potřeby vaření a topení,
na prodej se kupuje dřevo u urburéře (výběrčípoplatků pro biskupa).
2-5. Poplatky výrobců šindelů, bednářů, kolářů, výrobců popela.
6. Městský písař má stanovený plat a taxy za vyhotovování jednotlivých druhů dokumen¬
tů. Má zapisovat i urburu a když jsou doly chudé, má za to nejméně dva groše, když
jsou bohaté, má po všechny týdny i věrduňk.
7. Poplatky za získávání měšťanského práva.
8. Poplatky ševců, pekařů a řezníků při vstupu do cechu.
9. Každý přívod vody (flusstolen) z úrovně potoka nemá mít více než dva wehry, ale
z hlavního koryta může brát vodu a tak získávat zlato.
10. Každý náhon (z vyšší úrovně), který je veden na rýžoviště (Seifenwerck), má na kaž¬
dou stranu právo 1 wehru a ve směru 3 wehry, tedy může se náhon prodlužovat, ale
nesmí klesat.
II. Poplatky za povolení skladování a čepování vína od cizinců a měšťanů.
12. Pokuta jedné kopy grošů za špatnou míru vína.
13-14. Ustanovení o svobodném trhu pro řezníky a pekaře v neděli.
15. Zabití v sebeobraně se netrestá konfiskací majetku.
16. Kníže nemá právo k odúmrtí. Majetek toho, kdo zemře bez příbuzných a přátel, opa¬
truje 1 rok a den město, pak jej získá kníže.
17. Pokuty za nošení zakázaných zbraní a jejich použití.
18. Kdo opustí doly pro překážku, ohlásí to urburéři, ten to vyhlásí a čeká tak dlouho,
dokut jmenovaný nebude moci opět dobývat. Má udržovat šachtu v dobrém stavu s vě¬
tráním a hašply, které má denně prohlížet.
19. Je-li náhon nebo štola 1 rok a den bez provozu, propůjčí se jinému s vůli urburéře nebo
z moci knížete až do té doby, kdy ji už nikdo nechce. Z každého náhonu se může brát
voda k šachtovému zařízení.
20. Ustanovení o svobodném rybolovu 3 dny v týdnu a na svátky apoštolů.
21. Měšťané mohou lovit malou zvěř, ale velkou divokou zvěř jen s povolením knížete.
22. Poplatky lazebníků.
23. Rozsudky o penězích prohraných při hře, vynáší rychtář, ne přísežní.
24. Ustanovení o dluzích za pití a způsobu jejich vyrovnání.
25. Stíhání křivé přísahy.
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26. Rychtář má být stále k dispozici, při eventuelním odjezdu určí zástupce.
27. Každoroční svobodná volba radních.
28. Štola, která chce brát 1/7, má odvádět vodu z jam a přivádět vzduch. Když chce desá¬
tek, musí udržovat spojení s jámami, jimž dědičně sloužit, odvádět obojí vody a přivá¬
dět vzduch.
29. Odpradávna je ve městě 25 krámů pekařských a 24 řeznických.
30-31. Poplatky z těchto krámů.
32. Poplatky města knížeti.
33. Kaplan, který čte mše na Starohoří, má za to ročně 12 hřiven.
34. Poplatky za mlýn, z pily v Horní Olešnici, z pily v Dolní Olešnici, od rychtáře z Heřmanovic z pily a vápenky.
35. Poplatky za rybaření ve Steinseifen, hluboké štole (1 hřivna) Horní Olešnici (3 kopy
6 grošů. Dolní Olešnici (7 zl. 3 groše).
36. Poplatky pekařů a řezníků z Heřmanovic, když budou osídleny.
Ve městě se pravidelně jednou týdně, a to vždy v sobotu, konaly trhy. V době, kdy měs¬
to patřilo opavskému knížeti, byl odbyt zdejších produktů ovlivňován nevhodným polo¬
žením města. Bylo sevřeno ze všech stran cizími državami. Když se situace změnila vlivem
připojení území k biskupství, otevřela se cesta směrem do Nysy, kde směna nebo nákup
všech produktů byly jednodušší. Biskupové také zainteresovali bohaté vratislavské kupce
k investicím do dolování. V roce 1477 se zde objevila skupina vlivného Hanse Haunolta,
Heinze Dompnika, kanovníka Jana de Monte, Mikuláše Kewlho z Prahy i Františka Bottnera, který byl v r. 1491 biskupem pověřen funkci horního hejtmana.
Biskup Jakub ze Salzy přijal r. 1524 horní řád tehdy moderního jáchymovského práva
(viz kapitola Dolování ve Zlatých Horách) a projevil přání, aby se město Cuckmantel na¬
zývalo Edelstadt. Toto přejmenování se zcela nevžilo a mělo krátkou dobu trvání. V mno¬
ha listinách je pak název uveden v podobě „Edelstadt vulgo Zcuckmantel'1
Další biskup Baltazar z Promnitz (1540-1563) dovedl doly ke slávě.
Práva a svobody zlatohorských obyvatel do poloviny 16. stol. zůstávala již téměř 150 let
nezměněna, i když některá byla krácena, jiná rozšířena. Všichni občané však byli povinni
platit daně. Stará renta města (celkový příjem) ve výši 30 marek se postupně zvýšila na
36 a 48 tolarů. Nové daně zavedené v 80 letech 16. stol. ve výši 6 grejcarů platily i pro
zlatohorské občany - město tak získalo ročně až 61 tolarů. Jen za dědickou daň v r. 1599
město vybralo 109 tolarů. Z 268 majitelů domu 38 pracovalo pro hornictví (žilo zde 18
hornických vdov) a 34 domů bylo tkalcovských.
V té době lidé osídlovali katastr města již mimo vlastní město, vně za Horní a Dolní
bránou. Historický střed města mezi bránami byl již zastavěný (dnešní náměstí, dále oblast
kolem farního kostela a staré školy, a „Nové město“ dnes za kinem). Z 268 majitelů domů
ve Zlatých Horách jich 78 bydlelo v historickém středu města. Před Horní bránou směrem
k dnešnímu Podlesí 116 (většinou horníků). Za Dolní bránou dnes směrem k Polsku 27.
Ostatní pak stavěli směrem k horám a směrem na Dolní Údolí. V roce 1596 bylo v Heřmanovicích evidováno 37 majitelů domů, na dnešním Vorwitzu 25, v Mnichově 6, Hor¬
ním Údolí 34 a v Dolním Údolí 27. Jmenované obce patřily v té době ke Zlatým Horám
a souhrn všech zde uvedených domů ukazuje na velikost města v roce 1596 o celkovém
počtů 397 domů.
Město se rozšiřovalo a s ním přibývalo i mnoho nových řemesel sdružovaných do ce¬
chů, které se svou výrobou staraly o běžný život města. Ve Zlatých Horách vznikla v roce
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1598 první drátovna (Drahthiitte) a nedlouho poté další, která později (1668) byla pře¬
měněná na papírnu. Ve Městě stály dva mlýny a to Horní mlýn z r. 1522 a Dolní mlýn,
vybudován v r. 1639. Obdobou středověkých cechů byly hornické společnosti. Horníci
měli nesrovnatelně větší svobodu pohybu než ostatní obyvatelé, kteří byli povinování ro¬
botou. Hornické oblasti byly ohniskem zájmů horníků. Přicházeli ze všech koutů Evropy
bez ohledu na to, jakou řečí mluvili. Přinášeli samozřejmě zvyky své země, ale museli se
i přizpůsobit daným zákonům místa momentálního pracovního pobytu, jinak se mohli
ocitnout ve vězení, jak je vidět z následujícího zápisu.
Ve starých písemnostech města Nysy najdeme v r. 1541 jména některých zlatohorských
horníků, kteří ve městě žili a chodili do práce na Modrou či jinou štolu. V soudním spise
jsou uvedena jména tři horníků, kteří byli v Nyse ve vězení. Byli to: Jacob Sirse z Jáchy¬
mova, Thomas Begke ze Zwickau (Sasko) a Kašpar z Annabergku (Sasko). Všichni byli
z vězení propuštěni, když se za ně zaručili horníci: Merten z Ggraupenu (Krušné hory),
Hans Sade ze Schmidebergu (Kovářská v Krušných horách), Blasien Gunczel z Freiwaldau
(Jeseníku), Matern Jegkil z Nysy, Christoff Lamparter z Schwaszu (Tiroly), Alex Steinbrugker ze Stadelburgu (Steiermark nebo Horní Sasko), Franz Kauf ze Schebergu (Sasko)
a Hans Sirrze z Jáchymova.

Nástup Habsburků na český trůn
Nástup Habsburka Ferdinanda I. na český a uherský trůn v roce 1526 oznamoval zrod
nové říše, která se rozpadla 400 let poté. Vláda Habsburků do postavení malých slezských
knížectví však nijakou podstatnou změnu nepřinesla. Jen jejich silná vojska podstatně
omezovala odpor podřízených malých skupin feudálního světa vůči panovníkovi a zesilo¬
vala státní správu. V 16 stol. ovlivnilo politický život v jižním Slezsku jak turecké nebez¬
pečí, tak prudký nástup a rozšíření náboženského reformačního hnutí, především protes¬
tantismu. „Víra protestantů uznávala Bibli, křest a přijímání, nikoliv však boha." Tak zní
doslovná citace z Ilustrovaného encyklopedického slovníku. Neuznává kult bohorodičky,
svátých, andělů a autority papeže. Odsuzuje mnišství a celibát. Protestantismus sdružoval
velké množství samostatných církví, sekt a denominací (luteránství, kalvinismus, angli¬
kánskou církev, metodisty, baptisty, a etc.).
V r. 1608 vznikla Protestantská unie pod vedením kalvinské Falce. Proti ní se postavila
8. 11.1620 v bitvě na Bílé hoře Katolická liga a Habsburkové v čele s Ferdinandem II., kte¬
rý po dvouhodinovém boji porazil české stavovské vojsko a Fridricha V. Falckého („zimní
krár, od r. 1619 český král). Katolík, německý a římský císař Ferdinand II. pak v roce 1627
obnovil zemské zřízení posilující panovnickou moc a císařským nařízením protestantis¬
mus zakázal. Začala doba jednostranného náboženského útlaku. Převážná část domácí
šlechty a měšťanstva se raději odstěhovala do ciziny, než aby přestoupila na katolickou
víru. Poddaní ze svých gruntů se však stěhovat nesměli. Museli tedy přijmout katolickou
víru. Na Zlatohorsku byly rekatolizovány hlavně Ondřejovice a Zlaté Hory. Ostatní obce
nebyly protestantskou vírou tak zasaženy.
Přesto pokračoval rozkvět hornictví. Budování štoly Svatých Tří králů, nálezy dvou nejznámějších valounů zlata, postavení mincovního domu na místě dnešní fary (viz dolování
ve Zlatých Horách), první zmínka o poštovním úřadě na cestě z Vratislavi do Olomouce
(viz kapitola Významné stavby - pošta) dokladují, že město bylo na vrcholu slávy, která
však trvala krátce.
Šoltýs na Forwitzu Jonas Biroldt v r. 1624 požádal vratislavského biskupa o přidělení
pozemků. Ukázka smlouvy je v překladu ing. Rudolfa Maděra.
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„My, Karel z Boží milosti arcivévoda rakouský, vévoda burgundský, štýrský, korutanský,
kráňský a z Wurttemburku, administrátor veleřádu v Prusku, mistr řádu Némeckých rytířů
v némeckých a vlašských zemích, biskup brixenský a vratislavský, hrabé z Habsburku, Tyrol
a Girtzu tímto dáváme na védomí každému:

Část Zlatých Hor - Nové město v r. 1914

Obrátil se na Nás náš počestný, milý a vérný fonas Biroldt, colektor z Zuckmantlu, vy¬
značující se oddaností a pílí, abychom mu prokázali zvláštní milost a přidělili mu místo pro
mlýn s kusem pozemku v Heřmanovicích. Podobně prosí o místě pro pastviny nebo podobný
účel, které sousedí s pozemky jeho šoltézství.Takto jsme chtěli My již dříve přikázat, vymezit
a zvýhodnit jako dar s dědickým právem.
S přihlédnutím kjeho ponížené prosbě, zejména ale pro jeho dlouhodobou věrnost, pilnou
a užitečnou službu, kterou Nám prokázal a nadále nabízí, předáváme Jemu a Jeho dědicům
místo pro mlýn s pozemky a pastvinou. On Jonas Biroldt, jeho dědici a příští vlastníci budou
vlastnit tento majetek, budou oprávnění ho užívat, prodat, zastavit nebo vyměnit a s ním
řádně nakládat s vědomím zemského knížete a naších nástupců - biskupů. Také jsme výše
jmenovanému Jonáši Biroldtovi prokázali tu milost, že dokud bude živ, je osvobozen od po¬
platků. Po jeho smrti však, nebo kdyby majetek prodal, musí jeho dědici nebo příští vlastníci
Nám a Naším následovníkům - biskupům vratislavským zaplatit za mlýn s pozemkem deset
tolarů a za pastviny devět grošů našemu colektorskému úřadu v Zuckmantlu a to ročně
vždy v den sv. Michaela.
Proto zamýšlí Jonas Biroldt, jeho dědici a potomci výše zmíněný mlýn s oběma pozemky si
ponechat dědičně pro věčné užívání jako svůj majetek.
Tímto se z moci Naší knížecí listiny potvrzují a udělují výše jmenovanému Biroldtovi a je¬
ho potomkům veškera práva na mlýn a pozemky a stávají se právoplatnými majiteli a dědici
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s povinnosti vykonávat pro Nás, Naše následovníky - biskupy vratislavské, jakož i pro kostely
a vrchnost odpovídající služby Povinnost se také týká obou příštích daňových poplatků.
Všechna udělená práva jsou obsažena v listině, která je opatřena knížecí pečetí.
Dáno v Našem Městě Nyse, prvního dne v květnu roku tisíci šestistého dvacátého
čtvrtého.
Carl Melchior Tauber von Tauberfurt. “
V roce 1626 byl založen střelecký spolek (Schútzen Gesellschaft Zuckmantel).
Vypukla třicetiletá válka (1618-1648), drancující švédská vojska prošla městem v ro¬
ce 1642 a v letech 1645-1647. Zabíjela i mírumilovné obyvatele. Nejen válka, ale v letech
1632-1633 zabíjel i mor. Ve Zlatých Horách zemřeli jen 4 lidé, ale v Nyse jich bylo 6 tisíc.
Aby město neplatilo válečné daně a kontribuce, využívalo horního práva a zkoušelo
těžit zlato, ale spíše jen na oko, jak se dovídáme z následujících písemných pramenů.
4.7.1646 požadoval vratislavský biskup Karel Ferdinand dvanáct horníků i s nářadím,
aby mu pomohli při odstraňování škod po povodních, načež mu druhý den hormistr
Jonas Birold odpověděl: „Bohužel nemohu vaši žádost vyplnit, protože ve městě jsou toho
času jen dva horníci. Jeden je starý, nemocný a práce neschopný a druhý je zavřený v arestu.
Ani nářadí nemají. V této době ostatní horníci kutají v Horním Údolí a městská rada tyto
horníky nemá právo komandovat. “
Násilná rekatolizace přinesla daleko větší pohromu v podobě čarodějnických procesů.
Skutečné pronásledování začalo ve Zlatých Horách koncem 30. let 17. stol. po velkém
moru, kdy byl kdekdo obviněn z travičství. Značný úpadek osvěty, školství a církve, která
strašila pekelnými mocnostmi a věčným zatracením přispěl, obzvlášť u prostého a naiv¬
ního obyvatelstva, k přesvědčení o možnosti existence čarodějnic. Proto tedy vzplanuly
hranice s nešťastnými obětmi.

Čaroděj nické procesy ve Zlatých Horách
Čarodějnické procesy byly průvodním jevem středověkého světového názoru, samo¬
zřejmě mylného. Z Itálie přes Francii a Německo se tento akt dostal do našich krajin v pol.
17. stol., kde dopadl na úrodnou půdu lidské pověrčivosti a strachu.
Oficiální počátek procesů je za vlády papeže Řehoře IX., který vydal v r. 1233 papežskou
bulu „Vox in rama“. V ní se dokazuje existence ďábla a jeho možnou vládu nad člověkem.
Výlučně se však ďábel stýkal jen s muži a také jen muži byli za to trestáni na mučidlech
a upalováni. Také sv. Tomáš Akvinský svou autoritou připouštěl možnost paktu člověka
s ďáblem. Stále však není zcela objasněn myšlenkový přechod od nařčení mužů na ženy,
který byl dovršen někdy kolem roku 1450. Za Řehořovou bulou následovaly další. Nejzá¬
važnější byla známa „Summis desiderantes“ papeže Inocence VIII. z r. 1485, s níž začalo
hromadné vyhledávání a vraždění nevinných obětí. Tento výnos stanovil pronásledování
čarodějnic za čin záslužný a bohulibý.
Přesto, že čarodějnice byly stíhány výlučně světskými úřady, byl to zločin církevní.
Všude tam, kde zapustila kořeny římská církev, v zemích románských, germánských
i slovanských, objevila se čarodějnická pověra se všemi hrůznými důsledky. Tento blud,
hlásaný z kazatelen jako „slovo boží“, apeloval na nejhorší lidské vlastnosti: nenávist, zášť
a hrabivost. V době kdy se tato pověra dostala do našich zemi byla procesní stránka stí¬
hání čarodějnických „zločinu* dokonale vyvinutá podle vzoru inkvizičních procesů ka¬
cířských. Jestli Morava zůstala ušetřena masového pronásledování čarodějnic, došlo na
malém prostoru Jesenicka k výbuchu pověry ve velkých rozměrech. Odtud se přelila vlna
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pronásledování do sousedních části nyského knížectví,
patřícího vratislavskému biskupství, tedy i do Zlatých
Hor a okolí. Ve Slezsku byly procesy vedeny podle trest¬
ního zákoníku císaře Karla V. s několika doplňky císaře
Ferdinanda. Tento hrdelní řád, zvaný Constitucio Criminalis Carolina, byl vlastně pozměněným hrdelním řádem
bamberským, jehož autorem byl Jan ze Schwarzenberku.
V okolí města Vratislavi došlo k prvním procesům
s čarodějnicemi v letech 1456 -1503, s nástupem vrati¬
slavského biskupa Karla Ferdinanda v letech 1635 - 1651
pak dosáhly vrcholu. Kolik obětí skutečně bylo, nelze již
přesně stanovit. V okolí Nysy, Zlatých Hor a Jeseníku je
známo 242 obětí, ale to je jen zlomek skutečně vedených
procesů.
Zlatohorské a jesenické procesy s čarodějnicemi kru¬
tostí předčily procesy losinské a šumperské. Pro zločin
čarování byl 4. 5. 1703, jako poslední, popraven Adam Donig z Velkých Losin. Jeho smrt
byla epilogem čaroděj nického traumatu na Moravě, ale nikoliv v Evropě. V roce 1670
začali upalovat čarodějnice v Dánsku, Švédsku a Finsku. V Uhrách vyvrcholilo jejich pro¬
následování v letech 1710 - 1730 a v Polsku byl poslední čaroděj nický proces inscenován
v roce 1793.
Podklady pro bádání o čaroděj nických procesech na Zlatohorsku nebyly dlouhou dobu
nalezeny. Jen náhoda chtěla, aby se tak stalo.
Ve třicátých letech 20. stol. se našlo v jednom obchodě se smíšeným zbožím ve Zlatých
Horách několik originálů soudních spisů z dob čarodějnických procesů. Majitel obchodu
- obecní radní si spisy jednoduše vzal z radnice jako nepotřebný papír na balení zboží do
kornoutů! Díky tomu, že pozorný zákazník, rakouský důstojník Ernest Friedrich Held-Ritt
si všiml textu, podařilo se zachránit alespoň nepatrnou část spisů, souvisejících s čarodějnickými procesy ve Zlatých Horách. Jejich obsah byl později uveřejněn v útlé knížečce
s dlouhým názvem: „Čarodějnictví v knížectví Nysa, rakouské a pruské části Slezska, dále
pak v Jeseníkách v 17. stol., podle originálních zdrojů sestavených Fridrichem Held-Rittem.“ Nysa, Lipsko. Nakladatelství Teodora Hennigse 1836.
V úvodu se popisuje duch té doby následovně: „V nyském knížectví a zvláště k němu
patřících oblastech Zlatohorska a Jesenicka, kde protestantismus nezakořenil a obce a města
biskupa vratislavského zůstaly u katolické církve, podle doslovných textů tehdejších zpráv,
„čarodějnic a dáblů bylo tolik, že všude ve vzduchu je bylo slyšet svištět... “ Už v roce 1636,
kdy v těchto oblastech řádila válka, byla snaha čarodějnice pronásledovat. Hodně osob bylo
upáleno, ale o tom už nebyly nalezeny písemné záznamy. “
Originální písemnosti ze Zlatých Hor obsahují i dopis tehdejšího zemského hejtmana
Joachima Besse ze dne 18. ledna 1636 určený radním města, v němž se cituje příkaz bis¬
kupa, „aby z vybraných peněz od čarodějnic Jeho veleknížecké jasnosti biskupovi byly 2 díly
ze tří odesílány... “
Ze dne 20. října 1639 pochází doklad o zúčtování „čarodějnických peněz", které byly
vybrány od 11 upálených čarodějnic. Tento účet ukazuje, jak velký musel být zájem o tyto
procesy nejen u církve, ale především u soudců a mnoha dalších jiných osob.
Na jednom účtu byla částka rozdělena takto:
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starosta města
ostatní radní
soudce
soudní přísedící
městský písař
městský sluha
odesláno biskupovi do Nysy
Celkem bylo vybráno

9 tolarů

6 grošů

9 tolarů

6 grošů

18 tolarů

12 grošů

18 tolarů

12 grošů

9 tolarů

6 grošů

9 tolarů

6 grošů

351 tolarů
425 tolarů

24 grošů

Velmi zajímavá je pracovní smlouva, kterou zlatohorští radní museli rychle uzavřít
s nyským katem: „Potom co píle radních vyslídila stále více čarodějnic, si popravčí stěžoval,
že kvůli malé mzdě nemůže svou službu řádně vykonávat, jelikož mu čarodějnice dají hodně
práce. "
V dopise zemského hejtmana ze dne 24. srpna 1640 je zlatohorským radním přísně
nařízeno: „...ihned s mistrem popravčím uzavřít takovou smlouvu, aby tento byl uspokojen
a s potěšením vykonával popravy dábelských duchů, které ze života ohněm na smrt přivede
a tak potrestanými osobami dá ostatním odstrašující příklad... Stejně vám budiž oznámeno,
že všechny nynější osoby, které svou neřest ochotně přiznají, jsou podle dobrého uznání po¬
praveny mečem, pak ale mají být spáleny..."
Smlouva uzavřená s popravčím zní:
„Rok 1640, 27. srpen.
Zaznamenáno se souhlasem mistra Gregora Hillebranda, popravčího z Nysy, kvůli na¬
cházejícím se čarodějnicím a čarodějům v Zuckmantelu, jejich výsleších a popravách i všech
ostatních, co budou příčinou potíží:
1. Za každou jednu osobu 6 tolarů.
2. Týdny, ve kterých pracuje na stravu, 6 tolarů.
3. Týdně 2 schefel (1 šefel 76,37 litrů) ovsa, 1 břemeno sena.
Dále volné dříví a nutné světlo. Pacholek pak od ohně nebo popravy 2 tolary. Po vykonané
popravě dostane mistr popravčí 1 škopek vína, jaký je ve Zlatých Horách obvyklý. Správce
věznice z Nysy za každou osobu obdrží jeden gulden čistý.
Lorenz Klose, městský sluha za každou osobu, kterou zjistí, obdrží jeden gulden čistý.
Když bude nutné některé osoby opít, nebo utáhnout šňůrou, mistr Gregor to učiní na vlastní
náklady.
Tato smlouvaje vydána pro větší jistotu na dvou stejně znějících listech jedním rukopisem
psané.
Zugekmantel. Ve dni a roce jak nahoře.
Starostou, radními, soudními přísedícími a obecním starším ověřeno."
Že upalování čarodějnic byl dobrý obchod pro církev, ale také pro obce, dokazuje pí¬
semná žádost heřmanovického hejtmana o zavedení soudu s čarodějnicemi i v jeho obci.
Jeho žádost byla zemským hejtmanem v Nyse písemně zamítnuta dne 6. září 1640 s tím,
že: „...městu Zlaté Hory jsou jeho prastará práva ponechána a předmětné osoby z Heřmanovic, Horního a Dolního Údolí ve Zlatých Horách budou souzeny..."
V těchto písemných materiálech se také nalezly čtyři originální rozsudky pro 16 osob
a s nimi související účet za náklady z procesů. Rozsudky jsou vyhotoveny v Nyse 25. srpna,
15. října, 29. října a 10. prosince 1640. Všechny jsou podepsány hejtmanem Joachimem
svobodným pánem Bessem. Jeden z těchto rozsudků zní:
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„Potom, co Anna Sigelonová, Barbara Zimpelinová, Marie Golzinová a Barbara Glózerinová z nej hnusnějších neřestí proklatého čarování byly obviněny a po následujících kon¬
frontacích přiznali, že proti svátému Desateru Božímu těžce hřešily, na svého Stvořitele,
Vykupitele a Blahodárce zapomněly, jeho svátých se zřekly a zapřely je, zatímco pekelnému
prokletému zlému duch se celým tělem a duší oddaly a s jeho ďábelským duchem lehkomy¬
slně nelidským způsobem častěji tělesně se stýkaly a bližním v potravě škodily. Výše jmeno¬
vané osoby z rozhodnutí hrdelního soudu, budou příštípátek 31. den v měsíci srpnu, ohněm
k odstranění, ze života ke smrti přivedeny podle práva.
Nysa dne 25. srpna 1640 Joachym Best, Fher Mpa. “
Účet o penězích vybraných zlatohorskou radou od manželů těchto odsouzených žen
ukazuje, kolik tyto čtyři popravy vynesly: od manžela Anny Sigelové bylo vybráno 145 to¬
larů, od manžela Barbary Zimpelinové 139 tolarů, od manžela Marie Golzinové 114 a od
manžela Barbary Glorinové 92 tolarů. Celkem 490 tolarů bylo rozděleno: rada Zlatých
Hor, soudní tribunál a kat 154 tolarů 35 krejcarů. Zbytek připadl zemskému hejtmanovi
a biskupovi. Uvedený účet je na konci označen: „ Actum Zuckmantel, na radnici 16. pro¬
since Anno 1641.“
Pro porovnání uvádím cenovou relaci v té době ve Zlatých Horách: směnmistr na do¬
lech vydělával za směnu 2 tolary 9 krejcarů, vykrmené prase stálo 5 tolarů.
Nepochybně se na těchto procesech podílel, ještě jako přísedící u soudu, místní rodák,
nedostudovaný právník Jindřich František Boblig z Edelstadtu (viz kapitola Významné
osobnosti), pozdější inkvizitor v Nyse, v Jeseníku a na losinském panství, kde se mu poda¬
řilo nařknout také šumperského děkana Kryštofa Lautnera (1622-1685) a upálit ho.
Odhaduje se, že ve Zlatých Horách bylo celkem popraveno upálením 85 osob. K řeme¬
slné zručnosti Bobligově přistupovala i jeho nesmírná hrabivost. Soudní tribunál dostával
plnou třetinu zabaveného majetku, kromě dalších stanovených odměn. Nejstrašnější byly
popravy malých dětí ve věku 1-7 let. Podle doznání prý se: „...hanebným způsobem zřek¬
ly nejsvětější Trojice a Matky Boží Marie, naproti tomu se zcela oddaly pekelnému duchu,
témuž vlastní krví se upsaly, hostie pošlapaly..."
Všechny rozsudky mají klauzuli, že obžalovaní doznali svou vinu. K tomuto „doznání"
ovšem přispěla tortura, čili právo ponechávající katu na libovůli, jakým způsobem do¬
znání z oběti vynutí. Sám kat byl hmotně zainteresován na přiznání obžalovaného. Každá
oběť byla mučena na tzv. „čaroděj nické stolici". Tato třínohá stolice byla opatřena na se¬
dací ploše sto padesáti hřeby. Svlečená oběť byla na ni posazena a ponechána pevně při¬
poutaná šest až osm hodin svému trápení. Obyčejně po hodině sezení nešťastník pozbyl
vědomí. V takovém případě mu bylo podáno občerstvení v podobě doušku ostré tekutiny,
obyčejně ocet s pepřem, aby muka mohla pokračovat dál. Nepřiznal-li se, bylo přikročeno
k dalšímu stupni - palečnicím. Nepomohlo-li ani to, byly přiloženy španělské boty nebo
límec a konečně bylo použito stržení ze žebříku a pálení napnutého nešťastníka pochod¬
němi nebo hořící sírou pod pažemi, na prsou na chodidlech. Velmi známa je také zkouška
vodou. Obžalovaného pevně svázali do kozelce a hodili ho do hluboké vody. Pokud se
utopil, byl bez viny. Neutopil-li se, nařkli ho, že je spolčen s ďáblem, který mu pomohl
a byl upálen na hranici.
Ve Zlatých Horách byla 28. července 1651 nejdřív popravena mečem a pak upálena
jako „královna čarodějnic" Ursula Schuberthová, někdy uváděna jménem Ursula Schmeterová. Poprava mečem před upálením byla výsadou pouze těch, kteří se k čarodějnickým
nepravostem dobrovolně přiznali, což bylo v souladu s nyskou směrnici z r. 1640 o po1-42

pravách. Její milenec - čert se jmenoval Hánsel. Ursula jako královna čarodějnic údajně
svedla k čarování více než 46 svých přátel. Není divu, že již 28. září 1651 byla zajištěna i je¬
jí vnučka, manželka již zemřelého starosty Zottmantela, která byla podle soudních spisu
velice krásná. Matka paní Zottmantelové unikla katovi snad jen proto, že bydlela v Praze
a byla příliš vzdálená vlivu zlatohorského inkvizičního tribunálu.
O starostově ženě spis uvádí, že se naučila čarovat od své babičky Ursuly. Paní Zottmantelová byla po velmi krátkém procesu již 6. října, tj. 9 dní po zatčení, upálena tam,
kde se ve Zlatých Horách upalovaly všechny čarodějnice - na „Čarodějnických haldách'1
(dnes Park E. Vitzové). Kdyby žil její manžel, bohatý měšťan a bývalý starosta, jistě by také
skončil na hranici právě proto, že byl majetný.
Seznam upálených v roce 1651:
28. července: Ursula Schmeterová - královna čarodějnic, Georg Schneiderinnová, Elsnerinová - žebračka a Stuhl Georginová. Byly sťaty a upáleny.
5. srpna: Braunerinnová, Baderinnová, Sambachinnová, Georg Kasper - tkadlec, Daniel
Martininnová a David Walterinnová. Byli stati a upáleni.
18. srpna: Ludwig Siegelinová, Kasper Sambachinnová, Matches Hartlinová, Heisigonová
- řeznice a Liesl Schloserová.
31. srpna: Georg Rautenstrauch, Peter Sittmanová - učitelka a její sestra Schifferinová.
14. září: upálena Spielvoglinová, dcera žebračky, která pojmenovala hranici ložem nevěs¬
ty, Michel Weberinová, Hauschilderinová - dcera Stefana Georga a Schafferinová.
2. října: panna Dieglinnová, starý Fibich, Braunerinnová, Tilzerinnová a stará Hanlinová.
Od 28. července do 2. října bylo ve Zlatých Horách upáleno 23 osob.
Podle zprávy pro biskupa ze dne 6. října 1651 bylo upáleno v Glucholazech 22, v Nyse
11 osob převážně z bohatých rodin. Sečteme-li všechny rozsudky, tak podle nalezených
podkladů bylo ve Zlatých Horách upáleno 85 osob, v Jeseníku 102, v Nyse 11 a v Mikulovicích 22 osob.
Teprve mnohem později král Fridrich II. Velký (1712-1786) v Prusku zakázal čarodějnické procesy. V Rakousku je zakázala Marie Terezie. Definitivní konec pak učinil Josef
II., který v r. 1766 z trestního zákoníku vyňal a zrušil zločin čarodějnictví. Tím také skon¬
čilo davové poblouznění obyvatelstva Evropy.

Války o Slezsko
Výrazem přemrštěného asketizmu koncem 17. stol. byly jevy, kdy městem procházelo
procesí kajícníků vzájemně se bičujících po vzoru středověkých flagelantů. Než prošli ve
Zlatých Horách hlavní ulici od jednoho konce ke druhému, byla jejich záda zkrvavena
a mnozí umdlévali a padali na zem.
Koncem tohoto století se množství obyvatel vlivem nakažlivých nemocí a hladu snížilo
na dvě třetiny původního.
I tak město prodělávalo hospodářský vzestup řemeslné a manufakturní výroby. Každou
sobotu se konal běžný trh a biskup Sebastián z Rostocku povolil dva roční trhy s koňmi
a dobytkem. Ve městě byla vybudována cihelna za 213 tolarů s roční produkcí 66000 ci¬
hel. Ze 349 domů uvnitř městských hradem mělo 138 právo vařit pivo. K přesné kontrole
obyvatel se zavedl „soupis poddaných" (Mannschaftsbúcher). Místo hornictví nastoupilo
tkalcovství (viz kapitola Průmysl, Moravolen), které zaměstnávalo mnoho obyvatel. Po
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roce 1700 se staly Zlaté Hory opět významným vývozcem modrobílého plátna tzv. „nyských cích“. Cíchaři si svou metodu barvení na modro udržovali v přísném tajemství. Ve
„městě tkalců“ r. 1733 pracovalo 191 tkalců, nejvíce z celého Slezska. Ze 322 živnostníků
připadlo pouze 50 horníků. Prosperující město mělo tři mlýny, papírnu, výrobnu drátu
a několik pil. Celkem ve městě, které bylo opevněné hradbami a 4 městskými bránami,
žilo 1765 osob, z nichž 125 bylo žebráků.
Proměna okolních vesnic se v 17. stol. děla velmi pozvolně. Stále se totiž udržovaly for¬
my a vztahy zaváděné v čase vrcholné kolonizace. Obzvláště se dodržovala robota - nepla¬
cená práce poddaných vrchnosti. Robotovalo se od rozbřesku do soumraku, v průměru
12 hodin denně s dvouhodinovou polední přestávkou. Různí poddaní vykonávali robotu
od jednoho do tří dnů v týdnu. Poddaní měli předepsáno ročně kolem 90 svátků, většinou
církevních, kdy se nesmělo pracovat. V řadě vsi zůstávala zachována instituce dědičného
rychtáře (šoltyse), jako výsada lokátora čili prvního rychtáře. Ten vlastnil dědičný sta¬
tek - grund. Nejznámějším rychtářem na Zlatohorsku v té době byl Johan Georg Hanke
z Dolního Údolí. Původní jednolánová hospodářství (1 lán asi 18, 4 ha) si bohatí sedláci
- celoláníci, ne zcela dokázali sami obhospodařovat. Existovali také půlláníci a čtvrtláníci,
obyčejně dědici po láníkovi. Držitelům domků bez půdy se dávalo označení domkáři zahradníci. Tito poddaní obyčejně robotovali pro sedláky a na vrchnostenských dvorech.
Mezi samostatné hospodáře náležel také tzv. osedlý - chalupník, který vlastnil chalupu,
ale měl ornou půdu pronajatou od vrchnosti. Neosedlý, čili podruh byl poddaný, který
nevlastnil nic. Tito pak pracovali - robotovali na panském a byli závislí na vynucených
robotách pro vrchnost nebo sedláky. Horníci a zcela nemajetní nevykonávali žádnou ro¬
botu.
Postavení venkovského lidu se v tomto století zhoršovalo. Už od poloviny 16. stol. pro¬
to docházelo k selským bouřím a vzpourám (Ondřejovice). K těmto špatným životním
podmínkám často přibyly nemoci.
V roce 1716 byl mor ve Slezsku zničující, lidé leželi nepohřbení v kaplích nebo na uli¬
cích. Slezsko i město Zlaté Hory přišlo o dvacet procent obyvatel.
Od konce třicetileté války do roku 1740, téměř jedno století, nebyly Zlaté Hory dějiš¬
těm velkých vojenských pohybů nebo válek. Obyvatelé snad jen sledovali s pocity hořkostí
nebo smutku boje Rakouska - své vlasti s rozpínavou Osmanskou říši.
Pohoda ve městě zmizela, když nová rakouská císařovna Marie Terezie začala válčit
s pruským králem Fridrichem II. o svá území (dědictví po otci), která pruský král ne¬
čekaně a rychle koncem roku 1740 vojensky obsadil. Šlo o území Dolního a Středního
Slezska, z nichž se rakouská vojska stáhla až k jesenickým horám. Tak začala válka mezi
Rakouskem a Pruskem.
Rakouský polní maršál Brown byl pruskými vojsky v lednu 1741 zatlačen z Dolního
Slezska až do oblasti Prudniku a pravý břeh řeky Nysy zůstal pro pruská vojska uvolněn.
Jedině město Nysa bylo ještě rakouskými vojsky urputně bráněno pod velením plukovní¬
ka Rotha. Hlavní velitel pruských vojsk v celé oblasti, polní maršálek Schwerin ač mohl,
Zlaté Hory zatím neobsadil. Jeho armáda postoupila jen k Glucholazům a průsmyky v ho¬
rách kolem Zlatých Hor rovněž nezajistil. To umožnilo Brownovi proniknout až ke Zla¬
tým Horám s 500 granátníky, 300 kyrysníky a 200 husary a odtud těžce utlačované Nyse
poslat na pomoc 200 granátníků, 100 kyrysníků a asi 60 husarů, kteří 3. března ráno, přes
odpor Prušáků, dorazili do Nysy. Jako protislužbu poslal rakouský velitel Nysy pod vel¬
kou vojenskou ochranou všechny pruské zajatce Brownovi, mezi nimi jednoho vrchního
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strážmistra, několik důstojníků a v Nyse zatčené dva slezské
rodáky, hraběte Areo a barona Reizewitze. Ze Zlatých Hor
měl konvoj zajatců pokračovat směrem ke Šternberku.
Mezi 26 pruskými zajatci a 12 rakouskými husary došlo
u Zlatých Hor k šarvátce, při níž byl jeden pruský desátník
zastřelen, několik husarů bylo zraněno. Fridricha II. incident
velmi rozčílil, a aby nedocházelo k podobným projevům, vy¬
dal maršálek Schwerin generálu Jeetzemu 10. března rozkaz
obsadit Zlaté Hory. Pokus postupovat na město od Krnova
ztroskotal, protože průsmyky v horách byly rakouskými vo¬
jáky silně obsazeny. Rakouské vojsko pod velením Browna
bylo ještě ve městě. 15. března brzy ráno Jeetze sešikoval
pruské vojsko, složené z pluku Kleist, jednoho praporu plu¬
ku Schwerin, jednoho oddílu jezdectva a dvou děl a postu¬
poval po silnici ze směru od Glucholaz ke zlatohorské dolní
městské bráně. Slabá rakouská posádka opustila město smě¬
rem k Dolnímu Údolí. Pruské vojsko vstoupilo bez odporu
do města. Avšak civilní zlatohorské obyvatelstvo, které z vel¬
ké části vlastnilo pušky a střelivo, ostřelovalo pruské vojáky
z měšťanských domů (ze střech a oken) a donutili Prušáky
město a dolní bránu opustit. Této akce se měl údajně zúčast¬
nit i zlatohorský farář Hillebrand. Při dalším opakovaném
útoku Prusové postupovali již soustředěně. Několika výstře¬
ly z děla vyhnali zbylé rakouské vojáky z okolních lesů a po
odstřelování města jej obsadili. Z pruských vojáků padli jen dva muži a tři husaři byli
zraněni. Podle zápisu ve farním archivu ve Zlatých Horách čekal pruský generál na faře
3 hodiny, zda se obyvatele přijdou omluvit za své neuvážené jednání. Jelikož se tak nesta¬
lo, pomsta Prusů za tzv. „zločinné“ ostřelování pruských vojáků civilním obyvatelstvem
byla krutá. Generál Jeetze dal město na několika místech podpálit a vyplenit. Jak uvádějí
některé prameny, lehlo popelem asi 300 domů, určitě pak radnice a škola. Na druhý den
viděli obyvatelé Zlatých Hor vystupovat nad Biskupskou horou obrovský sloup kouře. To
hořel Janov. Nevýslovné bylo utrpení, které potkalo obě hornická městečka.
Konečně se 29. března pohnula hlavní rakouská armáda pod vedením maršála Neipperga z oblasti Šternberku k severu. Cesta přes jesenické hory byla velmi obtížná kvůli
rozbahněným cestám a spoustě sněhu. 2. dubna rakouská armáda již stála před Glucholazy. Neipperg postupoval dál na město Nysu, které osvobodil, a pruská vojska zatlačil
během jara a léta hluboko do Dolního Slezska.
Rozhodující bitvu u obce Mollwitz ale rakouská armáda prohrála a také pevnost v Nyse
byla předána Prusům. Zlaté Hory již dalšími válečnými událostmi v roce 1740 nebyly po¬
stiženy. Běžné dny obyvatel byly přerušeny v zimě 1741 - 1742, kdy městem procházela
pruská vojska směrem na Moravu a Dolní Rakousko. Kletba pohraničního města, která
byla Zlatým Horám dána do kolébky moravským markrabětem, se objevila v nové prus¬
ké podobě po pěti stech letech a téměř třech stoletích společné historie s vratislavským
biskupstvím. Válka byla pro rakouskou monarchii definitivně prohrána a nebylo jisté, jak
velikou část Rakouska bude Prusko požadovat. Pruský král Fridrich II. Velký chtěl si bez¬
podmínečně přivlastnit především královohradecký kraj a na Horním Slezsku tak nelpěl.
Teprve když zjistil, že nemůže tento požadavek prosadit, obrátil svou pozornost opět na
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území Horního Slezska. Bylo ale otázkou, jak daleko zasáhne do jesenických hor, které
Fridrich držel pevně ve svých rukou. Mírové podmínky, jež 22. 3. 1742 byly předloženy
anglickému vyslanci Handfordovi v Židlochovicích na Moravě pruským ministrem hra¬
bětem Podewils, naznačovaly vůli krále Fridricha. Vedle celého Dolního Slezska a města
Vratislavi žádal král ještě „...celé území až k řece Nyse s městem Nysa a pás území, široký
dobrou německou míli podél proudu řeky." Již dříve 9. října 1741 nabídl vídeňský dvůr
Prusku území široké půl míle podél řeky Nysy, ale proti úhradě. Rakousko se snažilo
jednáním zachránit co největší část nyského území. Bylo ale ochotno odstoupit: „Dolní
a Horní Slezsko s výjimkou knížectví Těšín, města Opavy a území na této straně Opavy
a hor Horního Slezska a také Baronie Jindřichov a moravských enkláv (des hautes montagnes ailleurs dans la Haute-Silesie). “ Když byl Fridrich II. s tímto návrhem srozuměn,
chtěl vědět, co je myšleno pod slovy „hautes montagnus". Vysvětlení muselo zároveň roz¬
hodnout o osudu města Zlatých Hor. Před ministrem Podewils vyslovil Fridrich naději,
že vídeňský dvůr nezneužije této neurčité formulace. Svému ministrovi pak sdělil: „Není
důvodu, proč královský majestát by se měl o Glucholazy a Zlaté Hory tak zajímat. Poslední
místo bylo ve válce minulého roku z větší části vypáleno a první je nejhorším, jaké může¬
me najít. Obě místa pak v mírových dobách představují loupežnická hnízda. Tak i území
mezi Kladskem, Glucholazy a Zlatými Horami je ztraceno od světa a obyvatelé žijí v největší
bídě a z ničeho jiného než z ovesného chleba a vody. Ale obě hnízda vzbuzují pozornost
kvůli tomu, že jsou vstupní bránou do Horního Slezska a bránou z Nysy do Rakouska přes
Andělskou Horu, Bruntál a okolní velká pohoříS přesným přehledem poznal pruský
král Fridrich II. strategickou polohu Zlatých Hor, i když jejich hospodářskou důležitost
a jejich životní podmínky podceňoval a nepoznal. Rakousko se snažilo nesrozumitelnou
doložku co nejvíce vyložit ke svému prospěchu. Proto ještě 8. července 1742 vydal Frid¬
rich II. toto přísné prohlášení: „Je garde Weidenau et tout jusqua Zuckmantel. “ (Nechám
si Vidnavu a celé území až ke Zlatým Horám). I když před ministrem Podewils trval ještě
na Vidnavě a Jánském Vrchu (Javorníku), již 14. července ustoupil a ministrovi přikázal
pouze se pokusit o Vidnavu a Javorník, ale v případě odporu na tom netrvat a obě města
ponechat Rakousku. Sotva Rakušané poznali ochabnutí tlaku ze strany Pruska, požado¬
vali ihned také Glucholazy a Zlatý Stok (Reichenštejn). Požadavek vzbudil hněv pruského
krále: „Nikdy ta dvě města nevydám..., leží daleko od moravských hor. Pokud se tak bude
pokračovat, pak také město Nysa a Kladsko se bude podle Rakouska počítat k horám (hautes
montagnes)." Fridrich II. však v tichosti Zlaté Hory odstoupil Rakousku a 28. července
1742 v Berlíně podepsal s Rakouskem mír. 20. října téhož roku byl v Bílé Vodě podepsán
protokol o státní hranici a byla určena regulační komise, která stanovila až do dnešních
dnů platnou hraniční čáru. Jánský Vrch (Javorník), Vidnava, Žulová, Jeseník a Zlaté Hory
připadly Rakousku. Glucholazy a ostatní území na sever Prusku.
Zlaté Hory se staly městem na hranici odříznutým od přirozeně spádového území Slez¬
ska. Město zničené požárem trpělo ustavičnými přechody vojsk, zejména když zde řadili
pověstní panduři se svým velitelem baronem Trenkem. Přes velké škody se velká část
obyvatelstva přikláněla na stranu Prušáků, kromě starosty Fitze, který veřejně pranýřoval
příchylnost měšťanů k nepřátelským vojskům. V r. 1744 starosta musel utéct na Moravu,
aby nebyl zatčen.
Městu byla odebrána horní práva a muselo platit válečné daně a kontribuce. Nové hra¬
nice byly v některých případech opřeny o vodní toky - Opavici, Opavu, Odru, Olešnici. Rázem byly rozděleny celé vesnice, roztrženy rodiny, znemožněn přístup ke kostelu,
škole a podobně. Z území Slezska, které mělo rozlohu 45329 km2, zůstalo Rakousku jen
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5147 km2. V naději, že se jednou celé Slezsko opět vrátí k Rakousku, zbytek Slezska byl
zorganizován jako samost. země s hlavním městem Opavou. V roce 1754 bylo na slezském
území 154 782 obyvatel, v roce 1790 - 237 340, v r. 1815 - 337 224 a v r. 1846 - 466 002.
Rozdělením Slezska válečné útrapy neskončily. Obě soupeřící armády se na tomto
území několikrát vystřídaly. V roce 1756 začala tzv. sedmiletá válka, během níž se Marie
Terezie pokusila znovu Slezsko získat. Nepovedlo se jí to. Na jaře a na podzim téhož roku
se bojovalo ve Zlatých Horách kolem kopce sv. Rocha. Dne 30. dubna 1759 byli Prusové
poraženi rakouským generálem de Ville. Mír v Hubertsburgu v r. 1763 obnovil dřívější
dohodu a hranice vratislavského míru.
8. července 1766 ve 3.00 hodiny odpoledne přijel císař Josef II. s velkým doprovodem
do Zlatých Hor. Pozdravil jej a přivítal starosta města. Při této příležitostí podal císaři
písemnou prosební žádost o znovupřidělení svobod hornickému městu. (Císař žádost při¬
jal, ale horní právo městu neudělil a ani daně mu neodpustil). Josef II. nedovolil, aby před
ním občané klekali. Přenocoval na staré poště (dnešní muzeum) a příští den byl přítomen
mši ve farním kostele. Při hostině konali službu u stolu zaměstnanci magistrátu. Císař byl
po celou dobu hostiny ve velmi laskavé náladě.
Městský písař zapsal v Měšťanské knize Zlatých Hor: „Roku 1766, dne 8. července jsme
měli velkou čest vidět Jeho Veličenstvo římského císaře Josefa II. Výsost přijela v uvedený den
ve tři hodiny odpoledne s doprovodem a excelencemi generálů, polních maršálů a vrchního
válečného prezidenta, Jeho excelencí panem hrabětem von Dittrichsteinem, panem hrabětem
von Lascy, generálem Laudonem - Stampou, Nostitzem a panem generálmajorem Tereckým.
Dále vrchní strážmistr a trubač adjutant Kun. S nimi pak osobní císařův lékař a komorní
sluha. Všichni se ubytovali v budově pošty u komorního rady a knížecího kolektora Franze
Carla Heyssiga. Po vystoupení císaře jej přivítal starosta spolu se značným počtem obyvatel.
Pak císaře doprovodil do sálu a předal mu memorandum, jehož obsahem bylo přání zís¬
kat hornické svobody pro město Zlaté Hory, Jeseník a přilehlé vesnice. Jeho veličenstvo bylo
přívětivé a převzalo připomínky milostivě a ochotně. Císař také nechtěl, aby lidé padali na
kolena a často říkal - zůstaňte stát, já to nechci. U tabule jej obsluhoval pan starosta Johann
Georg Aulich, pan Loreth Wohlfart - starší radní, pan Anton Ignáz Czerny - radní a pan
Franz Róscher- radní. U hostiny se jeho Veličenstvo ke každému obzvlášť milostivě a dobro¬
tivě chovalo a každý člověk, ať významný, či bezvýznamný, chudý nebo bohatý byl vpuštěn
do sálu, kde mohl krátce pobýt. Bylo zde hodně lidí z Pruska, Nysy, Prudniku, Glucholaz
a jejich okolních vesnic... “
O den později 9. července přijel z Vratislavi knížecí biskup Philip Gotthard Schaffgotsch
a den nato provedl vizitaci, navštívil kaplany ve starém kaplanském domě a bydlel ve far¬
ním dvoře. Odpoledne udělil starým i mladým katolickým křesťanům svaté biřmování.
Při mši svaté, kterou celebroval arcibiskup Fieweger, bylo přítomno i Jeho Veličenstvo
císař Josef II.
Na paměť této vzácné návštěvy zdobila radniční kancelář olejomalba, která znázorňo¬
vala návštěvu císaře ve Zlatých Horách. Pro stejný důvod městský rada Heyssig nechal
umístit v předsíni poštovní budovy mramorovou pam. desku s latinským nápisem, který
v češtině zní: „Šťastný 8. červenec, veliký vyvolený den. V tomto dni vynikla sláva domu
městského rady Hayssiga, ve kterém osvícený císař a král Josef II. bydlel a odpočíval. Dopro¬
vázeli jej: hrabě Dietrichstein a generálové Lascy, Laudon, Colloredo- Stampa. Rok 1766.
Není vyloučeno, že císař Josef II. projížděl Zlatými Horami ještě jednou tajně v roce
1769, kdy se setkal 25. srpna s pruským králem Friedrichem v Nyse. Jejich setkání bylo
před veřejností zatajeno a císař Josef II. vystupoval pod jménem hrabě Falkenstein.
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Bývalý kaplanský dům se sochou sv. Jana Nepomuckého v r. 1899

Pohraniční boje v prusko-rakouských válkách probíhaly ve Zlatých Horách ještě v lé¬
tě 1778, kdy pruská vojska obsadila Zlaté Hory a Vidnavu. 1.1.1779 se uskutečnila velká
bitva na svahu Rochusu (viz kapitola významné stavby - kaple Sv. Rocha). Prusové byli
po velkých ztrátách poraženi. V bitvě bylo zabito kolem tisíce Prusů a jen šest rakouských
vojáků. Pruská vojska ustoupila směrem ke Glucholazům. Město vítěznou bitvou mělo
velké štěstí. Kdyby padlo do rukou nepřítele, jistě by znovu lehlo popelem, protože po
předchozích požárech bylo postaveno jen nouzově.
Mír uzavřený 8. března 1779 v Těšíně válečnou dobu ukončil. Třicetiletá válka spolu
s čarodějnickými procesy a pak období slezských válek bylo nejubožejší dobou od vzniku
Zlatých Hor.
V 2. polovině 18. stol. pohraniční poloha města přinášela sebou řadu problémů, kte¬
ré bylo nutné řešit. Předně to byla otázka emigrantů, kteří se v hojném počtu usazovali
a jimž musela městská rada prodávat na předměstí malé pozemky pro stavbu domků.
Z Pruska sem utíkaly i zločinecké živly, které tu pokračovaly ve své nekalé činnosti, pře¬
devším v krádežích na trzích. Kvůli nim bylo nebezpečí cestovat. Nebezpečná byla cesta
do Heřmanovic, po které nebylo radno chodit po setmění. Na této cestě byl zavražděn
v r. 1753 obchodník a v r. 1758 mladý kněz.
Objevilo se také hodně verbířů, kteří lákali mladé muže do pruských vojsk. Do r. 1780
se v rakouském vojsku poddaní verbovali na doživotní vojnu ve věku od 17 do 50 let.
Služné vojína činilo 3 zlaté, ze kterých si platil stravu a nocleh ve výši 1,5 zlatého. Od
r. 1780 byli verbováni od 17 do 40 let a vysloužilci již dostávali od státu penzi. Vykoupit
se z vojenské služby bylo možné za 300 zlatých, což byla cena slušného statku. Do r. 1802
byla vojenská služba celoživotní, pokud vojákovi sloužilo zdraví. Od r. 1802 se sloužilo
14 let, od r. 1845 byla vojenská služba rakouského vojáka jen osmiletá.
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Robotní patent pro Slezsko (1771), který omezoval počínání vrchnosti, sice zmírnil
bídu poddaných, ale teprve známý patent Josefa II. o zrušení nevolnictví umožnil svo¬
bodnější podnikání v zemědělství (v r. 1759 byly poprvé ve Zlatých Horách sázeny bram¬
bory) a v průmyslu. Ovšem právní závislost poddaných na vrchnosti přetrvávala až do
revolučního roku 1848. Necelý měsíc před zrušením nevolnictví (1781) byl vydán patent
toleranční, který legalizoval různá vyznání. Byly rušeny kláštery a poutní místa, zmírnila
se persekuce židů.
Po slezských válkách se život města uklidnil. Zlaté Hory si upevnily strategický význam
ochrany severní hranice Rakouska proti Prusku.
Parcelací biskupských statků vznikla roku 1786 osada Skřivánkov a roku 1787 Rožmitál. V tomto období vznikly také vesnice Salisov a Rejvíz.
Nové osídlování kraje bylo vyvoláno a podporováno císařem Josefem II. S centralistic¬
kou populární hospodářskou politikou jeho vlády šla ruku v ruce germanizace, ohrožující
rozvoj českého národního vědomí na Zlatohorsku však nepociťovaná.
V posledním desetiletí 18. stol. a začátkem 19. stol. intenzita přistěhovalectví vzrostla.
Noví němečtí obyvatelé obsazovali slezsko - moravské pohraničí, zakládali zde nové osa¬
dy, vesnice. Mýtili lesy a zřizovali pole, nebo pastviny. Na okrajích slezských a také pří¬
hraničních českých a moravských měst budovali nové domy a ulice. Vzniklo tak souvislé

Rakouská garda se v bitvě u Rochusu připravuje k boji
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Plán kanalizace pod náměstím z roku 1822
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německé osídlení, které mělo počátky již ve třináctém století a trvalo do konce druhé svě¬
tové války. Německy mluvícím obyvatelstvem byla rozšířena Ostrava, Opava (Troppau),
Krnov (Jágerndorf), Bruntál (Freudenthal), Vrbno (Wurbenthal), Rýmařov (Rómerstadt)
a dále Šternberk, Šumperk, Hanušovice, Králíky, Žamberk. Na tomto území, kde ještě byly
české názvy, byl k ním vytvořen německý ekvivalent.
V roce 1781 byla ve městě otevřena lékárna, o dva
roky později byla založena spol. pro péči o chudé.
„Koryto potoka Miserichu - Prudniku bylo v roce
1802 přeloženo z náměstí mimo město. Bývalé koryto
bylo zavezeno hlušinou z dolů, a proto byly později po¬
tíže s výsadbou stromů. “ Tvrdí J. C. Hofmann ve svém
Průvodci Zlatými Horami a okolím. Také Dr. Josef
Pfitzner v Dějinách horního města Zuckmantlu ve
Slezsku do r. 1742 uvádí: „...das der Mieserichbach bis
ins 19. Jahrhundert durch die Stadt uber den Markplatz
Floss“(...že Miserich do 19. stol. středem náměstí pro¬
tékal). S tímto tvrzením není něco v pořádku, protože
existuje originál mapy (nachází se v Národní knihov¬
ně ve Vídni) z roku 1763, na které je potok nakreslen
na tomtéž místě jako dnes. Je však docela možné, že
přes náměstí byla ponechána strouha - část bývalého
potoka, která působila jako kanalizace a tato by k to¬
muto inkriminovanému datu mohla být zrušena.
Rakouský císař Josef II., 1741-1790
23. února 1822 byl zednickým mistrem Josefem
Metznerem vypracován plán k postavení nového dláždění přes hlavní ulici a po obou
stranách městských domů, včetně Solné a Kostelní ulice a kousku cesty od Horní brány
k čp.175 s ukončením za Dolní bránou u domu čp. 407. (Pian uber die Neuher zu stellende Construction Pflafiterung der Durchfahrt oder der Hauptstrafie, und zu beyden Seiten
bis an die Búrgerhaúfier mit Inbegrifft der Salz und Kirchgafifie und noch ein Štuek Strafie
vom Oberthore an, bis Haus Nro: 175, und das Platzel vor dem Niederthore, von thore an
bis Haus Nro: 407. In der Stadt Zuckmantel Tropauer Kreises,von Mauermeister Joseph
Metzner). V tomto plánu je nakreslena i kanalizace vedená po obou stranách hlavní sil¬
nice se spádem k Dolní bráně (Pian die Anlage der Waserkanále, vorein zubeyden Seiten
die Rinnsállenfallen, beim Niederthor), která se pravděpodobně stavěla před vydlážděním
náměstí.
Na náměstí se dokončilo vydláždění v r. 1833, o šest let později se zavedlo osvětlení
ulic. V r.1841 byla vybudována nová silnice do Heřmanovic. Stará cesta, zvaná Poštovní,
(vedla podél potoka Miserichu), se místy rozšířila a ve velké části se přeložila.
V roce 1844 se Johann Hóniger (viz kapitola Dolování ve Zlatých Horách) pokusil
vzkřísit hornickou činnost.
Přesto se čtyřicátá léta 19. stol. vyznačovala hladem. S netrpělivostí se čekalo na první jarní
zeleň, aby z ní mohl být uvařen odvar. Při objevení první jarní zeleně se lidé dokonce pásli
jak zvířata. Doprava obilí nebo mouky z Hané musela být prováděna koňským potahem a to
potraviny zdražovalo. Mnoho vypěstovaných i dovezených brambor bylo shnilých. Tehdy se
mezi postiženým lidem povídalo, že trest hladu a shnilých brambor je za to, že se země otřásá
železnicemi, které se tenkrát začínaly stavět.
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Ve Zlatých Horách žilo v r. 1754 kolem 2000 obyvatel, v r. 1804 - 2954 a stálo,zde 459 domů.
Roku 1811 mělo město 488 domů a 3 069 obyvatel a v r. 1834 - 4 101 obyvatel.
Koncem 18. stol. se oficiálně zjišťovala národnost obyvatelstva. Podle záznamů bylo v ce¬
lém rakouském Slezsku 51% Slovanů (Čechů a Poláků), 48% Němců a 1% Židů. Ve Zlatých
Horách však jednoznačně převažovala německá národnost.

Od r. 1848 do vzniku Československa
V polovině 19. stol. došlo k novému politickému členění rakouské monarchie a byla
zavedena nová organizace politické správy, která nahradila dosavadní vrchnostenské zří¬
zení.
Mělo by se konstatovat, že vláda císaře Josefa II. přinesla Zlatohorsku změny. Předchozí
válka a stávající bída tohoto kraje císařskému dvoru nedala a císař sem posílal nejen po¬
traviny, žito a brambory, ale hlavně zrušil nevolnictví, které zdejší obyvatele osvobodilo.
Jeho, dalo by se říct, sociální politika umožnila doplnění tohoto pohraničí novým obyva¬
telstvem. Novým osídlencům umožnil levný odkup státních i církevních pozemků. Začal
se rozvíjet železářský průmysl v Ondřejovicích - Latzdorfu a v Železné u Vrbna, kame¬
nický průmysl v Kuněticích, Zlatých Horách a na celém Jesenicku, plátenictví ve Zlatých
Horách, Jeseníku a Vrbně pod Pradědem. Vzkvétal obchod se dřevem. Hlavně se těžil
a prodával tis. Jak listí, tak kůra tohoto stromu jsou jedovaté a při rozšiřování pasteveckého hospodaření vadil. Pokud ho ovce nebo krávy okousaly, pošly. Proto byly rozsáhlé
tisové porosty v nižších partiích lesa v první polovině 19. stol. pokáceny a prodány.
V roce 1846 v důsledku nákazy brambor plísní (phytophtora infestans de Bary) znovu
vypukl hladomor, který způsobil hlubokou společenskou krizi. Trval tři roky. Na Zlato¬
horsku a jeho přímém okolí hlady zahynulo 96 obyvatel. Lidé jedli polévku z otrub, syrový
salát a shnilé brambory.
Bída obyvatel vyvrcholila v roce 1848. Tento revoluční rok měl nejbouřlivější průběh
na venkově. Poddaní odmítali robotovat. K dramatickým ozbrojeným střetnutím došlo
i ve Zlatých Horách, v Bílé Vodě a v Horních Hošticích, kam bylo povoláno vojsko. Hla¬
dovějící obyvatelstvo pustošilo panské a biskupské lesy a dřevo pašovali za laciný peníz
do Pruska. Přadláci se bouřili proti nespravedlivým praktikám výkupčích příze. Pytlačení
a krádeže měl trestat městský syndik, ale ten se na pytláky díval spíše s porozuměním než
s úřední přísností. Tehdy vznikl i tento zápis: „Je třeba vidět chudé lidi, kteří jsou podle
patentu předvoláni k potrestání menšího lesního pychu, jak pokryti hadry, vyzáblí hladem,
poznamenáni tělesnými neduhy, nemocí a třesoucí se zimou plíží se do kanceláře a pak tepr¬
ve si může někdo udělat představu o takovém úředním výkonu a posoudit, jestli je vhodný
tvrdý trest, rány holí či vězení. “
Národní garda, která měla tlumit projevy nespokojenosti a hlídat okolní lesy před
zničením, na to nestačila. Proto musela přijet do města vojenská posádka o 100 mužích,
z nichž polovina byla poslána do Heřmanovic, aby zamezila tamními lesnímu pychu.
Za velkého hladu na jaře 1847 rozvířil otázku chudoby Zlatohoráků pacient ve Weissově léčebném ústavu rytmistr baron Ow spolu s místním lékařem Dr. Scharenhorstem.
Uspořádali polévkovou akci a bylo denně vařeno pro chudé 200 porcí. Vrchnost sice při¬
spěla na tuto akci 500 zlatých, prodávala chudým laciněji obilí, nejchudším přidělovala po
dvou zlatých, ale odstranit kořen bídy přesahovalo její možnosti.
V roce 1848 byl ve Zlatých Horách v obchodním styku nedostatek drobných peněz. Pro¬
to bylo natištěno v Traslerově tiskárně v Opavě 12 000 ks papírových desetikrejcarů. Tyto
pak byly orazítkovány razítkem obce, opatřeny podpisy starosty, obou městských radních
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a výběrčího daní. Protože ani toto množství nestačilo, byly papírové zlatky rozstřihovány
na poloviny, čtvrtiny a osminy a hodnota ústřižku platila jako krejcary. 15. února 1850
byly desetikrej carové bankovky
staženy a na 11 000 ks jich bylo
spáleno.
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I po zrušení poddanství říšským sněmem (7. 9. 1848), který v zásadě splnil základní
požadavky občanů, byl na venkově značný rozruch, který vrcholil v podzimních měsících.
Do frankfurtského parlamentu byl zvolen i Zlatohorák Antonín Trampusch (viz kapitola
Významné osobnosti). Dne 30. 12. 1849 se Slezsko oddělilo od Moravy s návrhem své
ústavy. Ústavy všech ostatních zemí Rakouska byly zrušeny tzv. Silvestrovskými patenty
z r. 1851. Do čela Slezska byl postaven místodržitel, který se v roce 1853 přeměnil v zem¬
ského prezidenta se zemskou vládou. Země Slezsko mělo 7 okresních hejtmanství. Zem¬
ský slezský sněm se skládal z vratislavského biskupa, 9 velkostatkářů, 10 zástupců měst,
2 zástupců obchodních komor a 9 delegátů venkova. Slezsko mělo 10 poslanců v říšské
radě. Vztahy k ostatním českým zemím se ze státoprávního hlediska podstatně oslabily.
Počet obyvatel rakouského Slezska se rychle zvyšoval. V roce 1851 žilo ve Slezsku 438 586,
v r. 1890 - 605649 a při sčítání v r. 1910 - 756 949 obyvatel.
Industrializace se projevila i v profesní a sociální skladbě obyvatelstva. Značný počet
obyvatelstva odešel ze zemědělství a pracoval v průmyslu a ve službách. Změnilo se nábo¬
ženské smyšlení. V celém rakouském Slezsku bylo v roce 1910 - 84,4 % římských katolíků,
13,6 % evangelíků a 1,8 % židů.
Za působení starosty Johana Metznera (1858-1869) čítá město Zlaté Hory 529 domů
a 4 101 obyvatel. Bylo zde: 374 tkalcovských mistrů, 7 běličů plátna, 2 valchovačů plátna,
1 farář, 2 kaplani, 2 ranhojiči, 2 učitelé s pomocníky, 1 doktor, 34 oprávněných občanů
k vaření piva, 1 lékárník, 52 ševců, 10 koželuhů, 10 řezníků, 10 pekařů, 1 poštovní úřad,
1 výrobna drátu, 3 mlýny, 2 továrny na plátno, 1 obchod kořalkou, 1 továrna na papír,
5 obchodů se smíšeným zbožím, několik obchodů s plátnem a vínem, 1 nemocnice pro
chudé, 1 biskupský úřad, 1 výrobna kos a srpů, 1 pilařský provoz, 1 celní a cejchovací
úřad. Ve městě bylo 73 koní a 311 krav.
U Modré štoly byly strženy budovy a zařízení, které kdysi sloužily k hornické činnosti.
V polovině dubna 1861 byla dokončena a uvedena do provozu silnice přes Biskupskou
horu do Petrovic.
2. září 1862 se zřídil ve Zlatých Horách telegraf.
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V dubnu r. 1866 se proslýchalo, že znovu bude válka. Tato rakousko - pruská válka měla
vyřešit převahu vlády v dosud rozdrobeném Německu. Rakousko si přálo systém volné
federace suverénních států, ale Prusko usilovalo o jednotu německých států pod pruskou
hegemonií. Vítězstvím pruského vojska u Hradce Králové 3. 7. 1866 Rakousko ztratilo
Holštýnsko a vystoupilo z Německého spolku.
Ve farní kronice farář J. Adam napsál: „...Když se v dubnu hovořilo o válce, nechtěl tomu
nikdo věřit, až když první povolaná byli ráno předvolání a již v poledne do Opavy odvezeni.
30. května ve svátek Božího Těla během procesí přišli do města Palfyho husaři. V procesí
nastal rozruch, představa se stala skutečnosti... 18. června vyšel válečný manifest, v tento den
byla ohlášená zpráva, že pruská armáda vpadla na naše území. Byl vyhlášen první poplach
a husaři běhali sem a tam, vířil se prach a stupňoval se zmatek..."
Ve Zlatých Horách nastalo všeobecné povolávání do vojska. V předvečer vypovězení
války pruští a rakouští vojáci v pohraničním hostinci „Na golfu“ pili spolu na přátelství,
ale druhý den, 21. června, proti sobě stříleli. Za krátkou dobu Zlaté Hory opanoval zma¬
tek. Schovávali se cennosti, duchovní s nadlesním Karlem Kletzerem ukryli úřední da¬
ňovou pokladnu ve vápence městského lesa. Rakouští husaři v pět hodin ráno postoupili
k hranicím, ale brzy se vrátili se zprávou, že za nimi jdou Prusové. Nebojácný starosta sice
občany uklidňoval, ale přesto útěk z města byl hromadný. 6. července byly Prusy zaba¬
veny poživatiny a ovoce v hodnotě 110 zlatých a 76 krejcarů. Telegraf a poštovní vedení
byly zničeny. Teprve 11. července došla první zpráva o prohrané bitvě u Hradce Králové.
12. července přišla vyhláška, že úřední místa zemského rady von Selchocha a generálma¬
jora Kudbelsdorfa v Opavě byla zrušena prvním vojenským velitelem Slezska. Následující
dny byly naplněny vojenským ubytováním a pochody rakouských vojáků městem. 12. srp¬
na do města připochodovala dělostřelecká baterie, která musela být ubytována, 18. srpna
přišlo ještě 220 mužů a 40 důstojníků od 22. dělostřeleckého pluku a 19. srpna 26 zelených
husarů. Tito pak odešli 1. září. 13. listopadu 1866 byl starosta Johann Metzner z čp. 82
dekorován okresním představeným Franzem Heyszlerem Zlatým záslužným křížem s ko¬
runou na paměť jeho služby v době válečné. Za vlastenecký postoj dostal městský lékař
děkovný dopis. Vojákům W. Jahnovi a K. Salingerovi od jednotky horských myslivců byly
uděleny stříbrné medaile.
7. 7. 1867 navštívil rakouský arcivévoda Albrecht Zlaté Hory. Ubytoval se v budově
staré pošty. Ochranou službu před budovou převzala městská stráž. Arcivévoda jim ráno
poděkoval.
V tomtéž roce byl tzv. prosincovou ústavou vyhlášen rakousko - uherský dualismus.
Oba nově vzniklé státy - Rakousko a Uhersko byly spojeny osobou panovníka (s nedělitel¬
nou, absolutní pravomocí) a společným ministrem zahraničí, války a financí.
Hrabě Larisch z Vrbna pod Pradědem převzal doly, které však v roce 1878 zcela zasta¬
vily svou činnost. Zato bělení příze ve Zlatých Horách bylo v rozkvětu.
V roce 1869 patřily Zlaté Hory s 4 904 obyvateli k pětadvaceti nejlidnatějším městům
ve Slezsku. K městu však nepatřily vesnice Horní a Dolní Údolí - 1200 obyvatel a 190
domů, Ondřejovice se Salisovem - 1040 obyvatel a 200 domů, ani Rejvíz - 205 obyvatel
a 46 domů.
1. 5. 1872 (? 73) - byla otevřena městská spořitelna.
V lednu 1873 - měl být dům čp. 404 - (u kostela Povýšení sv. Kříže), který až dosud
sloužil jako zaopatřovací útulek pro staré lidi, přeměněn v nemocnici, ale k tomuto účelu
byl otevřen teprve v r. 1886. Byla získána státní podpora 1000 zlatých pro městský chudo¬
binec a příspěvek 300 zlatých pro nemocnici.
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V roce 1879 bylo vybudováno Dr. Karlem Anjelem vodoléčebné sanatorium, později
Dětská léčebna, dnes sanatorium EDEL s.r.o. (viz kapitola Průmysl - lázně). Roku 1889
dr. Ludwig Schweinburg koupil lázně a začal s velkou přestavbou a modernizací sanatoria.
Jeho iniciativou se rozmáhal ve městě cizinecký ruch. Přispívalo k tomu i vyhledávané
poutní místo P. Marie Pomocné.
Začátkem února 1883 se propadl poštovní dostavník i s koňmi do dosud neznámé
šachty vedle heřmanovické cesty. Vozka Dittrich se zachránil tím, že se při pádu zachytil
stromu nad vzniklou propastí. O čtvrt roku později byl poštovní vůz pravděpodobně jed¬
ním z cestujících vypáčen a oloupen o peněžní dopisy v hodnotě 5000 Zl. Za tři roky se
opakovalo totéž. V obou případech pachatel nebyl zjištěn.
V srpnu téhož roku byly ulice města znovu pojmenovány a označeny. Do té doby se
obyčejně jmenovaly podle některých majitelů domů. Ulice, kterými bylo možno přijít na
hlavní třídu směrem na východ, se jmenovaly: Zahradní, Klášterní, Farní, Vodní, Horská.
Na západ vedly ulice: Dolní, Novoměstská, Křížová, Školní a Poštovní.
Konec 19. a začátek 20. stol. prožilo město v celkovém rozvoji. Přes třicet let neby¬
la válka. Lidé si odpočinuli, našetřili peníze a stavěli nové domy, budovali firmy. Hlavně
za starostů Heinricha Lamly a Josefa Pohla byly dlážděny ulice, stavěly se nové mosty.
Podporoval se rozvoj průmyslu a byl vybudován městský vodovod, spodní část potoka
u dnešní Sokolské ulice se zreguloval, na náměstí byly vysázeny okrašlovacím spolkem
kaštany. V r.1888 byl zbourán vyčnívající dřevěný dům čp. 1 u Horní brány (domovní číslo
1 obdržela později rozhledna na Biskupské kupě).
Byl založen Zemědělský klub a Katolický spolek. Na začátku 90. let bylo ve Zlatých
Horách ještě 700 - 750 ručních tkalců. Týdenní mzda jednoho tkalce činila přibližně 1,5
- 2 zlaté. Nemocenská pak 15 krejcarů za den.
V r. 1891 Zlaté Hory vybudovaly kanalizaci a vodovod (sběrné studny ve svahu za Čer¬
ným jezerem). V r. 1896 se dostavuje ulice Willenstrasse (dnes Sadová a Sokolská) a dne
31. 10. byla otevřena železniční trať mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami.
V r. 1897 byl založen Park císaře Františka Josefa, později Sad pionýrů, dnes Park Eliza¬
beth Vitzové. Místo, na kterém leží park, bylo dříve rozsáhlou kamenitou plochou zbylou
po rýžovnické činnosti. Po staletí se tomuto místu říkalo Hexenhalden (čarodějnické hal¬
dy). Právě na tomto místě byly v 17. stol. upalovány ženy odsouzené za čarodějnictví.

Zřícenina hradu Edelštejna. Pohled od lesa z roku 1939
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Téhož roku byla velká povodeň, na likvidaci škod přišlo pomoc vojsko v počtu 40 mužů
a 50 ženistů. Městu byly povodní způsobeny velké škody na budovách, silnicích a mos¬
tech ve výši 4917 zlatých a 44 krejcarů. Nejvíce poškozený byl Franz Drechsler a zemský
prezident mu nejen poskytl podporu 110 zl. a 34 kr., ale zajistil mu na nezbytnou dobu
bezplatné ubytování v sanatoriu Dr. Schweinburga. Podporu městu 1000 zlatých věnoval
také kardinál Kopp. Sotva byly škody odstraněny, přišla r. 1900 nová průtrž s povodní
a opravné práce musely začít znovu.
V roce 1898 byla na Biskupské kupě vybudována zděná rozhledna.
Vstup do nového století proběhlo ve městě klidně. Při sčítání domů, obyvatel, zvířectva
a včelstev v r. 1900 bylo zjištěno, že ve městě stojí 591 domů, ve kterých žilo 4596 obyvatel,
z toho bylo: katolíků 4539, evangelíků 30, židů 27. Byly tady tři velkostatky a jedna továr¬
na, 129 koní, 738 ks hovězího dobytka, 6 ovcí a 887 ks vepřového dobytka. V soudním
okrese Zlaté Hory žilo 10265 obyvatel, v politickém okrese Jeseník 69053 osob, z nichž
68402 bylo katolíků a 67023 mluvilo německy.
Město v r.1902 zadalo stavbu plynárny firmě Manoschek (Rumpel) z Vídně. Rozpočet
na plynové osvětlení ulic, včetně lázní, činil 153 370, 31 korun.
V roce 1903 přišla velká povodeň. 9. až 11. července vytrvalý déšť a následující průtrž
mračen přinesla obyvatelům hrůzu. Voda se vylila z břehů, šířka vodní hladiny dosahova¬
la až 50 m. Za městem se valící voda zanechávala na polích obrovské hromady předmětů.
Všechny mosty, lávky a vodní jezy byly odplaveny. V noci z 9. na 10. července pracovali
hasiči a občané s nasazením vlastního života na záchraně lidí. Za pomocí lan a žebříků
zachránili přes 100 spoluobčanů. 9 domů, 8 stodol a 3 stáje byly zcela vodou strženy a od¬
plaveny. 5 domů bylo vodou tak poškozeno, že musely být později zbourány. Následky
povodně se ještě odstraňovaly do konce roku. Kardinál Georg Kopp věnoval 10 000 K.
na podporu postižených občanů, rovněž městská spořitelna poskytla částku 20 000 K. na
úhradu povodňových škod. Okresní hetmanství také věnovalo 22 000 K. na opravu všech
tří poškozených mostů a 4 700 K. na regulaci potoků.
Už v prvním desetiletí 20. stol. se rozmáhal cizinecký, turistický a lázeňský ruch. V let¬
ních měsících přicházelo na pouť k R Marii Pomocné až 30 000 poutníků z dalekého okolí
a z Německa. Množily se žádosti o hostinskou činnost, bylo registrováno na 100 kultur¬
ních a zájmových spolků, například mužský pěvecký spolek, čtenářský spolek, všeobecný
dělnický spolek, šachový klub a další. Zakládaly se dělnické spolky se socialistickým za¬
měřením, které se rozšířilo po 1. květnu 1890, vznikaly odbory. Vzrostl počet škol všech
typů. Před první světovou válkou byla ve Zlatých Horách prakticky odstraněna negramot¬
nost.
V posledních letech prvního desetiletí 20. stol. se však začaly projevovat krizové jevy
spojené s růstem nezaměstnanosti. Městská rada odhlasovala, aby nezaměstnané osoby
dostávaly podporu ve výši 1.- až 1,60 koruny týdně. Také rozhodla, aby nezaměstnaní za
úplatu prováděli nouzové práce a dláždili chodníky a ulice zničené poslední povodní.
Když v r. 1912 firma Rumpel (která předložila nejnižší rozpočet) postavila vodovod
a kanalizaci, rada musela počátkem 1913 ustanovit poplatky za vodu, tzv. vodní daň a vy¬
dat vodovodní řád pro celé město. Vodovod byl zaveden 1.4. 1913 do 1220 místností, 258
kuchyní, 153 obchodů, 21 dílen, 61 prádelen, 24 koupelen, 80 splachovacích záchodů a 27
živností. Za tentýž rok bylo na vodném vybráno 6314 K.
Byla dokončena kanalizace. Firma Rumpel obojí postavila za 199 524,64 K.
Město se utěšeně rozvíjelo.
1-56

První světová válka
Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku 29. 7. 1914. Při tak velké převaze rakous¬
kých zbraní se mělo za to, že to bude krátká válka. Nečekalo se, že z toho vznikne světový
požár, který potrvá déle než 4 roky. V červnu byla provedena částečná a 1. srpna úplná
všeobecná mobilizace.
„V srpnu 1914 vlast volala do zbraně a již v sobotu 1. srpna narukovali první záložníci,
domobranci, a zemská obrana ke svým starým plukům. Ze Zlatých Hor 63 osob naruko¬
valo do armády, 19 k zemské obraně a 55 plus dva dobrovolníci k domobraně. Místní farář
Vincenc Brauner měl k rukujícím vojákům seřazeným před radnicí procítěný proslov. Pak
vojáci odpochodovali k nádraží doprovázeni hudbou a vřelou účastí obyvatel města. Na ná¬
draží se pochod zastavil k rozloučení a vojákům byly darovány dary lásky. Poslední stisky
rukou a vlak vyjížděl ze stanice. Bez nářků s plnou vlasteneckou odpovědností překročili
otcové a synové tajemnou bránu začátku války. Doufali však, že za nějaký ten týden, nanej¬
výš měsíc se synové budou moci navrátit k rodinnému krbu, k ženě a dětem, k otci a matce,
k bratrovi a sestře. Na druhé straně si byli vědomi, že se válka může protáhnou. A to se také
stalo. Svět se ocitl v plamenech a již v prvních týdnech si válka vyžádala hrozné oběti. Nové
odvody museli doplňovat šířící se mezery a ještě osmnáctkrát musel být učiněn nábor i mezi
sotva ochmýřenými osmnáctiletými mladíky a zešedivělými padesátníky. Při narukování
vypochodovala také nově založena fugendwehr se svou kapelou. Po nástupu a bohoslužbách
kapela zahrála Kórnerovu dojímavou „Modlitbu před bitvou ‘. Na přítomné to působilo
otřesně. Na nádraží byla opět srdečná slova na rozloučenou. Vcelku bylo povoláno 452 mužů
ze Zlatých Hor, čili každý čtvrtý muž," píše zlatohorský kronikář Wolf o počátku války.
Sotva válka vypukla, už 21. září 1914 přišlo do zdejšího sanatoria 16 raněných a ne¬
mocných vojáků.
Starší muži, kteří zůstali doma, byli povoláni hned na začátku války k veřejné službě.
Podle výnosu vojenského komanda v Krakově musely v obcích, jejichž územím vedly
linky státního telefonu a telegrafu, být ustanoveny hlídky mužů od 18 do 50 let, které je
chránily ve dne v noci. Tato služba byla úředně rozpuštěna koncem prvního roku války.
Životní podmínky během války byly kruté. Městská rada pro obyvatelstvo zajišťovala
válečné zásobování. Přesto hladové obyvatelstvo přepadávalo vlaky se zásobami potravin
připravené k odjezdu pro frontu. 1. května 1915 byly z nedostatku moučných produktů
zavedeny chlebové lístky, které byly zrušeny až v roce 1921. V dalším průběhu války bylo
všechno na příděl, včetně tabáku, mýdla, potravin, oblečení... Nedostatek žitné a pšenič¬
né mouky nutil vládu doplňovat potraviny kukuřičnou moukou, krupicí a bramborovou
moukou, aby aspoň poněkud byly uspokojeny hladovějící masy. Výroba chleba byla nekva¬
litní a často se stávalo, že chléb vytažený z pece byl pro lidi nepoživatelný. Lidé se bouřili.
Dne 28. května 1916, když vrchní komisař Eduard Kuhn, vedoucí kanceláře pro chlebenky, sestavoval množství spotřeby mouky, vznikly mezi občany rozepře. Rozčílený dav vni¬
kl do radnice a házel zkažené bochníky chleba na komisaře, který utrpěl lehké poranění.
Jen s největším úsilím se mu podařilo uprchnout do starostovy kanceláře, ale i starosta byl
zasypán kukuřičnou moukou. Tyto nepokoje se řešily u soudu v Opavě a bylo žalářováno
několik osob. Mimo chlebenky se lístkový systém rozšířil i na ostatní obchodní sortiment.
Všude panovala nouze a bída a k tomu do města přišlo 138 uprchlíků z tehdejší Haliče.
Tito nešťastníci obdrželi od vlády podporu, aby měli za co žít v cizině. Sigmund Gessler,
továrník na likéry ze Zlatých Hor, byl jmenován komisařem pro uprchlíky. Nejednou se
však stalo, že uprchlíci posílali potraviny svým příbuzným, kteří zůstali doma. To vyvolalo
ve městě nevoli. V r. 1918 byly uprchlíci posláni dál do vnitrozemí.
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Do zmatku hospodářského života zasáhla válka také požadavkem věcných obětí. Za¬
čátkem jara 1915 byla vyhlášena dobrovolná sbírka kovů. V několika sbírkách bylo na
válečné účely odvezeno 480 kg mosazi, 1407,5 kg mědi, 327 kg cínu, 64 kg zinku, 2,3 kg
aluminia. Pro nedostatek kovů muselo být vyměněno 49 mosazných moždířů za 38 želez¬
ných a 11 kameninových. 28. července 1916 byly z farnosti odvezeny zvony. Čtyři z far¬
ního kostela (dva zůstaly), jeden z P. Marie Pomocné, zvony z kostela sv. Kříže, z kostela
Sv. Rocha (nejstarší zvon na farnosti), z kaple sv. Antoníčka, z kostelů v Dolním a Horním
Údolí dva, z Rejvízu a Ondřejovic po jednom.
Bylo sbíráno i ostružinové a malinové listí jako náhražka čaje (13 pytlů), vlna, kau¬
čuk, látkové odpadky, plátno a příze. Pro vdovy a sirotky byl ve městě založen fond. Na
válečnou půjčku tehdy odevzdaly Zlaté Hory 7 310 250 K, tedy na místní poměry velmi
slušnou částku.
Většina zlatohorských průmyslových podniků byla přebudována pro válečné účely. Bě¬
hem válečných let bylo město postihováno častými požáry, které zničily celé ulice. Roku
1917 vypukl obrovský požár uprostřed náměstí. Shořelo devět domů.
Celkový počet povolaných mužů ze Zlatých Hor byl: vr. 1914 - 201;vr. 1915 - 618;
1916 - 301; 1917- 317; 1918 - 78 mužů. Celkem 1515 Zlatohoráků sloužilo rakousko uherské monarchii, z nichž však jen 452 mužů bojovalo na frontě. Ostatní byli povoláni
k různým pracím pro vlast. Koncem války byla do zbraně povolána i mládež. Daň války
byla veliká. Kromě přes 200 nezvěstných 118 mužů padlo, jejich jména byla uvedena na
památníku z. I. světové války, který byl postaven 21. 5. 1922 před kostelem.

1/3 První československá republika do r. 1938, vytvoření první československá
republiky, oslavy 700 let založení města, antisemitismus ve Zlatých Horách,
obsazení Zlatých Hor wehrmachtem v roce 1938, život ve Zlatých Horách během
druhé světové války
Vytvoření první československá republiky
Konec první světové války už rakousko - uherskou monarchii rozdělil nadobro. Myš¬
lenky národního sebeurčení a sociálního osvobození, které hluboce pronikly do širokých
vrstev českého obyvatelstva, vyvrcholily vznikem Československé republiky. Přestože Ra¬
kousko a Německo válku prohrálo, německy mluvící obyvatelstvo v rakouském Slezsku
s Versailleskou smlouvou ani s vytvořením republiky nesouhlasilo. Slezští a moravští ně¬
mečtí poslanci vyhlásili 30. 10. 1918 celé Slezsko a část Moravy za provincií Sudetenland,
která se měla stát součásti Německého Rakouska a byl zvolen její zemský sněm. Vláda
Sudetenlandu měla i své vojsko - domobranu (Volkswehr, 6 700 mužů), která byla připra¬
vena bojovat proti novému státu, ale podpora z Vídně byla spíš symbolická.
14. 11. 1918 byl zvolen první československý prezident T. G. Masaryk (1850-1937). Byl
profesorem UK v Praze (od r. 1882 do r. 1914) a vůdcem liberální skupiny „realistů" a jako
poslanec říšské rady zastával program autonomie českého území v rámci Rakousko-Uherska. V prosinci 1914 se v emigraci stal vůdcem protirakouského odboje a organizoval čs.
vojenské jednotky ve Franci, Itálii a v Rusku. Po zvolení prezidentem aktivně vystupoval proti
marxistické levici. V listopadu 1935 abdikoval ve prospěch E. Beneše.
Aby vláda zajistila v pohraničním území klid, v prosinci 1918 československé vojsko
začalo obsazovat Slezsko. Zlaté Hory byly obsazeny československým vojskem v led¬
nu 1919 a to II. praporem 13. olomouckého střeleckého pluku. Přes námitky německé
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městské rady zavlála na radnici československá vlajka. S vojskem přišlo i několik desítek
českých státních zaměstnanců. Odpor německy mluvícího obyvatelstva proti Českoslo¬
vensku však trval. Obzvlášť silné nacionální hnutí se objevilo právě ve Zlatých Horách,
v Jeseníku a Javorníku.
V obecních volbách r. 1919 byly v soudním okrese Zlaté Hory voleny dvě nej silněj¬
ší strany a to strana křesťanských socialistů (DCV), která získala 42,1%, tj. 1803 hlasů
a strana sociálních demokratů (DSP) získala 41,1 %, tj. 1764 hlasů.
Volby do parlamentu v r. 1920 vykazovaly v soudním okrese tyto výsledky: němečtí so¬
ciální demokraté 1474 hlasů, křesťanští socialisté 2024 hlasů, volební pospolitost Deutsche
nationalpartai (DNP) + Deutsche nationalsocialistische Arbaitpartai (DNSAP) 1076 hla¬
sů. Volební pospolitost německá byla nacionalistického iredentistického zaměření.
V důsledku rozvráceného hospodářství docházelo k znehodnocování peněz, kdy obíhal
vysoký počet nekrytých bankovek, takže bylo nutné přistoupit k měnové reformě. V týd¬
nu od 3. do 9. března 1919 došlo na základě zmocňova¬
TAG E8KARTE
cího zákona ke kolkování rakousko - uherských bankovek
fůr Sonntag, 24. August 1924
a byla zavedena koruna československá (Kč). Při kolkování
Preís K 10-.
bankovek hodnoty více než deseti korun byla občanům
vrácena jen polovina okolkovaných starých peněz, druhá
část byla zadržena jako nucená státní půjčka, úrokovaná
7AHRFEIEQ
1%. Na 1000 korunové bankovky se kolky tiskly přímo na
líc. První československé mince v hodnotě 20 a 50 haléřů
FREI6NBBRGSTADT
z r. 1921 byly uvedeny do oběhu až 18. 2. 1922 a platily ješ¬
tě do 13. 12.1947. První československé bankovky se tiskly
podle návrhu Alfonse Muchy v Praze a v New Yorku.
Zadržení poloviny bankovek spolu s kritickou situací
v zásobování vytvářelo napětí ve společnosti. Nadále chy¬
běly základní potraviny a spotřební zboží. Vzrostl černý
trh. I to přispívalo k nespokojenosti německých obyvatel.
Další protesty německy mluvícího obyvatelstva nebyly
ojedinělé. Docházelo k nepokojům. V souladu s rozšířenou
zprávou proti odvodům německých odvedenců do čes¬
MflNTCL
L E-S t E N
koslovenského vojska se německé obyvatelstvo bouřilo.
I5.-25.AUGUST
6. června vyhlásila československá vláda na území tzv. Su¬
igoA
det výjimečný stav.
Ur »ii»tlicl>< UalerhÉltiafeo
Zvlášť tragický průběh měly demonstrace proti odvo¬
»ad A»*»itU«aj(ea mit A»*«*hme
der Abe*drOf*tcll«n(en.
dům ve Zlatých Horách 13. srpna 1920. Mladí Němci se
Slchtbar xu Iragan I
k odvodům nechtěli dostavit. U horní městské brány do¬
šlo ke srážce ozbrojené moci s odvedenci ze Zlatých Hor
Vstupenka na oslavy
a okolních obcí. Když pak policie s pomocí vojska přivedla
11 odvedenců z Heřmanovic k odvodní místnosti, srotily se před ní davy a žádaly, aby voj¬
sko z města odešlo. Při střelbě, která vznikla, dostal policejní inspektor Guhr z Jeseníku
přímý zásah do srdce a byl na místě mrtev. Na to se vojsko pokusilo vyklidit náměstí, při
čemž padlo několik ran. Po střelbě četnictva na dlažbě zůstalo ležet 5 mrtvých a 11 těžce
raněných, kteří byli odvezeni k ošetření do Krnova. V nemocnici jeden z nich zemřel. Po
těchto událostech prezident slezské zemské vlády 13. srpna 1920 vyhlásil stanné právo,
které po uklidnění situace bylo 25. 8. 1920 zrušeno. Pro těžce zraněné byla ve Zlatých
Horách konána sbírka, která vynesla 6274 Kč.
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V tomtéž roce byl poprvé zaveden čtrnáctidenní odvoz odpadů a v prosinci, aby se odpomohlo nouzi o drobné, vydala obec deseti a dvacetihaléřové nouzové peníze v hodnotě
5000 Kč, které k 1. květnu 1922 byly staženy z oběhu.
V roce 1921 se zregulovala ve městě řeka a okolní potoky za 120 000 Kč. V tomtéž roce
byl postaven most za 1 200 000 Kč.
V roce 1923 vstoupilo město Zlaté Hory do Svazu německých měst (Verband der
Deutschen Selbsťverwaltungskorper in der Tschechoslowakischen Republik).
Oslavy 700 let založení města
Na popud dr. Josefa Pfitznera a dr. V. Wolfa, kteří prakticky rozhodli o datu založení
města, proběhly ve dnech 14. až 25. 8. 1924 výroční oslavy 700 let od jeho založení. K to¬
muto účelu dr. Josef Pfitzner (viz kapitola Významné osobnosti) za necelý půlrok napsal
jako svou doktorskou práci Historii horního města Zlatých Hor ve Slezsku do roku 1842
(Geschichte der Bergstadt Zuckmantel in Schlesien bis 1742). A v témže roce vyšlo dílo
dr. V. Wolfa Pohled na mladší dějiny obce (Rúckschau auf die júngere Orstgeschichte):
„Rok prošel sedm setkrát tímto městem. Viděl jej rozkvétat a vadnout, žít a umírat, zvuč¬
ná jména rozplynout se ve vzduch, pokolení zanikat, viděl blahobyt a nouzi, divoké řádění
živlů proti dílu a síle lidí, doby míru a léta válek, píli občanů a jejich požehnání, poctivou
spolupráci pro společné blaho, snahy na všech polích kultury, statečné uvědomění národního
charakteru...“
„...V druhé polovině srpna proudil městem kypící život. Ale jistě ve všedním životě zanik¬
nou vlny slavnostního nadšení, každodenní život se navrátí, ale vždy v něm budou šumět
roky, desetiletí, staletí života města. Změní se doba, změní se lidé, jen táž modrá obloha,
tytéž hory a lesy budou město objímat a vyprávět mu o dnech slavných i méně slavných...,“

Při oslavách 700 let byla postavena Horní brána
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ukončil své Zápisky z mladší doby Cukmantlu vzpomínkou na oslavy 700 let založení
města kronikář dr. Viktor Wolf.
Výbor pro oslavy měl 42 členů. K tomuto účelu byly určeny komise: finanční, umě¬
lecko - historická, tisková, zemědělská, průmyslová, živnostenská, pro výzdobu, vítací
a ubytovací, které odvedly pečlivou práci. Město bylo vyzdobeno červenobílými prapory,
květy a papírovými girlandami. Plakáty a výroční pohlednice vytvořil akademický malíř
Richard Assman z Opavy. Velký průvod městem v historických dobových kostýmech zor¬
ganizoval akademický malíř z Opavy Adolf Zdražila. Tento průvod je Zdrazilou nakreslen
na neobvyklé barevné pohlednici, která je skoro čtyři metry dlouhá. Podle jeho návrhu
byly postaveny i městské brány. Dne 23. a 24. srpna byly plánovány za dobrého počasí lety
bezmotorovými letadly z Biskupské kupy nad městem. Zřejmě k letům nedošlo. Město
dostalo dary od představitelů města Nysy, Glucholaz a Prudniku. V jednom týdnu oslav
navštívilo Zlaté Hory kolem 50 000 návštěvníků. Oproti předpokladu byly celkové finanč¬
ní náklady větší a dosáhly 453 188 Kč, ale i příjmy byly větší (458 456,33 Kč), takže vznikl
nepředpokládaný zisk 5 267,67 Kč.
Na jaře 1926 vypukl ve městě další požár, který napáchal škody za 200.000 Kč.
Slezská země jako státoprávní organizační jednotka s hlavním městem Opavou byla
zrušena v r. 1928. Slezsko se stalo součástí Moravy s hlavním městem Brnem jako země
moravskoslezská.
K1. září 1932 byla v domě čp. 388 otevřena česká menšinová škola řízená učitelem Mi¬
loslavem Paličkou (viz kapitola: Významná společenská zařízení - Škola).
Nástup velké hospodářské krize a bankrot americké burzy v roce 1929 zostřil sociální
rozpory v celém světě. Docházelo k masovým akcím nezaměstnaných, stávkám horníků,
textiláků (na Frýdecku), kameníků (Frývaldov 1931). Sociální rozpory byly živnou půdou
pro růst nacionálních rozepří.
V červnu a červenci 1932 se provádělo vydláždění hlavní ulice ve Zlatých Horách. Bylo
na to potřeba: 1854,51 m2 mozaikové dlažby, 1571,85 m2 bazalkové dlažby, 3293,12 m2
dlažebního kamene malého, 887.9 běžných metrů obrubního kamene, 1146.9 běžných
metrů hranečníku a opravilo se 329,05 m2 staré dlažby. K dlažbě se potřebovalo 82 vagonů
dlažebního materiálu ve váze 1 344,4 tun s nákladem 388 101,90 Kč.
Po Hitlerově nástupu k moci rostla v pohraničních oblastech úloha organizace Sudetoněmecká vlastenecká fronta (SHF), v níž hlavní jádro tvořily rozpuštěné strany DNP
a DNSAP. Sudetendeutsche Heimatfront se před parlamentními volbami v r. 1935 přetransformovala na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei - SdP) v čele s Konrá¬
dem Henleinem.
Československá republika se proti těmto nacionálním aktivitám bránila: 1932 zákazem
užívání hákového kříže v jakékoliv formě, 1933 zákazem veřejného vysílání zahraničních
rozhlasových stanic s programem nepřátelským vůči československému státu a zákazem
zpěvu fašistických písní. V r. 1936 byla zakázána brožura o Sudetoněmecké straně SdP.
Možná, že těmito zákazy jen přilévala oleje do ohně.
Už volby, které se konaly 19. 5. 1935, ukázaly ostrý nesouhlas Němců s Českosloven¬
skou republikou. Z celkového množství 2712 volebních hlasů do zlatohorského zastupitel¬
stva bylo dáno něm. sociálním demokratům 310, německým křesťanským demokratům
958, Henleinově straně 1272. Ostatní strany získaly velmi málo.
Do okresních orgánů bylo z celkového množství 2557 zlatohorských hlasů dáno ně¬
meckým soc. dem. 270, něm. křesťanským demokratům 892 a Henleinově straně 1253.
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Obdobně se volilo do zemských zastupitelstev: z 2436 možných hlasů získala něm. soc.
demokracie 262, něm. křesťanská demokracie 851 a Henleinova strana dostala 1297 hla¬
sů.
Komunistická strana tehdy získala v průměru kolem čtyřiceti hlasů. Ostatní strany zís¬
kaly jen zanedbatelné množství hlasů.
Velmi zajímavé byly volby v okolních vesnicích. V Ondřejovicích, Horním a Dolní
Údolí a na Rejvízu získala Henleinova strana více než tři čtvrtiny všech možných hlasů.
Ve farní kronice Horního Údolí je napsáno:
„...Ohromná volební propaganda (podle vzoru nacionálních socialistů v Německu) na
jedné straně, a velká nouze a nezaměstnanost zdejšího německého obyvatelstva na straně
druhé spolupůsobily, ze sudetoněmecké obyvatelstvo vsadilo vše na kartu „HenleinVládlo
všeobecné mínění, ze právě on hned opatří práci a udělá konec bídě. Proto se není co divit,
ze Henleinova strana při volbách mohla na svou stranu strhnout více než 70% německých
hlasů.
„... Ale brzy se dostavilo vystřízlivění. Henlein nemohl dodržet, co slíbil. Nouze nebra¬
la konce, dokonce se stávala ještě naléhavější. Česká vláda se postavila zcela otevřeně proti
Henleinovi. Už na konci téhož roku se vidí zcela zřetelně, že sudetoněmecká strana ztratila
hodně z důvěry, kterou získala ve volbách“.
Situace v německém pohraničí se dále vyhrocovala zásluhou henleinovců, kteří ovládli
celou sít německých spolků a organizací. Začalo období bezuzdných nacionálních štvanic
kulminujících po „anšlusu" Rakouska a dalších událostech směřujících k Mnichovu. Stra¬
na německých křesťanských sociálů a agrárníků se rozpustily, členové většinou přešli do
SdP.
Významný byl celostátní sjezd Německého kulturního spolku (Deutscher Kulturverband - DKV), který se konal 15. a 16 května 1937 ve Zlatých Horách. Zúčastnili se ho
špičky henleinovského hnutí Konrád Henlein, K. H. Frank a celá řada poslanců a sená1-62

torů SdP, mezi nimi i poslanci severomoravské župy R. Axmann, F. Nitsch, R. Knorre,
F. Hodina a jiní. V pátek zasedalo zlatohorské pracovní vedení DKV, ke kterému se při¬
pojily i špičky Henleinovy strany, aby tento spolek přemluvili k nacionální spolupráci.
Povedlo se jim to. V sobotu večer bylo uspořádáno slavnostní uvítání hostů a v neděli za
zvuku pochodu z Wagnerova Tannháusera vstoupilo do zasedacího sálu špalírem ordnerů
hlavní vedení DKV včele s předsedou Gesnerem. Odpoledne byl uspořádán slavnostní
průvod městem ke státní hranici. Průvodu se zúčastnilo 4000 ordnerů, oddíly cyklistů,
německých skautů, svazů Vysloužilých vojáků a přihlíželo kolem deseti tisíce účastníků
sjezdu a občanů města. Od tohoto sjezdu ovládali henleinovci i největší masovou kulturní
organizaci Němců v ČSR včetně zlatohorské sekce.
Obzvláště mladší členové SdP v letech 1937 a 1938 ve zvýšené míře opouštěli své do¬
movy a utíkali do Německa, odkud se po vojenském výcviku vraceli nazpět a organizovali
nacistické bojůvky pod názvem freikorps (FS - Freiwilliger Schutsdienst). Ve Zlatých Ho¬
rách organizovali tyto oddíly advokát Bruno Brodkorb, František Strauf a Ludvík Khun.
Antisemitismus ve Zlatých Horách
Zlatohorské sanatorium mělo jednu zvláštnost. Počátkem 20. stol. se stalo útočištěm
pacientů židovského původu. Už v proslulých lázních Jeseník (Gráfenberk) to Židé neměli
vůbec jednoduché, neboť tradiční antisemitismus některých hostů jim pobyt v lázních
velmi znepříjemňoval. Smutného prvenství v protižidovském odporu dosáhli zejména
šlechtičtí statkáři a někteří hosté z Uherska. Ti si stěžovali na protivné kaftanové Židy
(kaftan je dlouhý volný plášť, typická součást ortodoxního židovského oděvu) a na jejich
nesnesitelně vtíravé chování. Dokonce i někteří číšníci Izraelity uráželi. Antisemitismus
patřil už koncem 19. století k rozšířeným postojům obyvatel Evropy. Staleté mýty o židov¬
ské úskočnosti, snaze ovládnout svět, rituálních vraždách panen a šíření epidemií měly
tuhý život, avšak ve srovnání s postupy německého nacismu po roce 1939 se nám odpor
k Židům v 19. století jeví jako nevinná záležitost.
Bouřlivý rozvoj zlatohorského sanatoria byl zastaven nacismem a samozřejmě také bru¬
tálním antisemitismem, kterým se nakazila větší část sudetských Němců žijících na území
Československé republiky. Dr. Erich Schweinburg, nástupce úspěšného Ludvíka, viděl, že
je zle. Během roku 1938 se ještě pokusil svůj ústav prodat, ale kdo by v tak nejisté době
a v tak sporném území investoval. A navíc říšští Němci ani nemohli obchodovat s Židem.
Taková kupní smlouva by se považovala za neplatnou.
První protižidovská opatření byla nacisty učiněna počátkem roku 1939. Bylo provede¬
no jmenování německých správců jejich majetků. Od roku 1940 (pokud tito do té doby
neutekli do zahraničí) byli zajímáni a odesíláni do koncentračních táborů, kde byli fýzicky likvidováni. V roce 1944 byly židovské domy a jejich pozemky nacisty vyvlastněny
a připadly městu.
Zlatohorský městský úřad již měl před r. 1938 přesný seznam zlatohorských Židů. Byli
to: paní Austerlitz - vdova; Siegmund Gessler - výrobce likérů s manželkou Sárou a dvě¬
ma dětmi; vdova Eugénie Konstandt; bratři Josef a Hugo Kóniger - obchod se střižným
zbožím a jejich manželky Hedwig a Elsa a děti Edith a Irma; Koniger Otto - hodinář, jeho
manžela Jenny, dcery Margot a Gertrud; Dr. Aron Silberman - praktický lékař, jeho žena
Fanny a dcera Káthe; bratři Julius a Heinrich Schón - obchod s koženým zbožím, Heinri¬
chova žena a děti Hugo a Frieda; Moritz Schulhof - restaurace, jeho manželka a dvě děti;
Markus Welsch - kožešnictví; Dr. Ludwig Schweinburg - otec a Dr. Erich Schweinburg,
syn - majitelé sanatoria, manželka Irma a jeho děti Hans a Ruth.
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Bohužel o osudu těchto Zlatohoráků mnoho dalších informací nevíme. $ největší prav¬
děpodobností utekli ze Zlatých Hor před koncem r. 1938.
V této vzrušené době byly vypsány obecní volby. Den před nimi, 21. května 1938, bylo
náhle povoláno několik ročníků československého záložního vojska. Je samozřejmé, že
německy mluvící občané povolávací rozkazy neakceptovali. Mnoho zvláště mladších
mužů, než aby narukovalo, raději utíkalo přes hranice do Německa. 13. září téhož roku
bylo znovu povoláno několik ročníků záložníků na hranice.
Vzpomínky Jana Hemerky
Přímý účastník mobilizace Jan Hemerka z Ondřejovic píše:
V roce 1937jsem byl služebně zařazen na hranici Cukmantlu, kde jsem konal službu hra¬
niční stráže a také celníka. Na podzim téhož roku jsem byl přeřazen do Bartultovic u Jindři¬
chova ve Slezsku, kde jsem rovněž konal hraniční službu.
Od návštěvy Konráda Henleina ve Zlatých Horách byla služba velmi těžká. Zjara 1937
v době Henleinovy návštěvy se sjelo z blízkého i dalekého okolí mnoho Němců fanatiků, aby
ho s velkou slávou uvítali. Od té doby bylo ve městě proti Čechům velké zaujetí a v každém
směru to Němci dávali Čechům provokativně najevo, obzvláště mladší němečtí šovinisté.
Pamatuji se, že tito ve velkém množství projížděli celním úřadem na propustky do Německa,
údajně do kina. Jak jsem však zjistil od důvěryhodné osoby, jezdili na vojenské cvičení freikorpsu. Rovněž se množilo pašování letáků, zbraní, nábojů, a to prostřednictvím povozníků
se dřevem, které se tehdy vyváželo do papíren v Glucholazích.
V květnu 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace. To už jsem sloužil v Bartultovicích.
Na hranice přišly posily - mladí příslušníci družstva SOS (Stráže obrany státu), které byly
zesíleny vojskem. Byly vypracovány plány obrany státu, vybavili jsme se kulomety a ručními
granáty. Také hlídky byly zesíleny a do služby se chodilo po dvou až po třech mužích. Na
Skřivánčím vrchu u Bartultovic bylo postaveno další mužstvo SOS, rovněž složené z četníků,
pohraničníků a vojska. U telefonu ve Vysoké byla stálá služba. V té době byli Němci drzí,
vystupovali provokativně a nám jinak neřekli než komunističtí Češi. Rovněž tak se chovali
k naším rodinným příslušníkům.
Po několika týdnech byla květnová opatření částečně odvolána, ale 19. září r. 1938 byla
pohotovost SOS opět vyhlášena. Téhož dne odpoledne jsme dostali příkaz evakuovat rodinné
příslušníky všech sloužících na hranici. Ti pak odjeli 20. září do vnitrozemí, bez nábytku, jen
s nutnými osobními potřebami.
21. září uplynul zcela klidně až do večerních hodin, kdy jsme z rozhlasu uslyšeli zprávy
ČTK o návrhu vlády na odstoupení poněmčených území. Tyto zprávy byly německým oby¬
vatelstvem přijaty s překvapením, ale bez nějakých incidentů.
22. září v jedenáct hodin došel poštou výnos evakuačního komisaře dr. Kristena ze Zla¬
tých Hor, kterým byla nařízena příprava k evakuaci spisů. Všechno jsme připravili. Jelikož
do 15. hodiny žádné příkazy nedošly (české poštovní úřady už evakuovaly), odvezli jsme
veškeré spisy, jak z oddělení, tak z celního úřadu na nádraží do Jindřichova a poslali je ná¬
dražní poštou do Brna. Na zpáteční cestě jsme potkali automobil jedoucí do Bartultovic,
nápadně ozdobený říšskoněmeckými vlajkami, ve kterém seděli známí vedoucí činitelé SdP
z Třemešné a Města Albrechtic. Po příjezdu do Jindřichova kolem 18. hodiny jsme pozorovali
mezi německým obyvatelstvem značné vzrušení. Lidé stáli v hloučcích na silnici, domy byly
s nápadnou čilostí ověšovány německými vlajkami. Před celním úřadem v Jindřichově stály
hloučky různých činitelů SdP a ordnerů v uniformách. Situace se stala napjatou. Pokračovali
jsme do Bartultovic, ale ne tak daleko. Byli jsme zadrženi ordnery, kteří nás vrátili do Jin1-64

dřichova. Já a strážmistr Šimunek jsme byli uvězněni v jindřichovské četnické stanici, kterou
obsadili ordneři. Teprve po delší době nás propustili a vrátili jsme se do Bartultovic. Tam byl
naprostý klid. Asi v 19 hodin jsme informovali vrchního respicienta Skálu o situaci v Jindři¬
chově a on nám na oplátku oznámil, že i celní úřad v Jindřichově je obsazen ordnery.
Hlídky z družstev SOS byly seskupeny na celním úřadě. Jen druhé družstvo drželo post na
Skřivánčím vrchu do noci dne 23. září. V jednu hodinu v noci přijel z Jindřichova zvěrolékař
Rotter s učitelem Kesslerem, oba označení na rukávech hákovým křížem, ještě s několika
bartultovickými Němci. Vyzvali velitele družstva, abychom složili zbraně, načež nám bude
zaručen volný odchod do vnitrozemí. Bylo nás dvacet jedna mužů a po krátké poradě tento
návrh velitel rázně odmítl. Kessler poukázal na to, že v Jindřichově již všichni složili zbraně
a volně odjeli.
Funkcionáři SdP odjeli k německému celnímu úřadu. Náš velitel dal rozkaz vzít zbra¬
ně, veškerou munici, klíče od celnice a hraniční závory a odejít k sousednímu družstvu na
Skřivánčím vrchu. Asi ve dvě hodiny v noci obě mužstva po krátké poradě odešla směrem
na Třemešnou. V tu dobu jsme uslyšeli směrem od Liptáně silné detonace a později jsme
se dozvěděli, že ordneři přepadli tamní stanici a ručními granáty, které vhodili oknem, ji
zdemolovali. Zahynuli tam čtyři příslušníci SOS, z nichž dva byli moji spolužáci. Druhého
dne jsme se spojili s ostatními družstvy v našem obvodě a byli jsme rozmístěni na úsek nad
Městem Albrechtice.
Ke střetnutí s ordnery došlo, pokud se pamatuji, třikrát. Jednou za svítání jsem měl službu
u kulometu se strážmistrem Skálou, když směrem od Albrechtic vyrazilo množství ordnerů
přímo na naše družstvo. Byli vyzbrojeni puškami, avšak po naší silné kulometné palbě se
vrátili zpět. Podruhé jsme byli k večeru přepadeni palbou z pušek, která trvala asi půl ho¬
diny. Palbu jsme opětovali, ale nikdo nebyl zraněn ani zabit. Když došlo k výměně SOS za
řádné československé vojsko i v našem úseku, došlo k třetímu střetnutí s Němci. Při tom bylo
několik raněných.
Na úseku nad Městem Albrechtice jsme byli do konce září. Jelikož přes náš úsek stále
přecházeli Němci do Německa, často docházelo k přestřelkám. V říjnu jsme pak byli shro¬
mážděni v Karlově, pak v Rýmařově a ve Velké Stáhli, odkud jsme byli odvezeni autobusy
do Olomouce. Když jsme projížděli přes české obce Troubelice a Uničov, tak si čeští občané
lehali před autobusy na silnici a nechtěli nás do vnitrozemí pustit. To na mne nejvíc nervově
zapůsobilo.
Chtěl bych zde uvést jedno svědectví o situaci těsně před válkou v Dolním Údolí. Na¬
psal jej Gerhard Nickmann, narozen v Dolním Údolí čp. 83, v knize Unsere Gemeinde
Niedergrund im Altvatergebirge (Naše obec Dolní Údolí v Jeseníkách), vydané v roce
1997 v Německu.
Na straně 133 vypráví o předválečném dění:
„...Na jižní straně naší kůlny jsme mívali včelín s padesáti úly. Vchod do úlů byl otevírán
zvláštním způsobem a to provazem, který přes okno vedl do pokoje, kde jsme spali. Ten pro¬
vaz také ukazoval, kdo do úlů chodí. Nechápal jsem, proč táta tento mechanizmus udělal do
té doby, než jsem náhodou přišel na to, že v úlech nejsou včely, ale zbraně. Tyto zbraně byly
pašovány z německé strany hranic a táta společně se svými soudruhy je schoval do včelína.
Poprvé byly použity 22. září 1938. “
Na straně 41 v této věci pokračuje:
„...22. září se vyhlásilo v rádiu, že všichni se mají chopit zbraní a hlídat si svou obec.
Po celém pohraničí byly půtky s českými občany. Ani v Dolním Údolí to nebylo jinak. Naše
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patrola, která se skládala z Nickryanna z čp. 83,
Bleisatha z čp. 79 a Ferdla Mullera z čp. 92, uvi¬
děla, jak osobní vůz obsazen Čechy (asi členové
finanční stráže) přijel k mostu. Chtěli pravděpo¬
dobně zjistit, zda-li je most na Rejvíz průjezdný
a cesta volná. Když naše hlídka po nich začala
střílet, Češi palbu opakovali. Proti naší přesile
neměli naději projet, a tudíž se vrátili do Zlatých
Hor. Tři z nich byli zraněni. Z naší hlídky zraněn
nebyl nikdo, ale boje nezúčastněný Fritz Schónwalder z čp. 25 byl těžce raněn do ramene. “
V článku Františka Spurného Henleinovský
puč na Jesenicku je ve vzpomínkách Bedřicha
Bartla, záložníka 7. hraničářského prapo¬
ru československé armády, který narukoval
15. 9. 1938, k předchozímu zápisu poznámka:
„Sloužili jsme v ochraně hranic na cestě z Rejvízu do Zlatých Hor, tam kde je křižovatka Dol¬
ní Údolí - Ondřejovcie. Křižovatka je přivrácená
k hranici. Je z ní dokonalý výhled na ondřejovické údolí, směr Zlaté Hory, hranice s Polskem (do
,
, n
r. 1945 s Německem). Kolem kopce byly vybudo„Hříbek na cestě z Dolního Údolí na Rejvíz
, ,,
, ,
J
vane zákopy, kde se mohli schovat vojáci zesíleni
četnictvem. Byly zde postaveny stany a na vnitřní straně křižovatky byl dříve postaven jakýsi
polozděný altánek (průměr asi 6 m), ve kterém si čs. vojáci připravovali jídlo. Stanoviště
kulometu vzor 26 bylo nad křižovatkou o trochu výše. Na křižovatce mívali vojáci smíšeného
družstva hlídku. Od 19. září byli čs. vojáci německou domobranou často v noci napadání
palbou. Palbu samozřejmě opětovali. Údajně 22. 9. 1938, jak se dozvěděli následující den,
smrtelně zranili německého občana. Další den ze svého stanoviště sledovali pohřeb. Němci
se po pohřbu rozešli. Asi za hodinu začal útok henleinovců, který podporovaly dva těžké
kulomety. Čs. vojáci si svoje postavení udrželi. Pak byly jen drobné přestřelky, které skončily
5. 10. Stažení zde umístěného družstva nastalo 5. 10. 1938 a o den později Frývaldovsko
obsadila nacistická armáda. “
Obecní volby, které se konaly v květnu a v červnu 1938, zaznamenaly naprosté vítěz¬
ství henleinovců. Na Javornicku získali 97% , na Vidnavsku 96%, na Frývaldovsku 96%, ve
Zlatých Horách 97%. Teroristická aktivita vůči Československu rostla. Dne 22. září 1938
odešli z města poslední Češi a freikorpsem byly otevřeny hranice do Glucholaz mezi Ně¬
meckem a ČSR. Nacistická SdP ovládala 80% obyvatelstva. Jejímu vlivu podlehla i strana
německých křesťanských demokratů, kterou tehdy vedl bývalý poslanec parlamentu Alois
Kunz (fotograf). V Nyse a v Prudniku se organizovaly zlatohorští občané a cvičili pod¬
vratnou činnost ve zvláštních oddílech freikorpsu (FS). Byli vyzbrojeni automatickými
puškami, kulomety a granáty. V srpnu 1938 začali příslušníci FS provádět plánovitý pod¬
loudný převoz zbraní a munice z Německa na území ČSR. Ve Zlatých Horách organizoval
převoz bývalý továrník Rudolf Friedl, Franz Strauf, JUDr. Bruno Brotkorb a Ludvík Khun.
K tomu účelu používali osobního auta, které řídil Fridolín Finger ze Zlatých Hor. Tito
pak 6. 10. 1938, když vstoupila německá armáda do Zlatých Hor, při nezměrném nadšení
zdejších obyvatel, předávali město německým generálům von Rundstedtovi a Kochovi.
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29. září 1938 se na popud Hitlera sešli v Mnichově představitelé vlády Anglie (Chamberlein), Francie (Daladier), Německa a Itálie (Mussolini), aby tzv. „dohodou1 nadiktovali
Československu odevzdání rozsáhlého pohraničního území. Československá vláda kapi¬
tulovala.
Obsazování bylo zahájeno již 30. září a skončilo 10. října. Ordneři (sudetoněmečtí
strážci nacistického pořádku) předem ohlásili příchod německých okupačních vojsk a na¬
řídili jízdu vpravo.
Celková rozloha zabraného českoslov. pohraničí byla 28 697 km2, z něhož muselo odejít
727 224 Čechů. Ze Zlatých Hor bylo vyhnáno do vnitrozemí všech 126 českých obyvatel.
Starostou Zlatých Hor od r. 1938 se stal Robert Hoffmann, který byl podřízen vedoucí¬
mu činiteli NSDAP, jímž po celou dobu války byl Franz Strauf.
7. 10.1938 navštívil v odpoledních hodinách Zlaté Hory německý vůdce Adolf Hitler.
Od ranních hodin byli obyvatelé ve varu. Všechny domy byly vyzdobené prapory a háko¬
vými kříži, ulice posypané květinami.
Zajímavost:
Po cestě z Bruntálu přes Heřmanovice, Horní a Dolní Údolí do Zlatých Hor jel němec¬
ký vůdce Adolf Hitler. Měl sice naplánovanou cestu po lepší hlavní silnici z Heřmanovic
do Zlatých Hor, ale na poslední chvíli se rozhodl jet přes Horní Údolí. Když však projíž¬
děl hákovými kříži ozdobenou vesnicí, nepotkal ani živáčka, jen zpovzdáli uviděl faráře
a u cesty jednoho ušmudlaného kluka. U kluka vůdce nechal zastavit a zeptal se, proč
je vesnice jako mrtvá. A mladík odpověděl slezskou hatmatilkou: „Die Leite sein olle uff
Zeckmantel, heit kemmt doch da Hitler(Všichni šli do Zlatých Hor, přijde tam přece Hit¬
ler.)
Ve farní kronice Horního Údolí na stránce 126 je zápis faráře Klimosche:
„Dne 7. 10. 1938 táhl fiihrer Adolf Hitler se svým doprovodem přes Horní Údolí. Téměř
všichni lidé z vesnice kvůli tomu šli do Zuckmantlu, aby tam viděli fuhrera. My, kteří jsme
zůstali doma, jsme ho viděli lépe. “
Obsazení Zlatých Hor wehrmachtem v roce 1938
Zpracováno dle vzpomínek člena finanční stráže Josefa Mynáře, hlášení velitele četnické stanice v Cukmantlu F. Hoška a výpovědi člena četnické stanice J. Dostalíka.
Na Frývaldovsko přišel v roce 1935 šestadvacetiletý mladý muž z Ostravy Josef Mynář
a byl přidělen na stanici finanční stráže do Ondřejovic. Následujícího roku odešel sloužit
do Zlatých Hor, tehdejšího Cukmantlu. Byt si našel ve vilové čtvrti pod nádražím u chu¬
dého Němce Úberala. S domácími vycházel dobře a službu konal tak, jako všichni ostatní
v tehdejším pohraničí.
„S pronikáním nacistických myšlenek do vědomí sudetských Němců se také změnilo jejich
chování. Někteří to Čechům dávali nepokrytě najevo, jiní se před Čechy uzavírali, nacházeli
se však i takoví, kteří s Čechy tajně spolupracovali. Již nebylo běžnou věcí společné hraní ka¬
ret a popíjení piva. I když i tehdy nacházeli čeští úředníci spřízněné duše -jedné noci byli při
přechodu hranice z Československa do Německa zadrženi Němci s ruksaky, které obsahovaly
protinacistické letáky. Protože se navíc jednalo o pekaře Bannerta (měl dům na náměstí čp.
104), u kterého navíc měl pronajatý byt velitel četnické stanice F. Hošek, všichni zadržení byli
propuštěni. Do hlášení pak bylo napsáno, že pašeráci odhodili své batohy a nebyli dopadeni.
První vážná krize přišla v květnu 1938, kdy byla vyhlášena částečná mobilizace a do
pohraničí přišlo čsl. vojsko. Z pohraničí v tu dobu odcházela drtivá většina českých obyvatel
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a rodinní příslušníci četníků, železničářů, financů, zaměstnanců pošt atd. Stejně tak tomu
bylo i v Cukmantlu. Na přední části motorového vlaku, který odvážel koncem května z Cukmantlu české rodiny, stál lehký kulomet a posádka vlaku v čele se strojvedoucím Zavadilem
měla velké obavy, zda-li se zdárně dostanou do vnitrozemí. V té době už byl život českých
ozbrojených složek v pohraničí nesmírně složitý a nebezpečný. Největší hrozbou pro čsl. pří¬
slušníky tehdejší SOS (Stráž obrany státu - formace tvořené z příslušníků četnictva, financů,
vojáků atd.) byla zejména střelba ze zálohy. Nejinak tomu bylo v Cukmantlu. Zdejší finan¬
cové se takovému nebezpečí částečně bránili velmi kuriózním způsobem. V letních měsících
r. 1938 se v Cukmantlu opravovaly cesty. K těmto účelům zde měli cestáři k dispozici vůz
s celokovovou cisternou na vodu. Financové, kteří chodili na jídlo do budovy tehdejšího sou¬
du (na začátku obce, později škola, dnešní Úřad práce), využívali tento vůz k přepravě. Jeden
si sedl za volant a ostatní naskákali do cisterny, kde byli skvěle chráněni před zákeřnými
kulkami.
Cílem jednotky SOS v Cukmantlu bylo chránit přístup do města od německé hranice,
tedy dnešní silnici směrem k hraničnímu přechodu do Glucholaz. Naproti dnešní továrně
na výrobu kol stála celnice československá, hned vedle ní (přes zahradu) směrem k dnešním
hranicím celnice německá. Tu však po mobilizaci v květnu Němci vyklidili a odstěhovali se
až do míst dnešního hraničního přechodu. Češi podminovali most na přístupové cestě do
Cukmantlu. Na čsl. celnici se vykonávala řádně služba, německá opuštěná celnice byla vyu¬
žívána jako dočasná kasárna pro příslušníky SOS, kteří právě službu neměli. Úkolem SOS
bylo bránit svěřený úsek až do rozkazua pak se stáhnout. Vše však dopadlo jinak.
V polovině září přešla nelegálně hranice směrem do říše značná část mladých německých
mužů. V Německu byli cvičeni v zacházení se zbraněmi a vyzbrojováni.
21. září 1938 byl vrchní komisař politické správy v Cukmantlu Dr. Jan Kožina důvěrně
upozorněn, že ještě téhož dne, nebo o den později bude učiněn z Německa na Cukmantl ze
tří směrů útok.
Po žádosti o pomoc přijíždí až k celnici obrněné vozidlo, které však po půlhodině opět
odjíždí. 21. září večer zaznamenávají četníci J. Dostalík a F. Churý v rádiu zprávu, že čsl.
vláda dobrovolně odstoupí Německu pohraničí. Druhého dne jsou už před polednem snad
všechny domy vyzdobeny říšskými německými prapory a obrazy Hitlera. Dr. Kožina dal čet¬
ní cké stanici příkaz, aby četnictvo vycházelo ven jen v nejnaléhavějších případech a zbraně
používalo jen tehdy, když bude ohroženo na životech. Asi vil hodin dopoledne hlásí veli¬
tel četnické stanice Horní Grunt (Horní Údolí), že české vojsko provádějící v okolí Horního
Gruntu a Rejvízu opevňovací práce na tehdy budovaném hraničním opevnění Orlík, je sta¬
hováno do vnitrozemí. Zůstala jen část pohraničního pluku na pozorovatelně „U Hříbku" na
křižovatce Rejvíz - Dolní Údolí - Ondřejovice.
22. září 1938 čsl. příslušnicí SOS v Cukmantlu ani netušili, že k nim z vojenského velitel¬
ství celé oblasti, které sídlilo ve Vrbně pod Pradědem, byla vyslána motospojka s rozkazem,
aby se Cukmantelští stáhli do vnitrozemí. V té době již bylo telefonické spojení přerušeno
a poštu ve městě ovládli členové freikorpsu. Motospojka byla v lese někde mezi Cukmantlem
a Vrbnem pod Pradědem zastřelena.
Někdy v poledních hodinách téhož dne freikorps vtrhl na čsl. celní stanici a obsadil ji.
Část příslušníků SOS, kteří byli v tu dobu mimo službu, hrála v prvním patře vedlejší cel¬
nice karty - tzv. komando. Po oznámení, že jejich druhové již jsou zajímáni, se část vzdává
Němcům, ale malá skupinka se rozhodla pokusit se proniknout zadem přes zahrady směrem
k nádraží a následně se přidat k ondřejovickému oddílu SOS. Dostali se až k nádraží, ale
už bylo obsazeno ozbrojenými Němci. Chtěli nádraží obejít, ale i dále od nádraží až ke kři1-68

žovatce směrem na Horní Údolí a Ondřejovice spatřili silné hlídky freikorpsu. Situace byla
bezvýchodná a proto se tato skupina vydala směrem k cukmantelskému náměstí, kde byla
odzbrojena a zajata.
Mezi 13. a 15. hodinou odpolední bylo na četnické stanici v Cukmantlu ponuře. Kolem
stanice (byla v přízemí, od náměstí ve vzdálenější budově hotelu Praděd) se pohybovaly stov¬
ky Němců, přejížděla okolo nákladní auta s ozbrojenci a bylo patrno, že mnozí jsou vyzbro¬
jeni zbraněmi příslušníků SOS. Asi v 15. hod. přišel na stanici továrník a okresní velitel SdP
L. Kuhn a F. Strauf společně s jedním říšským Němcem z Ziegenhalsu (Glucholaz). Žádali,
aby četníci nikam neodcházeli, že jim nebude ublíženo a že asi v 17. hod. vstoupí do Cuk¬
mantlu říšské vojsko. Jakýkoliv ústup četníků byl již v tu dobu zcela neproveditelný, protože
prakticky celé město bylo hermeticky uzavřeno německými ozbrojenci. O hodinu později,
tedy asi v 16. hod., přijela před četnickou stanici dvě nákladní auta obsazená ozbrojený¬
mi Němci. Na korbách byly pytle s pískem a střílnami, z nichž trčely kulomety. Vzdálenost
střílen na autě kopírovaly rozteč oken četnické stanice. Celou stanici pak obklíčilo několik
set (odhadem 200-300) mužů pod velením továrníka R. Friedla a lesmistra Weisse, kteří bý¬
vali rakouskými důstojníky. Byly po zuby ozbrojeni puškami příslušníků SOS, nebo ručními
granáty, opakovacími pistolemi a kulomety, které dříve propašovali z Německa. Všech deset
četníků se shodlo na tom, že odpor je zcela bezpředmětný. Četníci byli zajati a vedeni na
náměstí. Během toho úkonu se k průvodu přiblížil dělník František Nohavicí, který hlasitě
požadoval zastřelení četnického velitele F. Hoška. Na podnět tohoto velitele byl o pět let dříve
Nohavica pro porušení zákona na ochranu republiky dvanáct týdnů žalářován. Nohavica
byl také již dříve trestán tříletým vězením za vojenskou zradu. Na zákrok velitele Němců
továrníka R. Friedla pomsta nebyla vykonána. Nohavica se ještě četníkům chlubil, že on sám
do Cukmantlu propašoval 70 pušek a 40 automatických pistoli a ještě česky jim vyhrožoval
smrtí. Všichni čsl. zajatí příslušníci SOS byli převáženi do Glucholaz. Na hranici přistoupil
autu německý četník jménem Kubosek, který všechny Čechy jménem Německé říše zatkl.
Zatýkací formuli překládal do češtiny Rudolf Friedl, který je pak s napřaženou pistolí dopro¬
vázel až do Glucholaz. Později byli dopraveni do Nysy. Odtud, po jedné noci strávené ve Vra¬
tislavi (Breslau) byli předáni do Kladska, kde ve vojenském táboře Zeitham u města Riesea,
pak v zajateckém táboře Hoyerwerd pobyli asi 14 dní. Spali po více mužích v ubikacích, kde
byl kbelík, který sloužil jako záchod. Postupně byli vyslýcháni, někteří byli na základě udání
převezeni neznámo kam. Po asi čtrnáctidenním pobytu v Kladsku byli shromáždění čsl. za¬
jatci převezení vlakem do Drážďan. V průběhu přesunu se podařilo z obyčejných dobytčích
vagónů skupince zajatců z Frývaldovska utéct. Jak jsme se později dozvěděli, skupinka prošla
až ke Šternberku. Zde pak vyšli z lesa a chtěli zastavit projíždějící nákladní vůz. Bohužel ne¬
tušili, že i Šternberk patřil k zabraným Sudetám. Nákladní auto bylo plné německých vojáků
a čeští financové byli znovu uvězněni. V zajateckém lágru u Drážďan bylo hned po prvním
nástupu všem zajatým Čechům sděleno, že republika již neexistuje a nabídnuto, aby dál
vykonávali svou funkci, tentokrát pro německou říši. Bylo slíbeno, že všem, kteří se dobrovol¬
ně přihlásí, bude zachována hodnost a plat. V průběhu nástupu na tuto výzvu nereagoval
nikdo. Po nástupu se přihlásilo necelých dvacet mužů. O nějaký čas později (15. 10.1938)
byli ostatní zajatci předáni v Litoměřicích příslušníkům české policie. “
15. března 1939 byl německými vojsky obsazen zbytek Čech a Moravy a vznikl protek¬
torát Čechy a Morava.
1. 9. 1939 wehrmacht napadl Polsko, začala 2. světová válka. První boje byly v Gliwicích. O této situaci se vyjadřuje ve farní kronice farář Klimosch z Horního Údolí:
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„...vypukla válka proti Polsku. V bojích v Polsku padli 4. 9. Alois Brennery nevlastní syn
hostinského Johanna Kleina a 10. 9. Josef Proske z čp.47, oba z Horního Údolí..."
„...Veškeré Henleinovy sliby o bohatství a dobré práci se nakonec obrátily v ničivou válku
zabíjející naše syny..."
Během druhé světové války bylo povoláno mnoho zlatohorských Němců do hitlerovské
armády. Vlastně všichni, kteří mohli držet zbraň. Ani ti, kteří nebyli odvedeni, nezůstávali
pozadu. Byly organizováni v obranném svazku „volkssturm*. Z této oblasti není znám ani
nejmenší protifašistický odboj, ba naopak.

Život ve Zlatých Horách během druhé světové války
Během let 1938 až 39 se začala hospodářská situace lepšit. Obilním státním monopolem
byly stanoveny pevné ceny. Pšenice 150 -160 Kč, žito 120 -130 Kč, ječmen 130 -140 Kč.
Ceny dobytka již neměly tak velké výkyvy jako za krize. Zaměstnanost dělnictva se nejdří¬
ve zvýšila budováním československého opevnění kolem dlouhých hranic, pak v důsledku
zbrojení a zbrojní výroby pro Německo ve zlatohorských podnicích. Proto lépe prospe¬
rovaly obchody, řemesla, živnosti. Do německého pohraničí z Německa přicházela nová
technologie, nové stroje a euforie připojení k říši zvýšila i pracovní disciplínu. Obzvláště
v zemědělství si rolníci pomohli novými moderními stroji a agregáty, které byly podstatně
spolehlivější než staré. Byly přivezeny i nové vodní turbiny vyrábějící elektřinu. Zpočát¬
ku říše skutečně pomohla těmto chudým krajům ke zlepšení života, ale už začátkem jara
1939 se zavedl lístkový systém na potraviny a hned nato i na ostatní zboží, kterého bylo
potřeba v budoucí válce.
Ve farní kronice Horního Údolí je na stránce 136 tento záznam:
„...Potraviny byly vydávány na příděl a byly na ně zavedeny potravinové lístky. Maso na
osobu -750 g. Na lístek bylo k dostání: cukr, mouka, luštěniny, tuk, mýdlo, chléb nebo hous¬
ky; potřeba uhlí musela být zanesena v seznamu zákazníků u obchodníků s uhlím. Později
k tomu přistoupil ještě lístek na šaty. Ten zahrnoval 100 bodů neboli ústřižků. Pro každý
kus prádla nebo oděvu byl stanoven určitý počet bodů, např.l kapesník - 5 bodů, košile
- 20 bodů, oblek - 60 bodů atd. Obchodník při nákupu oddělil patřičný počet bodů. Kdo
potřeboval pár nových bot, musel si napřed nechat u starosty vystavit odběrový lístek (Bezugsschein). Tyto odběrové lístky však byly jen v omezeném množství; Bot si sice mohl každý
koupit co chtěl, ale švec nedostával potřebné množství kůže na podrážky..."
Následkem dlouhé zimy byl rok 1940 neúrodný. Ozimy vymrzly, proto byl nedosta¬
tek slámy. Vymrzly také jetele, částečně i vojtěšky. O žních bylo deštivo a také při sklizni
brambor pršelo natolik, že brambory napolovic shnily v zemi. Pro nízké ceny vepřového
(90 až 100 feniků za kg živé váhy) a nedostatek brambor se přestalo vyplácet prasata cho¬
vat. V tomtéž roce bylo nutné odevzdat pro vojsko z každé oseté měřice (0,20 ha) 120 kg
sena, 40 kg obilí, 30 kg slámy.
Zlatohorská radnice v r. 1942 uzavřela smlouvu s Říšskými elektrozávody v Opavě
o zřízení el. pouličního osvětlení a vybudování požárních hlásičů. Tyto práce byly dokon¬
čeny v roce 1943. Také se hledaly další nové vodní prameny pro městský vodovod.
Do konce r. 1942 mohl každý držitel zabít prase neomezené váhy. Ale po odečtení 40 kg
mrtvé váhy na 1 osobu byla přebytečná váha přepočtená k tíži příštího roku. V roce 1943
však byl příděl snížen na 32 kg mrtvé váhy na osobu, přebytečné maso musel vlastník
prasete odnést na úřad.
V květnu 1943 do Zlatých Hor přicházely první rodiny říšských Němců, které z Němec¬
ka utíkaly před nálety. Dle jejich vyprávění prožily hotové peklo. Někteří přišli s ohoře1-70
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lými vlasy a jinými příznaky po bombardování. Zpočátku je místní vítali, ale pak počaly
hádky a dokonce i rvačky. Zlatohoráci dávali vinu říšským Němcům, že jim slibovali
blahobyt, jaký mají v říši. Říšští oponovali sudeťákům, že jim věřili, že se mají v ČSR zle,
a zatím vidí, že se jim tak zle nevedlo, ale naopak, že se měli lépe než oni v reichu. K tomu
všemu chtěli říšští Němci místní obyvatele komandovat. V srpnu 1943 bylo zemědělcům
odebráno 29 koní do války. Poprvé bylo v říjnu 1939 ze Zlatých Hor odvedeno 56 koní
s ohledem na plemennou knihu. Teď již ohled nebrali. I kobyla od hříběte byla dobrá. Po¬
časí v roce 1943 bylo povětšině suché, ovšem brambor, řepy i obilí se sklidilo málo. Nejhůř
bylo s brambory. Ze sklizně si rodina mohla nechat na osobu 2 q a sadbu a ostatní musela
odevzdat. Čerstvého vepřového bylo dost, ale jen „na černo“. Za utajení potravin ovšem
byly ukládány přísné pokuty. Za slepici 9 RM, kachnu 20 RM, husu 50 RM. Při kontrolách
dodávek mléka byly prohledávány komory i světnice. Nález mléka nebo sebrané smetany
byl pokutován 50-100 RM. Nový odběr koní se prováděl v dubnu 1944. Německé úřady si
utvořily zákon, že do 70 měřic (14 ha) pole směli vlastnit jen jednoho koně a nad 70 měřic
k tomu dva tažné voly.
Poslední rok války od dubna 1944 do května 1945 probíhal jako hrůzný biograf. Spous¬
ta bombardovacích letadel brázdila nebe. Bombardování Německa neustávalo dnem
i nocí. 6. června 1944 byla provedena dlouho očekávaná invaze západních spojenců, která
zrychlila vítězství protihitlerovské koalice. Podstatný zvrat nepřinesl ani nepovedený aten¬
tát na Hitlera 20. července 1944. V důsledku těchto událostí byla provedená mobilizace
zlatohorských obyvatel od 16 do 60 let do domobrany (heimwehr, volkssturm). V srpnu
1944 byl ve městě utvořen oddíl, jehož velitelem byl jmenován lesní Weiss. Starší chlapci
dokonce narukovali na frontu. Kdo z Němců jen mohl, chtěl zachránit Třetí říši. Německo
bojovalo až dokonce. Wehrmacht musel před Američany 15. 8. 1944 vyklidit Paříž. Sovět¬
ská armáda v říjnu 1944 dosáhla německých hranic.
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Nedostatek pracovních sil v roce 1944 neumožňoval ani řádnou sklizeň. Ruští zajatci
v táboře v Dolním Údolí a na Rejvízu a polští pomocníci na zlatohorských statcích od¬
mítali chodit do práce. Němci, ze strachu před blížící se Rudou armádou, je nechtěli za
to ani trestat. Několik Čechů bylo zde nasazeno na práci na pile, která patřila Bedřichu
Slivečkovi, jenž se hlásil k Němcům. Na pile pracovali i zajatci z Polska. U firmy Gross
- tovární výroba nábytku, byli zaměstnáni zajatci z Ruska, kteří žili v zajateckém táboře
v Dolním Údolí. Ruští a polští zajatci pracovali také ve zlatohorských domácnostech a na
pile v Dolním Údolí. V lese na Rejvízu byl největší zajatecký tábor na Zlatohorsku. Ruští
zajatci pracovali při těžbě dříví a v budování lesních silnic. Z 220 vězněných osob v letech
1941-42 zemřelo 24 a jsou pochovaní poblíž bývalého zajateckého tábora u Opavské cha¬
ty
Po osvobození měli všichni tito zajatci ve vyřizování svých záležitostí přednost před
ostatními občany.
Úroda v roce 1944 byla celkem dobrá. Chlebové obilí a ječmen dával kolem 20 q z ha,
oves kolem 15 q. Brambor se urodilo kolem 150 q z ha a bylo hodně ovoce. Z hektaru skli¬
zené plochy se muselo povinně odevzdat: 15 q ječmene, 15 q ovsa, žito a pšenici všechnu,
mimo osiva a domácí spotřeby, brambor 70 q, sena 250 kg a slámy 275 kg. Zboží na trhu
bylo za úředně stanovenou cenu, ale na černém trhu hodně zdražené: 1 cigareta 1,2 RM,
husa 200 RM, 1 kg sádla 60 RM, 1 litr kořalky 100 RM atd.
Koncem roku byla nálada všelijaká, mezi německým obyvatelstvem zavládl strach
o budoucnost. Někteří s nadějí očekávali, že wehrmacht brzy dostane zázračnou zbraň
a tím válku vyhraje, ale vývoj nešel podle jejich přání. V polovině prosince probíhaly nad
Horním Slezskem prudké letecké boje mezi německými stíhačkami a americkými bom¬
bardéry. Budovaly se protiletecké kryty.
Začátek nového roku 1945 byl klidný, ale byl to klid před bouří. 12. ledna nastala
ofenzíva Rudé armády podél slovenských hranic na Košice a Prešov, a také přes Polsko
k hranicím východního Pruska. Celým krajem začaly znovu projíždět kolony vystěhovalců před frontou. Ze Zlatých Hor odjížděly i rodiny, které sem přišly při bombardování
Německa v roce 1943. Německé obyvatelstvo si uvědomilo, že se karta obrátila a zmocnila
se ho hrůza. Na vyvolený národ přišla pohroma, jakou nikdo nečekal. Začali se stěhovat
civilové i vojáci, četníci a policie. Kdo měl jakýkoliv potah, auto, motocykl, často stačilo
i obtížené kolo, utíkal. Byly to tisíce povozů. Z polských krajů se na západ stěhovali ně¬
mečtí osídlenci, kteří před dvěma léty vyhnali polské sedláky z jejich statků.
Od konce března r. 1944 také na západ projížděly transporty zubožených zajatců růz¬
ných národností, kteří pracovali v uhelných dolech a různých továrnách na severní Mora¬
vě a ve Slezsku.
V únoru, březnu a dubnu 1945 procházelo Zlatými Horami několik transportů smrti
z polských území, kde byly vyklizovány koncentrační tábory. Tyto transporty byly do¬
provázeny domobranou. Z 23. na 24. března 1945 městem přecházeli v doprovodu vojáků
a SSmanů vězni z Osvětimi - Březinky. Z tohoto transportu pocházejí tři mrtvoly, které
byly nalezeny 22. října 1945 v lesním oddělení 33 v potoce, a byly ve značném rozkladu.
Pozůstatky byly za účasti zdejších občanů uloženy 26. října v hřbitově.
Stojí za pozornost, že ve Zlatých Horách trvale přes válku žili Češi. Byl to zahradník
J. Kuzím, zemědělec a povozník E Jareš, J. Sokol a vdova po správci sanatoria Marie Zelin¬
ková. V Ondřejovicích to byl řezník Prokša, který poskytoval pomoc dvěma uprchlíkům
(Karl Mauth a Žid Peter Freudl) z transportu smrti z Osvětimi na západ a které ukrývala
až do konce války rodina Antona Tzausiga z Javorné.
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21.3. 1945 byly Zlaté Hory bombardovány. Několik bomb padlo na pole kolem města,
ale neudělaly žádné škody.
Těsně před osvobozením často bývali ve škole a v lázních ubytováváni přísl. něm. bran¬
né moci, polního četnictva, Todtovy org., maďarského vojska a něm. uprchlíci z Polska.
Ve Zlatých Horách místní domobrana nedělala k obraně žádná zvláštní opatření. Hlav¬
ní obranné pásmo bylo budované v Dolním Údolí. Za poslední zatáčkou hlavní cesty ze
Zlatých Hor, při vjezdu do Dolního Údolí se po obou stranách kolmo k cestě položilo
tisíce min ve třech řadách, až po les a vybudovaly se zákopy a náspy. Hlavní stanoviště
a skladiště pancéřových pěstí a ostatního válečného materiálu bylo v kůlně u hospody
Heineho (dnes hotel U Pekina). Všechno to bojové postavení bylo každodenně hlídáno
patrolou německé domobrany.
Chtěl bych zde uvést ještě jedno svědectví o situaci těsně po ukončení války. Napsal jej
dříve citovaný Gerhard Nickmann:
„...V noci z 23. na 24. března 1945 Zlatými Horami přecházeli v doprovodu vojáků a SSmanů vězni z Osvětimi - Březinky. Byli hladoví a ubozí, ale měli jsme rozkaz nedávat jim
žádné jídlo...
...K večeru 30. dubna kolem 22 hodiny hlásilo rádio, že se Hitler ve svém bunkru zabil.
Velký vůdce se zastřelil, nechal se polít benzínem a zapálit...
...Od 6. května dnem i noci táhla německá vojska na západ. Vojáci odhazovali všechno,
co je tížilo a bylo pro ně zbytečné. Naše vesnická cesta byla na všechny směry ucpaná...
...Den 7. 5. 1945 můžeme považovat za poslední, kdy se mohlo v tomto kraji mluvit ně¬
mecky. S koncem války, která trvala 2077 dnů, se udělala tečka vytváření německých dějin.
...Dne 8. 5. 1945 už byla vyhlášena kapitulace Německa a wehrmacht dál ustupoval přes
Dolní Údolí. Kolem 9. hodiny nastalo na dvě hodiny nezvyklé ticho. Od rána stálo jedno
auto (LKW) za mostem k Rejvízu a (ženijní) odstřelovací komando mělo rozkaz vyhodit
tento důležitý most do vzduchu. Pět minut po dvanácté byl rozkaz splněn, ale první nálož
byla slabá a udělala do mostu jen malou díru. Museli tedy dát větší nálož, ale ani podruhé
se to nepovedlo. Teprve třetí nálož byla dostatečně velká a položila most z jedné strany do
potoka. Výbuch udělal na okolních domech velké škody. Rozbil střechy i omítky domů a ani
okna nebyla uchráněna. Kolona wehrmachtu odjela směrem na Rejvíz a „U Hříbku", kde
wehrmacht měl jakýsi obranný val, jsme naposledy slyšeli střelbu z kulometu. Toto byla po¬
slední hlučná tečka za druhou světovou válkou. Po krátké době do obce vstoupili ruští vojáci
s automaty a hledali německé vojáky. Na noc se však z vesnice stáhli do Zlatých Hor...
...Téhož dne jsme se dozvěděli, že v Jeseníku nějaký podnapilý SS-mann zastřelil ruského
kapitána...
...10. května Rusové postavili stany kolem pily v Dolním Údolí. Velitelství se usídlilo
v domku číslo 83... Všechny mladé ženy a dívky utekly před ruskými vojáky do lesů a polí.
12. května odtud Rusové odešli.
...Těsněpřed koncem války německá partyzánská organizace werwolfu schovala do sta¬
rých hornických štol na Příčné hoře jídlo a cigarety na dlouhou dobu. Cleny údolské party¬
zánské buňky byli: Nietsche Gregor z domu č. 102, Múller Walterjun. z domu č. 92 a Múller
Julius z domu č. 6. Po válce byli všichni tito zajati československou bezpečností a odvezeni
nikdo neví kam..."
Z téhož pramene, strany 91, uvádím:
„...12. 6. 1945 přišel první český komisař. Přísně, až brutálně trval na tom, aby všichni
Němci nosili povinný znak černé N na bílém podkladě 15 x 15 cm... Na podzim téhož roku
byl sesazen. V tomto roce byla naše obec denně plundrována..."
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V samotných Zlatých Horách ustupující německé vojsko ve dnech 7. a v npci na 8. květ¬
na zničilo všech pět mostů přes Prudník. Všechna funkční auta se musela shromáždit na
pravou stranu silnice od hlavní křižovatky až za hotel Tham (Praděd) a tam je němečtí vo¬
jáci podpalovali a ničili. Při vybuchování automobilů byly poškozeny oba hotely u cesty.

1/4 Od konce druhé světové války do roku 2000, osvobození Zlatohorska Rudou
armádou, migrace obyvatel, co všechno se dělo před odsunem, historie volyňských
Čechů, oravsko - polští Slováci, reemigranti z Maďarska, osídlenci z Rumunska,
v područí socialismu, řecká emigrace, pražské jaro, „na věčné časy a nikdy jinak",
oslavy 750 let založení města, Zlatohoráci v Mongolsku, 17. listopad 1989 - „sametová
revoluce", rozdělení Československa, nové tisíciletí, přehled sčítání domu a lidu ve
Zlatých Horách
Osvobození Rudou armádou
Dne 5. května 1945 se ve Zlatých horách přestalo v továrnách pracovat. Telefony ne¬
fungovaly, německé úřady se vystěhovaly, když předtím daly výzvu k evakuaci obyvatel¬
stva. Protože obyvatelstvo neposlechlo, německý velitel (Ortsleiter) města Franz Strauf
vyhrožoval, že kdo neuposlechne, bude zastřelen. Na to se část německého obyvatelstva
evakuovalo do Králík, Lanškrounu a Rokytnice. Agenda městského úřadu byla převezena
do Branné (Kolštejn) v okrese Šumperk. V noci ze 6. na 7. května začal bezhlavý útěk na¬
cistických vojsk směrem na západ. Přes Zlaté Hory po silnici celou noc rachotily povozy,
auta, děla a pochodovaly demoralizované jednotky pěchoty. Útěk pokračoval ještě 7. květ¬
na a ze strachu začali utíkat i obyvatelé města, kteří se dříve angažovali pro nacisty.
8. května o desáté hodině přišla od Petrovic a Heřmanovic do Zlatých Hor část Rudé
armády 4. ukrajinského frontu 106. a 107. střeleckého sboru 60. armády, které velel generálplukovník Kuročkin. Velitelem seskupení, které přišlo do Zlatých Hor byl poručík
Pavlinský. Ten pronesl na náměstí řeč, v níž sdělil obyvatelům města, že nastala úplná
kapitulace německých vojsk. Po tomto projevu se k veliteli přihlásil jistý Alois Poteschil,
který byl na Ukrajině německou správou nasazen jako komisař-správce statku. Nedlouho
předtím se vrátil do Zlatých Hor, kde dříve bydlel. Jelikož ovládal ruský jazyk, byl neinfor¬
movaným velitelem ruských jednotek ve městě poručíkem Pavlinským ustanoven staros¬
tou - komisařem. Vládl obci neomezeně, ale jeho vláda netrvala dlouho.
Vojáci Rudé armády v počtu kolem 200 osob se ubytovali v sanatoriu. Během týdne
byly ruskými vojáky zrušeny všechny protitankové zátarasy na hlavní cestě od německých
hranic a také minová pole v Dolním Údolí.
Předsedou prvního prozatímního národního výboru se stal Čech přes válku žijící ve
Zlatých Horách, rolník František Jareš. Místopředsedou se stal nacista - továrník Rudolf
Friedl, který najednou tvrdil, že je částečně židovského původu a antifašista. Někteří oby¬
vatelé (nemluvě o českých navrátilcích) ho poznali a české bezpečnosti dali k dispozici
fotografii, na níž právě továrník Friedl v uniformě SAmana vítá ve Zlatých Horách Hitle¬
ra. Byl bezpečnostními orgány odvezen do vězení na Bory. I ostatní členové výboru byli
Němci. Neomezeným pánem však byl ještě Alois Poteschil. Rovněž byla utvořena občan¬
ská milice a jejím velitelem se stal Němec s českým jménem Bedřich Sliveczka - majitel
pily (v prosinci 1951 se odstěhoval do Brazílie). Občanská milice byla ihned po příchodu
prvních českých příslušníků SNB zrušena.
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Z kroniky města napsané Rudolfem Fišerem se dále dovídáme:
„Noví obyvatelé Cukmantlu (tehdy pouze příslušníci četnictva, později převedení do SNB)
s posilou 12 dobrovolníků, byli ihned v noci na 1. 6. 1945 vzrušení noční střelbou, která se
opakovala skoro každou hodinu. Kolem 14 hod. dne 31. 5.1945 došlo k silné přestřelce mezi
příslušníky RA, při které byli zastřeleni 2 důstojníci a 1 seržant. Stalo se to v uličce za do¬
mem čp. 84. Podle tvrzení vojenské policie byli vrahy zastřelených bývalí příslušníci armády
generála Vlasova, který kolaboroval s Němci. Za několik dnů byli pro plenění a jiná zvěrstva
vypátraní na Rejvízu, kde byli zadržení a odvedení do Cukmantlu. Po řízení na velitelství
RA byli krátce na to odvezení do lesa u silnice ve směru na Jindřichov a tam zastřeleni a za¬
hrabání. Bylo jich celkem pět.
Zavraždění důstojníci a seržant byli pohřbení na farské zahradě a později převezení na
společný hřbitov do Olomouce. (Dva ruští vojáci se zastřelili, důstojník a vojín v opilém sta¬
vu..., je psáno ve farní kronice).
Dne 5. 6. 1945 byla stanice SNB posílena dalšími příslušníky a krátce na to počali do
Cukmantlu přijíždět první civilní osídlenci a to nejprve zaměstnanci ČSD, pošty a jiné, Jeli¬
kož nebylo v Cukmantlu žádné dopravní spojení, přijížděli dosídlenci různými dopravními
prostředky nebo také pěšky. “
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Nově zřízené stanici SNB v budově čp. 614 (dříve majetek JUDr. Bruna Brodkorba)
začal velet vrchní strážmistr Kočí.
„Dne 7. 6. 1945 jakmile se příslušníci SNB dokonale seznámili s místními poměry, přikro¬
čili ihned k zatčení všemocného starosty Aloise Poteschila pro spolupráci s Němci. V tentýž
den byl Okresní správní komisi (OSK) ve Frývaldově jmenován člen stanice SNB šstrážm.
Evžen Záhumenský správním komisařem města Cukmantlu.
Dnem 9. 6. 1945 v dopoledních hodinách přišli do Cukmantlu první příslušníci finanční
stáže (FS), kteří ihned převzali střežení státních hranic a kontrolu osob odcházejících z Cuk¬
mantlu do Německa. “
Příslušníci finanční stráže si zřídili stanici v bývalé pruské celnici, které velel inspektor
Vávra. Přednostou nádraží se stal Jaroslav Hloch a přednostou pošty Volák.
„Dne 15. 6. 1945 o 17 hodině přijeli do Cukmantlu první čs. vojáci pod velením ppor.
Kaly z Litovle. Byli ubytováni v hotelu Dělnický dům. Druhého dne jim byl jako prozatímní
ubikace přidělen komisařem města soudní budova s věznicí a obecná škola. Po dojití dalších
vojáků se stal velitelem posádky škpt. Urban. “
Tato jednotka spadala pod velení I. tankové brigády československého armádního sbo¬
ru, pod velitele štkpt. Plůdka v Jeseníku.
O měsíc později se vojáci ubytovali v sanatoriu Dr. Schweinburga, odkud odešla Rudá
armáda. Mezi vojíny byl i zlatohorský holič Jan Jeřábek a brněnský hudebník Karel Vlach,
který každou sobotu pravidelně hrával v lesní restauraci Edelštejn.
V červnu byla zřízena funkce osídlovacího referenta, kterou vykonával inspektor fi¬
nanční stráže Eduard Smítal. Staral se především o dosazení národních správ na obchody,
živnosti a drobné provozovny.
Nejprve přišli do Zlatých Hor ti čeští občané, kteří museli v r. 1938 utéct do vnitrozemí.
Mezi dalšími osídlenci přišli do Zlatých Hor Petr Dlapa, Miroslav Koláček, Domanský,
Miroslav Seibrt aj. Stravování všech českých obyvatel bylo společné v hotelu Slunce (Sohne - Slezská Beseda). Stravovalo se bez lístků a v mnohých případech bezplatně. Dodávky
potravin řídil sám komisař Záhumenský. Později předal tuto starost Ladislavu Hruškoví.
Na německé živnosti, obchody a továrny byla uvalena národní správa. V tkalcovně
hedvábí firmy Adensammer se stal národním správcem Jaroslav Fajks, na lesní správě ar¬
cibiskupského panství lesmistr Ondrouška, pro Dělnický dům se ustanovil Sadílek, pro
hotel Praděd Novák a Hemza, pro zahradnictví František Kvapil, u firmy Friedl a synové
správcoval Hoštenský, u sběrných suroviny Fukala a ve skladě uhlí S. Tomaštík. Mezi dal¬
šími národními správci malých provozoven byli: řezník Šaršoň, obchodník Šaršoň, cuk¬
rář Mališka, pekaři Juřík a Teodor a Emil Valachovi, stolaři Krška a Němec, tesař Zlámal
a mlynář Marek. Na obchod Kosma byla dosazena kolektivní národní správa.
Osídlování zkonfiskované zemědělské půdy spadalo pod pravomoc Zemského úřadu,
komisariátu v Jeseníku. Oblast 40 obcí na Jesenicku byla zemskou osídlovací komisí v Os¬
travě určena pro uchazeče z okresu Karviná a Ostrava - venkov, dále pro neuspokojené
uchazeče z okresu Valašské Meziříčí, Vyškov, Kroměříž, Litovel a Uherské Hradiště. Osídlovacím referentem pro Zlaté Hory a okolí byl ustaven František Glet z Rychvaldu. Jemu
byli nápomocni A. Michna a B. Posker. První zemědělci ve Zlatých Horách, kterým byly
dány hospodářské objekty do užívání, byli: V. Konečný a synové, A. Kuba, Páček, Horák,
Janíček, Hejtmar, Vasovič, Kraštovský, Loubal, na Skřivánkově Deák, Černatovič, Kulpa,
Lukáš, Zifčák a Bubela, v Rožmitále Zapletal, Januška, Janečka, Soukup, Otčenášek a Slanička.
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1. 8. 1945 byly staženy z oběhu marky a nastoupila platidla protektorátu. Nová česko¬
slovenská měna byla ustavena 1. listopadu a hned město požádalo ministerstvo vnitra
o půjčku 100 000 Kčs, kterou dostalo na jeden rok bezúročně, čímž zvládlo krutou finanč¬
ní situaci ve městě.
Dne 15. 9.1945 v odpoledních hodinách přijel do Zlatých Hor ministr průmyslu Bohu¬
mil Laušman, který promluvil na nádvoří firmy Alberta Fórstera (kamenoprůmysl). Slíbil
téměř všem novým českým osídlencům bez rozdílu politické příslušnosti, že se o ně co
nejlépe postará. Po projevu a prohlídce závodu se účastnil hostiny, kterou na jeho počest
pořádal národní správce firmy Fórster Jaroslav Michl.
V září převzala řízení města do svých rukou česká správa. Okresní správní komisí
v Jeseníku byli pro Zlaté Hory určeni jako komisaři zástupci tehdejších politických stran:
štábní strážmistr Evžen Záhumenský za KSČ (energický, menších morálních kvalit, píše
farní kronika), Karel Beran za národní socialisty, Josef Štefák za soc. demokraty a Eduard
Smítal za stranu lidovou. 8. října 1945 zde byla ustanovena místní správní komise s jed¬
notlivými odbory: Evžen Záhumenský dostal odbor správní, finanční a pro personální
záležitosti, Smítal - zásobování, zemědělství a stavební, Beran - bytový, osídlovací a škol¬
ský. Druhý den, tj. 9. října, složili státní slib do rukou předsedy okresní správní komise
v Jeseníku.
Poprvé v historii město dostalo českou správu, která měla řešit běžné poválečné po¬
měry. Žilo zde ještě obyvatelstvo německé, přicházelo české, některé části města nebyly
elektrifikované (Podlesí, Rožmitál, Skřivánkov, částečně Dolní a Horní Údolí, částečně
Ondřejovice), řešila se otázka zásobování, některé podniky trpěly nedostatkem surovin
(firma Adensammer), rozjížděla se školní výchova.
Na konci prvního poválečného roku se přiostřil boj mezi politickými stranami. Orga¬
nizace KSČ ve Zlatých Horách bez účasti ostatních stran pořádala mikulášskou nadílku
a chtěla postavit i Vánoční strom republiky. Po větších sporech došlo k domluvě všech
stran a strom republiky postavily společně. Delší spor vedla KSČ s lidovou stranou o měst¬
ský hotel Slunce (dnešní Slezská beseda), který měl být odebrán od národní správy a dán
do majetku lidové strany.
Migrace obyvatel
Pokud jde o československou armádu, košický vládní program určil, že vojsko bude bu¬
dováno podle vzoru Rudé armády a jejím základem se stanou jednotky, které se osvědčily
v boji proti okupantům. Jen ji stačí očistit od „zrádců a kolaborantu*. Proto usnesením
vlády 17. dubna 1945 byli odvoláni ze svých funkci představitelé buržoazie, kteří zastá¬
vali i v armádě klíčové pozice. Do vazby byli vzati generál Sýkora, Rychtrmoc, Klecanda
a velitel vládního vojska Eminger. Československý armádní sbor byl nasazen v severomo¬
ravském kraji a slezském pohraničí, kde se očekával odpor právě německého obyvatelstva.
Aby byl stav vojska dostačující, byl povolán k činné službě v armádě ročník 1911 až 1917.
Rovněž úlohy, které stály před ministerstvem vnitra, byly velké. Bylo třeba zabezpečit
pohraničí a to nejen před nacistickým podzemím. I ve vnitrozemí se potulovaly zbytky
rozprášených nacistických jednotek, tzv. verwolfů. Proto byla 12. května 1945 vydána
Stanislavem Markem pověřeným prozatímním vedením uniformovaných a neuniformovaných jednotek v Praze vyhláška k udržení veřejného klidu a pořádku. Byly povolány
orgány státní policie, jak uniformované, tak neuniformované, četnictvo a revoluční gardy
označené řádně páskou a písmeny RG. Jen tyto orgány byly oprávněny zatýkat a předvádět
podezřelé osoby, konat domovní prohlídky a zajišťovat majetek zatčených.
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Poválečné Československo nabývalo velice rychle zcela nových rysů. Základnu tohoto
vývoje vytvářelo vyhlášení dekretů prezidenta republiky, nesprávně nazývaných jako „Be¬
nešovy dekrety".
Ve skutečnosti je to 95 právních norem publikovaných ve Sbírce zákonů a nařízení re¬
publiky Československé v době od 2. dubna do 27. října 1945. Převážná většina, zhruba
70 těchto dekretů, řešila administrativní a správní problémy ČSR. Jsou to dokumenty vy¬
pracované tehdejší vládou, v níž byli úměrně zastoupeni Slováci a rovnoměrně všechny
tehdejší politické strany. Každý dekret je zároveň podepsán příslušnými ministry. Dekrety
byly schváleny ústavním zákonem.
Dekretem č. 5/1945 z 19. května se zaváděla na majetku Němců tzv. národní správa.
Ústavním dekretem č. 33/1945 z 2. srpna se upravovalo československé státní občanství
osob německé (a také maďarské) národnosti tím způsobem, že jim bylo odebráno. O jeho
navrácení si mohli požádat.
Takzvaný „velký" dekret hovoří o potrestání německých zločinců a zrádců. Dlouhodo¬
bým žalářem, popřípadě smrtí, měl být potrestán každý, kdo se dopustil velezrady, kdo
způsobil smrt nebo uvěznění osob, propagoval okupační moc apod.
Žádný z „Benešových dekretů" nezakotvuje odsun Němců. Odsun Němců je uveden
ve 13. článku konference Postupimské dohody skončené 2. 8. 1945, v níž se také říká: „...
spojenecké armády dokončily okupaci celého Némecka a německý lid počal pykat za straš¬
livé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně a slepě
poslouchal..." Je signován zástupci vítězných mocností, tedy Velké Británie, USA, SSSR.
Postupimská konference dospěla k dohodě o odsunu Němců z Polska, Českosloven¬
ska, Maďarska a Slovinska. Tři vlády uznaly, po projednání otázky ze všech aspektů, že
musí dojít k odsunu německého obyvatelstva nebo jeho části z Polska, Československa
a Maďarska do Německa. Souhlasili s tím, že jakýkoliv odsun, k němuž dojde, se musí
provádět organizovaně a humánním způsobem. Vítězné mocnosti rozhodly, že Kontrolní
rada v Německu musí přihlédnout ke spravedlivému rozdělení těchto Němců do všech
okupačních pásem a navrhla lhůtu a rychlost, s níž by se měl další odsun obyvatelstva
uskutečňovat s přihlédnutím k situaci v Německu.
Na konferenci se také dohodlo o politických a hospodářských zásadách koordinační
politiky spojenců vůči Německu v období spojenecké kontroly. Také rozhodla, že němec¬
ký militarismus a nacismus bude vykořeněn a spojenci budou i v budoucnu provádět ve
vzájemné dohodě nutná opatření, která by zajistila, že Německo nebude již nikdy ohrožo¬
vat své sousedy nebo světový mír.
Německá menšina v Československu se dostala do postavení bezprávných obyvatel.
Pozbyli čs. občanství, a tím jakoukoliv právní ochranu. Poválečná doba tak umožnila nejrůznějším českým a slovenským individuím beztrestně páchat na Němcích skutky srovna¬
telné s nacistickými zločiny za války.
Hned po příchodu české správy do Zlatých Hor byl majetek Němců a německých spol¬
ků konfiskován. Někdy „konfiskace" probíhala zcela nelegálně, spíš si jednotlivé osoby
vyhledávaly vzácnosti v německých domácnostech a přisvojovaly si je. Němcům byla za¬
kázána jakákoliv společenská činnost a shromažďování, včetně návštěv kin, divadel, účasti
na schůzích spolků, na poutích, nesměli poslouchat německý rozhlas aj. Nevycházely žád¬
né německé noviny ani časopisy.
Koncem července bylo některým obyvatelům německé národnosti z celého jesenické¬
ho okresu dán příkaz k odsunu. Dne 25. 7. 1945 dostali obyvatelé německé národnosti
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ze Zlatých Hor, z Dolního a Horního Údolí, Ondřej ovic a Rej vízu příkaz, v němž bylo
uvedeno, že jmenovaný se má dostavit 26. 7. ve 12 hod. s ručním zavazadlem o váze 50 kg
a 100 říšskými markami na nádraží do Zlatých Hor. Ze Zlatých Hor tento příkaz dostalo
345 Němců. Z Dolního Údolí to bylo 8 osob, z Horního 13 osob, z Ondřejovic 21 osob
a z Rej vízu paní Locker se synem z čp. 70 a manželka dozorce z ruského lágru se svým sy¬
nem. Transport do Německa s přibližně 3000 lidmi z celého okresu Jeseník byl vypraven
2. 8. 1945. Dojel jen k západním hranicím Československa a odtamtud museli odsunovaní
jít pěšky 14 km do americké zóny. V září téhož roku byl proveden ještě jeden transport do
Německa, ve kterém bylo odsunuto 41 bývalých občanů Zlatých Hor.
Převážná většina těchto odsunutých v prvním a druhém tzv. „divokém odsunu44 (Postupimská dohoda, která o odsunu rozhodla, byla skončena 2. 8. 1945) byly rodiny velmi
angažovaných nacistů.
20. srpna 1945 bylo ze Zlatohorska odvedeno kolem 70 žen na žňovou brigádu do Hodolan
u Olomouce a kolem 80 mužů na práci v uhelných dolech do Ostravy. Ženy se vrátily do Zla¬
tých Hor v listopadu téhož roku, ale muži se vraceli postupně ještě v roce 1946.
Co všechno se dělo před odsunem
Zprávy o budoucím odsunu se šířily již od května 1945, a přesto jeho provedení sudetské Němce překvapilo. Když se ujistili, že budou muset své domovy opustit, snažili se
ukrýt všechny cenné věci, které nemohli s sebou odvézt. Vyhledávali různé skrýše ve svých
domech, na statcích, zahradách, ale i v okolních lesích, remízcích. Kopali díry v zemi, zazdívali věci do dutých prostor mezi dvě zdi, ale i do pecí, maštalí, chlévů. Byli i takoví, že
své cennosti ukrývali do hrobů svých předků. Dělalo se to obyčejně v noci a tajně. Místo
úschovy znala celá rodina, ale mnohdy nebyli sami. Byly i další osoby, které chtěly vědět,
kde se ukryté bohatství bude nacházet. Jedni hlídali možnost, kdy a kde budou moci své
věci ukrýt a ti druzí zase, kdo a kam je bude ukrývat.
Kdyby ti nešťastníci věděli, jaká honička nastane po jejich odsunu, kolik „zlatokopu4,
Němců a Čechů, dobrodruhů a nepoctivců přijede do Sudet, jen aby tady pátrali po jejich
bohatství. Celé legendy, pověsti a ságy o bájných německých pokladech existují i po pade¬
sáti letech. Něco se zakládá na pravdě. Jiné jsou pravdivé jen zčásti a jiné zcela vymyšlené.
Tragédií mohl v roce 1945 skončit nechtěný nález pod podlahou včelínu za vilou kapi¬
tána Peče z oddílu četnictva v Jeseníku. Byl tam uložen celý vojenský arzenál, miny, pan¬
céřové pěsti, ale i zbraně a granáty. Podlaha, která zubem času ztyřelá se pod tíhou dvou
mužů se propadla. Oba muži zůstali stát po kolena v otevřené díře, na složených zbraních
a munici. Naštěstí to nevybuchlo.
V domech po odsunutých Němcích a v jejich okolí nebyla ukryta jen munice, ale také
zlato, cenné nádobí a šperky. Co se ukrýt nedalo, majitelé se snažili zničit.
Když měla být ze Zlatých Hor odsunuta rodina Johanna Melchiora, jeho manželka za¬
pálila na třech místech svůj dům. Přes rychlý zásah požárníků byla škoda značná. Kristina
Melchiorova byla zatčena, ale pro duševní poruchu propuštěna a později odsunuta.
V následných vyprávěních nemohou být uvedena skutečná jména osob:
Malý učitelíček od Zlatých Hor zase vyprávěl, jak jeho soused přes dům šel do lesa
ukrýt cennosti a rovněž zbraně, které měl již před válkou, a jak se na nevítaného budou¬
cího nálezce připravil. Všechny věci uložil do dřevěného vojenského kufru po otci. Ten
uzamkl, v lese vykopal odpovídající díru, na dno pevně přivázal granát. Pojistku granátu
povytáhl až k okraji a do jejího očka protáhl drát, který pevně omotal o vyčnívající hlavič¬
ku hřebíku na dně dřevěného kufru. Vše zasypal kamením s hlínou, upravil povrch země
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rozházeným listím, klacky a mechem a sám si dobře poznamenal, kde má ukrytý svůj
pekelný stroj.
Ve Zlatohorské osadě Rožmitál byl živnostník, který podminoval celý barák.
Na Rejvízu šel otec ze synem ukrýt do lesa své rodinné věci, když v tom se objevil jeden
z lesních dělníků. Stačil jen říct: „Co tu děláte?" a už dostal sukovicí přes hlavu. Zabili ho,
zatížili kameny a hodili do Malého mechového jezírka, kde se v hloubce několika metrů
rašeliny ztratil bez stopy.
Ale někteří si poklady později vyzvedli.
V Salisově u Ondřejovic bydlel před válkou jistý sběratel, který kamarádil s Němcem
Hansem ze Žulové, a protože měli společný zájem - mineralogii, často spolu pobývali na
výpravách v žulovských lomech, na Boží hoře, ale i v okolí Černé Vody, Vidnavy a Nýznerova. Jejich sbírka minerálů byla opravdu úctyhodná. Mezi exponáty se nacházely překrás¬
né až 60 cm dlouhé krystaly a jiné vzácnosti. Protože pan Hans byl židovského původu,
musel v r. 1938 opustit Žulovou a odjet do Švýcarska. Ještě před jeho odjezdem celou
sbírku minerálií kamarádi společně zakopali na rohu žulovského fotbalového hřiště.
Až v roce 1959, to už sběratel ze Salisova bydlel v Jeseníku, přijel ze Švýcarska syn jeho
kamaráda a minerály vykopali. Další den Hans ml. opatrně uložil polovinu sbírky do mezistěn sedadel svého vozidla a za čalounění dveří, rozloučil se a odjel do Švýcar.
Jistá rodina obchodníka z Ondřejovic stačila ukrýt ve svém domě za dvojitou falešnou
zdí valnou část svého majetku tak, že to ani po padesáti létech nikdo neobjevil. V dvoupa¬
trovém růžovém činžáku se za ta léta vystřídalo několik nájemníků. Posledním majitelem
domu bylo město Zlaté Hory. Když před dům v devadesátých letech přijelo auto s němec¬
kou poznávací značkou a majitel auta začal stavení fotit, už tam nikdo nebydlel. Této čin¬
nosti si všiml soused, který projevil nepříjemný zájem. Ale síla marky v té době byla veliká
a navíc, člověk s fotoaparátem mluvil česky. O čem se ti dva muži tenkrát dohadovali, to si
můžeme jen domyslet. Za peníze v Praze dům, ve Vídni dva. Práce, jež následovala, byla
snadná. Asi za tři hodiny k domu přijelo další větší auto - krytý Tranzit s českou pozná¬
vací značkou a pak se v domě ozývalo bouchání a tlučení. Tranzit pak nacouval těsně ke
dveřím stavení a bylo jen vidět, jak se při každém nakládání zadní část vozu zhoupla. Po
necelých dvou hodinách obě auta, český Tranzit a i německé BMW odjela. Delší dobu ni¬
kdo nevěděl, co se zde dělo, až alkohol, jenž otevírá srdce i ústa, pomohl objasnit záhadu
jednoho všedního dopoledne, kdy ostatní lidé byli v práci. Tenkrát k domu v Ondřejovicích přijel jeden z odsunutých Němců, který v Ondřejovicích měl před válkou obchod se
smíšeným zbožím. Vystihl situaci v neobydleném domě, místnímu pomocníkovi dobře
zaplatil a svůj poklad vyzvedl. Po vybourání dvojité stěny se otevřela malá místnost, ze
které po tolika létech vyšly na světlo boží stovky metrů látky, celé servisy skleněných, por¬
celánových a kameninových souprav, bedny s vínem a pálenkou, německá vyznamenání,
šavle, bajonet, pistole Walter, německá uniforma i s botami a dýka s nápisem Alles fůr
Deutschland. Dohoda, která asi před otevřením skrýše probíhala, byla oboustranně vý¬
hodná a tak celá akce proběhla bez komplikací a bez zvědavých svědků.
Nejen zlatohorští němečtí obyvatelé dělali věci, které nejsou v normě morálky a lidství.
Také nejdříve vojáci Rudé armády a pak množství českých nových osídlenců, členů fi¬
nanční stráže i členů SNB nebyli mnohem lepší. Už vojáci Rudé armády při osvobozování
rabovali a brali vše cenné. Je pochopitelné, že si přisvojili automobily a motocykly pro
osobní potřebu (než jim došel benzin), ale brali si množství hodinek, nepohrdli vzácnými
kovy. Obzvláště rekvírovali potraviny a alkohol v jakékoliv formě. Sovětské vojsko se však
ve Zlatých Horách nezdrželo. 14. června Rudá armáda opustila jesenický okres. Ještě asi
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měsíc tu zůstal jen malý technický oddíl vedený seržantem neznámého jména, který rušil
minová pole, za pomoci německých občanů stavěl nové mosty a zajišťoval klid, dokud
nepřišli první české bezpečnostní oddíly. Jestli však tyto oddíly byly lepší než ruští vojáci,
se nedalo říct. Mezi nimi byli i členové předválečné a později protektorátní policie, i když
sloužili jinde než ve Zlatých Horách. Do činnosti nových bezpečnostních orgánů a revo¬
lučních gard (RG, říkalo se jím také rabovací gardy) se zapojovali i Němci s českými jmény
(Poteschil, Sliveczka), kteří dříve rádi sloužili protektorátním pánům. V každém případě
členové SNB a Finanční stráže obsadili ve městě nejlepší vily a domy a dělali si nárok
rozhodovat o všem, nejen podle zákonů, ale podle svých představ. Prohledávali obydlí
zámožnějších Němců, a pokud nalezli vzácné věci, zlato, vzácný porcelán, obrazy, vše jim
zabavili, a ne jen jménem státu. Znásilňování německých děvčat bylo na denním pořádku.
Značná část příchozích přistěhovalců se pohybovalo mimo hranice zákona a lidské mo¬
rálky. Jak se tehdy vyjádřil učitel Palička: „...Jak to bývá, mezi zrním bývají i plevy. Věřím
však, že plevy odfoukne vítr a zůstane zde jen to dobré jádro... “ Byl to optimista. Přesto
nám vyšetřovací spisy říkají, že v roce 1945 bylo těchto „plev“ zatčeno na 142. To zna¬
mená každý pátý nový český osídlenec, který byl u toho dopaden. Nebylo jinak, že i noví
národní správci závodů, obchodů a restaurací dělali, co mohli, aby se obohatili. Zpravidla
docházelo k obsazování jednotlivých domů tak, že příchozí si prošli obec, vytipovali si
a prohlédli dům, který hodlali zabrat a nastěhovali se tam. Že to nebylo bez problémů, se
lze lehce dovtípit.
K dalším kontaktům mezi dospělými Čechy a Němci, mimo úřední záležitosti dochá¬
zelo jen sporadicky. Do kina a divadla směli Němci jen v doprovodu občana české ná¬
rodnosti. A většinou to byli mladí Češi, kteří si do kina brali německá děvčata. Jen mezi
dětmi, obzvláště mezi kluky, nedokázala národnost zabránit prožívání společného dobro¬
družství. Hráli si společně a ani jim nevadila rozdílná řeč.
Již v prvních poválečných dnech byla proti Němcům učiněna celá řada opatření. Z těch¬
to opatření byly vyňaty:
1. osoby, které se vrátily z koncentračních táborů a vězení, pokud se v nich ocitly ná¬
sledkem politického nebo rasového útisku,
2. osoby, o nichž se prokázalo, že činně podporovaly český národ v boji proti nacismu,
3. zaměstnanci, kterých bylo bezpodmínečně zapotřebí k udržení provozu závodu.
Na základě usnesení OSK byla 10. července 1945 vydána Úřadem národní bezpečnos¬
ti ve Frývaldově vyhláška, podle které musely všechny osoby německé národnosti starší
deseti let nosit na levém rukávu (případně ruce) bílou, deset centimetrů širokou pásku
s černým označením „N“.
Neuposlechnutí vyhlášky se trestalo peněžitou pokutou od 10 do 5000 Kč nebo trestem
odnětí svobody od 12 hodin do 14 dnů. Toto vnější označení německého obyvatelstva
bylo ve Frývaldově zrušeno 28. prosince 1946.
Od 18. června 1945 desíti hodin byli všichni muži starší deseti let, pokud nebyli tohoto
nařízení zproštěni, povinni při setkání s příslušníkem Československé lidové armády ve
vojenském stejnokroji včas sejít z chodníku nebo uvolnit cestu, postavit se do pozoru če¬
lem k přicházejícímu a smeknout.
V chůzi směli pokračovat teprve tehdy, když přešel. Povinnost smeknouti se nevztaho¬
vala na německé ženy, i ony však musely dostát povinnostem a uvolnit cestu.
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Začátkem roku 1946 začal ve Zlatých Horách oficiální odsun německého obyvatelstva.
Odsunovaní byli před odchodem ze svých domovů poučeni četnictvem a pracovníky
správní komise, co a kolik si mohou s sebou na cestu vzít. Tento institut se zabýval pře¬
bíráním domů a jejich následným přidělováním, ať lidem z řad stávajícího obyvatelstva
Jesenicka, nebo lidem, kteří sem přijížděli jako pracovní posila z celé Československé re¬
publiky, ale také z Maďarska, Volyně, Rumunska a Slovenska.

KOMISAŘSTVÍ
CUKMANTL
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Z počátku odsunovaní dostávali vyrozumění o jejich odsunu den před odjezdem. Dru¬
hý den se museli soustředit u hotelu „Šustek“ na náměstí, odkud byli odváženi nákladní¬
mi auty, později vlakem do sběrného střediska Muna v Mikulovicích. V druhé polovině
r. 1946 dostávali vyrozumění o odsunu minimálně o týden dříve.
Vysídlováni Němci si mohli s sebou do vlaku vzít pouze 50 kg svých osobních věcí a sto
marek. Zlato a vzácné věci se odvážet nesměly. Pokud někdo vzal podstatně víc, na seřa¬
dišti v Mikulovicích mu to bylo odebráno. Když se někomu z četníků na seřadišti v Muně
zdálo, že osoba vleče příliš objemný ranec, či bednu, nechali toto zavazadlo převážit na
přistavené váze. Pak ovšem bylo zle, a bez pardonu byl provinilec nucen vyházet přebýva¬
jící část objemu zavazadla.
Těsně před odchodem Němců z domova přišla tzv. osídlovací komise, která se skládala
minimálně ze dvou osob, z osídlovacího komisaře a jednoho členy SNB. Jedním z osídlovacích komisařů byl v roce 1946 František Kvapil. Komise pak sepsala všechen movitý
i nemovitý majetek, dostala od majitele klíče od domu a poslala odsunovaného na shro¬
maždiště.
Od 25. června 1945 do 1. listopadu 1946 vedla městská správní komise přesný denní
seznam obyvatel Zlatých Hor i jejich národnost.
Všechny transporty k odsunu z celého okresu byly shromažďovány v Muně v Mikulo¬
vicích. První oficiální transport odsunu z Jesenicka do Německa v počtu 25 nákladních
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Správní komisař

Dolní Grunt,ane 4SE.1946*

Dolní Grunt

Auf Grund der Verordnung des Bammellagers
Kr,ll in kiklasdorf vom £.$.1946 erteile ich Ihnen den Auftrag.siot
mit Ellen Familienmitjliedern fiir den T.iJimi 1946 sich zur Aussie-

aui ein Fumilienmitglied mitzunehmen.
Ich ordne ihnen an,tťrwltg^

i 1946

um 6 Uhr friih sich mit allen Faniláenmitgliedem zur Ubernahme der
Wohnungseintichtungen vorzubex^lten und den Hausachlussel bereit
zu halten.Reisegepáoka.welches Sin mitzunehmen beabšichtigen.,mliS3ei
gepaokt,Jedoch offen zu einer eventuellen Revision bereit gehalten
werden.
NichtbeXolgung

ieuer Anordnung wird eine

amtliche Aussiedlung zur Folge haben.wobei Sie der Gefahr laufen*
sich strengen kontrol len unterwerfen zu mussen.wobei Sie die Aus¬
siedlung nich* vermeiden konnen.
Die Aussiedlung betrifft diese
Familienmltglieder;
'ffea
^SC.

Příkaz k odsunu pro rodinu Julia Dittela čp. 57, Dolní Údolí

1-83

vagónů (kolem 1000 osob) odjel 6. února 1946. Zlatohoráci byli odsunuti v těchto termí¬
nech: 5. 2. 1946 - 98 osob,, 15. 4. - 204 osob, 23. 4. 29 osob (odsun antifašistů), 25. 4. - 210
Ch 1 é v y :
----------,Pr
2 voly éervenobilá stáři 4 a 3 roky,3 krávy červenobílé stáři 10,7*6,3
2 telata roftni.l kozel,2 kozy,6 slepic,3 kaftany.

0_b_J_t_n_é_b_u_d_o_v_y_:
Předšli:
4 skřiné,l skřínka,5 plechových kybltl na vodu,l máselnice,2 dřevAAe
Škopky.
4 postele,5 fiidli,l pohovka.l malá skřiáka.l skřix
”5xS3S£57I IÍÍ1I7I lavice,1 vysaci hodiny a 1 křeslo.
Ku c_h_y_fij_ 1 sttil,4 židle,1 skřlftka,! lavice,1 odstředivka,1 vysaci

hó3I£ý7í

L_o z 5_i_S_5*2 postele,4 židle,1 sttll,2 nocnl stolky,1 kruhové umývač
!”SlčI"štřo3~5n.Sin£er,l kostn,í obraz/ elipsa/
2 pokoje^ skřiné,2 malé skřiůky,l stul,6 Šidil,2 dřev. kufry,1 kostn,
I”výšác!T~hodifty,l pohovka.l knihovniéka a 1 zrcadlo^lhrnec na zavař.
Podjcrovni_svétnice: 3 postele,1 skřln,1 dřev. kufr.lstiil a 2 židle.
5£I|2i”í5q.”£řmňá_řěpy,35q. brambor, 15q brambor krmných,5 kam.hrncU.

Část protokolu o převzetí majetku odsunovaného občana německé národnosti z r.1946

osob, 7. 5. - 135 osob, 29. 5. - 372 osob, 25. 6. - 383 osob, 31.7.- 309 osob, 7.8.- 3 osoby,
10. 8.- 286 osob, 24. 8.- 3 osoby, 28. 8.- 244 osob, 31.8.- 192 osob, 5.9.- 4 osoby. Dne 9. 10.
byl organizován z Muny poslední hromadný odsun z Jesenicka. Ze Zlatých Hor bylo do
konce roku 1946 odsunuto celkem 2858 obyvatel.
Odsun z Jesenicka se týkal naprosté většiny německých obyvatel. Z odsunu byly vylou¬
čeny osoby německé národnosti:
1. které byly vyňaty z opatření proti Němcům a jejichž žádosti o vynětí z tohoto opatře¬
ní nebyly dosud vyšetřujícími komisemi vyřízeny,
2. děti ze smíšených manželství (podmínkou pro ponechání takových dětí do 14 let
věku byl dobrovolný souhlas rodičů) a děti do 14 roků úplně osiřelé,
26.6.1945
Němců
Čechů
cizinců

3458
38
34

27.7.45 26.9.45 31.12.45 7.2.46
3553
144
11

3167
474
22

3195
762
20

3092
857
17

18.5.46

28.8.46

2752
1046
17

Denně bylo evidováno narození a úmrtí osob a jejich národnost.
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1352
1207
12

6.10.46
1148
1472
11

3. osoby ve věku přes 55 let německého původu anebo přestoupivší k německé národ¬
nosti z donucení podle nařízení říšského ministerstva vnitra ze dne 6. června 1941 říš.
zákona I. strana 308, které se po dobu okupace chovaly slušně a nezávadně a své děti
vychovávaly česky. Takové staré osoby mohly zůstat u svých dětí, pokud byly tyto děti
české národnosti,
4. osoby, které byly prokazatelně antifašisty, zůstaly věrny československé státní myš¬
lence a nijak se neprohřešily proti zájmům českého národa,
5. osoby, jichž bylo nezbytně třeba k nenarušenému provozu důležitých průmyslových,
obchodních a zemědělských podniků (např. elektrikáři, kováři, údržbáři, pekaři).
Ostatní osoby byly až do zahájení odsunu pracovně nasazeni v zemědělství a k veřejně
prospěšným pracím (úpravy veřejných prostranství, komunikací, budov apod.). Denní

Správní komisař
měsřaukmanříu
telefon Č. Z

/

Vistoi eprávn
•pX*T í koni** v Oukaantlo
okre* Frývaldov.
1.

a.

4,
a.
e.
7.
a.
o.

10.
ti.

ia.
13.
14,
18.
18.

17.
18.
19.
30.
31.

aa.

*4.
38.
3*.

VI.
38.
33.

ITeber Augustin
Fleber Anna
Bertin Karel
Her*lnová Varle
Herdinová Ottl
Berdlnová. Ima
Herdltt Ouetav
Hardlnerá Oerlinda
Herdln Ottnter
Herdinová Varto
Herdln Oerhaxd
Herdln Vaiter
Baalíková Axma
Baelíkervá Hilda
Felklová Traudl
re 1 klová Anna
Seliger Joeef
9ellgerová Karol.
neober Aloi*
Flecherová Adel.
Fleoherová Ha
Flecherová Anna
Flecber Hořet
Flhářovi Anna
Fieberová Via
MeHreeA Polti
Motor Hořet
neber Alfred
Motorová Krista

17.1. 88
31.10.88
4. 4.03
31. 7.33
8. 4.31
11. 7.32
13.13,38
20*4.57
1,, 9.39
2.
6.43
6. 9.43
12.11.45
36.10.84
14.4, 22
17.13.31
18.10.13
38.1. 83
21.5. 93
31.9. 00
33.10.03
38.L.31
9.4. 57
8.10.41
13.4. 27
28.9.28
29.1.20
83.1.42
10.9.38
16.U.43

v Cukoantlu dne 23.4.46

Cukaantl
Ouknantl
Coknantl
Cukanuti
Cukafcdtl
Coknantl
Ouknatl
Coknantl
Cojncatjtl
Coknantl
Cukaantl
Cukaantl
Coknantl
Cokaantl
Coknantl
Coknantl
Cukaantl
Cukaantl

čp.588
688
8*.350
350
350
350
380
350
350
250
350
350
Sp.668
686
665
665
5p.416
416

Cukaantl
Coknantl
Cukaantl
Coknantl

Cp.309
309
309
309

Coknantl

309

Coknantl
Cukaantl
Cukaantl
Coknantl
Cukaantl
Cukaantl

ip. 656

656
658
856
656
'688

Předseda HBK
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pracovní doba měla činit osm hodin za mzdu podle platných mzdových s^zeb sníženou
o 20 %.
Vztahy mezi Čechy a Němci byly v této překotné době velmi napjaté. A pokud překro¬
čily jistou míru, v takových případech byli Němci přednostně posíláni do Mikulovic na
odsun. Ze seřadiště v mikulovické Muně odjelo 44 vlaků s přibližně 42 tisíci sudetskými
Němci. Vlak míval kolem dvaceti šesti vagónů. V prvním vagóně za lokomotivou býva¬
ly umístěny doprovázející vojenské hlídky (dva důstojníci a 6 vojáků), lékař (obyčejně
německý) a potraviny pro odsunované. Do každého dalšího vagónu nastoupilo přibliž¬
ně čtyřicet osob. Složení cestujících ve vagóně bylo dle zpracovaných seznamů z místní
správní komise a dalších zúčastněných složek, včetně četnictva, armády a stanovených
komisařů. Důstojníci a vojáci podle tohoto seznamu odsunované třídili do vagónů.
Od začátku r. 1947 byli zbývající Němci odsunování podle potřeby jednotlivě. Jednalo
se většinou o osoby, které nemohly z různých důvodů být odsunuty v normálním termínu
nebo o osoby nepostradatelné v různých hospodářstvích a závodech. Odsun organizovali
příslušníci SNB za součinnosti orgánů MNV. Za MNV ve Zlatých Horách byl odpovědný
referent odsunu Josef Štefek.
Ze 3.1.1947 je dochován seznam Němců ze Zlatých Hor, kteří byli odsunuti ze seřadiště
Muny v Mikulovicích: poř. č. 22 - Vinzencia Mulner -70 let, č. 23 - Casilda Teifel - 61 let,
č. 24 - Paula Gresel - 48 let, č. 25 - Marie Seifert, č. 26 - Josef Teifel - 73 let. Dne 15. 3. 1947
byl odsunut německý lékař Dr. Josef Jordán. Ve Zlatých Horách byl tento lékař velmi ob¬
líben a byla konána podpisová akce proti jeho odsunu. Nepomohlo to. Hned za pár dnů
nato nastoupil na jeho místo český lékař Dr. Antonín Rysiek.
Podle německých pramenů (Heitmatbuch Zuckmantel) padlo při obsazování Zlatohorska {...siná dem russischen Besatzungsterror zum Opfergefallen...) Rudou armádou 12
civilních německých obyvatel. Podle téhož pramene působením českých bezpečnostních
orgánů a při odsunu (...Opfer des tschechischen Terrors und Vertreibung...) zahynulo 20
osob. V tomto seznamu je napsán i fabrikant R. Friedl, který 2. 12. 1953 zemřel ve vězení
na Borech u Plzně a jiní, kteří zemřeli později, než se konal odsun.
Ve Zlatých Horách a v okolních vesnicích zůstaly pouze neúplné německé rodiny:
Pfútznerů, Neugebauerů, Kleinů, Kunzových, Frólichových. Grunerových, Schinkeů,
Górlichových, Bayerů, Seidlových aj.
Podle seznamu z roku 1939 bylo ve Zlatých Horách 668 domů, v Rožmitále 36 a na
Skřivánkově 20 domů, tj. celkem 724 staveb
Počet všech německých obyvatel ve Zlatých Horách byl v r. 1937 - 4 473 osob, z toho
bylo 1390 mužů, 1580 žen a 1 503 děti.
Ze Zlatých Hor během 2. světové války padlo vojáků wehrmachtu.120
Nezvěstných vojáků bylo.180
Při obsazování Rudou armádou zahynulo Němců.12
V prvním tzv.„divokém“ odsunu v r. 1945 bylo odsunuto.386
Při druhém odsunu provedeném od února do prosince 1946.2472
Po r. 1947 bylo jednotlivě odsunuto asi dalších.70
Během odsunu a ve vězeních v Československu zahynulo.20
Ve Zlatých Horách zůstalo ke konci roku 1946 německých obyvatel.143
Celkem ze Zlatých Hor odešlo nebo zahynulo.3410 osob
Do součtu osob před válkou v roce 1939 schází.1070 obyvatel
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Mimo válečný pohyb a přirozený úhyn obyvatel velká část z tohoto množství odešla ze
strachu před Rudou armádou dříve, než mohly být odsunuti. Samotní vojáci, důstojníci
wehrmachtu a útvarů SS ustoupili do Německa s německou armádou.
Při odsunu bylo německým občanům ze Zlatých Hor oficiálně (zaneseno do účet¬
nictví MNV) odebráno 48 868,40 Kčs v hotovosti, různý textil, který po prodeji vynesl
117 016,20 Kčs, podle seznamu bylo odebráno ve Zlatých Horách 106 ks šicích strojů,
prodej odebraných kožichů vynesl 4 000 Kčs.
Od června 1945 byly všechny vklady a vkladní knížky ve všech peněžních ústavech
zablokovány a nemohli být nikým vybírány. V prvním zachovaném soupisu byly Sbo¬
rem národní bezpečnosti odebrány vkladní knížky všech členů rodiny Fuchsovy (Josef,
Margareta a Sigrum) - majitelů továrny na kola, s přepočtenou hodnotou 220 tisíc Kčs,
rodině Deseyve (Josef, Marie, Traudl) - generálnímu dodavateli plzeňského piva pro vý¬
chodní Sudety 1 milion 588 tisíc Kčs, rodině Kuhnových (Edeltraud a Hans) 310 tisíc Kčs,
Anně Schneiderové 19. 922 Kčs a dalším drobným vkladatelům 227 tisíc Kčs. Celkem
2 364 922 Kčs. V dalším soupise bylo nalezeno v domech po odsunutých 96 vkladních
knížek s hodnotou vkladu 1 844 317,45 Kčs. Za jednu říšskou marku bylo 10 Kčs. Neofici¬
álně zabavený majetek a hotovost se samozřejmě nikde nevedl.
Předchozí řádky by mohly představovat konečný účet za druhou světovou válku, po níž
v tomto kraji skončila německá kultura, zmlkla německá řeč. Za zločinnou válku Němci
sklidili, co zaseli. Vítězné mocnosti jím udělily trpký plod sankcí, které vyvrcholily odsu¬
nem.
Je jistě zbytečné si dnes představovat, jak by se sudetští Němci postavili před válkou
k Československé republice, kdyby jim byl býval znám jejich krvavý válečný i poválečný
osud. Dějiny ovšem kdyby neznají.
Přesto mnoho Němců si dodnes myslí, že české zdůrazňování, že to spravedlivé bylo,
jen kamufluje skutečnost a že Češi využili poválečnou situaci k vyřešení staletí trvajícího
etnického konfliktu, v němž byli skálopevně přesvědčeni, že Česko je jen a jen jejich země
a Němci jsou přistěhovalci.
Druhá věc je, zdali by po pádu komunistického systému v devadesátých letech 20. stol.,
kdyby k odsunu nedošlo, byl v této pohraniční oblasti klid.
Koncem roku 1945 již bylo ve Zlatých Horách 762 nových českých osídlenců. První
z nich už přijeli v červnu. Mezi dobrovolníky u SNB byla značná část rodáků z Huštěnovic
a protože propagovali doma dosídlení Zlatých Hor, přijelo hodně osídlenců z okolí Uher¬
ského Hradiště. Pocházeli z obcí Jalubí, Huštěnovice, ale také od Kyjova, Troubek, Litovle,
Konic, Olomouce. I zde se vyskytla řada osob, kteří měli zájem o doosídlování jen podle
proklamací. Ve skutečnosti měli větší zájem o drancování, takže SNB musela v roce 1945
zatknout několik desítek osob.
Po osvobození byla ekonomická aktivita tohoto území závislá na procesu znovuosídlení. Ten však byl zdlouhavý a původní prognózy nebyly splněny. Smutný osud devastace
a drancování poznamenal velkou měrou i Zlatohorsko. Movité hodnoty vlastně přestaly
v tomto pohraničí být majetkem. Majetek Němců podléhal konfiskaci. Na peněžnictví,
podstatnou část průmyslu a přírodních zdrojů platily od 28. října 1945 znárodňovací de¬
krety.
Politická situace ve Zlatých Horách se vyvíjela následovně. V září 1945 byly ve městě
utvořeny čtyři politické strany: první byla z iniciativy tehdejšího komisaře Evžena Záhumenského založena KSČ, pak národně socialistická, sociálně demokratická a lidová. Po1-87

Správní komisař
města <řoukmantlu
‘T&elefon č. 7

"C Í8. jedn.

//<^'/1946.

V Cukmantlu, dne 3.4.1946.

Věc: Neoprávněné provádění domovní <h
prohlídek -hlášení.
Tit.
Okresní správní komise
Frývaldov.
kístní správní komise v Cukmantlu,okres Frývaldov,prosí o
zakročení proti neoprávněnému provádění domovních prohlídek a bytů
po němcích,které Jsou soustavně prováděny členy kriminální policie
z Frývaldova.
Jako skutečné případy se uvádí:
1./ Ve dnech 20 -23 provedli členové kriminální policie z Frývaldova
pod vedením asis. Pleskotá domovní prohlídku ve sklepě v domě čís.85
nyní pod nár.spr.Aloise Říhy.Jmenovaní přijeli před večerem autem do
Cukmantlu a pod vedením 3 němců antifašistu a v přítomnosti členi
řin.stráže z Cukmantlu neohali si otevřít! sklep a odvezli tam nalezené
zazděné věci a to:
2 velké dřevěné kufry,lprotěný koš,5 kufrů cestovních,2 velké dřevěné
bedny,1 bednu vína asi 25 lahví,5 balíků vrchové kůže,l krupon podráž¬
kové kůže,2 velké krabice látek,5 kg.cukru, 5 1.nádobu sádla.
Veškeré tyto uvedené věci byly odvezeny bezfcapsání*nám doposud
neznámo kam.
Dne 3.4.1946,přijel jmenobaný krim.asis.Pleskot znovu do Cukmantlu a v doprovodu 2 němci antif.a 2 členů fin.stráže vnikli bez
vědomí USX.a vědomí nár.spr.tío hostince Fil Thammové,začali bourat
zdi a kopat ve sklepě a nalezené tam věci- 1 balík bílého lněn.plátna,
balík utgrek,různých Jiných texstilií zabavili.
Ž ádáme ,aby jmenovaný pan asis.Pleskot byl brán ku odpově¬
dnosti,neboá ani ku Jedné přehlídce si nevyžádal povolení a doprovod
člena li8X,příp. člena 8NB a s věcmi nalezenými nakládá si podle svého
uvážení.
Zákonné předpisy o domovních prohlídkách jsou doposud platné
a bez člena USX a člena 8NB nesmí býti prováděny.Jmenovaný se odvolává
ma povolení OSK.f.yslíme že sbor kriminální policie nen* ustanoven na
hledání zakopaným věcí a že má dostatek jiné a odpovědnější práce.Dále
pak vzhledem ku úspoře pohonných látek,není zapotřebí zvláštní cesty
z Frývaldova do Cukmantlu 50 km.,mobou-li to provésti právě tak odpo¬
vědné a snad spolehlivější bezpečnostní orgánové místní.
liimo uvedeného našeho hlášení provádí místní 3NB udání na
Jmenované,nebód u němců,kteří byli u uvedených domovních prohlídek
byly nalezeny některé tam zabavené věci.přísl.krim.pol.těmto darovaných
jest to docela sprostá krádež státního majetku.
"žádáme o podání zorávy jak bylo ve věci zakročeno a vydání
oprávnění zakročit! proti orgánům kteří by se znovu pokusili něco pddobného.
#

Za správnost
člep USX.
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litická situace ve městě nebyla jednoduchá. Na jedné straně sice pokračovala konsolidace
českého života, ale na druhé straně rostly rozpory mezi novými živnostníky a podnikateli
a komunistickým vedením města. Jednotlivé strany reagovaly na těžkosti tím, že odvo¬
lávaly a měnily své členy v MNV. Jablkem sváru se stala otázka přidělování konfiskátů,
milionářské daně aj.
Když se v roce 1946 slavil 1. máj, noví obyvatelé se účastnili průvodu. Ženy byly obleče¬
né ve slováckých krojích dovezených z původních vesnic jižní Moravy.
I v tomto roce byly při žních potíže s polskými zemědělci, kteří stále obhospodařova¬
li pole na zlatohorské straně hranic. Rozpory byly řešeny nejen na Okresním národním
výboru v Jeseníku, ale i na ministerstvu zemědělství. Přesto, že šlo o „bratrský" slovanský
stát, nevyvíjely se vzájemné příhraniční vztahy s Polskem příliš příznivě. Na české straně
někteří „vlastenci" vznášeli dost hlasité nároky na celé Slezsko. Současně i na polské straně
se našlo dost podobných „vlastenců", kteří měli za to, že k Polsku by správně mělo připad¬
nout Osoblažsko, Jesenicko i Javornicko. Následná nevraživost vedla mimo jiné k tomu, že
Poláci neumožňovali průjezd vlaků přes Glucholazy, čímž odřízli Jesenicko od Ostravska
a jeho uhlí. Současně se nechovali nijak přátelsky po celé délce hranice, jejíž střežení bylo
Sovětským svazem svěřeno pouze polské straně.
Problém státní hranice mezi Polskem a Československem vznikl v roce 1943, kdy bylo
rozhodnuto, že hranice Německa budou posunuty na západ k Odře a Lužické Nyse.
V polovině prosince 1943 na rozmluvách o tomto problému president Beneš v Moskvě
naznačil Molotovovi, že chce hranice s Německem co nejvíce zkrátit a z německého stá¬
tu nepožaduje žádné území, které nebylo za první republiky československým územím.
Při rozmluvě se Stalinem sice naznačil, že Kladská kotlina by snad mohla být připojena
k Československu, ale Stalin byl spíše pro připojení části Horního Slezska s Ratibořském.
V prvních měsících r. 1945 ještě vznikl spor o Těšínské Slezsko, který zcela nevyřešila ani
jaltská konference, která se konala 4. až 11. února 1945. V tomtéž měsíci vyšel v časopise
„Československé listy", vydávaném v Moskvě, článek Zdeňka Nejedlého (později minis¬
tr kultury) pod titulem Naše Kladsko, v němž autor zdůvodňoval historické souvislosti
a právo Československa na toto území.
Největší spory o poválečné hranice na Zlatohorsku vznikaly jen z lidské chamtivosti
a touhy po bohatství. Jak jedna, tak druhá strana chtěla pro sebe největší výhody a ma¬
jetek. Mnoha nedorozumění vznikala také neinformovaností nebo úmyslnou propagan¬
dou. V polském Podlesí vznikla v červnu 1945 „občanská" operační skupina KERM, kte¬
rou řídil Ing. Geppert, německý spolumajitel zbytku železáren firmy „Qwysek, Geppert
a Schenk" v Javorné. Sám bydlel v Ondřejovicích a patřil mu na Podlesí mlýn. Tento pak
šířil na polské straně zvěsti o tom, že česká armáda chce přepadnout a obsadit území od
Glucholaz po Nysu.
O situaci na hranicích počátkem června vypovídal Jindřich Rejthar:
„Bylo nás šest četníků (Alois Kočí, Jindřich Rejthar, Bohumil Gregovský, Václav Miksa,
Rudolf Fišer, Alois Kunstler), kteří jsme dostali příkaz (od npor. četnictva Klapuše) abychom
jeli do pohraničního Cukmantlu, tam obsadili hranici a pokusili se obsadit území za bývalou
hranici s Německem.
Z Přerova jsme jeli vlakem do Velkých losin a odtud pěšky do Cukmantlu. 30. 5.1945 jsme
v půl jedenácte dopoledne dorazili do města jako první čeští obyvatele a obsadili jsme vilu
čp. 614. Jen jsme se rozhlédli už jsme uvažovali co udělat, abychom splnili příkaz o obsazení
části území za hranici. Třetí den po příjezdu jsme si vzali výzbroj včetně jednoho kulome¬
tu a skupinu dobrovolníků (Motyčka, Bartoněk, St. Janyš, Lud. Hruška, Janovský a strážm.
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Sv. Vítek) a vydali jsme obsadit Neuštadt (Prudnik). Dostavili jsme se do radnice, vyhnali
odtud Němce a prohlásili, že město bude patřit pod českou správou. K večeru se však objevili
se polští vojáci. Málem došlo ke střelbě, ale po prudké diskusi jsme se rozhodil město opustit.
Poláci po nás chtěli odevzdat zbraně, ale myje neodevzdali. Druhý den ráno jsme se vrátili
do Cukmantlu.“
První týden v červnu 1945 nastaly také incidenty v Jarnultovicích. Občané z české
strany kradli odtud mléko a jiné potraviny i dobytek, nechávajíce tam kvitance v ruském
jazyku s podpisem komisaře Zlatých Hor Aloise Poteschila. Kvůli tomu do Jarnultova
přišel glucholazský starosta (fojt) Szymon Koszyk, který ujistil ještě německého starostu
Jarnultovic, že občané Zlatých Hor nemají právo ve vesnici rabovat. S ním pak navštívil
Zlaté Hory, aby si stěžoval u starosty Františka Jareše, který přislíbil nápravu. Přesto v noci
28. června bylo z české strany neznámo kým stříleno na polskou pohraniční stráž a byli
zraněni dva polští vojáci.
30. června 1945 byli z Jarnultovic vysídlení všichni Němci a 10. srpna se vysídlovalo ně¬
mecké obyvatelstvo Glucholaz a Podlesí (Schonwald). Ze všech těchto míst mnoho Němců
utíkalo na území Československa do Ondřejovic a Zlatých Hor, aby se snad v budoucnosti
mohli vrátit. Aby nedocházelo k přebíhání nežádoucích osob, byl 8. a 9. prapor 25. pěšího
]pý )í
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pluku polského vojska zesílen polskou milicí a určen pečlivěji kontrolovat hranici a těmto
přechodům zamezit.
9. července 1945 využilo nepozornosti polského pohraničního vojska 7 českosloven¬
ských četníků ze Zlatých Hor. Obsadili obecní úřad v Konrádově, kde vyhlásili, že území
až po Nysu bude patřit Československu. Druhý den však pod náporem polských vojsk
museli toto území opustit. Tato událost se obešla bez střelby.
10. července 1945, i kvůli incidentu z minulého dne v Konrádově, navštívil vedoucí
nově ustanovené polské „Milicje obyvatelskiej“ svého kolegu náčelníka SNB v Jeseníku.
V zápise ze setkání je zaznamenáno, že kontakty mezi polskými a českými pohraničními
vojsky byly dobré a navíc přátelské. Konstatovalo se, že hranice ještě nejsou stabilizované,
a kdyby se Stalin rozhodl tyto změnit, obě strany by se podřídily a ani jedna strana by je
nebránila. V tomtéž zápise je poznamenáno, že polská pohraniční armáda je dobře ozbro¬
jena, uniformovaná, stáří vojáků od 19 do 35 let, kteří by už nejraději byli doma.
Českou příhraniční oblast Jesenicka opustila 25. července část 1. tankové brigády veli¬
tele podplukovníka Janka a vystřídali ji vojáci 13. pěchotního pluku, kteří se umístili v Ja¬
vorníku, v Žulové, ve Vidnavě a také ve Zlatých Horách, kde byli ubytováni v sanatoriu.
Už v září a říjnu 1945 se dále prohlubovaly problémy se sklizní zemědělských produk¬
tů. Část českých rolníků měla svá pole pronajata na polské straně a polští zemědělci měli
pronajatá pole na české straně. 19. října komisař z Ondřejovic František Prokša přišel tuto
situaci řešit s přednostou v Nyse. Domluvili se a úrodu na obou stranách sklidili podle
ještě starých smluv o nájmu polí.
V listopadu 1945 mezi novým polským obyvatelstvem se rozšířily další tendenční infor¬
mace o tom, že československé vojsko chce dobýt část polského území. 11. listopadu pak
na shromáždění polských starostů nyského kraje byla přijata úmluva o zákazu vydávaní
propustek na českou stranu, zesílily se hraniční hlídky a pod Biskupskou kupou, v Jarnultovicích se dokonce k obraně začaly kopat zákopy. Všechny informace byly nepravdivé.
Už od července 1945 přecházely hranice organizované polské bandy zlodějů dobytka
obzvláště do Mikulovic a Ondřejovic. Česká strana sice poprosila o pomoc polské pohra¬
niční vojsko, ale sluchu se ji nedostalo. Nezbylo, než důkladněji hlídat hranice vlastními
silami, které se skládaly z příslušníků SNB a finanční stráže. Jednu bandu zlodějů zatkli
v noci z 15. na 16. května 1946. V jednu hodinu po půlnoci překročila hranice do Čes¬
koslovenska skupina několika mužů. Po třiceti minutách se na stejném místě vraceli se
dvěma voly a třemi kravami. Po výzvě českých pohraničníků (Kahánek Gereš), zloději do¬
bytka začali střílet. Čeští pohraničníci opětovali střelbu a usmrtili jednoho obyvatele Nysy
s legitimací na jméno Josef Weicgroch, který za války pracoval na statku v Českém Brodě
a dobře znal hraniční poměry a přechody. Byl pochován na mikulovickém hřbitově. Přes¬
to Zlaté Hory byly nadále sužovány loupeživými nájezdy dobrodruhů z polské strany hra¬
nic. Odtamtud přijíždělo mnoho koňských povozů, které projížděly krajinou, kde mohly
vše ukradly a odvážely i ukradený nábytek a jiné vzácnosti. Neštítili se i zabíjet. Krádeže
dobytka se nejčastěji odehrávaly mezi 15. a 20 dnem v měsíci. V tomto období docházelo
totiž v Polsku k vykupování zemědělské produkce a dobytka pro potřeby zásobování. Od
konce války do podzimu 1946 bylo ve Zlatých Horách takovým způsobem ukradeno přes
sto padesát kusů dobytka.
24. ledna 1946 se dokončoval transfer německého obyvatelstva z Glucholaz, z Nového
Svietowa, Slavniowic, Burgrabic a jiných vesnic. V té době zase přeběhlo hodně němec¬
kých obyvatel na československé území. V Arnultovicích a Konrádově nastaly nepokoje
vysídlovaných, které musela násilím řešit polská milice.
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Po červnových volbách 1946 se 18. srpna sešla první ustavující schůze nově utvořeného
národního výboru. První MNV ve Zlatých Horách měl 30 členů, předsedou se stal Evžen
Záhumenský. Poslanci složili slib do jeho rukou. V desetičlenné radě byly strany zastoupe¬
ny takto: KSČ 5 osob, lidová strana 1, soc. demokracie 2 a národně socialistická 2 členy.
Po celý měsíc srpen téhož roku byla ve městě komise z okresu, která měla za úkol od¬
hadnou majetek po odsunutých Němcích. Noví majitelé nábytku a jiného movitého mate¬
riálu museli za něj buď zaplatit v hotovosti, nebo ve splátkách podle možností.
13. září 1946 přibyli do Zlatých Hor noví strážci hranic a jejich velitelem byl Josef Kou¬
dela. Útvar se ubytoval v domě č. 33 a spolupracoval s finanční stráží v ostraze hranic.
V tomto roce k doosídlování pohraničí přijelo hodně nových obyvatel z Horní Oravy, od
Čadce, Sabinova a také moravského Slovácká.
11. 10. téhož roku byla stávka v tehdejším závodě Slezském kamenoprůmyslu. Zvole¬
ný mluvčí dělníků Jaroslav Vodička žádal znárodnění a odstranění vedoucího Jaroslava
Michla, který se stavěl proti znárodňování.
Koncem roku 1946 bylo evidováno ve Zlatých Horách už jen 143 osob německé národ¬
nosti, dva Švýcaři, dva Holanďané a jeden bezdomovec. Nových českých a slovenských
osídlenců bylo 1696.
Historie volyňských Čechů
V 2. polovině 19. stol. (1868) ruský car Alexandr II. požádal rakouského císaře Fran¬
tiška Josefa I. o pomoc při osídlování Ukrajiny a hlavně o to, aby zemědělci z Čech přišli
naučit ukrajinské zemědělce lépe obdělávat půdu. Rakouský císař mu vyšel vstříc a postu¬
pem času se z Čech a Moravy do Ukrajiny, do Volyňské gubernie, (na severovýchod od
Lvova, na západ od Kijeva) poblíž Rovna (Michalovka, Bludov, Moštěnice), Dubna (Mlynov, Nová Mirohošť, Štraklov), Žitomíru (Vinohrady, Malinovka, Česká kolonie), kolem
Lucka (Stromovka, Malin, Lipiny), přišli čeští zemědělci. Vznikla česká menšina v počtu
přes 60 tisíc obyvatel, kteří plně splnili to, proč se přistěhovali a Ukrajina se před druhou
světovou válkou mohla nazývat obilnicí Evropy. Po I. světové válce byla Volyň rozdělena
mezi Rusko a Polsko, v září 1939 pak podle smlouvy o neutočení s Hitlerem Rusové obsa¬
dili i východní část Polska a s ní celou Volyň.
Během 2. svět. války generál Svoboda při vytváření československé armády v Sovětském
svazu povolal volyňské Čechy do zbraně a přes Duklu se skoro 10 tisíc vojáků dostalo
v rámci 1. československého armádního sboru do Československa. Tito vojáci pak zůstali
v Československu a v r. 1946 se rozhodlo, že za nimi přijdou jejich příbuzní a rodiny.
Pan Alexandr Veniger vypráví:
„Na podzim roku 1946 přišla nějaká česká delegace a dělala agitaci k návratu do naší
původní vlasti. Ale pak dlouho se nic nedělo. My jsme málem zapomněli, ze se máme někam
stěhovat, ale v únoru 1947 přišla smíšená rusko-česká delegace a ta hned nařizovala, kdo se
má sbalit a stěhovat do Československa. Zanedlouho přišla odhadní komise, která odhadla
nemovitý majetek, který jsme měli v plné hodnotě dostat v Československu. Koncem března
jsme dobytek a všechny ostatní věci včetně peřin naložili na vlak a jeli. Já jsem si z Ukrajiny
dovezl dva koně a krávu, ale někdo dokonce víc, třeba můj jmenovec Václav Veniger si mimo
jiné dovezl šest prasnic. Ty mu stejně potom zabavili ondřejovičtí financi a udělali si pořád¬
nou zabijačku. “
„V které oblasti a jaké množství Čechů žilo na Ukrajině?'1
„Žili jsme kolem Lvova. Hlavní vlna českých přistěhovalců směřovala do Ruska v šede¬
sátých létech 19. stol. Carská vláda obzvláště vítala nové přistěhovalce z Čech, protože měli
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pověst dobrých hospodářů. Proto je lákala na levné pozemky a povedlo sejí to. Naše vesnice
se jmenovala Hlinsko a další kolem se nazývaly Pocůrkov, Ubarov, Omelanština, Dorostaj.
Já si myslím, ze Čechů v okolí Lvova žilo víc než dvacet tisíc. Většinou jsme doma mluvili
česky. Dokud jsme patřili Polsku, bylo volněji, ale když Lvov v roce 1939 obsadili Rusové, už
to nebylo s tou svobodou jednoduché. Já sám jsem musel nastoupit na pět let do armády na
Sibiřč
Seznam
usídlených reemigrantů volyňských Čechů v Cukmantlu
poř.č. Příjmení a jméno

1.

2.

3.

4.

Dat.a místo nar.

Bydliště -povolání

DUFEK
Alexander

5.2.1885, Volkov
Volyně, SSSR

Cukmantl ěp. 423
rolník

DUFKOVÁ
Marie

5.1.1908, Kneruty
Volyně, SSSR

manželka

CEJTCHAML
Vladimír

10.4.1906,Hlinsk
Volyně, SSSR

Cukmantl čp. 293
rolník

CAJTCHAMLOVÁ
Marie

10.2.1903, Hlinsk
Volyně, SSSR

manželka

Počet členů rodiny

syn Josef Dufek,
nar. 19.3.1930
Ferma, SSSR

syn Rostislav
Cajtchanl, nar.
19.2.1936
Hlinsk, SSSR

„Polepšili jste si, že jste přijeli do Československa?"
„Když si to dnes dávám dohromady, myslím, že ani moc ne. Tady jsme po sedmačty¬
řicátém roce prožili těžké chvíle bojů o prostor k životu, o svá pole. Kdo na Ukrajině měl
deset hektarů polí, tak byl bohatý a nikdo se o něj nestaral. Půda tam byla velmi úrodná.
Tady jsme sice dostali chudší pole, ale statky a nemovitosti byly lepší, než jaké jsme nechali
v Ukrajině. Avšak brzy nám je při zakládání jednotných zemědělských družstev vzali. A ještě
nás zdejší VB i financi, kteří nalezli hned po únorových událostech do KSČ, považovali za
druhořadé občany. Dokonce nás označovali jako kulaky, jen aby dostali náš majetek."
“Nemáte náhodou přídělovou listinu na vaše hospodářství?'1
„Bohužel jednou jsem ji musel kvůli jakémusi vyřizování poslat do Prahy a už se mi nikdy
nevrátila. “
Asi dva a půl tisíce těchto reemigrantů se usadilo zejména ve vysídlených oblastech
Sudet na severní Moravě a ve Slezsku. Zanedlouho byl však proud přesídlenců z Ukraji¬
ny zastaven sovětskými politickými zájmy. V Ondřejovicích se usadily rodiny Alexandra
a Václava Venigera, Kostka s Kostkovou - Říhovou, Jan a Josef Niče, Vladimír Břečka, Jo¬
sef Přibyl a další.
Do Československa reemigrovalo skoro 10 tisíc rodin, tj. 38 tisíc volyňských repatriantů.
Poznamenejme na okraj, že v roce 1991 až 1993 se tato reemigrace rozšířila o dalších asi
1800 obyvatel, kteří se vrátili z Malé Zubovčiny, Malinovky a z jiných oblastí postižených
katastrofou černobylské jaderné elektrárny. Usadili se kolem Ralska v Čechách. Avšak čes¬
ká vláda se k nim v podstatě zachovala stejně neslaně nemastně, jako k jejich předchůd¬
cům v letech 1947 až 1950. Mnohým ani po deseti létech nedala české občanství.
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Oravsko - polští Slováci
Ze Slovenska do Zlatých Hor, Ondřej ovic a Dolního Údolí se v roce 1946 a 1947 přistě¬
hovalo i několik rodin oravsko - polských Slováků: Albín Bartkowiak, Josef Siarka, rodina
Kupčíkových, J. Vojčák, Vendelín Gogolák, Balčirák, "Josef Zondlák, rod. Palušákových,
Zubřických, Litviakových, Kempackých... Pocházeli z oravsko - polského pomezí, kde se
hranice často pohybovaly na jednu nebo druhou stranu. Ve vesnicích Podsarnie, Podwilk,
Lipnica, Podskle a v jiných kolem Trstené se v roce 1946 na velkých plakátech oznamova¬
lo, že v sudetském pohraničí bude po odsunu Němců mnoho majetku a domků volných.
Z mnoha vícečlenných rodin se ti starší a nejstarší synové rozhodli přijet do Sudet, a tím
odlehčit obživu rodiny, která zůstala doma.
Další rodiny přicházely z východního Slovenska z vesnice Tichý potok v okrese Sabinov: Jan Hromják, Štefan Hromják, Petr Hromják, Jan Holub, Štefan Lazor, Jan Holub,
Jan Planý, Michal Klembara. Další byli z Michalovců: Michal Rej nič, rodiny Balických
a Fedákových.

Reemigranti z Maďarska
Další reemigranti přicházeli z území Podunají po válce předaného Maďarsku.
Seznam
usídlených reemigrantů Slováků z Maďarska v Cukmantlu
poř.č. Příjmení a jméno

1.

2.

3.

ČERŇ ATO VIČ
Gustav

Dat.a místo nar.
11.8.1916
Nadrvurka
Maďarsko

ČERNATOVIČOVÁ 10.8.1916
Marie
Čiv, Maďarsko

Cukmantl - rolník
Skřivánkov
čp. 22

Cukmantl - rolník
Skřivánkov
čp. 10

6.1.1902
Lučina, Maďarsko

BAČOVÁ
Zuzana

20.4.1905
Lučina, Maďarsko

manželka

MACÁKOVÁ
Marie

6.1.1902
Lučina, Maďarsko

tchýné

6.

KOLÁR
Štefan

28.5.1916
Lučina, Maďarsko

7.

KOLÁŘOVÁ
Marie

9.1.1912
Lučina, Maďarsko

manželka

8.

KACÍREK
Štefan

25.8.1920
Kostela, Maďarsko

Cukmantl - rolník
Skřivánkov
čp. 5

9.

KACÍRKOVÁ
Pavlína

14.5.1891
Čiv, Maďarsko

matka

5.

10. KACÍRKOVÁ
Margita

9.7.1928
Čiv, Maďarsko
V Cukmantlu 9.10.1947

Počet členů rodiny
Gustav, 9.12.1941
Ludvík,16.1.1943
Štefan, 27.4.1945

manželka

BAČA
Jan

4.
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Cukmantl - rolník
Skřivánkov
čp. 6

Cukmantl - dělnice
Skřivánkov
čp. 18
předseda MNV

Štefan, 22.3.1939
Helena, 20.4.1932
Růžena,22.4.1937
Jiřina,18.6.1940

Kežmarok

Irena, 30.1.1938
Malvína, 30.1.193
Marie, 12.2.1942
Pavel, 14.8.1946

Kežmarok

Osídlenci z Rumunska
Na konci roku 1946 a v letech do roku 1953 do tohoto kraje přišla větší vlna pracov¬
ních sil. Byli to slovenští reemigranti z Rumunska. Ti původně pocházeli z chudého kraje
kolem slovenské řeky Hornád nebo kolem řeky Turiec i odjinud. Protože doma na Slo¬
vensku nemohli najít práci, odstěhovali se ještě před první světovou válkou za obživou
do rumunského Sedmihradska, kde kolem města Oradei a Aliesdti (čti Iliešt) postupem
času vznikla skoro čtyřiceti tisícová slovenská národnostní menšina. Někteří starší pamět¬
níci tvrdí, že se do Rumunska přistěhovali do již existující slovenské menšiny, která prý
byla vytvořena podstatně dříve (asi v polovině 19. stol.) než před první světovou válkou.
Tam sice získali práci, ale v bídných rumunských poměrech si nijak podstatně nepolepšili.
Když je československá vláda (Julius Ďuriš, ministr zemědělství) v roce 1946 přemlouvala
k návratu do jejich bývalé vlasti a dokonce slibovala po odsunutých Němcích nejen dom¬
ky a půdu, ale i bohatství, nechali se přesvědčit. V Rumunsku většinou pod cenou prodali
svůj majetek i nemovitosti. Zbytek majetku, který si mohli vzít sebou, odvážely nákladní
vozy na nádraží do Oradei, kde se naložil na vlak. Kolem devíti tisíc osob (podle výstavy
PhDr. Heleny Noskové Století Slováků v českých zemích) se od r. 1946 do r. 1949 vlakem
vypravilo hledat nový domov v Československu. Přijížděli do neosídlených pohraničních
oblastí v severních nebo západních Čechách a na severní Moravu. Do Zlatých Hor, Ondřejovic, Rejvízu přijelo několik rodin Moků, Harazinů, Koryťáků, Harenčáků, Faturů,
Kadleců, Paluchů a jiní.
V Rumunsku žili ve vesnicích Bojaná Hutá, Nová Hutá, Stará Hutá, Bystrá, Gemenčička, Židárna - Vale Tirna, Sipláh - Boromlat a v dalších vesnicích v podhůří sedmihradské¬
ho Rudohoří.
Další vlna repatriace rumunských Slováků trvala do r. 1955 a nebyla větší než dva tisíce
osob. Ještě v letech 1963 až 1968 se však přistěhovávaly rodiny Koritarů, Korytarů a jiné
z rumunských vesnic Sinteu, (čti Šinteu) Bystré a Nové Huty, poblíž Oradei.
Jaké okolnosti je sem přivedly vysvítá z rozhovoru s Josefem Kadlecem, bývalým oby¬
vatelem Rejvízu, který přijel do republiky v roce 1947.
„Odkud, Josefe pocházíte?"
„Můj otec se ještě narodil na východním Slovensku, někde u řeky Hornádu, ale tam prý
za Rakouska - Uherska nebyla práce, a tak se vydal, jako mnoho jiných, za prací do světa. Já
jsem se narodil v rumunském Sedmihradsku. Je to u okresního města Iliešti, ve vesnici, která
se nazývá Nová Hutá. Jeden z bratrů žil v nedaleké osadě Bystrá. Můj otec tam časem získal
malé hospodářství, ale více jsme dřeli na panském/'
„Kdy a proč jste z Rumunska odešli?"
„My jsme se vlastně z Rumunska ani odejít nesnažili, ale po válce přijeli nějací česko¬
slovenští „státní zaměstnanci“, kteří nám vysvětlili, že se musíme vrátit do své vlasti, do
Československa, protože si to doba vyžaduje a protože se tak oba lidově demokratické státy
domluvily. Slibovali také, že po odsunutých Němcích zůstalo mnoho bohatství, statky a pole,
které budeme moci obhospodařovat. Já jsem dokonce v té době byl vojákem rumunské armá¬
dy a musel se svléknout z uniformy, abych mohl odjet sem. Za několik dnů jsme pak nasedli
na vlak, skoro bez zavazadel, a jeli. Do Šumperka, kam přijel náš vlak, nás přijelo asi 800
osob. Většinou to byly rodiny s dětmi nebo celé příbuzenstvo. Už na nádraží nás rozdělili na
různá místa v kraji šumperském a bruntálském. Celé moje příbuzenstvo bylo posláno někam
k Bruntálu, myslím do Nových Dvorů, ale nám se tam vůbec nelíbilo a sami jsme si vyhledali
Rejvíz. Sem jsme přijeli v srpnu 1947.“
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„Jaké tady panovaly poměry?“
„Co ti mám povídat. Kdybychom trochu tušili, jaké to tady je, ani bychom se z Rumun¬
ska nepohnuli. Když nás v Rumunsku přemlouvali k návratu, říkali, že si s sebou nic nemu¬
síme brát, že tady je po odsunutých Němcích všeho dost, slibovali hory doly, ale když jsme
vystoupili v Šumperku z vlaku, promluvil k nám, jmenoval se myslím Julius Ďuriš (ministr
zemědělství od r. 1945 do 1951) a řekl: -Nemůžeme vám dát nic jiného, než práci-, zahráli
nám naši „drahou'‘ československou hymnu a bylo to. V ten moment se nám rozplynul sen
o bohatství po Němcích a my jsme přes měsíc museli hledat kam hlavu složit. Ještě že bylo
trochu teplo. Když jsme projeli půl okresu a přišli na Rejvíz, lepší domy už byly obsazeny,
pole obdělaná a tak jsme si z mnoha neobydlených domů vybrali, ve kterém chceme bydlet
a dostali jsme práci jako dřevorubci. Kraj bez spojení se světem, do Frývaldova jsme museli
chodit pěšky, abychom nakoupili. Velmi málo zásobovaný špinavý obchod, hospody prázdné
a vzájemně neznámí lidé. Němci, Slováci, Rumuni, Češi, dokonce jeden Jugoslávec a jedna
Ruska a všichni chtěli pro sebe to nejlepší. “
„A nyní, Josefe, po tolika letech, nezastesklo se vám někdy po Rumunsku?"
„Nemělo proč. Brzy jsme si zvykli. My jsme tam žili chuději než potom tady, a tak nebylo
nač vzpomínat, natož si stýskat. “
Anna Koritarová se narodila v roce 1937 ve vesnici Sinteu, asi padesát kilometrů od
Oradei v Rumunsku. Do Československa se přistěhovala v roce 1963. Předkládám její od¬
povědi:
„Proč jste se rozhodli přijet do Československa a zda-li vás někdo z českých úředních
míst přemlouval k návratu?"
„Kolem roku 1960 jsme měli několik návštěv z Československa, ale byli to naši příbuzní.
Ti nám podrobně vylíčili poměry v Čechách a protože v Rumunsku jsme ještě v roce 1963 ne¬
měli ani zavedenou elektriku, natož rádio nebo televizi, či telefon, rozhodování nebylo těžké.
Já sama jsem do školy chodila teprve od deseti let, protože nebyli učitelé. Až později do naší
dědiny přišel učitel z Nadlaku (ze vzdálenosti asi 90 km), kde bylo hodně Slováků, a učili
jsme se slovenský. Doma v rodinách jsme mluvili jen slovenský, rumunský uměl jenom můj
manžel, protože byl na vojně, kde se rumunský naučit musel. Vždyť ještě v roce 1963 v širo¬
kém okolí, až skoro po Oradeu, neměl nikdo osobní automobil. Na autobusovou zastávku
jsme museli chodit pěšky dvacet pět kilometrů do Aliesdti. "
„Můžete odhadnout kolik obyvatel žilo ve vaší vesnici a v okolních?"
„V naší vesnici žilo kolem čtyři sta obyvatel a v těch ostatních asi v každé přibližně stejné
množství. Já znám více než deset okolních vesnic, kde se mluvilo jen slovenský. Domky byly
rozesety po krajině, cesty jen polní."
„A kde jste byli zaměstnaní? Byly tam nějaké továrny?"
„Jediná továrnička byla sklárna v Bystré, ale tam chodili do práce jen zaučení zaměst¬
nanci a bylo jich málo. Muži z naší vesnice převážně pracovali jako lesní dělníci a ženy byly
v domácnosti, hlavně na poli. Pole nás živilo, ale že by to bylo dobré živobytí, to se říct nedá.
Sama lopota."
„Když jste si vyřizovali doklady k odjezdu do Československa, nebylo to složité? Chtěli
vás rumunští úředníci pustit?"
„My jsme kvůli tomu museli žádat o papíry dvakrát. Poprvé nás zcela odmítli, ale podru¬
hé nám odjezd povolili. Manžel si také hned vyřídil odepsání z rumunského občanství, takže
když jsme přijeli do Československa, hned jsme dostali československé občanství."
„Co jste udělali s domem a majetkem v Rumunsku?"
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„Tam ještě dodnes (rok 2001) žije můj i manželův otec a moje matka. Jen krávu a pole
jsme prodali. Všechno ostatní jsme nechali jim, vzali své osobní věci a nasedli na vlak. Letos
se za nimi pojedu podívat. “
„Kde se váš otec narodil? A víte z které slovenské vesnice pochází?"
„Můj otec i můj děda se narodili v Rumunsku. Prý tam přijeli už dávno.“
„Vidíte nějaký rozdíl mezi Českem a Rumunskem?"
„Podstatný. Tady se totiž žije. Všichni mladí lidé s českou nebo slovenskou národností
z Rumunska se stěhují na Slovensko nebo do Čech. Zůstávají tam jen ti staří. Nikdy v životě
bych se v Rumunsku nezmohla na takový dům, který mám tady. O životní úrovni ani ne¬
mluvím. Zlaté Československo. “
Ještě v osmdesátých letech do Československa přijížděli z Rumunska za svými příbuz¬
nými noví reemigranti, rodiny Koriťáků a Koritarů, kteří zůstávali zde jako občané bez
státní příslušnosti. Někteří z nich přijeli dokonce jen jako turisté ke svým příbuzným
a zůstali zde natrvalo. Z jejich vypravování jsem usoudil, že ani rumunská, ani českoslo¬
venská vláda této pozdní reemigraci nepřála. Jejich průkaz totožnosti byl zelený a ač to
byli původně Slováci, průkaz se nazýval Povolení pobytu pro cizí státní příslušníky. Ně¬
kteří ho měli do r. 2002.
V rámci repatriace v letech 1947 - 1949 se vrátilo z rumunského Banátu (z Gerniku,
sv. Heleny, Velkého Peregu, Klopedie aj.) také kolem 5000 rumunských Čechů.
Jak je zřejmé z předchozích zápisů, byl poválečný vývoj Zlatých Hor trochu složitý
a neméně rozmanitý, tak jako u ostatních pohraničních měst.
Mnozí z těch, kteří přišli po roce 1945 z nejrůznějších důvodů osídlovat pohraničí,
slavnostně dostávali dekrety na přidělenou půdu i s domkem nebo statkem. Připomeňme
si, co bylo zapsáno v záhlaví přídělové listiny:
„V roce osvobození Československé republiky vyšla vláda Národní fronty okamžitě vstříc
volání českých a slovenských rolníků a bezzemků po důsledném uskutečnění nové pozemkové
reformy a po očistě české a slovenské půdy od Němců, Maďarů a zrádců. Vedena snahou vžiti
jednou provždy českou a slovenskou půdu z rukou cizáků a dát ji do rukou českého a sloven¬
ského rolnictva i bezzemků - odčinit Bílou horu a učinit z českého a slovenského pohraničí
pevnou hradbu obrany hranic státu - vláda republiky se usnesla na konfiskaci a urychleném
rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů a zrádců. President republiky podepsal
dne 21. června 1945 dekret č. 12 Sb. o konfiskacia urychleném rozdělení a dne 20. července
1945 dekret č. 28 Sb. o osídlení německého, maďarského i zrádcovského pozemkového ma¬
jetku. Prováděje tuto historickou národní očistu české a slovenské půdy, přiděluje ministr
zemědělství dnem. oprávněným uchazečům o příděl půdy v osidlovacím řízení
.usedlost čp. v obci.okres.do vlastnictví
v rozsahu a za podmínek uvedených v prohlášení, jež tvoří součást této listiny. Je povinností
nových českých a slovenských nabyvatelů půdy, osvobozené silou zbraní Rudé armády a od¬
bojem českého a slovenského lidu, aby tuto národní půdu již navždy udrželi, uhájili ji proti
všem nepřátelům a hospodařili na ni vzorně ku prospěchu českého a slovenského národa
a Československé republiky. “
Bohužel poslední větu dekretu sami vládní ideologičtí činitelé porušili tím, že zane¬
dlouho provedli násilnou kolektivizaci. Je také zajímavé, že v tomto zápisu s přibližně sto
dvaceti slovy je dvanáctkrát uvedena tří slovná alternativa spojení slov českého a sloven¬
ského národa a třikrát tříslovné spojení Němců, Maďarů a zrádců, tj. skoro celá polovina
textu je plná bombastických slov.
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V područí socialismu
V roce 1946 českého obyvatelstva přibývalo, a tím i těžkosti s řízením národnostně a po¬
liticky různorodé obce. Společenství obchodníků brojilo proti zavedení družstevní prodej¬
ny Budoucnost ve městě. Rostly rozpory mezi soukromými podnikateli a komunistickým
vedením města. Jednotlivé strany reagovaly na těžkosti tím, že často odvolávaly a měnily
své členy v MNV. Tak 24. listopadu 1946 byl telegramem jmenován tehdejší předseda
vlády Klement Gottwald za čestného občana Zlatých Hor, ale občanství bylo pak změ¬
něno pouze na čestný diplom. Následky
sucha v roce 1947 se projevily i ve Zlatých
Horách. Situace ve městě byla zlá, plnění
státních dodávek bylo jen třicetiprocentní.
Zlatohorský MNV měl v r. 1948 naléhavě
řešit přidělování konfiskátů do vlastnictví.
Občanům, kteří se chtěli vrátit do svých
původních domovů, vzít sebou konfiskát
nepovolovali. Dokonce ani strážmistrovi
Miroslavu Samalovi, který odcházel ze
služeb SNB do Brna a 6. 9. 1948 žádal
o povolení převozu nábytku, rada MNV
devíti hlasy z desíti nedovolila nábytek
odvézt. Přednosta nádraží ČSD Miroslav
Hloch byl, kvůli nábytku odvezeného
v r. 1948 potají do Přerova, stíhán bezpeč¬
ností. První povolení svobodně nakládat
s majetkem odebraným Němcům bylo až
v padesátém roce.
Při počešťování německých názvů obcí
a měst se diskutovalo také o novém názvu
města a padly návrhy Suchomlaty, Pod¬
hůří a jiné. Rada města však podala zem¬
ským úřadům dvě varianty českého názvu
=r
.jSMOi-íflS T*
pro Cukmantl, z nichž Zlaté Hory byly
Původní ulička od radnice ke kostelu
schváleny. Nový název se poprvé objevuje
v zápisech rady 3. září 1949. Nové názvy dostaly i ostatní obce v celém pohraničí.
25. únor 1948 - den převzetí moci komunisty, se ve zlatohorské kronice města nijak
neobjevuje. Jeho následky se však měly brzy stát výchozím jednáním pro další desítky
let. Ekonomické problémy doplňovaly stále více narůstající rozpory mezi politickými
stranami. Únorové události využila KSČ k uchopení moci ve státě a k nastolení totalit¬
ní vlády. Došlo k faktické likvidací jejich partnerů v Národní frontě. K tomu posloužily
komunistům tzv. akční výbory, jež přistupovaly k „očistění od reakčních živlu' odstraňo¬
váním nepoddajných nekomunistických zástupců z národních výborů a ze společenských
organizací.
Ve Zlatých Horách 29. února 1948, po předchozích rozepřích Národní fronty se stra¬
nou národně socialistickou, která byla z vedení obce vyloučena, se v hotelu Praděd konala
schůze a byl navržen nový MNV; za KSČ 15 členů: M. Hradil, J. Vybíral, V. Sedláčková,
J. Máčal, P. Dlapa, A. Kalista, J. Januška, A. Rozumný, J. Tomaštík, L. Strupek, V. Švidrnoch, M. Holas, V. Vávra a S. Vítek; za sociální demokraty 5 členů: A. Závada, A. Hruška,
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J. Hajtmar, J. Stejskal a Z. Fukala; za akční výbor NF: K. Molad, A. Kunovjanek, V. Mikeš,
J. Cenclík, R. Kuba a Z. Kolář. Schůzi zahájil předseda akčního výboru NF Karel Neu¬
man. Předsedou MNV se stal Metoděj Hradil, 1. tajemníkem A. Závada a 2. tajemníkem
J. Venclík.

Rozsah znárodnění otevíral cestu k další sovětizaci země. Zahájením dvouletky (19471948) se spojovaly mnohé perspektivní tendence s negativními dopady totalizujících tla¬
ků. Život v zemi i její hospodářství se neuvěřitelnou rychlostí od základu změnily. Podle
sovětského vzoru se republika propadala do stále nižších pater Evropy a světa.
Chronologický úsek, který tragicky začal únorem 1948, trval do poloviny 60. let. Vy¬
značoval se administrativně direktivním systémem řízení v chodu hospodářství i přímými
zásahy sovětských orgánů.
Rok 1948 přinesl zásadní změny v majetkových vztazích. Znárodněním velkých prů¬
myslových podniků byl položen základ socialistického hospodářství. Z předválečných
podniků pokračovala ve Zlatých Horách v činnosti textilka (Moravolen), závod Velamos výroba součástek do kol, pila a kamenoprůmysl. Následovalo však i znárodnění drobných
živnosti, provozoven atd. bez výjimky.
Ještě v roce 1949 MNV řešil přidělování konfiskovaných domů do vlastnictví. V in¬
formační brožuře Jesenicko z tohoto roku je napsáno: „...Jsme na rozhraní dvou údobí
vývoje našeho pohraničí a ne bez hrdosti hodnotíme dosavadní vývoj. Končíme posledním
aktem - předáváním rodinných domků do vlastnictví - s obdobím prozatímnosti a dáváme
každému poctivému občanu, žijícímu v našem prostředí, možnosti žiti lépea účelněji. Jsme
hrdí na obrovské dílo odsunu německých zrádců a osídlení novým, zdravým slovanským
obyvatelstvem ze všech končin republiky. To, co stále slibovala vláda od května 1945 až do
února 1948 pracujícím, tj. příděl rodinných domků do vlastnictví, se nyní stává skutečnosti.
Konečně pracující lid ví, kdy a zač tyto rodinné domky obdrží. Vaše přání bylo splněno.
Získali jste natrvalo pro sebe vlastní rodinný domek..."
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Neméně naléhavě se řešily problémy s dodávkami potravin, dopravou a zemědělskou
výrobou. 6. února 1949 byly okresním NV v Jeseníku předepsané pro Zlaté Hory tyto
kontingenty:
chlebové obilí - 800 q, ječmen - 205 q, oves - 680 q, olejnatiny - 22 q,
rané brambory - 120 q, polorané brambory - 140 q, pozdní brambory - 342 q, průmyslové
brambory - 275 q, luštěniny - 9 q, sláma - 76 q, seno - 120 q, hovězí maso - 46 652 kg,
vepřové maso - 25 110 kg.
Toto množství dodávek rada města rozepsala soukromým zemědělcům. Na podzim
téhož roku však byla dodaná jen necelá polovina všeho a do konce roku nebyla naděje
dodávky splnit.
Zásadní změny v majetkových vztazích, znárodnění, administrativně direktivní systém
a vševládnoucí KSČ některým lidem nebylo po chuti. Nelze se tedy divit, že nesouhlasné
projevy se někdy objevovaly i u soudu:
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ŠteinbrenneTovou,
ie
ve Zlatých Horách blíže nezjištěného dne v r« 1949 na chodbě do¬
mu čp,680 v přítomnosti Ludmily Navrátilové a Břetislava Smáčky,
úm/ jednou zpívala na záchodě hymnu pracujících „Internacionálu** a když vyšla ze záchodu ven, řekla:
„takové písničky se zpívají jen na záchodě**.
čímž se dopustila
d*/ přečinu pobuřování proti republice podle §u 3A. z.*
231/48 Sb.,
a
2*/
DuSana
Steinbrennera ,
že
b./ před více lidmi výslovně schvaloval přečin a pro¬
jevoval s ním souhlas,
čímž se dopustil
b./ pře5inu schvalování trestného Činu podle §u 34/1
písm.a./ z«č. 231/48 Sb.,
Jeseník, dne 3.*ervna 1950.
Správce úře£u í

Doklad je upraven a zestručněn, citace ponechána (z archivu Milana Rejthara)
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V r. 1949 ve Zlatých Horách přešly všechny obchody do státní správy pod názvem
Družstvo Jednota a Pramen, byl utvořen komunální bytový podnik, hotelový a restaurační
komunální podnik. Sdružený komunální podnik soustřeďoval všechny živnosti a řemesla.
Zvyšoval se však rozsah zemědělské půdy, kterou po prvních nezdarech rolníci opouštěli.
JZD se sice snažilo tuto půdu využít, ale nestačilo ji obhospodařovat. IX. sjezd KSČ, kte¬
rý vyhlásil akci „Přechod vesnice k socialismu1- k zakládaní JZD, jen stěží mohl ovlivnit
práci rolníků v terénu. Tímto vyhlášením však podrazil snahu zbývajících soukromých
zemědělců, kterým byl znemožněno samostatně hospodařit. Velké těžkosti nastaly při
další násilných náborech těchto soukromých zemědělců do JZD. Ve Zlatých Horách se
založila STS (Strojní traktorová stanice), koupil se první traktor, jehož traktoristou se stal
Jindřich Motl. V první fázi se do JZD přihlásilo 20 zemědělců a zvolili prvního předsedu
Josefa Venclíka. I když se stav členů družstva podstatně zvýšil, výrobní úkoly se neplnily.
Průměrný výdělek činil 6 až 10 Kčs za jednotku (1 pracovní den), tj. 200 až 400 Kčs staré
měny (5: 1) měsíčně a mnohdy si v okolních vesnicích zemědělci vydělávali jen dvě koru¬
ny staré měny za jednotku.
Do těchto starostí, poslední měsíc v r. 1949, bylo nutno na území Zlatohorska přijmout
velké množství politických emigrantů z Řecka.

Řecká emigrace
Pokud chceme pochopit emigraci Řeků do Československa a do dalších tehdy lidově
demokratických států, musíme se vrátit k počátkům 2. světové války.
Dne 28. října 1940 napadla fašistická Itálie Řecko. Tímto začala pro Řecko 2. světová
válka. Celé Řecko povstalo a řeklo okupaci a italským fašistům své rozhodné NE (Ochi
- státní svátek Řecka). Řecká armáda nastoupila do protiútoku, italské útočníky vyhnala
ze země a obsadila i polovinu Albánie, odkud Italové zaútočili. Bylo to první vítězství
v Evropě v 2. světové válce v boji proti fašismu.
V dubnu 1941 však vtrhl do Řecka německý wehrmacht, jehož drtivé přesile řecká ar¬
máda nemohla odolat - po třech týdnech bojů u Metaxasové linie a u Thermopyl byla
nakonec poražena a německá vojska vstoupila do Athén.
Dne 30. května 1941 strhl athénský student Manolis Glezos z posvátné Akropole vlajku
s hákovým křížem. Dal tak první signál nejen Řekům, ale celé ujařmené Evropě k odporu
proti německému militarismu. V září téhož roku byla založena Národní osvobozenecká
fronta EAM (Ethniko apelefterotiko metopo) sdružující šest stran, pod jejíž praporem se
sjednotil celý národ. Tato organizace pak založila Řeckou národní osvobozeneckou ar¬
mádu ELAS (Elinikos laikos apeleíterotikos stratos), která v partyzánském odboji proti
německým a bulharským fašistům prokázala velkou statečnost. 12. října 1944 německá
vojska opustila řecké území.
Za dobu fašistické okupace zahynulo v tehdy sedmimiliónovém Řecku 640.000 osob
na frontách, na moři, v partyzánském odboji, v koncentračních táborech nebo při velkém
hladomoru zimy 1941-1942 (jen v Athénách 300.000 osob). Bylo zcela vypáleno na 700
vesnic, zničené domy ve městech, zdevastované železnice, mosty, obchodní a dopravní
loďstvo aj.
Po osvobození se vrátila z exilu z Káhiry Papandreova řecká vláda. Byla koalicí všech
stran mimo krajně pravicové. Ve vládě byla EAM zastoupena 6 ministry. Mělo se za to,
že vyzbrojená ELAS se stane národní armádou, ale proti tomu vystoupila Anglie. Na
Churchilův popud anglický generál Scobie žádal úplné odzbrojení členů levicové Národ¬
ně osvobozenecké armády a prosadil tzv. „Horskou brigádu' - vojenský útvar oddaný
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zájmům monarchie, který nikdy proti fašismu nebojoval. Protesty všech Řeků byly uml¬
čené palbou. Na sto osob bylo zastřeleno a generál Scobie dal bombardovat Athény. EAM
musela opustit vládu. Podle dohody se Stalinem z r. 1944 mělo Řecko zůstat pod vlivem
Anglie a generál Scorbie toho využil. Vlastně jménem Anglie okupoval Řecko potřetí
a dal podporu krajní pravici. Tak začal odpor levicově smýšlejících Řeků proti řecké vládě
a Angličanům. ELAS se transformoval v DSE (Demokratikos stratos Elados). První jeho
akce byla v únoru 1946 v obci Litochoro u Olympu. Poslední v pohoří Gramos 30. srpna
1949. Řecké osvobozenecké hnutí se proměnilo v občanskou válku proti vládě a poloněmeckému králi Jiřímu II., kterého si Řekové nepřáli.
V době občanské války nikdo z hor Gramosu neměl na vybranou, na čí straně bude
bojovat. Všichni občané museli podporovat partyzány a vykonávat pro ně různé služby.
V roce 1948 situace DSE jednoznačně avizovala blížící se porážku. Vojska pravice s ame¬
rickými a britskými zbraněmi a jejich penězi vytlačovala partyzány stále více do pohra¬
ničních hor a vyřizovala si účty. Soudy, popravy, vězení, to býval úděl zajatých partyzánů
a jejich rodinných příslušníků. V občanské válce bylo zabito přes 30 000 obyvatel a zahná¬
no do exilu přes 80 000 tisíc do východních a několik desítek tisíc osob do západních států
Evropy.
Nejdříve byly v roce 1948 shromážděny děti (pedomazoma), aby se včas dostaly do
bezpečí spřátelených států komunistického bloku, zatímco dospělí v Řecku ještě zůstali.
Měli bojovat až do konce.
Do Československa přijelo v r. 1948 2 800 dětí.
Je mnoho svědectví o exodu řeckých emigrantů do Československa a všechny jsou na¬
nejvýš zajímavé a mnohdy i tragické. Dvě výpovědi předkládám. Není důležité, kdo tato
svědectví dává, všechna by byla navlas stejná, mnohdy i tragičtější.
„Naše skupina odešla z vesnice v horách Gramosu v dubnu 1948. Doprovázely nás mladé
vychovatelky, každá z nich se starala asi o dvacet až třicet dětí. Měl jsem devět let, šli se
mnou i moji dva bratři a sestra.
Albánie se zdála blízko, ale cesta byla hrůzostrašná. Asi pětadvacet kilometrů jsme po ces¬
tách necestách zvládali dva dny a dvě noci. Ty děti, co už nemohli chodit, vezli oslíci. Třeba
mou sestru, která odmalička trpěla těžkou luxací (vrozenou vadou) kloubu. Já dělal hrdinu,
na osla bych nikdy nesedl, ale únavou jsem sotva lezl. Pořád jsme hlídali oblohu, jestli neu¬
vidíme letouny, co po nás střílely. Jakmile jsme jen zaslechli něco podezřelého, všechno se roz¬
prchlo do příkopů u stezky a nikdo ani nepípnul. Jenže druhou noc jsme už za tmy rozdělali
ohníčky, aby se pro všechny připravilo jídlo a ohřáli se. Najednou zaječela letadla. Nestačili
jsme už nic udělat. Letci nás zasypali bombami a střelbou z palubních kulometů. Společně
s mou mladší sestřenicí jsme se vrhli za velký balvan. Já z toho vylezl se zdravou kůží, aleji
zasáhla střepina odražená od kamene. Na místě umřela. Zraněným nikdo nemohl pomoct.
Cítil jsem hroznou bezmocnost. Tma, krev, mrtví, zmatek a nářek. Dodnes nechápu, jak
řečtí piloti mohli zabíjet řecké děti. Když si na to vzpomenu, málem bych plakal. Jsou rány,
které nevyléčí žádný balzám.
V Albánii nás přijali ve městě Korce. Místní se k nám chovali pěkně, žili jsme s nimi v ro¬
dinách. Sami Albánci žádným bohatstvím neoplývali. Asi po dvou měsících přijely těžké
unrácké (UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration) nákladáky,
aby nás odvezly do Maďarska.
Horší jízdu jsem už nikdy v životě nezažil. Korba s plachtou byla nacpaná dětmi, které do
té doby neviděly ani cestu pro auta, natož pak náklaďák. Všude smrděla nafta. Jelo se s jed1-102

nou, dvěma přestávkami aspoň deset hodin denně, od rána do tmy, nejméně pět dnů. Večer
nám dávali chleba s marmeládou a čaj, ale na jídlo nikdo neměl ani pomyšlení. Silnice plná
děr, autem to pěkně házelo. Křičeli jsme, plakali, nikdo nás neposlouchal, muselo se vpřed.
Všem nám bylo hrozně zle, zvraceli jsme. Leckdo sepoěůral i pokálel. Ze mě šla už jen zelená
voda. Ztratil jsem zájem o život, všechno mi začalo být jedno. Když jsme dojeli do Jugoslávie
a zastavili na noc v nějaké škole, odepsali mě. Už jsem nic nevnímal. Naštěstí se tam objevil
zkušený lékař Titovy Národně osvobozenecké armády Jugoslávie a ten mi pomohl. Nějakým
způsobem vysál zvratky z mých úst a plic. Zachránil mě a já ani nevím, jak se jmenoval.
Všechno mi vykládala naše vychovatelka, když jsem se probral. Přežil jsem to. Nemálo řec¬
kých dětí takové štěstí nemělo.
Dojeli jsme do Madárska a přestoupili do vlaku. To už byla pohoda. Mohli jsme si lehnout
a spát. Představte si plný vagón dětí, co spí na lavicích, na zemi i v sítích na zavazadla pod
stropem. Kufry jsme neměli, tak jsme si tam lehli my.
Transport řeckých chlapců a děvčat přijel na československou půdu. Nejdříve jsme bydleli
ve sběrném táboře v Mikulově. Ostříhali nám hlavy a vykoupali nás. Pak následovalo odvšivení tehdy populárním jedovatým, dnes už zakázaným DDT, které nám sypali všude. Na
hlavu i za trenýrky. Obrázky z takové očisty se tehdy objevily ve filmovém týdeníku.
Z toho prvního období v domovech si vybavuji jen jedno ráno. To jsme jako vždy nastou¬
pili ke vztyčení československé a řecké vlajky. A najednou se dívám, že řecký prapor jde nor¬
málně nahoru, zatímco ten československý zůstal na půl žerdi. Teprve později jsem pochopil
co to znamenalo: zemřel doktor Edvard Beneš, bývalý prezident. Takže to bylo 4. září 1948.
Život v dětských domovech pro mě měl většinou příjemné stránky. Nikdy předtím jsme se
neměli tak jako v Československu. Čistě povlečené bílé postele, klidný spánek, nové oblečení,
pravidelné jídlo, koupelny s teplou vodou, hračky. Všichni se usmívali, hladili nás po tvářích
a vlasech. Zpočátku jsme jejich řeči nerozuměli, ale cítili jsme, že nás mají rádi. Už jsme se
nebáli, že nám chtějí ublížit.
Na jižní Moravě jsem dlouho nepobyl. Asi po třech týdnech nás odvezli do Lesné u Varns-dorfu, ale mohlo to být i jinam, už opravdu nevím. Není se co divit, řeckých domovů bylo
po Československu víc než sto. Já sám se stěhoval osmkrát.
Dětský domov, na který do smrti nezapomenu, byl v Kysiblu - Kyselce u Karlových Varů.
Ano, tam, kde se stáčí minerálka Mattoni. Bydleli jsme přímo nad tou provozovnou. Domov
měl skoro rodinný charakter, protože nás tam nežilo víc než čtyřicet, ale v nedalekém Velichově byly ubytované další řecké děti. Pravidelně jsme se navštěvovali. Taky jsme se hodně
stýkali s českými vrstevníky, kteří za námi docházeli. To byl nejpřirozenější způsob, jak se
naučit česky. Ani mi nepřišlo, že se učím nějaký nový jazyk. S českými kluky a děvčaty jsme
se vždycky nějak dohodli. Oni česky, my řecký, a pak do naší řeči začala pronikat první česká
slůvka. Taky jsme hodně zpívali, napůl česky - napůl řecký Tenkrát ještě frčely Masarykova
oblíbená Ach, synku, synku a taky slovenská lidová Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Jé, už nikdy
potom jsem se nenazpíval jako tehdy. Všichni nás chválili a nadšeně tleskali a my se nadý¬
mali hrdostí, jak krásně umíme česky. Kromě toho jsme ale měli pravidelné hodiny řečtiny.
Abychom jako nezapomněli rodný jazyk. Dodnes umím řecký psát, číst i mluvit. Akademická
řečtina asi vypadá jinak, ale co víc může chtít obyčejný vesničan.
V září 1951 jsem nastoupil do základní školy v Bílé Vodě u Javorníka. Protože jsem už
skoro každému rozuměl, poslali mě rovnou do šesté třídy. Do prvního až pátého ročníku
jsem nikdy nechodil. V Řecku jsem za války do školy také nechodil. Sedmou třídu jsem
navštěvoval v Loučné nad Děsnou a osmou v Chrastavě u Liberce. Stěhovali jsme se podle
potřeby, ale jak strava, tak ubytování bylo vždycky, aspoň podle mého tehdejšího chápání,
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luxusní. Postupem času jsem se se sourozenci rozloučil. Nejstarší bratr šel studovat filozofic¬
kou fakultu, sestra zdravotnickou školu, a nejmladší bratr odešel na gymnázium do Lipníku
nad Bečvou.Dnes je docentem v Brně.
V patnácti letech mi v dětském domově řekli, že půjdu studovat na elektrotechnickou prů¬
myslovku do Rožnova pod Radhoštěm. V únoru 1956jsem studium opustil. Osm let jsem žil
po internátech mezi cizími, táhlo mě to k mamince, tátovi, sestře a bratrům. Když jsem byl
u rodiny, vyvstal problém, co se sedmnáctiletým klackem. Řešení existovalo jen jedno - práce
v lese. Byl jsem pěkný pořízek a manipulace se sekyrou nebo pilou mi nevadila. Dokonce
jsem dostal jednomužnou motorovou pilu značky STIHL a stal jsem se dřevorubcem. Straš¬
ná dřina, ale vydělávali jsme na tehdejší dobu pohádkové sumy - až tři a půl tisíce korun.
Teprve o nějaký rok později jsem šel studovat Lesnickou mistrovskou školu. Po absolvování
školy jsem čtyřicet let organizoval práce lesních dělníků..."
Teprve po rozpuštění komunistického odboje a konci občanské války v druhé polo¬
vině r. 1949 odešlo z Řecka přes 80 tisíc dospělých politických emigrantů. Z albánských
přístavů přes Středozemní moře do SSSR 35 tisíc osob, ostatní do Maďarska, Bulharska
a Rumunska. Do Polska a dokonce i do Německé demokratické republiky pluly lodě plné
hladových řeckých uprchlíků přes Gibraltar a Lamanšský průliv. Do Československa při¬
jížděli přes Polsko nebo vlakem z Maďarska. Přijelo jich kolem 12,5 tisíc. Ještě však trvalo
i několik let, než se přes Červený kříž rodiče mohli spojit s dětmi. Děti byly v Českoslo¬
vensku, ale rodiče v Taškentu nebo v jiném lidově demokratickém státě, nebo naopak.
Na podzim 1949 přijeli do Zlatých Hor první dospělí Řekové.
„...Ještě než skončila občanská válka, tak jsem byl monarchistickým vojskem zatčen. Za¬
jali mně právě ve chvíli, kdy jsem partyzánům odvážel na oslu potraviny, cigarety a jiné.
Postavili mě před vojenský soud a měl jsem štěstí, že mě odsoudili jen na dva měsíce vězení.
Jiné za to stříleli. Když mě pustili, nezbylo mi nic jiného než se k partyzánům dát. Po skon¬
čení bojů o Gramos jsem se ženou utekl (jako mnoho jiných) do Albánie. Naštěstí nebyla
daleko a tak jsme tam zahnali i ovce a kozy. Tato malá země neměla čím krmit své, natož
aby uživila desetitisíce uprchlíků. Část stáda jsem prodal i se psem, ale ostatní jsem odevzdal
obci. Dodnes mám o tom potvrzení.
Po krátké době jsme nasedli na albánské nebo ruské lodě a pluli. Ve dnech jsme kvůli
utajení byli zavřeni jako dobytek v podpalubí a jen na noc jsme směli na palubu nadýchat
se čerstvého vzduchu. Středozemním mořem jsme pluli k Gibraltaru, pak podél atlantského
pobřeží přes Lamanšský průliv. Většina lodi přistávala ve východoněmeckých a v polských
přístavech. O svých dětech jsme věděli, že žijí v Československu, ale nevěděli jsme, kde to
Československo je. Moje žena však říkala: "Ať jsou třeba na kraji světa, hlavně, že žijí."
Když jsme koncem listopadu vystupovali z lodě v polském Gdaňsku, ani jsme netušili, kde
jsme. Podle toho, jaká nám byla zima, mysleli jsme, že ve Finsku nebo v Dánsku. Z lodě nej¬
prve vynesli mrtvé a zubožené a pak se hnuli ti, kteří mohli chodit. V přístavních hangárech
byly pro nás připravené palandy, jídlo i nějaké oblečení. Po několika dnech nás posadili na
vlak a jeli jsme Varšava - Krakov - Ostrava. Jeli jsme sice na jih, ale že by bylo tepleji, to ne,
byl listopad. V Ostravě jsme přesedli do tří dřevěných vagónů, které táhla ustaraná lokomo¬
tiva mezi nějaké kopce. Jeli jsme na Opavu, Krnov až do Zlatých Hor. Těsně před vánocemi
devětačtyřicátého roku jsme přijeli do Horního Údolí. Naše začátky v naprosto cizí zemi byly
tvrdé. Z Řecka jsme utekli skoro nazí, o všechno jsme přišli. Tady jsme dostali opuštěné ba¬
ráky po odsunutých Němcích. Dřevěná stavení byla polorozpadlá a kompletně vykradená.
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Já jsem nastoupil jako dřevorubec do lesa. Své děti, které byly v domovech, jsme spatřili až
za hodně dlouho. Nemohli jsme za nimi jezdit, dokud jsme si nevydělali nějaké peníze a ne¬
dostali se z nejhoršího. Byla tu i jazyková bariéra. Naučili jsme se sice česky, ale my, co jsme
byli starší, nikdy dobře. Často jsme si s dětmi psali, o ně jsme strach neměli. Věděli jsme, že
takový přepych, kterým je zahrnovali v domovech, bychom jim nemohli poskytnout.
Když jsme poprvé přišli do Dolního Údolí, bylo nám smutno. Vesnička už byla zasypaná
hromady sněhu, brzy se stmívalo. Ženy v černých šatech věčného smutku a s černými šátky
na hlavách seděly s dětmi na zavazadlech s několika kousky ošuntělých šatů, plakaly a če¬
kaly, až jim komisaři přidělí domek. Jejich muži často zůstali bůhvíkde, někteří padli v boji.
Z teplých oblastí Evropy jsme přišli do jednoho z nej studenějších míst Moravy a Slezska.
S námi přišli také staří a nemocní.
Češi nás přijali, dali nám vzdělání a pocit bezpečí. Z češství jsme si vzali to, co se nám
líbilo, to, co šlo naroubovat na řeckou podstatu. Za to jsme jím pomohli pohraničí severní
Moravy vybudovat a znovu oživit.
Možná se jednou moje děti vrátí do Řecka, ale svou životní cestu si budou muset najít
sami. Snad ji budou mít méně dobrodružnou než moje generace... “
V r. 1949, právě před Vánocemi, umístila československá vláda do oblasti mezi Opavou
a Šumperkem nové obyvatele - Řeky. Většina z nich přijela bez zavazadel. Krnov, Albrech¬
tice, Dívčí Hrad, Osoblaha, Zlaté Hory, Jeseník, Šumperk a okolní vesnice, prázdné po
odsunutých Němcích, se zaplnily řeckými osadníky. Do Dolního a Horního Údolí a na
Rejvíz přišlo kolem sto padesáti rodin, tj. přes 450 osob jako:
Sourozenci Čolasovi s rodinami: Kostas, Janis, Sterios, Dimitris, Panajotis, Petros,
Marie. Sourozenci Trandosovi: Panajotis, Apostolos. Adamopulosovi: Christos, Petros.
Rizopulosovi: Zisos, Michalis, Periklis, Apostolos. Kosteasovi: Panajotis, Thanasis, Tho¬
mas, Stavros, Georgis, Gavrilis. Michopulosovi: Pavlos, Georgis, Kosmas, Petros, Nikolas,
Kostas. Lolasovi: Eftimios, Vangeli, Christos. Joanidisovi: Athanasis, Apostolos, Panajotis,
Vangelis, Marie. Sotiropulosovi: Dimitris, Thomas, Vasilis. A další rodiny: Miltiadis Muratidis, Alekos Cilingeridis, Tahanasis Tsilidis, Filipas a Spiros Kiziridis, Jordanis Stefanidis, Jordanis Šanos, Dimitros Kolovos, Sterios Vakopulos, Kostas Tilios, Dimitris Niku
- Čongas, Janis Paparizos, Janis Joannu, Ilias Teodoru, Georgis a Panajotis Dzimas, Machi
Josi, řecký pravoslavný pop Janis Nikolau, Depelis a Thanasis Galnis, Josif Prokopis, Pav¬
los Fotopulos, Teodoros Joannidis, Pavlos Stamulis, Anastasis Elinidis, Panajo Tzikrika,
učitelé řečtiny Ilias Iliu a Janis Pagunadis a další.
V Horním Údolí byly pro emigranty zřízeny dvě stravovny a to v Langrově hospodě
- dnešní Palackého univerzitě - a o něco níže pod křižovatkou s odbočkou na Kobrštejn,
kde stávala druhá hospoda (dříve Kleinova). Zpočátku se tam chodili stravovat všichni
Řekové, ale později si mohli jídlo nosit domů. Na Rejvízu se zřídila stravovna v Chatě
Svoboda. Většina emigrantů nastoupila práci v lese, někteří vypomáhali v zemědělství
v heřmanovickém statku. První rok žili v stísněných a nuzných poměrech, mnohdy každá
rodina jen v jednom pokoji.
Z české strany byl zmocněncem pro styk s řeckými emigranty příslušník SNB Josef
Minář, dřívější finanční strážník, po válce člen Veřejné bezpečnosti. Ten s sebou nosíval
prý i milion korun, aby vyplácel řeckým rodinám od dvou do pěti tisíc korun staré měny,
podle velikosti rodin. Jemu byl podřízen Jan Hemerka.
Těžkosti? Ano, byly a ohromné. Jazyková bariéra, změna návyků. Řekové z feudálních
poměrů přišli do vyspělé průmyslové země. Také k dospělým se však Československo za1-105

chovalo tak, jako k jejich dětem. Doslovně je přijalo nejen do náruče, ale, i přátelsky je
v této náruči stisklo a ohřálo.
V letech 1950 až 1952 se z Rej vízu a Údolí Řekové rozšířili i do Zlatých Hor, kde obsa¬
dili prázdné domy, většinou na Polské, na Úzké a Zadní ulici.
A čas plynul. Za padesát let se zde Řekové dobře přizpůsobili a je možné zodpovědně
říct, že v tomto pohraničním kraji udělali kus práce.

Na řeckých zábavách se tančí řecké kolo. Nahoře: znak Asociace řeckých obcí v ČR

Jen se jim stýskalo po vlasti, po teplém podnebí. Sice při sčítání lidu, jako národnostní
menšina nebyli evidováni, ani nevím proč, snad se předpokládalo, že tu budou jen krátce
(viz publikace - Krnov 1969. Je tam při sčítání obyvatel v r. 1961 vedeno jen 34 občanů
maďarské národnosti, ale dva a půl tisíce Řeků je zařazeno do národnosti „ostatní11). Fakt
je ten, že jestli Reky neuznaly sčítací archy, jako národnostní menšinu uznaly je hřbitovy.
Ať v Krnově, ve Zlatých Horách, v Jeseníku, Šumperku, i v zastrčených vesničkách severní
Moravy, všude najdete náhrobky, které oznamují prastarou matkou evropských jazyků řečtinou, že zde leží nejeden z politických emigrantů, který se nestačil vrátit do své vlasti
- do teplého, slunného Řecka.
Po pádu junty v Řecku a po demokratických volbách v r. 1974 se ustanovila Řecká de¬
mokracie (oficiální název Řecka) a nová demokratická vláda vyhlásila pro všechny účast¬
níky partyzánského odboje z let 1946 - 1949 amnestii.
Návrat do vlasti byl další strastiplnou cestou pro všechny Řeky žijící už roztroušeně
po Československu. Navrátilci nakládali vagóny, kupovali klavíry, aby je v Řecku mohli
výhodně prodat a zpeněžit dlouholetou práci, ale stejně šli do nejistoty. Ještě po dvaceti
letech Rekové z Řecka říkají přistěhovalcům z Čech - Češi (Cechos).
A jak se mají ti, co se vřátili domů? Naštěstí československé školství je připravilo do
života velmi dobře. Obzvláště se v Řecku uchytili řemeslníci a lidé s vyšším vzděláním.
V r. 1985 zbylo v Československu jen asi pět tisíc Řeků a v r. 2003 je v Čechách a hlav¬
ně na Moravě jen kolem dvou a půl tisíce. Ty tam jsou doby, kdy Řeků mezi Ostravou
a Šumperkem žilo na čtrnáct tisíc. Ve Zlatých Horách v roce 2003 žije kolem 100 obyvatel,
kteří se hlásí k řecké národnosti, ale většina z nich již má české občanství. Jsou to rodiny:
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Tomáše Sideridise, Dimitrise Charalambidise, Stefanose Markose, Anastasise Tselidise,
Stefanose Stambulidise, Ilia Michopulose. Ilia a Panajotise Tiliose, Kostase Stefanidise,
Mirky, Panajotise a Vasilise Avramidise, Jorgose Muratidise, Argirise, Gavrilise a Pano¬
še Kostease, Vasilise a Georgiose Chadzielefteriadise, Alekose a Georgise Vlachopulose,
Vangelise Liolase, Georgiose Lolase, Panajotise a Christose Niku, Eleni a Georgiose Zapunidise, Georgiose Joanu, Juvana Iliadise, Kostase Paraskevopulose, Christose Kiziridise,
Dimitrise Athanasiadise, Sotirise Joanidise.
V České republice si řecká národnostní menšina založila v roce 1995 svou organizaci,
která se nazývá Asociace řeckých obcí v České republice. Tato pak pořádá zábavy, různá
školení, stará se o to, aby se řecké děti naučily rodný jazyk a je napojena na řecké velvysla¬
nectví.
K 1. 6. 1953 přišla úspěšné utajovaná měnová reforma. Tehdejší prezident republi¬
ky Antonín Zápotocký ještě den před tímto datem v rozhlase prohlásil, že žádná měna
nebude. Druhý den přišla. Každý občan si mohl vyměnit v hotovosti nejvýše 300 korun
a vklady do 5000 korun v kurzu 5:1. Zbytek hotovosti, stejně jako všechny vklady, bylo
možné převést na tzv. vázaný vklad, ovšem v kurzu 50:1 a ještě bez jistoty, že své peníze
jejich majitel někdy užije. Při této měnové reformě bylo ožebračeno veškeré obyvatelstvo
země bez rozdílu. Zároveň se zrušily veškeré dosud platné pojistky, důchodová připojiště¬
ní, zcela ztratily na hodnotě jakéhokoliv akcie a kdo měl doma v punčoše větší množství
peněz v hotovosti, mohl si s nimi udělat na zahradě ohýnek.
Od 1. 4. 1955 byla ve Zlatých Horách zřízena dom. správa pro byty v majetku města.
Od r. 1953 do r. 1955 došlo několikrát ke snížení maloobchodních cen. I přesto žilo
1,5 miliónů občanů pod hranici životního minima. V roce 1956 byla zkrácena pracovní
doba na 46 hodiny týdně. V r. 1957 byly zvýšeny nemocenské dávky a důchod. Padesátá
léta se vyznačují tzv. celkovou socializací. Práci MNV řídila KSČ, která ovládala všechny
složky Národní fronty. 27. 5. 1957 se stal předsedou MNV Vladimír Švidrnoch, 1. náměst¬
kem předsedy F. Herzán a 2. náměstkem V. Rupa.
14. února 1959 byla podepsána mezistátní dohoda o konečné úpravě státních hranic
mezi Polskem a Československem. Celková délka hranic se zkrátila o 80 kilometrů. Na
Jesenicku se změna týkala patnácti míst. Československo zde získalo 231 ha a Polsko do¬
stalo 120 ha bývalého československého území. Hranice se na Jesenicku zkrátila o 7,6 km.
Největší změna nastala se vsi Skřivánkov, která připadla Polsku se 70 ha území. V oko¬
lí Jarnultovic česká strana získala 10 ha. Do Skřivánkova se přistěhovali polští osadníci
z Krasova u Vidnavy, který připadl Československu. V Krasově zůstalo šest polských ro¬
din v Československu.
Na konci roku 1959 bylo ve Zlatých Horách jen 12 soukromě hospodařících rolníků se
120 ha zemědělské půdy.
Pravomoc místního národního výboru narůstala. MNV zajišťoval žňové práce a řešil
všechny úkoly v zásobování a výstavbě. Jeho nejtěžším úkolem byla socializace země¬
dělství. Do r. 1959 měl získat všechny soukromé hospodařící zemědělce pro kolektivní
hospodaření.
Další rozvoj Zlatých Hor nastal obnovením hornického podnikání. Dne 19. 10. 1952 se
zahájil vrtem u Modré štoly geologický průzkum (viz kapitola Geologický průzkum) celé
oblasti. Ten svým pozitivním výsledkem zrudnění započal dlouhou řadu průzkumných
vrtů, které umožnily založení zlatohorského závodu rudných dolů (1.4. 1958, viz kapitola
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Dolování ve Zlatých Horách) a těžbu monometalických i polymetalických rud, později
včetně zlata. Dne 17. října 1960 se konalo zasedání KNV v Olomouci, na kterém bylo pro¬
jednáno zahájení důlní těžby. Zlaté Hory při tomto jednání zastupoval Jindřich Rejtar.
Počátkem roku 1960 vešla v platnost nová územní reorganizace. Došlo k vytvoření
10 krajů a 108 okresů. Zlaté Hory byly připojeny k okresu Bruntál v kraji Severomorav¬
ském. Bylo vybudováno nové výbojkové osvětlení města. 29. 3. 1960 byla ke Zlatým Ho¬
rám přiřazena dosud samostatná obec Údolí (Horní a Dolní Údolí). Posledním předsedou
MNV Dolní Údolí byl Josef Jakubík. 13. 2. 1964 byly k městu připojeny dosud samostatné
obce Ondřejovice a Rejvíz. Nová ústava dala státu nový název - Československá socialis¬
tická republika (ČSSR) a zakotvila vedoucí úlohu KSČ ve společnosti.
9. 9. 1962 ve 12 hod 30 minut shořela zlatohorská pila (stála na místě, kde se později
vybudoval závod Geologického průzkumu), která se už nikdy neobnovila, protože se ve
Vrbně pod Pradědem už budoval Dřevokombinát. Ředitel zlatohorské pily Jaromír Malec
byl povolán tento kombinát budovat.
Rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě se Zlaté Hory roku 1965 staly
opět městem. V tomtéž roce byl zahájen provoz úpravny rud závodu Rudné doly Jeseník.
Pracovníci různých závodů a žáci se podíleli na výstavbě televizního převáděče na
Biskupské kupě - dílo v hodnotě 135 tisíc bylo dobrovolnou prací vytvořeno za pouhých
55 tisíc. Také bylo započato s výstavbou sídliště, 18ti třídní základní školy, mateřské školy
na sídlišti a podepsáno několik desítek socialistických závazků k XIII. sjezdu KSČ.
Násilná kolektivizace v padesátých letech podlomila aktivitu samostatných rolníků,
na čemž nic nemění gigantická výstavba agrárních velkopodniků - JZD a státních statků.
K definitivnímu vyřešení zemědělské otázky došlo v únoru 1961, všechna JZD v okrese
Bruntál (mimo JZD Úvalno), přešla pod jednotné vedení ČSSS (státních statků) se sídlem
v Bruntále, který fakticky obhospodařoval zemědělskou půdu celého okresu.
Dnem 1. ledna 1966 došlo k delimitaci statku Jindřichov a vznikl odštěpný závod 12
Zlaté Hory.

Pražské jaro
Celostátně plánované pětileté plány se ani v průmyslu neplnily v takové kvalitě, aby to
znamenalo ekonomický vývoj státu. V první pol. 60. let se dostavila výrazná krize, kdy
ekonomika politice jednoznačně signalizovala absurdnost soc. systému stalinského typu.
Společenská liberalizace „pražské jaro" a snaha o ekonomickou reformu mohly spo¬
lečnosti otevřít nové perspektivy. Hospodářství se chtělo hlásit k tržnímu systému, bez
diktátu plánování a omílání věčného vzoru hospodaření Sovětského svazu, uvolnil se po¬
litický teror. Konala se národní sbírka, lidé věnovali do státního „pokladu" zlaté předměty
a jiné vzácnosti. Během let 1966 až 1969 se umožnilo mnoha německým rodinám (Neugebauerovi, Kleinovi...) ze Zlatohorska odstěhovat se za svými příbuznými do Německé
spolkové republiky. Bylo možné volněji vycestovat do kapitalistických států. Všechny tyto
snahy však byly násilně ukončeny sovětskou okupací v ranních hodinách 21. srpna 1968.
Vpádu do Československa se zúčastnilo 27 bojových divizí v počtu 750 tisíc vojáků, 6300
tanků a 2000 děl a raket pod velením generála J. G. Pavlovského. Obsazování republiky
se zúčastnila vojska Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska). Do
Zlatých Hor vstoupila vojska lidového Polska v 6 hodin ráno. Aby je s okupací nesouhlasí¬
cí občané zmátli, otáčeli tabule směru na křižovatkách, neodpovídali na případné otázky,
jen je posílali zpět do Polska. Pro nebezpečí, že by okupační vojska chtěla vysílat své zprá¬
vy z vysílače, který stál na Rejvízu, byl poslední vysílací stožár skácen (František Holuša,
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Petr Eškulič, Zdeněk Jedlička, kteří ho položili, byli později soudně potrestáni). V oblasti
Zlatých Hor nedošlo k žádné střelbě a okupační armáda, až na poškození silnice tanky,
nezpůsobila nijakou škodu.
Českoslovenští političtí činitelé byli internováni a převezeni do Moskvy. Když se pre¬
zident Ludvík Svoboda vrátil z Moskvy, s pláčem oznámil rozhlasem národu, že se hold
proti mocnému Sovětskému svazu nedá nic dělat. Na protest proti okupaci členové KSČ
zahazovali průkazy. Zdálo se, že se celý československý národ spojil a chtěl samostatnost.
Na podzim r. 1968 se sovětská vojska v síle 25 000 vojáků „prozatímně" (do r. 1992) usa¬
dila v československých kasárnách. V tomtéž čase obsadila kasárna v Krnově a v Jeseníku
a svou přítomností zcela ochromila jakoukoliv naději na svrchovanost státu.

Zajímavost:
„...Tak zvaný obrodný demokratizační proces, jenž dalo do pohybu lednové plénum ÚV
KSČ v roce 1968, byl v našem městé zneužíván protisocialistickými silami. Nápor pravičáků
byl veden proti všem, kteří zastávali marx-leninská stanoviska. Poctiví členové městského
výboru strany nebyli schopni tento vývoj usměrnit. Zabraňovaly jim v tom i celostátní sdě¬
lovací prostředky, které ohlupovaly i mnoho slušných občanů, rozbíjely jednotu lidu a stra¬
ny a narušovaly víru ve vedoucí úlohu KSČ a budování socialismu. Nesprávná stanoviska
pravičáků spočívala v tom, že naše ekonomika bude úspěšná jen tehdy, bude-li se vymykat
plánovitě řízenému hospodářství, přičemž má být užito zásad volného trhu. Jejich posto¬
je nedoznaly změny ani tehdy, když nám Sovětský svaz pomohl řešit naší svízelnou situaci
v krocení pravicově oportunistických sil. Šířili nadále pomluvy, likvidovali vysílač na Rejvízu
a bojkotovali všechny společenské akce ve městě. Za zády MěsťV KSČ rozhodli, že každoroč¬
ní májový průvod nebude. I když nový ÚV KSČ v čele s Husákem pracoval na odstranění
napáchaných škod, pravičáci nošením černých kravat bojkotovali práci nového městského
národního výboru ustanoveného 16. 12. 1971 sjeho předsedou s. F. Lukášem,(od 4. 10.1973
s. F. Chlopčíkem), místopředsedou s. F. Kvapilem, tajemníkem s. M. Maškem a členy rady:
J. Langáškem, F. Kuzníkem, F. Gavlasem, R. Navrátilem, M. Piterkou a R. Šebkovou.
V některých závodech byly tímto způsobem rozloženy i stranické organizace. Vedoucí
těchto organizaci, kteří byli poplatní nesprávným názorům, museli svá místa opustit. Ti,
kteří jím přisluhovali, museli přijmout patřičné závěry. Po její porážce se pravice uchýlila
k jiné taktice. Snažila se znovu vetřít do strany, do složek NF, do SČSP (Svaz Českosloven¬
sko - sovětského přátelství) a BSP (Brigáda socialistické práce) a tak rozleptávat důvěru,
pomlouvat, vyvolávat sváry a narušovat jednotu, a to všechno proto, abychom neměli kdy
na řešení správné politiky strany a důležitých úkolů... “, je napsáno ve Zlatohorsku včera
a dnes, vydaného v roce 1974 k 750. výročí založení města.
V r. 1968 slavnostně otevřená nová 18ti třídní škola na sídlišti.
V r. 1970 se v akci „Z“ (lidově „zadarmo") byl vybudován nový přivaděč vody do měst¬
ského vodovodu.
Při sčítání lidu 5. 12. 1971 mělo město i s přidruženými obcemi 4 362 obyvatel. V tom¬
též roce byla otevřena samoobsluha na sídlišti. V období let 1964 - 1970 bylo ve Zlatých
Horách postaveno 245 bytů, hlavně pro nově vzniklé podniky Geologický průzkum
a Rudné doly.
Po nastolení normalizačního režimu po roce 1971 je bez nadsázky možno říct, že se
řízení hospodářství vrátilo do 50. let. Opět dominoval administrativně direktivní systém,
převažoval extenzivní vývoj. Normalizátoři svou bezprecedentní nekvalifikovaností a ne¬
kompetentností vedli Československo do dalšího zaostávání za vyspělými zeměmi. Nic na
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tom nemění skutečnost, že se mírně zvyšovala životní úroveň. Postupně s^ vystupňovaly
problémy ekologické, ekonomické i společenské.
Ve Zlatých Horách se rozvíjela těžba neželezných rud, jež neměla ekonomický význam
(na každou vydělanou korunu bylo v průměru 69% státních dotací, a to nepočítáme k to¬
mu náklady na geologický průzkum), a navíc přičinila se o devastaci přírody. Intenzifika¬
ce dalších prací byla spjata i s nedokonalou ochranou zdraví horníků.
Musíme však přiznat, že nebýt vysoce dotovaných, neproduktivních prací při dolování
polymetalických rud, město by bylo podstatně chudší. Dalo by se říct, že se dolováním
stavěla jakási „hladová zeď.“

„Na věčné časy a nikdy jinak“
je nadepsán článek ve zlatohorskému zpravodaji z listopadu 1973. Tvrdá normalizace
přinášela i tyto věty v mezistátních smlouvách: „Hluboce přesvědčeny, ze nerozborné přá¬
telství mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických
republik, zpečetěné ve společném boji proti fašismu a dále prohloubené v letech výstavby so¬
cialismu a komunismu, jakož i bratrská vzájemná pomoc a všestranná spolupráce, založené
na učení marxismu-leninismu, neochvějných zásadách socialistického internacionalismu,
odpovídají životním zájmům obou zemí a celého socialistického společenství..., podepisuje¬
me smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR. “
Všechny politické strany se po normalizaci zase „scukly“ v tzv. Národní frontu, kte¬
ré samozřejmě vládla KSČ. Aktivy „brigád socialistické práce11 v té době nebyly žádnou
zvláštností, ale jednou z forem tuhé normalizace a naplňování hesla „Socialisticky pra¬
covat, socialisticky žít“. Skoro každý závod, každá dílna, škola, obchod se do této soutěže
musel zapojit a získat bronzovou, stříbrnou nebo zlatou medaili BSP, podle tehdejších kri¬
terií socialistické práce. Revoluční odborové hnutí (ROH) se stalo služkou většinou neod¬
borného komunistického hospodářského vedení závodů a podniků. Věčné omílání vzoru
pilnosti pracovitosti a budování socialismu v Sovětském svazu skoro nikdo nebral vážně,
ale také se nikdo neodvážil ani náznakem pochybovat. Většina i nekvalitních průmyslo¬
vých výrobků byla vyvážena do Sovětského svazu, kde se ztratila, jak v černé díře. Veškeré
výrobní podniky, zemědělství, obchody, služby byly státní. Neexistoval žádný soukromý
řemeslník, byť to byl holič, kominík nebo lakýrník. Veškerá půda se zestátnila. Občan,
který si chtěl postavit dům, si nemohl koupit ani pozemek pod stavbou, ale dostal ho jen
do osobního užívání. Vznikla rozsáhlá druhotná ekonomika (šedá), kdy se rozšířily tzv.
„fušky“ (práce za hotovost, která nebyla zdaněná), obzvláště ve stavebnictví, kde se také
rozmohly krádeže státního stavebního materiálu. Rozšířila se móda, kdy nepohodlným
občanům s vlastním názorem stát nabízel odchod do „kapitalistické ciziny11, aby „nenaka¬
zili" svým myšlením i ostatní občany. Perzekuce „nesocialisticky“ myslících osob byla na
denním pořádku. Podle českého přísloví „poturčenec horší Turka“, se v Československu
budoval socialismus přehnaněji než v Sovětském svazu.
V r. 1972 byl ve Zlatých Horách proveden nový vodovodní vrt a napojen na hlavní síť.
OVAK Bruntál pak o rok později prodloužil napojení vodovodu na Podlesí a vybudoval
úpravnu vody pro pionýrský tábor NHKG (Bohéma) a Sanatorium (EDEL).
V tomtéž roce, 26. července se stala tragická dopravní nehoda soukromého osobní¬
ho vozidla, které služebně vezlo členy MěstNV do Ostravy, kde byla svolaná konference
městských národních výborů Severomoravského kraje. Zápis je podle vyprávění tehdejší¬
ho tajemníka MěstNV M. Maška:
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„Na základě dohody vedoucího účetního MěstNV V. Švidrnocha, kvůli úspoře nákladů, byl
místo služebního vozu z komunálních služeb k cestě vybrán soukromý řidič Zdeněk Fukna.
Auto vyjelo ze Zlatých Hor v 5 hodin 30 minut. Po malé opravě stěračů v Krnově, v deštivém
počasí pokračovalo do Ostravy. Po projetí Úvalnem, za mírnou zatáčkou, dostalo auto po
zabrzdění před tvořící se kolonou stojících vozů smyk a narazilo bokem do protijedoucí Tatry
111, která byla naložena betonovými panely. Na místě nehody byl usmrcen V. Švidrnoch a za
převozu do nemocnice zemřel i majitel a řidič vozidla Z. Fukna. S tržnou ranou na hlavě
a zhmožděninami po celém těle v bezvědomí byl do nemocnice v Opavě odvezen M. Mašek.
Tamtéž byl odvezen J. Tománek, stavební technik Měst.NV, který měl tržnou ránu na obličeji
a zhmožděninu na noze. Plánovaná úspora se změnila v nenahraditelnou ztrátu. “
V roce 1972 se stala věc, která k historií Zlatých Hor též patří. Dva občané města An¬
tonín Lerch a Karel Doležal unesli letadlo do západního Německa a při tom postřelili
pilota.
Oba si útěk do ciziny pečlivě naplánovali. Už když Karel Doležal odcházel ze Zlatých
Hor, chtěl zastřelit svou manželku, ale naštěstí tajně držená pistole se zasekla a rána nevy¬
šla. Letěli jako pasažéři z pražského letiště do Karlových Varů. Nad Karlovými Vary pistolí
donutili letce, aby přeletěl hranice do Německé spolkové republiky. Karel Doležal se oběsil
v německém vězení, Antonín Lerch údajně zahynul při autonehodě před svým domem
v Německu.
Poznámka:
Od poloviny padesátých let bylo téměř nemožné překročit československou hranici.
Jako by tam skutečně byla železná opona. Roku 1951 vznikla Pohraniční stráž, která nejví¬
ce hlídala hranici s Německem a Rakouskem. Předpolí hranice mělo zakázané pásmo hlu¬
boké až 6 km se vstupem na zvláštní povolení. Byl na ní vybudován drátěný zátaras pod
elektrickým napětím a umístěny nastražené nášlapné miny. Ty byly odstraněny z hranic
v r. 1955. S postupem doby se neprostupnost československých hranic dále zdokonalovala.
V osmdesátých letech se využívalo elektroniky a hlavně spolupráce s některými obyvateli,
kteří u hranice žili. Ti oznámili 60 - 70 procent případů pokusů o přechod.
Hranice s Polskem nebyly sice opevněny elektrickým zátarasy, ani minovými poli, ale
byly neprostupně střeženy jak pohraničníky z polské strany, tak československými orgány
Pohraniční stráže. Přesto, že to byla spřátelená země, pokud se někdo spletl a tyto hranice
překročil, polští pohraničníci ho od r. 1947 do poloviny šedesátých let zajali a za trest ho
nasadili na několikaměsíční nucené práce při budování za války rozbombardované Varša¬
vy. A to byl ten lepší případ. V letech 1948 - 1989 zahynulo na státní hranici při pokusech
opustit Československo celkem 390 osob. 204 zastřeleno, 90 usmrceno v elektrických zá¬
tarasech, 6 zabito nášlapnými minami a 90 zemřelo při pronásledování pohraničníky.
V roce 1973 až 1975 byla ve Fórstrově vile za pomoci Rudných dolů vybudována sauna
(730 tisíc Kčs). V těch letech bylo také 1. a 2. poschodí vily adaptováno na byty. Necitelné
zásahy zcela snížily stavební hodnotu krásné vily.
V r. 1974 byl zrekonstruován veřejný rozhlas (166 tisíc Kčs) a provedla se demolice
prodejny „Jednoty" v Sadě pionýrů. Částkou 800 tisíc mělo být opraveno i koupaliště,
ale projekt vypracovaný KORtem z Ostravy požadoval 4 mil. 600 tisíc, oprava proto byla
přesunuta na neurčito. Byla nahozena fasáda městské knihovny - staré pošty. Boky byly
opraveny OSP Bruntál (81000), ale čelo prováděl Památkový ústav z Olomouce (90000).
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Oslavy 750 let založení města
Pro oslavy byla ustavena hlavní komise oslav za předsednictví Františka Kuzníka.Tajemníci komise se stala učitelka Drahomíra Koníčková. V úzké spolupráci s tajemníkem
MěstNV Milanem Maškem komise vypracovala hlavní plán oslav, včetně finančního roz¬
počtu. Zajistila organizaci reprezentačního plesu, dodávku sousoší „Zrození z revoluce",
nechala vyrobit hlubotiskový plakát, pamětní medaile, zařídila vydání almanachu „Zlaté
Hory včera a dnes", objednala Státní soubor písní a tanců, provedla slavnostní předání
medailí, nutnou úpravu místních komunikací, instalaci poutačů, vlajkovou výzdobu,
úpravu fasád některých budov na náměstí aj.
Hlavní oslavy byly uskutečněny ve dnech 31. srpna až 1. září 1974. Začaly v sobotu
v 9.00 hodin slavnostním koncertem Hornické dechové hudby pod vedením Josefa Valty,
který k této příležitosti složil slavnostní znělku. O hodinu později byli uvítáni vzácní hosté
různých společenských org. a byly jim předány vzpomínkové dárky k tomuto jubileu.
V 15.00 hodin se konalo slavnostní zasedání za účasti městského výboru KSČ, městské¬
ho národního výboru, všech složek Národní fronty a pozvaných hostí. Na tomto zasedání
bylo předáno 235 (vydáno 250 ks) pamětních medailí k 750. výročí založení města, jejichž
autorem byl akademický sochař Petr Formánek. Dostali je všichni zasloužilí funkcionáři
složek Národní fronty, společenských organizací a spolků, kteří přispěli k rozkvětu Zla¬
tých Hor. Také byli vyhodnoceni jednotliví občané z přilehlých osad, zástupce družebního města z NDR a představitel sovětské posádky dočasně sídlící v Bruntále. Při tomto
zasedání bylo vzpomenuto bývalých zasloužilých občanů a byly jim uděleny medaile „in
memoriam": Františku Zvěřinoví, Ladislavu Švidrnochovi, Josefu Vyroubalovi, Jindřichu
Vybíralovi, Karlu Reigrovi st., Theodoru Čantovi a Josefu Šimůnkovi.
Téhož dne ve 20 hodin se za účasti všech vážených hostů konal společenský večer s tan¬
cem. Hrála hudba „Zálesáci" pod vedením Josefa Zálešáka.
V neděli 1. září pokračovala slavnost koncertem Hornické kapely. Konal se na sídlišti
u nové panelové školy a byl spojen s mírovou manifestací. Na počest 30. výročí Sloven¬
ského národního povstání (SNP) bylo před školou odhaleno sousoší s názvem „Zrození
z revoluce" (lidově: Tři ožralí z Dělňáku), jehož autorem je akademický sochař profesor
J. Kolomazník. Odpoledne se konalo vystoupení Československého souboru písní a tanců
a k večeru následovala lidová veselice.
Ani zlatohorské spolky neváhaly a uspořádaly k oslavě výročí založení města mnoho
akci: Klub důstojníků v záloze uspořádal okresní přebor ve střelbě, Tělovýchovná jednota
zorganizovala turnaj v košíkové a fotbalovou soutěž o pohár města, kterého se zúčastnilo
pět družstev. Oddíl stolního tenisu bojoval ve velkém sále Slezské besedy o vzácné body,
oddíl orientačního běhu uspořádal IX. krajský ročník. Sbor požární ochrany předvedl
ukázky požárních zásahů aj.
„Není snadné provést hodnocení roku, který připomněl 750 let existence města a nebylo
snadné připravit důstojné, a tomuto výročí odpovídající oslavy. Tento rok také připomněl,
ze město Zlaté Hory se svojí slavnou tradici, která pokračuje v dolování ložisek barevných
kovů, s dalšími průmyslovými závody a Státním statkem, patří k těm městům Severomorav¬
ského kraje, která mají zajištěný perspektivní rozvoj a dávají svým občanům záruku nového
domova a plného uplatnění v naší socialistické společnosti,“ napsala kronikářka Marcela
Balogová (Wilmannová) ve svém hodnocení průběhu oslav.
Počínaje dnem 1. 7. 1974 bylo mimořádným plenárním zasedáním schváleno zřízení
rozpočtové organizace Technické služby města Zlatých Hor. Jejich vedoucím byl jmeno¬
ván bývalý předseda Měst. NV František Lukáš.
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V těchto letech bylo zvykem ustanovovat všude a na všechno komise. MěstNV Zlaté
Hory ustanovil dvanáct komisí: komisi ochrany veřejného pořádku, sociální a zdravotní,
školní a kulturní, pro mládež a tělovýchovu, finanční, plánovací a dopravy, obchodu a ces¬
tovního ruchu, bytovou, vodního a lesního hospodářství, správní a přestupkovou, lidové
kontroly, v nichž se angažovalo 101 zlatohorských obyvatel.
Komunistická strana si upevnila svou vedoucí úlohu ve společnosti. Složení městského
výboru KSČ v roce 1976 bylo: předsedou Antonín Zdařil, členové: Jan Drobílek, Antonín
Štajer, František Kvapil, Horst Gruner, Josef Schmídt, Jiří Kašpar, Josef Prejda, Antonín
Zdařil, František Chlopčík a Josef Paul st. V městském výboru SSM byl předsedou Rudolf
Šichor, jednatelem M. Balogová, členové: D. Přívětivý, H. Soukupová, M. Herman...
7. října 1978 byl uskutečněn I. ročník turistické akce „Zlaté 50“. O akci se přičinili
J. Vlachopulos, ing. Brhel, Věra Tišnovská a Ladislav Vízner.
21.5.1979 byla dána do provozu mateřská školka pro 90 dětí na Nádražní ulici. Stavba se
zahájila v r. 1976 a ještě v tomtéž roce Rudné doly postavily základy za 305 tisíc Kč. Stav¬
byvedoucími byli ing. Maček a ing. Weiss. Celkové náklady na stavbu byly 4 mil. 490 ti¬
síc Kč.
INGSTAV Ostrava za pomoci OVAKu Bruntál dostavil výtlačný a zásobovací řád pro
vodojem 2 x 1000 m3 vody. Hodnota díla 626 tisíc Kč.

Zlatohoráci v Mongolsku
V roce 1978 vznikla dohoda mezi vládou Československé soc. republiky a vládou Mon¬
golské lidové republiky o zřízení česko-mongolského podniku k provádění geologicko
- průzkumných prací, k těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongol¬
ské lidové republice. Dnem 1.1. 1980 byla zahájena činnost společného podniku „Mongolčechoslovakmetal“ jehož generální ředitelství bylo v Ulánbataru. Prvním náměstkem
podniku se stal ing. Richard Rozkydálek. Podnik měl dva podřízené závody: závod Čulut
cagan asi 140 km a závod Modoto asi 220 km od hlavního města. Významnou měrou
se na výrobě a průzkumu podíleli pracovníci z RD Jeseník, pracovníci závodu RD Zlaté
Hory a Geologického průzkumu. Na závodě Modoto pracoval nejdříve od března 1984
elektrikář RD - závod Zlaté Hory František Šrotíř. V březnu 1984 odjeli ze Zlatých Hor
do Mongolská Petr Eškulič, který se stal ředitelem závodu tzv. provozní základny, tj., zá¬
vodu centralizované údržby, skladu a dopravy a Pavel Vodák, který pracoval jako zástup¬
ce vedoucího závodu Čulut cagan DCL. Od jara r. 1986 v Mongolsku vykonával funkci
hlavního geologa podniku Dr. Hettler. Postupně tam pracovali i další pracovníci: Josef
Hromjak-stavebník, L. Vízner, Jiří Zemin a Vojtěch Šebek - kuchaři atd.
Naši občané byli za svou prací v Mongolsku vysoce hodnoceni a byly jim přiznávané
mimořádné odměny a uděleny čestné diplomy za budování Mongolské lidové republiky.
V roce 1990 za nových politických poměrů spolupráce mezi Československem a Mon¬
golském skončila.
V lednu 1980 byla zahájena stavba zdravotního střediska na sídlišti. Stavbyvedoucím
byl arch. J. Kobylka. Už 27. 11. byla dokončena stavba lékárny, tam se nastěhoval magistr
farmacie Ladislav Borovička, který ve Zlatých Horách působil více než 33 let. O rok poz¬
ději, po jeho odchodu do důchodu, převzala lékárnu magistra farmacie Marie Kyselová.
Zdravotní středisko bylo dostavěno, včetně terénních úprav, v roce 1983. V akci „Z“
pro toto středisko občané města zdarma odpracovali 12 955 hodin a vzniklo dílo v hod¬
notě přes 3.5 miliónů Kč.
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31.3. 1980 byl odvolán ze zdravotních důvodů předseda MěstNV s. Chlgpčík a do této
funkce byl zvolen ing. Zdeněk Kořínek, pracovník Geologického průzkumu.
V tomtéž roce byl vybudován nový vodovodní řád od křižovatky Krnovské ulice až
k Sokolské. Bylo položeno 470 m potrubí o průměru 250 mm. Práci v hodnotě 260 tisíc
Kčs provedly Rudné doly ve spolupráci s OVAK Bruntál.
Ve čtvrtém čtvrtletí 1980 byla ve Zlatých Horách zahájena výstavba čistírny odpadních
vod. Hutní montáže Trenčín (kronika tvrdí: Hutní stavby Košice) zahájila 15.7.1981 vlast¬
ní montáž technologického zařízení. Čistírna pro potenciálních 6 tisíc obyvatel, v prosto¬
ru za hřištěm, byla dokončena v roce 1983 a výše nákladů byla 3 500 000 Kčs.
V letech 1983 - 1984 za vedení předsedy MěstNV ing. Zdeňka Kořínka byla provedena
úprava náměstí, dokončena nová vodárna a opraven vodovodní řád.
Pokus o stranickou pluralitu ve Zlatých Horách se konal 5. února 1983, kdy se založila
místní organizace Československé strany socialistické (ČSS) - spolehlivé součásti NF, ale
museli u toho být:
zástupce Federálního shromáždění Miroslav Pazura,
tajemník Okresního výboru Národní fronty Ladislav Vláčil,
předseda MěstNV Zdeněk Kořínek,
zástupce Měst. výboru KSČ František Houžva,
zástupce Měst. výboru Národní fronty Vítězlav Rikan.
V Kronice města Zlatých Hor, č. II. je o této události napsáno: „Po ustanovení místní
organizace ČSS došlo k volbě předsednictva, které tvoří převážně mladí členové, kteří prošli
základními politickými školeními. Do funkce předsedy byl zvolen s. Petr Rozbroj. Většina
členů ČSS je aktivně zapojená na svých pracovištích v brigádách soc. práce a ve složkách
Národní fronty. “
Poslední volby pod patronací Národní fronty byly konány 23. a 24. května 1986. De¬
legáti - zástupci NF dostali 99,8% hlasů všech voličů města. Schůzi pléna nově zvolených
poslanců zahájil předseda městského výboru KSČ s. Karel Maroušek. Byla zvolena rada
MěstNV ve složení Vladimír Zlatník, Eva Tomášková, Václav Gotthard, Zdeněk Kořínek,
Libor Hlaváč, Antonín Trusík, Věra Tišňovská, Alfréd Benda, Rudolf Šichor, Ladislav
Kožuský, Lothar Losse. Předsedou MěstNV se stal Vladimír Zlatník. Bylo také zvoleno
dvanáct komisí pro různé činnosti města, v nichž bylo zastoupeno přes devadesáti zlatohorských občanů.
V červenci 1987 se po asanaci místa, kde dříve stál hotel Dělnický dům, začalo stavět
autobusové stanoviště. Slavnostní předání aut. nádraží bylo 7. 11. 1989 za účasti stranic¬
kých a státních představitelů. Stavba byla dokončena v červnu 1990 za 2 mil. 999 tis. Kč.
V květnu 1988 začala stavba Smuteční síně. Konec stavby byl v roce 1991 a celkové ná¬
klady činily 1 milión 240 tisíc Kč.
Podle vzoru Sovětského svazu, byly začátkem sedmdesátých let v Československu za¬
vedené tzv. „subotniky“. Nazývaly se ovšem Akce „Z“ nebo Směny národní fronty. Pokud
mohu posoudit, občané Zlatých Hor udělali v těchto akcích pořádný kus práce, ale že by
to dělali dobrovolně, to se říct nedá. Obě tyto akce byly podobné jako oslava 1. máje,
kdo se nezúčastnil, měl v povolání problémy (minimálně mu to bylo vyčteno v osobním
hodnocení) nebo jeho děti nebyly přijaty do žádané školy, nestal se kádrovou rezervou,
nemohl být doporučen a volen jako poslanec aj. Někdo víc někdo míň, všichni občané se
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těchto směn zúčastnili a MěstNV počítal ve svém každoročním rozpočtu i s touto bez¬
platnou pomocí. Jako příklad zde uvádím zápis z kroniky města o počtu Akcí „Z“, jež byly
provedeny v roce 1989:
Na autobusovém nádraží bylo odpracováno hodin.2 500
Na Smuteční síni.6 200
Na prodejně Okál u Podlesí.1 200
Na rekonstrukci skleníku v zahradnictví.150
Na veřejné zeleni. 6 800
Na svedení dešťových vod.600
Na opravě rybníku.300
Na opravách vodohospodářských zařízení.. 10 500
Na ochraně životního prostředí.1 600
Na údržbě hasičského materiálu a zbrojnic.11 250
Na údržbě sportovišť.6 850
Celkem 47 950 hodin x 9 Kčs/ hod. s hodnotou díla 431 tisíc 550.- Kčs
Každý Zlatohorák včetně novorozeňat musel v průměru tento rok odpracovat 11 hodin.

17. listopad 1989 - „sametová revoluce"
Bohužel, ač tento termín není zcela přesný, je tak obecně rozšířen, že se nedá ani ve
zlatohorských dějinách pominout nejen pro svůj význam slovní, ale především pro smy¬
sl samotného odboje, který svrhl skoro padesátiletý totalitní systém vlády jedné strany.
Bylo asi malicherné, že bezpečnostní síly lehce poranily na Národní třídě asi sedmdesát
studentů. Bylo také asi vedlejší, kdo demonstraci organizoval. Ale důležité bylo, že dozrál
čas. Je zcela jisté, že český národ měl v období socialismu jiné podstatnější, zásadovější
důvody se vzbouřit, a asi to neudělal proto, že doba a politická situace to nedovolovala.
Samotný čas léčí hodně ran, samotný vývoj ukazuje směr, kudy vede cesta.
Už několik desetiletí před tím se připravoval rozpad socialistického sektoru v podo¬
bě odtržení Titovy Jugoslávie v roce 1948, maďarského povstání v roce 1956, „mírného
odporu v mezích zákona“ při okupačním vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo¬
venska v roce 1968, polské nezávislé odborové organizace Solidarity o deset let později,
a nakonec ruské perestrojky. Bylo štěstí, že Sovětský svaz a v něm především ruští lidé
se vyvíjeli stejným směrem jako evropská civilizace. Po rychlých úmrtích třech prvních
tajemníků v Sovětském svazu nastoupil na místo generálního tajemníka KSSS Michail
Gorbačov. Nemohu neříct vtip, který se tehdy rozšířil:
V roce 1982 povídá učitelka žákům:
„Děti půjdeme na prvomájový průvod a potřebujeme, aby někdo nesl velkou fotografií
soudruha Brežněva. Čhce někdo nosit soudruha prvního tajemníka dobrovolně?*1
Nikdo se nehlásil, a proto učitelka pokračuje.
„Protože je Pepa nejsilnější, ponese soudruha Brežněva on.“
V tom roce Brežněv umřel a následující rok učitelka chce dobrovolníka k nošení foto¬
grafie nového prvního tajemníka Černěnka a protože se nikdo nepřihlásil, musel ho nosit
Pepa. Umřel i Černěnko a v dalším roce, ze stejných důvodů, musel nosit v prvomájovém
průvodě Antropova zase Pepa.
Zemřel i Antropov a byl zvolen prvním tajemníkem Gorbačov. Když se učitelka zepta¬
la, kdo že chce nosit fotografii soudruha Gorbačova, hlásily se všechny děti, ale učitelka
povídá:
„Ne,ne, ponese ho Pepíček, ten má šťastnou ruku.**
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Naštěstí osvícený Gorbačov se přičinil o přestavbu socialistického Soyětského svazu
a tím o rozpad komunistického bloku. Bylo jen otázkou času, kdy z jádra totalitního zla
vzejde jiskra naděje pro lidskou budoucnost. Nebýt „perestrojky" v Sovětském svazu, ne¬
bylo by sametové revoluce, abych parafrázoval klasiky.
Sen o samostatnosti a svobodě československého národa se naplnil. O měsíc později
na Letenské pláni, při účasti tři čtvrtě miliónu obyvatel, se sen změnil ve skutečné navrá¬
cení vlády do rukou lidu a 29. prosince 1989 v 10. hod. 26 minut tehdejší předseda vlády
komunista Marian Čalfa nechal, jak to v předchozích letech bývalo zvykem, jednohlasně
zvolit ještě komunistickým parlamentem nového prezidenta, dřívějšího odpůrce socialis¬
tického režimu - Václava Havla. Revoluční změny to jistě byly, o tom není pochyb.
Prezident Václav Havel
Narodil se 5. října 1935 v Praze. Jeho otec Václav byl stavitelem, matka Božena Havlová
(rozená Vavrečková). Havel byl po maturitě zaměstnán v Divadle Na zábradlí jako jevištní
technik a později dramaturg. Jeho díla: Zahradní slavnost, Ztížená možnost soustředění,
Anděl strážný, Spiklenci, Motýl na anténě, Žebrácká opera, Audience, Vernisáž, Pokušení,
Chyba, Largo desolato, Zítra to spustíme, Asanace aj. Byl spoluzakladatelem antikomunistického hnutí Charty 77 a jedním z jejích mluvčích. Za svůj protisocialistický postoj byl
několikrát odsouzen za podvracení republiky a vězněn. Po rozdělení České a Slovenské
federativní republiky byl 26. ledna 1993 zvolen prezidentem České republiky a totéž se
opakovalo v následujících volbách 20. ledna 1998. 2. února 2003 ukončil poslední prezi¬
dentské funkční období. Václav Havel jako prezident byl velkou mezinárodní osobností,
která symbolizovala odvahu bojovat za lidská práva a za svobodu jednotlivce.
I ve Zlatých Horách, ještě trochu nejistě, si lidé uvědomovali novou politickou situaci.
Zrušil se formální spolek politických stran zvaný „Národní fronta11, jednota strany a lidu
se rozpadla, vytvořilo se hnutí Občanské fórum (OF).
Občanské fórum bylo ve Zlatých Horách založeno koncem r. 1989. Stalo nejsilnějším
politickým útvarem a pravidelně od ledna 1990 do všeobecných listopadových voleb ko¬
nalo veřejné sněmy, kde požadovalo změny ve státě, ve vládě i ve Zlatých Horách a vysvět¬
lovalo danou politickou situaci. Prvními mluvčími OF byli ing. Petr Částečka, ing. Pavlík
a ing. Staněk. První shromáždění lidu bylo ve velkém sále Slezské besedy.
U tzv. „kulatého stolu* se v lednu, únoru a v březnu 1990 shromažďovaly všechny po¬
litické strany a navrhovaly akční změny ve vedení MěstNV. Dne 22. března se u kulatého
stolu sešlo 6 členů KSČ, 4 členové ČSS, 4 členové ČSL, 4 členové Strany zelených a 22
členů OF a nestraníků. Toto plénum zvolilo radu města se dvěma členy KSČ, jedním
členem ČSS, jedním členem lidové strany, jedním členem Strany zelených a šesti členy
OF a nestraníků. Tímto toto plénum prozatímně převzalo moc ve městě. Dvaadvacáté
zasedání MěstNV ve Zlatých Horách muselo 27. března 1990 odvolat předsedu MěstNV
Vladimíra Zlatníka a všechny staré členy zastupitelstva. Dle ústavního zákona č. 14 byli
zvoleni noví zastupitelé: Břetislav Kuliha, ing. Norbert Buchta, MUDr. Ondra Bartošo¬
vá, ing. Michal Vacek, Marta Hořelicová, Ladislav Soukup, Vladimír Začal, Ivan Lukáš,
Dušan Steinbrener, Petr Rozbroj, ing. Vladimír Macek, ing. Pavel Still, Alena Lukešová
a ing. VI. Schejbal.
Předsedou městského úřadu byl zvolen kandidát OF Jaroslav Proudil. Místopředse¬
dou se stal ing. Vladimír Mach. Členy rady se stali: Jan Hříbek, Vladimír Začal, Břetislav
Kuliha a Alena Lukešová. V zastupitelstvu byly strany zastoupeny takto. Strana zelených
4 osoby, strana lidová 3 osoby, ČSSD 3 osoby a 5 osob za OF.
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V roce 1990 se na červen připravovaly volby do Sněmovny lidu a Sněmovny národů
Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky a České národní rady.
V listopadu se měly konat volby do obecního zastupitelstva.
Do předvolebního klání šlo ve Zlatých Horách 23 stran (většinou vznikly po volbách
v roce 1990). Snažily se ustanovit program, který jim napomůže k vítězství ve volbách.
Jejich programy nebyly podstatně rozdílné. Výraznější strany byly, některé ještě jsou, tyto:
30. ledna 1990 se konala ustavující schůze Čs. strany lidové. Předsedou se stal Bole¬
slav Doboš, místopředsedou Jan Jaschek z Heřmanovic, jednatelkou Marta Hořelicová,
pokladník Miroslav Kadlubek a členy výboru byly Marie Kadlubková a Jiřina Rejtarová.
V předvolebním programu hlásala morální výchovu, ochranu soukromého majetku
a životního prostředí, postavení poutního místa P. Marie Pomocné. Ve volbách získala dva
mandáty v zastupitelstvu.
Hnutí za samosprávnou demokracií - Společnost pro Moravu a Slezsko bylo založe¬
no v březnu 1990. Zakládajícími členy byli: J. Gablas a Václav Šilc ml. Do výboru byli
zvolení: ing. Cihelka - předseda, J. Gablas - místopředseda, členové výboru L. Hefková,
E. Pfútznerová, V. Šilc. Hnutí mělo padesát členů a v komunálních volbách v listopadu
1990 se umístilo na 3. místě. Získalo dva mandáty do zastupitelstva města. Ing. Cihelka
byl zvolen do rady.
KSČ v únoru 1990 strana vystřídala bývalého předsedu Karla Marouška za Zdeňka Ko¬
řínka. V březnu téhož roku strana změnila název na KSČM - Komunistická strana Čech
a Moravy a v říjnu změnila ještě jednou předsedu strany. V předvolebním programu už
nežádala vedoucí úlohu strany, ale „najednou* demokracii, spolupráci s ostatními stra¬
nami, sociální politiku, zlepšení životního prostředí a dokonce privatizaci. Ve volbách
získala poměrně hodně hlasů.
Strana zelených vznikla v březnu 1990, ale zakládající schůze byla v dubnu. Předse¬
dou se stal Břetislav Kuliha. Ve volebním programu se zabývala problematikou životního
prostředí, likvidace černých skládek, kanalizací. Při volbách získala do zastupitelstva dva
mandáty a to ing. Doubravského a ing. Kalendu.
Po čtyřicetiletém období voleb, v němž vždy zvítězila kandidátka Národní fronty, v čele
s komunistickou stranou s téměř 99,99% voličskými hlasy, se konaly 8. a 9. června 1990
první opravdu demokratické volby do Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního
shromáždění České a Slovenské federativní republiky a České národní rady, v nichž oby¬
vatelstvo mohlo přesvědčivě ukázat své politické smýšlení.
V celostátních parlamentních volbách nejvíce voličských hlasů získalo Občanské fó¬
rum (Sněmovna lidu 41,6,%, Sněmovna národů 40,5%, Česká národní rada 40,8%). Na
druhém místě bylo Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slez¬
sko (SL 22,7%, SN 22,3% ČNR 25,3%). Na třetím místě Křesťanská a demokratická unie
(SL 16,8 SN 16,6 až ČNR 15,8 %). Nemálo hlasů získala i Komunistická strana Čech a Mo¬
ravy (SL 9,4%, SN 10,4%, ČNR 9,3%).
Do parlamentních voleb v červnu 1990 přišlo ve Zlatých Horách k urnám 2 924 obča¬
nů, čili 94,47%. Nejvíc hlasů (1186) do parlamentu získalo OF, tj. 40,56%. Na druhém místě
byla Společnost pro Moravu a Slezsko se 747 hlasy, tj. 25,55%, na třetím KSČM s 392 hlasy,
tj. 13,41% a na čtvrtém KDU/KDH se 178 hlasy, tj. 6,09 %.
24. listopadu 1990 proběhly i první svobodné volby do městského zastupitelstva. Byl
zrušen Městský národní výbor Zlaté Hory a vytvořen Městský úřad Zlaté Hory na čele se
starostou a městským zastupitelstvem, které je nejvyšším orgánem samosprávy města.
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Komunálních voleb do zastupitelstva se zúčastnilo 2869 voličů. Bylo zvoleno dvacet jedna
zastupitelů města. Dne 29. 11. 1990 byl zastupiteli (poprvé v historii města) skutečně zvolen
nový starosta městského úřadu - Jaroslav Proudil, jeho zástupcem se stal Ladislav Kožuský.
Rada se skládala: ing. Radek Doubravský, Vladislav Začal, Petr Rozbroj, ing. Zd. Kořínek,
ing. Cihelka, Věra Tišňovská. První zasedání této rady a zastupitelstva bylo 13. 12. 1990.
Zasedli v něm mimo předchozích osmi členů rady i další členové zastupitelstva: Milena
Černatovičová, Miloslav Tomaštík, ing. Pavel Pánek, ing. Pavel Štill, ing. Vladimír Zbožínek, RNDr. Pavel Hanzl, ing. August Bitara, Karel Nestarec, Miroslav Tkadlec, ing. Franti¬
šek Kalenda, Jiřina Zapletalova, ing. Vladimír Mach, Miroslava Pišlová.
Vliv politické a hospodářské demontáže socialismu se ve Zlatých Horách projevil záhy.
Obyvatelé se přizpůsobili a do konce května bylo požádáno o 78, do konce roku 1990
již o 100 živnostenských listů k provozování služeb a řemesel. Už 25. května byla dána
Jaroslavu Petrošovi do ekonomického pronájmu městská sauna. Dne 1. června jako jedna
z prvních byla otevřena soukromá prodejna „Butik Klárka**, koncem května Miloš Fritsch
(dříve psaný Frič) otevírá v bývalé prodejně Masna, která patřila družstvu Jednota Brun¬
tál, soukromé řeznictví.
1. srpna zahajuje na náměstí provoz soukromé občerstvení „Miditombar“ a otevírá se
soukromá prodejna elektroniky a parfumerie „Stromšík Schop“. 15.12. byla otevřena pro¬
dejna „ECHO“ p. Svozilové, 18. prosince byl, po požáru v prvním patře, znovu zahájen
prodej v nákupní středisku u autobusového nádraží. Na Miserichu se dokončila v akci „Z“
nová okalová prodejna družstva Jednoty a zahájila provoz.
8.9.1990 proběhla ve Zlatých Horách v Hotelu Praděd oslava Hornického dne.
Hospodářský potenciál města kvůli útlumu těžby polymetalických rud a omezení geol.
průzkumu silně poklesl. RD Jeseník propouštěly pracovníky. Taktéž Geologický průzkum
přecházel na jinou činnost než geologicko-průzkumnou. Začal výrobu „Unimo“ buněk.
Velamos Sobotín, závod Zlaté Hory vyráběl většinou pro export náhradní díly na kola.
Moravolen Šumperk vyráběl polotovary lněných tkanin. Ještě existoval Lesní závod Jeseník
s provozem Polesí a střediska mechanizace na Nádražní ulici. Byly v provozu Moravsko¬
slezské chemické závody Ostrava - strojní závod Ondřejovice. Jednota Bruntál spotřební
družstvo (SD) mělo svých deset prodejen včetně Ondřejovic a Rejvízu, jedno obchodní
středisko a jednu restauraci. SD Pramen vlastnilo dva obchody. Restaurace a jídelny (RaJ)
Rýmařov měl v majetku Hotel Praděd ve Zlatých Horách a restauraci „Na Paloučku* na
Rejvízu.
Ze služeb tu byla Česká státní spořitelna, poštovní úřad, komunální podnik a taxislužba
firmy Kunc.
Během roku 1991 - 93 vláda odsouhlasila kuponovou privatizaci ve dvou vlnách a lidé
si mohli za 1000.- Kč koupit kuponovou knížku, pomoci níž si zajistili určitý počet ak¬
cií jakéhokoliv privatizovaného podniku v Československu, při druhé vlně pak, v České
republice. Byl přijat Zákon o restituci majetku, který měl napravit aspoň některé křivdy
z komunistického zestátnění po roce 1948. Restituce majetku se netýkala odebraného ma¬
jetku sudetských Němců před rokem 1948. Bohužel však ani kupónová privatizace, ani
restituce neproběhly vždy v zájmu státu, města nebo občanů, ale hamižných jednotlivců.
Příkladem špatné privatizace ve Zlatých Horách se stal hotel Praděd, který se ještě v roce
2002 rozpadal.
Prudce se zvyšovaly ceny. Jednota a ostatní prodejny zvýšily cenu másla z 16 na 24 Kčs,
chleba z 6,20 na 12 Kčs, tvárnice ze 14 na 45 Kčs, benzínu ze 12 na 19 Kčs a jiné. Česká
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koruna devalvovala z hodnoty kolem 10 Kčs na 24 Kčs za marku, čímž vzala vítr z plachet
tzv. „vexlákům“ (černým měničům cizích měn) s valutami.

Rozdělení Československa
Rozpad republiky k 1. 1. 1993 byl nechtěným plodem sametové revoluce. Reálný česko¬
slovenský dualismus při vzniku republiky v roce 1918 pramenil z tisíciletého obdobného
vývoje obou národů, ale ne zcela odrážel potřeby Slováků. Mocným důvodem rozchodu
byly však kulturní rozdíly mezi oběma částmi země. Nereflektované emancipační tužby
slovenského národa přispěly k tomu, že u nich nevznikl pocit československé sounáleži¬
tosti. Tím došlo k tomu, že česká a slovenská politická
reprezentace (po volbách v r. 1992) měly strukturně
neslučitelné politické a hospodářské koncepce. Na¬
prostá rozdílnost cílových představ a strategií dodala
procesu dělení výbušnou dynamiku. Velký vliv na roz¬
dělení měly patriotistické snahy slovenského (a vůbec
ne českého) národa.
Aktivní hnací sílou byla jednoznačná snaha Slováků
dosáhnout poprvé ve své historii plné národní suvere¬
nity. Především slovenští politici, slovenská mocenská
elita a obzvláště protagonisté Hnutí za demokratické
Slovensko si od vzniku samostatného Slovenska sli¬
bovali
řadu významných funkcí ve vedení státu a po¬
Pamětní medaile
díly na privatizaci slovenského státního majetku. Tito
v roce 1992 zabránili znovuzvolení Václava Havla prezidentem republiky a iniciovali ve
Slovenské národní radě „Prohlášení suverenity" a přijetí „čisté" slovenské ústavy, která
nebrala ohled na federální ústavu. Teprve poté, kdy bylo zřejmé, že rozdělení státu nelze
zabránit, naléhali čeští političtí představitelé na to, aby se to stalo rychle a pokud možno
civilizovaně. Naštěstí při jednáních mezi politickými reprezentacemi obou zemí, která
vedli nově zvolený premiér slovenské vlády Vladimír Mečiar a premiér české vlády Václav
Klaus, došlo k dohodě na mírovém - „sametovém" rozdělení Československa. K 1. lednu
1993 vznikly dvě nové republiky: Česká republika, která si ponechala dosud platnou státní
vlajku a znak, a Slovenská republika, která přijala novou státní vlajku s bílo-modro-červenými pruhy.
I
1. 6. 1993 rada městu schválila nové pojmenování zlatohorských ulic. S malými změna¬
mi si většina ulic názvy ponechala.
17. 12. 1993 - těžní jámou byl vytěžen poslední symbolický vozík rudy. 31. 12. 1993 bylo
rudné hornictví definitivně zastaveno a s ním nastala radikální útlum pracovních mož¬
ností obyvatel. Přes tisíc pracovních míst bylo zrušeno. Velké množství pracujících začalo
za zaměstnáním dojíždět mimo obec a některé místní větší podniky - již zprivatizované
- se také potýkaly s těžkostmi. Snahou vedení města bylo využít Zlatohorsko co možná
nejvíce v turistickém podnikání. V zásadě se to daří v osadách Rejvíz a Horní Údolí.
V roce 1994 proběhly oslavy 770 let založení města a při té příležitosti byla vydána pa¬
mětní medaile Zlatohorský dukát. Klub přátel Zlatých hor vydal k tomuto výročí knížku
Historické zajímavosti Zlatohorska.
Další volby v r. 1994, 1998 a 2002 proběhly už v demokratickém duchu, při konkurenci
všech demokratických stran.
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Nové tisíciletí
První leden 2001 - skončila noc plná bouřlivých oslav, barevných ohňostrojů. Do Ev¬
ropské unie míří i Česká republika. Před námi je nové století v novém tisíciletí, do něhož

mnozí vkládají své naděje a očekávání. Co asi přinese, jak jej jednou budou historikové
hodnotit, už bude psát jiná kniha. Ke vstupu České republiky do Evropské unie se konalo
v roce 1903 referendum. Většina občanů dala ke vstupu souhlas. Od 1. května 2004 byla
Česká republika začleněna do společné Evropy.
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 rada rozhodla o podobě praporu a městského
znaku a jejich užívání. Starý městský znak s biskupskou berlou a korunou přestal platit
a od 1. 7. 2002 je v platnosti nový heraldiky schválený znak a prapor. Tato obecně závazná
vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.7.2002.

Přehled sčítání lidu a domů ve Zlatých Horách
Ještě před datem založení r. 1224 ve Zlatých Horách zde sídlili lidé, ale jejich množ¬
ství by se jen odhadovalo. Koncem 13. stol. zde žilo, podle různých pramenů, od 900 do
1200 obyvatel. Ve 14. stol. se pohyb obyvatel spíše ustaloval, než aby se podstatně zvyšoval
a teprve v 15. stol. po postavení Edelštejnu, udělení práva trhu atd., mohlo město při¬
jmout další obyvatele. Žilo zde přes 1400 obyvatel. Koncem 16. stol., při prudkém rozvoji
těžby zlata, se poprvé uvádí množství od 1700 do 1900 obyvatel. Podle restriktu Marie
Terezie z 13. října 1753 bylo nařízeno v rakouské monarchii provádět každoročně sčítání
lidu a domů. Původní záměr byl pro různé nedostatky několikrát upravován, a tak první
sčítací seznamy jsou z 15. ledna 1763. O dalších počtech obyvatel v dalších letech není
podstatných pochyb, i když ne v každé publikaci se nachází stejná čísla. Vlivem ztráty
množství občanů po hladomorech, morech a choleře v 17. a 18. stol. se Zlatohorsko znovu
doosídlovalo v letech 1790 až 1810, kdy vznikaly i nové vesnice (Rejvíz, Salisov).
Pohyb obyvatel se v první pol. 20. stol. ustálil, ale po 2. světové válce se obyvatelstvo
v tomto kraji zcela změnilo. V roce 1945 přišlo do Zlatých Hor 762 osob české národnosti.
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V r. 1946 po odsunu 2 858 Němců zde žilo kolem 1696 osob české nebo slovenské a polské
národnosti a kolem 150 Němců. Ještě v roce 1947 bylo všech občanů bydlících ve městě
jen 1927. V roce 1948 se v brožuře Můj kraj Jesenicko uvádí počet obyvatel ve Zlatých
Horách 2354, ale tak jak u jiných čísel v této publikaci, nejsou všechna přesná. Do roku
1950 se přistěhovalo dalších 500 osob. Teprve po příchodu rumunských Slováků (194749) a Řeků (1949-50) se počet obyvatel města jakž takž přiblížil k polovině předválečného
stavu a v r.1950 zde žilo 2227 občanů. Poprvé v roce 1971 se město Zlaté Hory sčítalo
jako jeden celek i se svými osadami Údolím, Ondřejovicemi a Rejvízem. V kronice města
je v tomto roce počet obyvatel 4 316, v dalších dokladech a v Retrospektivním lexikonu
obcí ČSSR 1850-1970 je 4362. Složení obyvatel podle národností bylo pestré: české 3220,
slovenské 607, ukrajinské 7, ruské 2, polská 21, maďarské 15, německé 96, ostatní - čili
řecké 381, nezjištěno 13. Jsou mezi nimi i občané ze smíšených manželství, kteří se už
k národnosti jednoho z rodičů nehlásí. Poslední čtvrtina 20. stol. byla ve znamení stabi¬
lizace počtu obyvatel, i přesto, že se do Řecka vrátila podstatná část Řeků. V r. 1980 ve
Zlatých Horách ještě bylo 331 Řeků, ale v r. 2003 jen kolem 100. Na celém bývalém okrese
Jeseník bylo v roce 2003 jen 326 osob hlásících se k řecké národnosti.
V posledním desetiletí 20. století se ztlumila průmyslová výroba a byli propouštěni děl¬
níci, kteří se museli stěhovat za prací do dalších měst. Ve městě začalo ubývat obyvatel.
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Při posledním sčítání lidu v roce 2001 žilo ve Zlatých Horách včetně okolních osad
4524 obyvatel, z toho 830 děti do 14 let, 1533 mužů od 15 do 59 let, 1484 žen od 15 do
59 let, 272 mužů +60 let a 404 žen +60 let.
V bytové otázce se od počátku vývoje města projevuje neustálý růst výstavby domů,
bytů a společenských staveb až do r.1945. Bytovou situaci velmi často rapidně snižovaly
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rozsáhlé požáry města. Malý pokles se také ukázal během různých válečných období. Zlo¬
movým obdobím byla druhá světová válka a události po ní. Po odsunutých německých
obyvatelích zůstaly neobývané a mnohdy neobyvatelné domy, které bylo nutné asanovat.
Podle zápisů schůze rady MNV (str. 36), už v roce 1951 technický referent Strupek mu¬
sel prohlédnout všechny nebezpečné stavby ve Zlatých Horách a navrhnout řešení. Tak
v tomto roce byly asanovány domy čp. 34, 44, 77, 115, 141, 172, 201, 206, 243, 244, 254,
257, 326, 372, 380, 382, 398, 481, 507, 513, 521 a na Skřivánkově čp. 1. Další bourání
neobyvatelných staveb a domů, hlavně v okolních vesnicích, proběhlo v r. 1960. K této
činnost nastoupily ženijní jednotky československé armády. Nedovedu si představit, že
by tyto staré k bydlení nevhodné domky a chalupy nebyly srovnané se zemí. Dodnes by
jejich torza strašily, protože nebylo lidí, peněz ani sil, aby všechny domky a chalupy mohly
být udržované. Nejmarkantnější byl úbytek staveb a domů na venkově: v Ondřejovicích
se Salisovem z 283 domků a staveb bylo v roce 1960 zbouráno 147, v Horním a Dolním
Údolí z 209 bylo zbouráno 105, a na Rej vízu z 88 bylo zbouráno 25. V samotných Zlatých
Horách a Rožmitále bylo zbouráno 130 staveb. Celkem na Zlatohorsku bylo asanováno
407 staveb, tedy skoro jedna třetina všech staveb. Pokud mohu posoudit, většina těchto
staveb nebyla k užitku. Můžeme však konstatovat, že od r. 1965, kdy začala výstavba zlatohorského sídliště, se prudce zvyšuje výstavba domků a hlavně bytů. Samotné město mělo
už v r. 1971 587 bytů ve 111 domech a dalších 499 staveb a soukr. domků, v r. 1981 počet
bytů dosáhl 1432 ve 189 domech a 611 staveb a soukromých domů. I v okolních osadách
se vybudovalo do r. 2000 přes 60 nových domků ke stálému bydlení nebo k rekreaci. Při
sčítání domů v roce 2001 je ve Zlatých Horách právě tolik domů jako v roce 1869.

1/5 Dějiny okolních osad Skřivánkov (Lerchenfeld), Rožmitál (Rosenthal), Podlesí
(Miserich), Ondřejovice (Endersdorf), Salisov (Salisfeld), Srncov (Konigsberg),
Nový Dvůr (Neuhof), Dolní a Horní Údolí (Niedergrund und Obergrund), Rejvíz
(Reihwiesen)

Skřivánkov (Lerchenfeld)
Osada Skřivánkov je od Zlatých Hor vzdálená tři kilometry. Leží na úpatí Biskupské
kupy na polské straně. Jak vesnička Skřivánkov, tak vesnice Rožmitál, byly postaveny na
pozemcích, které patřily, dle ústního podání, baronu von Lerchenfeldovi a baronu von
Rosenthálovi. Za vlády pruského krále Friedricha II. byly pozemky po poslední slezské
válce v roce 1786 rozparcelované tak, že pro osadu Rožmitál (Rosenthal) připadlo 322
dílů a pro osadu Skřivánkov (Lerchenfeld) 24 dílů. Tím vznikly vedle sebe dvě osady,
které obsadili noví obyvatelé. O 25 let později v roce 1811 měl Skřivánkov 24 domů se
120 obyvateli. V roce 1856 obdrželi hospodáři ve Skřivánkově od biskupství ve Vratislavi
50 hektarů lesa na tzv. Holzbergu. Na každého tak připadlo přibližně 2 hektary lesa. Při
stavbě protipovodňové přehrady v dnešním Jarnóltowku (1909) muselo jí být obětováno
7 domů a jeden mlýn. Počet domů klesl na 16 a obyvatel zůstala stovka. Církevně spadala
obec pod zlatohorskou farnost, ale matrika byla vedena samostatně.
Matriku obce Skřivánkov objevil L. Kausch ve Státním okr. archivu Opava a našel v ní
zajímavý zápis z roku 1866 který souvisí s dějinami Zlatých Hor. V matrice je uvedeno:
„Lerchenfeld Nr.10. t 22. 6. 1866, beerdigt 23.6. fruh 8 Uhr Josefa Seifert, Ehegattin des
Wirthschaffers Franz S., 52 Jahre (22 /. verheirateť). Verblutung durch Schutzwende von
Preusen bei deren Eimarch gótodlich. “
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Volný překlad:
„ Skřivánkov; číslo domu 10, zemřela 22. 6. 1866, pohřbena 23. 6. ráno v 8 hodin Josefa
Seifertová, manželka hospodáře Františka S„ 52 létá (22 let vdaná) zemřela vykrvácením po
zranění pruskou zbloudilou střelou při jejich vpádu."
Zápis je z doby rakousko - pruské války, kterou Prusové vypověděli Rakousku
16. 6. 1866. Největší soustředění pruských vojsk bylo kolem Nysy a odtud pruská voj¬
ska postupovala přes rak. hranice i přes Zlaté Hory směrem ke Hradci Králové, kde
3. července 1866 rakouskou armádu porazila. Zpráva o prohrané bitvě dorazila do
Zlatých Hor až 11. července. Dr. Zuber uvádí, že Zlaté Hory byly obsazeny pruským
vojskem již 22. 6. 1866 v 6,30 hodin ráno. Zápis v matrice obce Skřivánkova o smrti
paní Seifertové to potvrzuje. Dr. Wolf uvádí příjmení zemřelé se dvěma písmeny f, ale
v matrice je příjmení zapsáno s jedním písm. a navíc matrika uvádí i křestní jm. zemřelé.
Zatímco první rakouský voják, který byl maďarské národnosti, v této válce padl v Ši¬
rokém Brodě a byl později pochován s poctami na hřbitově u kostela v Písečné, byla paní
Seifertová první civilní obětí, která byla v tichosti pohřbena u kostela Sv. Kříže ve Zlatých
Horách. Bývalo zvykem na místě, kde nešťastnou náhodou zemřel člověk, postavit Boží
muka, případně jiné znamení. Možná, že na polích poblíž dnešního Skowronkova bychom
něco podobného našli, ale to je již námět pro přátele místní historie v dnešním Polsku.
Od roku 1786 do roku 1918 se obec jmenovala Lerchenfeld a patřila Rakousku - Uher¬
sku. Po 1. světové válce a rozpadu Rakousko - Uherska patřila k Československu s názvem
Skřivánkov. V letech 1938-1945 se jí vrátil původní název Lerchenfeld a po roce 1945 se
opět vrátila Československu s názvem Skřivánkov. Od 15. února 1959 po vyrovnání hra¬
nic mezi Československem a Polskem připadla obec Polsku, kam patří dodnes s názvem
Skowronkov. Česky mluvící obyvatelstvo se odtud vystěhovalo a nastěhovaly se sem pol¬
ské rodiny z Krasova u Vidnavy, který výměnou připadl Československu. Ve všech zde

Rožmitál - rekreační středisko Maya
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uvedených názvech obce jde v podstatě vždy o překlad německého názvu Lerchenfeld.
Během 200 let své existence vesnička tak několikráte změnila státní příslušnost.
Prvními českými osadníky Skřivánkova po roce 1945 byl p. Deák, Černatovič, Kulpa,
Lukáš, Žifčák a Bubela.
Dávné osudy obce Skřivánkova bezpochyby patří také k dějinám Zlatých Hor.

Rožmitál (Rosenthal)
Rožmitál leží pod Biskupskou kupou asi 2 km západně od Zlatých Hor. Byl v r. 1786 vy¬
tvořen rozdělením statku „Marienhof “ baronem Rosenthalem, po němž dostal i jméno.
Na statku se chovaly ovce. V roce 1945 zde stálo 36 budov a bydlelo 154 občanů. Osada
nikdy nebyla samostatnou obcí.
V listopadu 1985 se v rekreačním středisku ASTRA-DIU Jevíčko konalo setkání rožmitálských rodáků. Kolem sto osob mohlo porovnávat, jak se žilo dříve, jaká je situace
v současnosti a zavzpomínat na „zlaté časy“.

Podlesí (Miserich)
Osada vznikala během vývoje Zlatých Hor jako jedna ze vzdálenějších ulic podél poto¬
ka Prudníku - Miserichu. Na začátku ulice býval počátkem 20. stol. městský park. Osada
nikdy nebyla samostatná.

Ondřejovice (Endersdorf)
Ondřejovice jsou dnes osadou, která patří ke správě města Zlatých Hor. K obci ka¬
tastrálně patřil Salisov (Salisfeld), Javorná (Latzdorf), Srncov (Konigsberg), Nový dvůr
(Neuhof). Nadmořská výška se uvádí 441 m (u kostela) a pohybuje se od 380 m n. m.
u hraničního potoka Olešnice, až po 886 m n. m. na Chlapeckých kamenech.
Historie názvu. Poprvé se název objevuje 31. srpna 1263 v listině biskupa Tomá¬
še I. Obec je tehdy uvedena pod názvem Andree villa, v roce 1268 je uveden název
Andreasdorf a v roce 1290 Andrei villa. S příchodem většinou německy mluvícího
obyvatelstva se obec v roce 1377 až 1415 nazývala Andirsdorf, v roce 1422 Andrisdorf, 1514 Endirsdorf, 1610 - 1651 Anderszdorf a pak se název ustálil do roku 1945 na
Endersdorf. Český název Ondřejovice (platí dodnes) se poprvé objevuje v roce 1871.
Všechny tyto názvy jsou odvozeny od osobního řeckého jména Andreas - Ondřej
a znamenají Ondřejovou ves.
Heraldické symboly Ondřejovic. Znak, jenž se užívá dnes, není zcela původní. Na sty¬
lizovaném štítu s modrým podkladem je v dolní části nakreslené červené srdce, z jehož
středu vyrůstá stylizovaný liliovitý květ, který má po obou stranách ještě po jednom pou¬
pěti. Uprostřed srdce bývalo začáteční písmeno německého názvu obce - E. Legislativně
neschválený znak byl vytvořen z obecní pečeti.
Dějiny: Ondřejovice byly založeny údajně kolem roku 1180 až 1200. Zcela přesné da¬
tum prvního osídlení není známo. Jen v listinách glucholazského fojtství, kde se mluví
o založení města Glucholaz z let 1206 až 1232, se uvádí, že k odstoupenému území města
náležela řada obcí, mezi nimi i Ondřejovice. Koncem třináctého století měla obec 40 lánů
a tvořila rytířský statek, jenž měnil často majitele.
V roce 1678 měla vesnice jen 25 sedláků a 30 záhumenkářů, ale patřily k obci další
pozemky v Dolním Údolí se 17 sedláky a třemi záhumenkáři a ještě v dnešním Podlesie
(Schonwaldu), kde bylo 18 záhumenkářů. Všichni poddaní sedláci museli od března do
září konat pro vrchnost robotu. Povinnosti roboty byly příliš velké. Každý sedlák musel
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vrchnosti připravit na jaře určenou část pole k zasetí, pak musel do statku dovézt dvě fůry
sena, vykonat tři fůry na vzdálenost tří až čtyř mil a dopravit z lesa čtyři látra palivové¬
ho dříví. Museli pomáhat při stavbě a opravě kostela i při lovu divoké zvěře, chytat pro

Zámek v Ondřejovicích zbouraný v r. 1960. Vlevo, před vraty, pomník z 1. světové války.

vrchnost ryby, čistit mlýnské náhony, a dokonce pokud se v zámku konala svatba, museli
donést bečku panského piva. Roku 1735 došlo v rakouských zemích k ulehčení robotných
povinností. Přesto ondřejovičtí sedláci odmítali tyto roboty vykonávat a vzbouřili se.
Povstání bylo kruté potlačeno, část sedláků pozavírána a vězněna, ostatní sedláci dostali
velké pokuty.
Ve válkách o dědictví v roce 1742 (vratislavský mír) císařovna Marie Terezie ztratila
Slezsko a Kladsko ve prospěch Pruska. Rakousku zůstalo jen jedna desetina Slezska. Nová
hranice rozdělila Ondřejovice skoro napůl.
V roce v 1806 Ondřejovicích a jeho osadách stálo 158 domů a žilo 838 obyvatel.
V roce 1890 bylo v Ondřejovicích sedm ševců, sedm obchodů se smíšeným zbožím, pět
hostinců, čtyři krejčí, tři kováři, dva pekaři, dva řezníci, tři stolaři, dva kotláři, jeden soustružník, jeden kameník, jeden strojní zámečník, jeden čalouník a dva inženýři.
Po odsunu Němců v r. 1947 obec doosídlovali rodiny volyňských Čechů, oravsko - pol¬
ských Slováků, Slováků z východního Slovenska a slovenští reemigranti z Rumunska.
V r. 1948 zde stálo 320 domů a staveb. V roce 2000 je v Ondřejovicích 119 domovních
čísel a pět evidenčních, v Salisově 31 staveb s číslem popisným a v Javorné se Srncovem
11, tedy celkem 161 staveb. Stále zde žije kolem tři sta občanů.
Kostel byl vysvěcen jménem sv. Martina podstatně dříve než v r. 1413. „V roce
1413 byl za faráře Jana Březiny z Brzegu vysvěcen kostelní kůr světícím biskupem Bernar¬
dem." Ondřejovice byly v 18. stol. převážně protestantského přesvědčení. 12. 4. 1777
v 10 hodin dopoledne byl kostel zapálen střelou mysliveckého praktikanta Franka
Winklera, ale tentýž rok byl obnoven. 14. června 1918 při opravě kostela se stala tato
příhoda: Kvůli opravě zakřivené korouhve kostela vylezl na střechu věže pokrývač
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a klempíř. V tom se přihnala strašlivá bouře. První blesk uhodil přírpo do korouhve
a elektrický výboj blesku klempíře zasáhl, ale ještě nebylo tak zle. Druhý muž nestačil jít
zraněnému na pomoc a v tu ránu uhodil do věže druhý blesk: klempíř na střeše se skácel
polomrtvý. Lidé, kteří byli v kostele, uslyšeli výkřiky, vyšli ven a celou příhodu sledovali. Je
samozřejmé, že ihned přispěchali na pomoc. Společnými silami rychle odnesli polomrt¬
vého muže ze střechy a vozem ze statku ho odvezli do jesenické nemocnice. Teprve po
měsíci se nemocnému ulevilo a přišel práci dokončit.
Posledním německým farářem do roku 1946 byl Richard Brieter.
Ondřejovický hřbitov je jedním z nejstarších v širokém okolí. Je zde pochováno devět
farářů, učitelé, členové šlechtických rodů. Větší náhrobky jsou vybudovány pro rozvětve¬
nou rodinu Rudzinských z Rudna.
Požární sbor. Založení dobrovolného hasičského sboru v Ondřejovicích se datuje ro¬
kem 1880. Od počátku založení měl velmi bohatou činnost a bylo ctí být hasičem. Hasič¬
ská zbrojnice byla postavena uprostřed vesnice v roce 1904.
Pravděpodobně ve 13. stol. byl v Ondřejovicích postaven hrádek nebo spíše větší tvrz.
Ondřejovický rytířský statek se v roce 1310 stává lénem vratislavských biskupů. Majiteli
tvrze byli: Petr Santke a Jan z Waldova, Mikuláš z Ondřejovic, Jan z Ondřejovic, Lorenc
Oberer vystavěl a opevnil tvrz, Franz Těšínský, Sigfríd z Promnitz, Albert Maltitz - zeť
Springfeldů Adam Ernst dostává od Maltitzů tvrz (zámek) do nájmu.
Posledním pánem na tvrzi byl Jiří Zigmund von Deuchsel und Skampf.
Zámek vystavěl Jan Zigmund von Maltitz. Dalšími majiteli byli: Uršula Eusebia Johanna von Jerin, dědička po Maltitzích, Johanna Constancia von Jerin a její manžel Johann
Karl Klimkovsky, Adam Filip Anton von Jerin - nejhorší hospodář v historii statku. Velice
se zadlužil. 1750-1763 svobodný pán Lazar-Michael z Vimmersbergu. 1794-1807 Karel
Ignác Salis starší. 1821-1846 Vinzenz Tlach a Vincenc Keil, obchodníci z Opavy. 1846 Charlota Rudzinski von Rudno, dcera Vincence Keila se provdala za Eduarda Rudzinského - výborného hospodáře, který zvelebil statek. Od r. 1908 byl správcem majetku plukov¬
ník Bohuslav Ritter von Merkl. 1921 Správa společného majetku: Správcem byl Hubertus
Rudzinski von Rudno. V roce 1936 ing. Hubert Hein z Krnova koupil zámek i se statkem.
V roce 1947 ho dostává jako náhradu za majetek ponechaný v ukrajinské Volyni přistě¬
hovalec volyňský Čech Josef Niče. 1956-1960 Majetek JZD Ondřejovice a pak Státního
statku Bruntál. V roce 1960 zbourán.
Zámeček. Celodřevěnou jednopatrovou vilu vybudovala slečna Constancie Rudzinski
von Rudno. Dnes je majetkem dolů Doubrava z Karviné
Významné osobnosti (podrobněji viz kapitola Významné osobnosti): Karel Ignác Salis
starší a Eduard Rudzinski, Konstancie Rudzinski, která za svou dobročinnost dostala od
císaře Františka Josefa Řád sv. Alžběty II. stupně, a nadučitel Wilhelm Otte.
Báje a pověsti: O strašidlu v kostele, o vzniku Javorné...

Salisov (Salisfeld)
Salisov vznikl v letech 1795 - 96 po obou stranách říšské cesty, která vedla v té době ze
Zlatých Hor do Mikulovic. V r. 1875 byla vybudována nová silnice podél údolí Olešnice
a vesnice zůstala mimo. Název obce je podle zakladatele Karla Ignáce Salise st. - Salisfeld
(Salisovo pole). V roce 1930 zde bylo 52 domů a 288 obyvatel, v roce 1950 ještě 54 domků
a 117 obyvatel, v roce 1991: 31 domků a 34 obyvatel.
Škola vznikla v polovině 16. stol. Od roku 1871 do roku 1902 byl učitelem Wilhelm
Otte. Stal se starostou Ondřejovic a napsal dějiny Salisova a Ondřejovic. V Salisově bylo
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zahájeno vyučování v domě čp. 9 u krejčího Floriana Julkeho. V roce 1874-75 postavena
nová škola čp. 46. Po 2. světové válce zde učil Karel Kavalec, který se pak přestěhoval do
Ondřejovic. V r. 1965 byla škola zrušena a dětí jezdí do školy do Zlatých Hor.
Filiální kostel Panny Marie. Salisovští obyvatele vybudovali nejdříve dřevěnou kapli
v roce 1823, ale ta padla za oběť veliké bouřce 24. prosince 1824. Stála na místě, kde dnes
stojí bývala škola čp. 46. Ze zbytků dřeva z rozbořené kaple vyrobili věž pro zvon, který
pro farnost koupil v roce 1823 Josef Hackenberg z domu čp. 8. V roce 1880 daroval statkář
Albert Nitsche z domu čp. 3 místo k postavení kaple a v tomtéž roce byla postavena, ale
byla velice malá, a proto v roce 1892 byla rozšířena. V r. 1894 byl založen hřbitov.
Mezi salisovské rodáky patří bývalý zlatohorský děkan farář Vincenc Brauner a jeho
bratr farář Alois Brauner, podnikatelská rodina Johana Friedricha Kleina a jeho zde naro¬
zení synové Libora a Alberta.

Javorná (Latzdorf)
Osada vždy patřila geograficky a politicky k Ondřejovicím. Byla pravděpodobně zalo¬
žena za třicetileté války kolem potoka Javorná (Latzbach), z kterého vytékalo na osmnáct
vodních náhonů k továrnám a rybníkům. V pramenech potoka Javorná se nacházejí doly
na železnou rudu, která se těžila od počátku do konce 19. stol. Na výsluní dějin obce Ondřejovice patří jeho průmysl, který zpracovával poblíž vytěžené železo. Ve dvou hamrech,
dvou válcovnách plechu, strojírně a dalších provozech se nejdříve válcoval plech černý
a později pozinkovaný a měděný. V polovině 19. století to byla nejprůmyslovější oblast
ve Slezsku a na severní Moravě, ba můžeme směle tvrdit, že patřila ke špičkám průmyslu
zemí rakouských.
Kaplička sv. Anny v Javorné. V roce 1883 je zapsáno v ondřejovické farní kronice, že byl
z nejmenované kapličky z Javorné přenesen vzácný obraz Matky Boží do hlavního kostela
do Ondřejovic. Stávající kamennou kapli sv. Anny - patronky horníků, v novogotickém
slohu postavil v roce 1906 generálmajor Karel Rudzinski z Rudna pro svou zbožnou man¬
želku Annu při příležitosti jejich stříbrné svatby.
Dosud stojící největší budova v Javorné - „Dětský domov" postavila firma Tlach
a Keil jako strojírnu. Od roku 1990 byla majitelem objektu Nemocnice Krnov.

Srncov (Kónigsberg)
Je bývalou osadou, která katastrálně patřila dříve k Salisovu, pak k Ondřejovicím. Leží
vpravo od údolí Javorné a byla postavena v 19. stol. při rozšiřování průmyslové výroby
v Javorné a Salisově. Před druhou světovou válkou tam stálo pět domů, v roce 2003 tam
ještě stojí tři domy, z nichž dva jsou stále obývané.

Nový Dvůr (Neuhof)
Je osadou na katastrálním území Ondřejovic. Stojí na kopci mezí Ondřejovicemi
a Dolním Údolím na západní straně Ovčího vrchu. Zde byl také v 19. stol. otevřen jeden
z dolů na železnou rudu. Mimo jednoho stále obývaného domu Jiřího Jakubíka je to re¬
kreační a chalupářská osada.

Dolní a Horní Údolí (Niedergrund und Obergrund)
Historie názvu. Území od Horního Údolí, po dnešní polskou hranici až k Mikulovicím, bylo odpradávna nazýváno podle zdejšího potoka Olešnice. Po německé kolonizaci
ve 13. stol. se název potoka jen přeložil do staroněmčiny a zněl „Erlechbach" nebo „Er1-127

litzbach“. Při prvním osídlení vesnice kolem poloviny 15. stol. ji její první obyvatelé dali
název Grundt, což v překladu znamená půda, pozemek, základ nebo statek. Později se
k názvu přidalo přídavné jméno - horní a dolní (ober a nieder) k podrobnějšímu rozlišení

Dolní Údolí - hospoda Deseyfe v r. 1939

místa. Německé názvy se obyčejně psaly jednoslovnou složeninou Obergrund a Niedergrund. Od r. 1918 Horní Grunt a Dolní Grunt, od r. 1948 se zcela počeštil na Dolní Údolí
a Horní Údolí. Často byla samospráva obou částí obce společná.
Heraldické symboly. Dnes užívaný hornoúdolský znak (sice legislativně neschválený,
vytvořený z obecní pečeti) má na zlatém poli zkřížené hornické kladivo s čtyřhranným
mlátkem - tlučkou na rozbíjení rudy. Uprostřed znaku je vodorovně nakreslena štola.
Znak Dolního Údolí je obdobný. Na červeném poli jsou zkřížená dvě kladiva, ale nejsou
to hornická - spíš kovářská.
Začátky dolování v Horním Údolí (viz kapitola Historie dolování ve Zlatých Horách).
Pokud se v tomto kraji mluví o zlatohorské těžbě zlata, myslí se tím především těžba na
Příčné hoře ze strany Horního Údolí. V obci byla ve středověku i huť na výrobu vitriolu
(kyseliny sírové) a budova na žíhání rud, zkušebna kovů a horní úřad. Začátkem 20. stol.
byly doly nadobro uzavřeny.
Migrace obyvatelstva. Jeden z nejstarších zápisů říká, že jakýsi Hofmann žil na kop¬
ci naproti Příčné hoře ve výšce 900 m.n.m. (tedy asi na kopci mezi Rejvízem a Horním
Údolím, nebo na Kobrštejnu). Prý po nejstarší cestě z Olomouce do Nysy projížděli
kupci, kteří právě u cesty pod Příčnou horou nalézali kousky zlata. Zde vznikla jakási
hornická osada, která byla označovaná latinským názvem Oppidum. Poblíž svých chýší
si postavili i dřevěnou kapličku sv. Anny, ochránkyně dolování a hornictví. Tato osada
zanikla v husitských válkách. Z toho je zřejmé, že první osídlení mělo přímou souvislost
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s těžbou zlaté rudy. Teprve později se horníci usídlili v údolí pod Příčnou horou a v roce
1596 se v biskupském urbáři mluví o 27 sedlácích, domkářích a zahradnících. V r. 1850
mělo Horní a Dolní Údolí 1454 obyvatel a sto padesát čtyři domy. Obě obce často měly
společnou správu. V r. 1869 mělo Horní a Dolní Údolí 1248 obyvatel a 196 domů,
v r. 1880 - 1258 obyvatel a 207 domů.
Po odsunu Němců v roce 1946 až 1948 osídlovali vesnici sedláci z Ostravska nebo z Ha¬
né, z Moravy, ze Slovenska a o něco později i málo rumunských Slováků - reemigrantů.
V r. 1949, těsně před vánocemi, do Horního a Dolního Údolí přišlo přes devadesát
rodin Řeků. Většina z nich se odstěhovala v letech osmdesátých zpět do Řecka. Celkem
bylo v roce 1938 Horním a Dolním Údolí 232 staveb a 1114 obyvatel. Z těchto domků
stojí dodnes jen 84, čili v roce 1960 bylo zbouráno 130 domků. V letech 1990 žije v obou
osadách několik německých rodin, pak české a slovenské rodiny a také malý počet Řeků.
V Horním a Dolním Údolí v roce 2001 žije 46 dospělých osob a deset dětí.
Škola byla postavena v Horním Údolí v r. 1759 za vratislavského biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche. V Dolním Údolí se škola zmiňuje teprve v r. 1835. Obě školy zrušeny
v letech 1962 až 1965.
Kostel a farnost. První modlitebním místem v Horním Údolí byla dřevěná kápl. sv. An¬
ny. Stála v blízkosti šachty Staré Hackelberské a patřila horníkům. Na sv. Marka 25. 4. 1886
byl po zbourání starého sroubeného kostela v obci položen základní kámen k novému
kostelu a 18. 10. 1888 byl kostel vysvěcen ke cti sv. Jana Křtitele. Poslední farář v Horním
Údolí Alfons Klimosch zde sloužil od r. 1917. Zemřel v Horním Údolí 26. 5. 1947.
V Dolním Údolí byl starý dřevěný kostel postaven a vysvěcen jménem sv. Acháce
v r. 1819. Koncem r. 1912 byl postaven nový obecní kostel vedle nové školy a posvěcen
zase jménem Sv. Acháce. V letech 1933 - 34 zde působil věhlasný kostelní sbor vedený
vrchním učitelem Ewaldem Kunzem. V dolnoúdolském kostele působil jediný farář Vin¬
cenc Brauner.

Hospoda u kaple sv. Anny a sv. Marty v Horním Údolí v r. 1939
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Hřbitov v Horním Údolí se po zbourání starého kostela rozšířil i na jehp místo.
Roku 1896 byl založen hřbitov i v Dolním Údolí.
V obou obcích byly vybudovány pomníky padlým z první světové války.
Zajímavost: první budova čp. 44 v Dolním Údolí - hostinec a dříve pivovar - byla pravdě¬
podobně vybudovaná v šedesátých letech 17. stol. a byla odpradávna privilegovaným sídlem
nejdříve dědičného šoltyse, pak rychtáře.
Významné osobnosti (viz kapitola Významné osobnosti), které v Horním a Dolním
Údolí žily a pracovaly: šoltys Jan Jiří Sebastián Hantke, jistě také vzdělaný farář Flo¬
rian Króner a poslední farář Alfons Klimosch. Z učitelů v Horním Údolí jmenujme:
Josef Hilbich a Karl Hofmann - budovatel nové školy, zakladatel dobrovolných hasičů
a muzikant. V poválečné době byl nejznámějším ředitelem školy Josef Jakubík. Z obecní
samosprávy bych především vyzdvihl z Horním Údolí rychtáře Johanna Laskeho, Patricia
Kutzera, Floriana Kleina a Reinharda Kutzera.
Báje a pověsti: O rytíři Elsnitzovi, o Táborských skalách...

Rejvíz (Reihwiesen)
Uprostřed trojúhelníku Jeseník - Zlaté Hory - Vrbno pod Pradědem leží ve výšce 750
až 800 m. n. m. horská osada Rejvíz.
Ze severu je rejvízská náhorní plošina otevřená s dalekými výhledy do javornické
a polské roviny, ale z jihu je uzavřená Orlickým masivem Hrubého Jeseníku.
Původní název Reihwiesen je starší než obec a v překladu z němčiny znamená
louky v řadě, nebo řada luk. Název byl několikrát obměněn na Reichwiesen, Rýwisen,
Reiwiesen, Reihwiesen... Ve dvacátých letech se poprvé objevuje zkrácení a počeštění ná¬
zvu na Rejvíz a od r. 1948 byla samostatná obec oficiálně přejmenována na Rejvíz.

Pastýř GUI, dobrý duch Rejvízu
1-130

ii

i

E

I

Heraldický symbol Rejvízu. Starší, dodnes užívaný znak je z počátku 17. stol. kdy zde
ulovil polský král Zigmund III.- zvaný Vasa jelena osmeráka a ten byl králem dán do
znaku Rejvízu.
Novější heraldický symbol pochází z počátku 19. stol. a je zachován v Penzionu Rejvíz
jako jedna z lamp (první zleva u dveří). Je v něm znázorněn dřevorubec s pilou, který má
na sobě hornickou zástěru a v ruce hornický džber, čímž naznačuje pracovní možnosti
v obci, tj. dřevorubectví a hornictví.
Jako rejvízský symbol je také uznáván bájný jezerní pastýř Gill, patron a dobrý duch
Rejvízu. Jeho soška vyřezaná významným sochařem z Horního Údolí Bernhardem Kutzerem je ve vinárničce Penzionu Rejvíz.
Stručné dějiny. První dům byl postaven na Starém Rejvízu Kajetánem Beerem v roce
1768 jako zájezdní hostinec na tehdejší obchodní (Solné) cestě, která vedla z rakouských
solných dolů celou Moravou a právě přes rejvízské sedlo kolem Černé Opavy do Kladska
a Slezska. Teprve s druhou německou kolonizací zdejšího kraje v posledním desetiletí
18. stol. se Rejvíz rozrostl. Obyvatelé převážně německého, ale i slovanského původu, jimž
vratislavský biskup Gothard Filip Schaffgotsch (1747 - 1795) levně prodal pozemky, zde
vybudovali před koncem století přes čtyřicet budov a stavení.
Postupem času se však slovanské obyvatelstvo poněmčilo (v roce 1938 se ještě zde ob¬
jevuje jméno původního slovanského obyvatele Svatoš, ale už se píše Swatosch) a před
druhou světovou válkou zde byla absolutní německá většina. Na Rejvízu působil jediný
občan českého původu, farář Jeroným Pavlík, který převzal farnost v roce 1894 a sloužil
zde do své smrti v roce 1938. Napsal kroniku Rejvízu a Horního Údolí a mnoho básní
oslavujících tuto krajinu. Je pohřben na rejvízském hřbitově.
Po odsunu občanů německé národnosti, který byl proveden podle rozhodnutí vítězných
mocností v Postupimi, hned na podzim roku 1945 a pak v následujících létech přibylo na
Rejvízu nemnoho osídlenců z Moravy, Čech i ze Slovenska. V roce 1947 na Rejvíz přišlo
jedenáct rodin slovenských reemigrantů z Rumunska a v roce 1949, před vánocemi, sem
československá vláda umístila řecké politické emigranty v počtu kolem třiceti rodin.
Obyvatel bylo v obci před druhou světovou válkou kolem čtyř set. Bylo zde mnoho
řemeslníků, dva obchody, spořitelna, pošta, škola a již v roce 1924 benzinová pumpa. Te¬
lefon byl zaveden v roce 1928. Elektrický proud byl vyráběn dvěma naftovými agregáty
pro celý Rejvíz od roku 1926. Už v roce 1931 byl vybudován obecní vodovod, který slouží
dodnes. Během socializace venkova a jeho vlivem se Rejvíz stal zemědělsky neperspek¬
tivní. Postupně odtud zmizeli nejen řemeslníci a zemědělci, ale i rumunští Slováci a pak
v letech osmdesátých i Řekové, kteří se odstěhovali do své vlasti. V padesátých létech se
obec měnila v středisko pro rekreaci „širokých mas pracujícího lidu“. V roce 1960 obec
ztratila samostatnost a byla dána pod správu Zlatých Hor do okresu Bruntál. V roce 1996
byl znovu obnoven okres Jeseník a Rejvíz se Zlatými Horami byl naštěstí k novému okre¬
su vrácen.
V roce 2003 má osada kolem 60 stálých obyvatel včetně dětí.
Jsou zde známé restaurace jako Penzion Rejvíz (dříve Noskova chata), která vlastní
vyřezávané židle s karikaturami starých i nových stálých hostů, nebo Chata Svoboda, Pen¬
zion Orlík a restaurace Na Paloučku.
Zajímavosti Rejvízu:
Kobrštejn. Na jihovýchodě od obce ve vzdálenosti tři kilometry stojí na kopci zvaném
Zámecký vrch (934 m.n.m.) Kobrštejn (viz kapitola Významné stavby).
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Rejvízská jezírka (viz kapitola Příroda) jsou obestřena velmi mnoha bájpmi a pověstmi.
O zatopeném hříšném městě Hunohradě, O pastýři Gillovi, O třech růžích, O kolářské
paličce, O oslí hlavě a jiné. Kdo není hříšný, prý i dnes uvidí pod hladinou jezera věž
hunohradského kostela. Já ji viděl nejednou.
Dalšími zajímavostmi jsou: kostel, pomník z 1. svět. války, Ruský hřbitov, sklárna, prv¬
ní, druhá a třetí pila, hamr.
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 klikvy, hub, a nádherně vonícího čistého ovzduší.

1/6 Zlaté Hory v datech a číslech
1054
Za vrácení Vratislavi a jiných hradů mělo Polsko platit Čechám ročně 500 hřiv. zlata.
29. 4. 1086
Řezno: Jindřich IV., císař římský, obnovuje na prosbu pražského biskupa hranice
pražského biskupství tak, jak byly stanoveny při jeho založení. K biskupství patří mj.
velká část Slezska.
23. 4. 1155
Řím: Papež Hadrián IV. na prosbu vratislavského biskupa Waltera bere toto biskupství
pod svou ochranu. K biskupství patří kromě jiných statků hrad Otmuchov s přísl..
1199-1201
Kníže Jaroslav Opolský, který se stal biskupem vratislavským, daroval před svou smrtí
vratislavskému biskupství Nysko, které obdržel od svého otce.
1202 (po 23. 5.)
Jindřich I. Bradatý, kníže slezský, potvrzuje dosavadní dary klášteru v Lubiaži
a uděluje nové. Osvobozuje klášter od některých povinnosti dle polského práva, ze¬
jména od „strože a stanu". Povoluje svobody Němcům, kteří bydlí na majetcích kláš¬
tera odděleně od Poláků - podléhají soudci kláštera, spory mezi nimi a lidmi knížete
se přednášejí soudci Němců nebo s jejich souhlasem kastelánovi anebo knížeti.
1220
Poláci byli pobiti od Prusů a krutostí meče Rusů zabiti a od zlatokopů povražděni
bídně zahynuli.
1222
Opole-Kozlí. Kazimír, kníže opolský, povoluje vratislavskému biskupovi Vavřincovi
usadit Němce nebo jiné hosty na biskupském území kolem Ujazdu dle práva němec¬
kého nebo jinak. Mohou využívat vodních toků s výjimkou bobrů. Biskup má nad
hosty úplnou pravomoc s výjimkou práva ražby mince.
25. 5. 1223
Vratislav. Vratislavský biskup Vavřinec povoluje rychtáři Walterovi z Nysy usídlit
Němce na svém majetku u Strzelců Opolských a užívat práva „Šrody". Mezi svědky je
Radoslav, arciděkan olomoucký.
27. 1. 1224
První zmínka o Zlatých Horách.
Papež Honorius III. napomíná českého krále Přemysla Otakara I., že jeho bratr mo¬
ravský markrabě Vladislav Jindřich násilím obsadil majetky, na nichž jsou doly na
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zlato, které byly majetkem vratislavského biskupství a žádá o jejich vrácení (CDB II,
s. 244-245, č. 254“ „...possessiones quasdam ecclesie sue, in quibus aurifodine consistun...“). Listina sice neobsahuje přesnější údaje, nicméně je velmi pravděpodobné,
že se jednalo o Zlaté Hory, a protože Vladislav Jindřich 12. srpna 1222 zemřel, muse¬
lo k záboru dojít před tímto datem.
1227
Opatové z Nauburgu a Buchu a děkan míšeňský jako soudcové delegovaní papežem
k rozsouzení sporu mezi knížetem Jindřichem I. Bradatým a vratislavským biskupem
Vavřincem o desátky a jiné věci, činí toto rozhodnutí:
má církev trvale dostá¬
vat desátky z toho zlata, co kníže obdrží z dolů. “ Mezi svědky byl Radoslav, arciděkan
olomoucký.
7. 6. 1229
Perugia. Papež Řehoř IX. ustanovuje krakovského biskupa Iwona, pražského biskupa
Eppa a probošta u sv. Michlala v Krakově jako soudce ve sporu o hranice mezi olo¬
mouckým a vratislavským biskupstvím, který vznikl po několikerém odvolání obou
stran.
24. 3. 1236
Viterbo. Papež Řehoř IX. přikazuje svým komisařům vyšetřit stížnosti vratislavského
biskupa Tomáše I. na knížete Jindřicha I. Bradatého. Biskup si stěžoval, že kníže si
uzurpuje doly na zlato na majetku darovaném církvi.
21. 10. 1249
Vratislav. Vratislavský biskup Tomáš dává svému rytíři Smilovi les mezi Starým le¬
sem, Moravou, Glucholazy a vsí kastelána Jaxy k vysazení na německém právu.
1256
Listina krále Přemysla Otakara II. o úpravě hranic mezi Moravou a Opolskem. Hra¬
nice začínají u vsi Lipowa a hranic s vratislavským biskupstvím, jdou až ke vsi Bohu¬
mín, odtud k řece Odře k Hrušovu, pak po řece Ostravici až k hranicím Uher.
31. 8. 1263
Překlad listiny ve které se poprvé vyskytuje název města Zlaté Hory.
Vratislav: „Vratislavský biskup Tomáš oznamuje všeobecně, že biskup Vavřinec kdysi
ustanovil Vitiga (Vítka) strážcem kastelánie otmuchovské proti těm, kteří narušovali
její hranice. Onen Vitigo jako fojt přijal za svého služebníka Sifrída. Po smrti jejich otců
vznikly rozepře mezi 4 syny Vitigovými a synem Sifridovým.
Biskup jim tedy rozděluje následující užitky:
Synové Vitigovi nechť mají rychtu a soudy, z nichž zisk ze 2/3 náleží biskupo¬
vi, ze zbývající 1/3 dostane syn Sifridův třetí denár. Obdobně se dělí platy z 30
lánů při městě Glucholazy, tyto lány dávají každý 2 denáry zlata po deseti scotech. Dvůr dává obolus zlata. Krámy na prodej masa, chleba a vápna náleží jím
a měšťanům. Šatlava patří oběma stranám na půl. Užitky ze dvou mlýnů u měs¬
ta náleží ze sedmi dílů synům Vitigovým a ze dvou dílů synu Sifridovu. Z 66 lánů
v Bodanově obdrží synové Vitigovi 41 včetně zahrad, samot a rychty, zbytek,
včetně třetiny platů z hrdelních při, obdrží syn Sifridův. Výnos ze dvou mlýnů si
tam obě strany dělí napolovic. V Mikulovicích dostanou synové Vitigovi rychtu
a jinak se všechny užitky odtud dělí napolovic. V Konrádově, Kolnovicích, Ondřejovicích, Lichtenbergu a z hor proti Zlatým Horám a Vrudentalu se dělí mezi obě strany
napolovic a obě strany tam mají úplný výkon práv. Synům Vitigovým se navíc dává
rychta v Charbielině. “
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10. 9. 1265
Boleslav II., kníže lehnický, dává vratislavskému biskupství desetinu z toho, co on
a jeho nástupci obdrží ze všech dolů ve své zemi na všechny kovy, tj. zlato, stříbro,
měď, olovo, aj„ které budou nalezeny. Již 24. 6. odvedl desetinu, tj. 5 hřiven ryzího
stříbra.
1. 11. 1266
V listině olomouckého biskupa Bruna pro Dětřicha z Brocku svědčí Oto z Linavy
(Otto de Lyuonia ...“). V písemných pramenech se tak poprvé objevilo jméno nej¬
staršího známého správce hradu Edelštejnu. Přihlédneme-li ke zmínce z r. 1275
(„...Henricus de Lynow...“), pak můžeme předpokládat, že páni z Linavy alespoň ve
třetí čtvrtině 13. stol. patřili rovněž k manům olomouckého biskupství.
10. 12. 1268
Vratislav. Vladislav, arcibiskup salzburský a kníže slezský, pronajímá vratislavské ka¬
pitule mincovnu v Nyse za půjčených 200 hřiven stříbra.

Zlaté Hory. Chalupa z 18. století

8. 12. 1273
Ziebice. Jindřich IV., kníže vratislavský, dává klášteru v kamenci právo mít na svých
pozemcích doly na všechny nerosty a kovy, které tam budou nalezeny, spravovat je
dle práva, jak se o něm poučí u vydavatelova příbuzného Přemysla Otakara II., krále
českého. Obdobně se těmito právy mají řídit i jiní lidé, kteří na svých pozemcích ob¬
jeví doly.
2. 9. 1281
Nysa. Mikuláš, kníže opavský, vida rozepře mezi pány z Linavy a vratislavským
biskupem o kamenný hrad Edelštejn, jehož se jmenovaní páni moci zmocnili
a škodili odtud statkům biskupství, dal si od nich hrad postoupit a na úhradu škod
způsobených biskupovi, dává tento hrad Edelštejn s podhradím zvaným Zlaté Hory,
užitky a právy k hradu náležejícími, vratislavskému biskupství.
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Poznámka: Listina pravděpodobně padělaná před r. 1474. Z dalšího vyplývá, že bis¬
kupství měl hrad jenom v zástavě.
6. 9. 1281
Mikuláš I. Opavský postoupil vratislavskému biskupství hrad Edelštejn s podhradím
jako náhradu za škody, které diecézi způsobil Oto z Linavy se svými bratry „...de castro lapideo, quod Edilsteyn dicitur ...cum suburbio, quod Zukemantil dicitur...“ Zároveň
nechal na vůli biskupově, zda hrad bude užívat nebo ho rozboří.
4. 8. 1284
Vratislavský biskup Tomáš II. požádal o pomoc proti Jindřichovi IV. českého
krále Václava II. a připomenul, že hrad Edelštejn leží na českém území, „...ut
ei demus castrum Edilsteyn, in quo nichil iuris habet, cum pertinaet regno vestro...“ Edelštejn, který mu kníže Jindřich chtěl vzít, byl dán biskupství do zásta¬
vy kvůli škodám s bezprávím způsobeným lidmi, kteří na něm byli (R 19/100).
Ve stejný den byly sepsány listy pro hnězdenského metropolitu Jakuba a krakovského
biskupa Jana Muškátu, kterého biskup informoval o setkání vratislavského knížete
s Mikulášem Opavským.
13. 8. 1284
Vratislavský biskup Tomáš II. prostřednictvím mistra Miroslava intervenoval u pa¬
pežské kurie. Kromě značných škod v Otmuchově a Nyse poukázal na protiprávnost
nároku vévody v případě Edlštejna, neboť se hrad nacházel na českém území „...castro Edilsteyn, quod non est de ducatu vestro set de regno Boemie..."
19. 4. 1285
Vratislavský biskup Tomáš II. vyslal lehnického arcijáhna Štěpána k Jindřichovi IV.
s prosbou, aby přestal obléhat Edelštejn a vyklidil otmuchovský hrad.
20. 4. 1285
Biskup Tomáš II. vyrozuměl hnězdenského arcibiskupa Jakuba a českého krále Václa¬
va II. o posledních událostech a upozornil na tažení Jindřicha IV k Edelštejnu.
25. 4. 1285
Vratislavský biskup Tomáš oznámil mistru Petrovi, že hrady Otmuchov a Edelštejn
padly do rukou Jindřicha IV. Žádá českého krále Václava II. o zákrok proti dobytí
hradu Edelštejna.
16. 6. 1286
Vratislavský biskup Tomáš sdělil Jindřichovi IV. podmínky, za nichž by byl ochoten
uzavřít příměří. Jako první uvedl navrácení hradu Otmuchova a Edelštejna. „...Ut
primo restituantur castra Otmuchow et Edelsteyn, sicut occupata fuerunt...“
10. 8. 1287
Vratislavský biskup Tomáš II. obnovil interdikt nad Jindřichem IV. a poukázal na ne¬
ústupnost knížete ve sporu o Edelšteyn a Otmuchov „...idem dominus dux deterius
provocatus castrum ecclesie Otmuchow et aliud castrum Edilstein quodfuit et est eidem
ecclesiepignori obligátům ...in suo dominio occupavitgeneraliter et adhuc detinet occu¬
pata. .. “ Kníže podmínky nepřijal.
6. 1. 1288
Kníže Jindřich IV. se před obléhanou Ratiboři překvapivě smířil (???) s biskupem To¬
mášem II.
23. 6. 1290
Jindřich IV. Vratislavský krátce před svou smrti rezignoval na zeměpanská práva v ze¬
mi nyské a otmuchovské ve prospěch vratislavského biskupství. Jindřich IV., kníže
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vratislavský, krakovský a sandoměřský osvobozuje všechny statky vratislavského bis¬
kupství a jeho poddaných od všech povinnosti dle práva polského i německého, daní
a robot. Dává biskupovi plné právo soudit hrdelní pře v zemi nyské a otmuchovské,
svobodu soudu a mince, aby tam biskup ve všem měl knížecí práva („... in omnibus
habeat ius ducale... „).
26. 6. 1290 -1309
Po smrti Jindřicha IV. Edelštejn ovládl Mikuláš I. Opavský. V roce 1304 Mikuláš I.
Opavský udělil Zlatým Horám městské právo.
1304
Zlaté Hory se stávají městem.
18. 12. 1305
Opava. Kníže Mikuláš I. Opavský potvrzuje privilegia Zlatých Hor a slibuje, že žádný
měšťan nebude bez soudu a bez rozsudku uvězněn. (Zmínky: Stellwag 1863, Gedenkbuch der Schicksalo Feudenthals und seiner Umgebung von Anbegin der gesammelten Notizen nemlich von Jahre 1109 bis 1862. Listina byla ve sbírce ve státním ar¬
chivu ve Vratislavi - dnes WAP Wroclaw - ve sbírce listin pro Zlaté Hory, sign. C 117.
Dnes je tato sbírka ztracena).
3. 7. 1318
Mikuláš II. Opavský v přítomnosti 23 svědků vyznává, že od krále českého a pol¬
ského Jana Lucemburského obdržel jako v dědičné léno zemi neboli obvod opavský
s titulem knížete, majetky a právy této země, jak je jmenovitě uvedeno v královském
privilegiu o této věci. Z toho titulu složil lenní slib do rukou českého krále Jana Lu¬
cemburského a přijal lenní závazky. Ujal se tedy i vlády nad hradem Edelštejnem
a Zlatými Horami.
11.6. 1330
Zlatohorští havíři si dále stěžovali:
že jsou jiní lidé, kteří na štole přijali dědičně léna
a dávají jí podíl ze zisku. Ti dali propůjčky lénhavířům, od nichž pak chtějí podíly na
zisku oni i štolmistři. Žádá se o poučení, co je za právo.“ - Odpověď jihlavského hor¬
ního úřadu podle horního práva: „...Kprvnímu: Lénhavířům se má vším uvedeným
vypomáhat. K druhému: Lénhavíři mají dávat podíl ze zisku těžařům i štolmistrům."
8. 7. 1339
Olomouc. „Nyní nastala potřeba, přistoupiti s mocnou zbraní k dvěma mužům, kteří již
dříve pro své výtržné chování králův trest zasloužili... byli to opět Mikuláš z Podštejna
a Mikuláš kníže Opavský... První nezdržel smlouvy... a druhý zemany a pány utlačuje
a s poddanými tvrdě nakládá. Knížete Opavského umínil sobě král Jan (Lucemburský)
sám potrestati, všechna léna jemu vžiti a do života vězením jej opatřiti... Zželelo se
mu však vnuka velikého krále Přemysla Otakara II. ...a k odpuštění Mikulášovy viny
se naklonil. Musel však králi velikou pokutu na penězích složití a mimo to ještě města
a hrady Cukmantl a Hermanstadt, Arnoldsdorf a Edelštein i se zlatými horami tam se
nacházejícími na věčné časy postoupiti..."
„...oppidum Zuckenmantl cum Hermanstadt oppido et Arnoltstorf villa cum castro
Edelsteyn necnon aliispertinenciis et aurifodinis..."
8. 7. 1339
Zpráva z vlastního životopisu Karla IV. Napsán po r. 1339.
„Potom můj otec táhl na Moravu, chtěje krůtě potrestat Mikuláše, knížete opavského
a ratibořského, toho jsem se svým otcem jen stěží smířil. Přesto však musel dát mému
otci hrady a mnoho peněz."
1-136

21. 8. 1361
Císař Karel IV. připojil Zlatohorsko i s hradem zpět k opavskému knížectví a obnovil
tak vrchnostenská práva Mikuláše II. nad hradem, „...quod predicta videlicit oppidum
Czukmantel et kastrum Edelstein cum omnibus eorum pertinenciis de corpore tui ducatus Opavie dudum fuerunt...“
18. ,21.4. 1377
Rozhodnutím smírčí komise byl hrad Edelštejn prohlášen za formální centrum se¬
verní části opavského knížectví, kterou po losování převzal Mikuláš III. Opavsko Hlubčický „...und dasselbe haubt Edelstein ist mit der kure gefallen unnsern gnedigen
herrn herzogNiclas mit der zugehorung..
4. 4. 1385
Mikuláš III. postoupil před uvedeným datem dědický nárok na svůj díl Opavska
svým synovcům Konrádovi II. a Konrádovi III., knížatům olešnicko-kozelským. Ti
se 4.4.1385 zavázali knížeti Přemyslovi I. Opavskému postoupit všechna Mikulášova
zboží i s hradem Edelštejnem za podmínky, že jim bude splaceno dlužné věno lešnické v částce 2.55 grošů.
1409
Připomínán Jindřich Glawbis, purkrabí na Edelštejně, jako svědek na listině v Opavě
spolu s purkrabím na Hradci.
2. 2. 1434
V rozporu se zněním testamentu Přemysla Opavského přistoupili jeho synové k no¬
vému dělení opavského knížectví. Hrad Edelštejn s Hlubčickem přešel pod správu
Mikuláše IV.
30. 8. 1434
Připomínán Mikuláš Meynholdt, hejtman na Edelštejnu.
3. 4. 1440
Václav II. Opavský a Hlubčický (starší bratr Mikuláše IV.) zastavil Bolkovi Opolskému hrad Edelštejn a městečko Zlaté Hory se všemi doly jako záruku za dluh 800 gro¬
šů, ale beze škody urbury (poplatků) svých bratří Viléma a Arnošta, kterou tam mají,
s dodatkem, že ponese veškeré náklady v případě stavebních úprav nebo soudních
sporů. Výpověď zástavy byl !4 roku předem. Hrad se měl vracet i se zbraněmi a záso¬
bami.
1444
Mathes Oberer ze Zlatých Hor je připomínán jako spolumajitel Ondřejovic.
15. 4. 1455
Bolko Opolský vyhověl prosbě zlatohorských měšťanů o renovaci starých privile¬
gií, zničených požárem na hradě Edelštejnu (Pfitzner J. : 1923, str. 18-19: „...ihre
briefe ihrer gerechgtigkeit, die sie gehabt haben, auf unserem schlosse Edlstein vebrant
sind... ").
Glogówek. Privilegium knížete Bolka Opolského pro Zlaté Hory, vydané po zničení
jejich předchozích privilegií ohněm na hradě Edelštejně: Určení platu knížeti. Opatře¬
ní pro právní jistotu majetku, darování odúmrtí ve prospěch nejbližších přátel a příbuz¬
ných nebo města. Svobodný odběr dřeva s výjimkou lesa kolem Edelštejnu. Právo lovu
drobné zvěře, právo rybolovu ve vymezené dny. Právo svobodného příchodu a odchodu
každého. Když přijde cizinec a chce provozovat hornictví, má mít stejná práva jako
ostatní měšťané, jak to říká jejich horní kniha. Stráž se zachovává jako předtím. Každý
rok se voli radní s vůli knížete a jeho hejtmana. Poplatky za výčep vína. Potvrzuje se
1-137

všechno, co říkají jejich knihy městského práva, jihlavského horního práva a městská
statuta. (Hoffmann J.C: Chronic und Fůrer...., Zlaté hory, str. 47-50 na základě origi¬
nálu listiny dnes ztracené.)
1456-1503
V okolí města Vratislavi došlo k prvním procesům s čarodějnicemi.
1455 -1460
Václavův syn Jan Opavský a Hlubčický se pokusil vykoupit zadlužený majetek, ale
nedokázal již uhradit rozsáhlou přestavbu hradu Edelštejna.
1. 8. 1460
Po Bolkově smrti převzal Opolsko jeho bratr Mikuláš, který se dohodl s českým
králem Jiřím z Poděbrad na prodeji svého dílu Opavska s hradem Edelštejnem
a Zlatými Horami za 28.000 zlatých.
24. 6. 1463
Žerotín. Dorota z Chrudichromě a její synové Bernard a Jan ze Žerotína činí smlouvu
o dělení majetku. Mj.: Jan ze Žerotína bude držet Zlaté Hory, hrad Edelštejn a 1600 zl.,
vyplacených Bernardem. O panství je listina krále Jiřího, která podává širší informace
(nedochována). Oba mají společně vymáhat dluh na polském králi.
22. 8. 1465
Mikuláš Opolský postoupil Jiřímu z Poděbrad hrad Edelštejn s příslušenstvím.
16.3.1466
Hrad Edelštejn spravoval Jan ze Žerotína. (,,..Eo tempore ille Zerotinsky hereticus in
Edelstein residens... „)
13.- 16. 1467
Vratislavský biskup Jošt z Rožmberka využil bojů v Dolním Slezsku a nečekaným
přepadem obsadil hrad Edelštejn.
Zpráva P. Eschenloera o dobytí hradu Edelštejna 13. července: Jan ze Žerotína
předtím způsobil vratislavskému biskupství velké škody. Hrad byl dobyt zra¬
dou- někteří jeho služebníci se spojili s biskupem. Ten pak hrad zbořil a přivlast¬
nil si jeho statky, na nichž jsou doly na zlato, téměř rovné uherskému, také ryzostí
i lepší, („...episkopus Wratislaviensis obtinuit castrum Edilstein alias Paskenstein expugnatum, quod intercepit etpossedit...“)
1470
Jan Tanzcenhoyer získal od Pavla Loga statek Jarnultovek se všemi právy a připojil jej
k svému majetku v Konrádově a Zlatých Horách.
9. 3. 1472
Poděbrady. Smlouva o rozdělení majetku mezi syny krále Jiřího z Poděbrad. „... Zla¬
to, které se získá v dolech u Zlatých Hor nebo jiných měst, kde se dobývá, má se rozdělit
stejným dílem a také náklady na jeho dobývání nesou všichni stejně.
21. 5. 1472
Viktorín syn krále Jiřího z Poděbrad se vzdal veškerých nároků vázaných k rozbořené¬
mu hradu Edelštejnu ve prospěch svého staršího bratra Jindřicha Můnsterberského.
9. 10. 1474
Český a uherský král Matyáš Korvín předal vratislavskému biskupství hrad Edelštejn
a Zlaté Hory s vesnicemi, dvory, lesy, doly.
13. 4. 1477
Vratislav. Rudolf z Růdesheimu, biskup vratislavský, obnovuje těžařstvu na Neufangu
nad Zlatými Horami svobody, které mu dal a nyní vypršely (ve stejný den obnovil
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právo těžit v Erlechu - H. Údolí poblíž Zlatých Hor v Obirzeche). Jmenovitě dostávají
osvobození od urbury, dokud si neuhradí vynaložené náklady. Peníze z prodej podílů
se mají počítat do nákladů na doly. Po odvedení urbury (pokud povinnost nastoupí)
mohou nakládat se zbytkem svého výtěžku podle libosti. Mají právo svobodné dispo¬
zice s horními podíly, svobodný odběr dřeva z lesů pro potřeby dolů, však beze škody
práv biskupství.
23.- 30. 11. 1477
Vratislavský biskup Rudolf provedl majetkoprávní vyrovnání se synem Jiřího z Podě¬
brad, Jindřichem Starším Múnsterberským, který souhlasil s prodejem Zlatohorska.
Biskup se zříká platu 210 hřiven ze Ziebic a dává 1.600 uherských zlatých.
4. 3. 1483
Vratislav. Jan Roth, biskup vratislavský, propůjčuje doly u Zlatých Hor a na Starohoří... Jana Bittnera, hejtmana zlatohorského, ustanovuje horním hofmistrem a pově¬
řuje ho vedením horních knih.
15. 6. 1495
Otmuchov. Jan Roth, biskup vratislavský, přikazuje obyvatelům vsi Wojcice u Otmuchova, kteří dosud jediní v okolí užívají polského jazyka, aby se do 5 let naučili
německy pod trestem vyhnání. Kryštof Oberer prodává statky Ondřejovice, Latzdorf
a Dolní Údolí se vším příslušenstvím Františku Těšínskému z Lówenbergu.
3. 3. 1510
Dává horní řád pro těžaře ve Zlatých Horách, stvrzuje míry, dává těžařům právo
volit hormistra, právo odvolání k hornímu právu jihlavskému, svobodu majetku
a další horní svobody.
1512-1513
Zpráva o dolech ve Zlatých Horách u B. Steina.
„Zlaté Hory (Zuckenmantel) mají jméno od lupičů, kteří tam stahovali lidem pláště.
Město není pozoruhodné, ale proslulo těžbou zlata, které se tam nachází ryzí v celých
kusech, majících různé podoby. Jednou se tam našel kus v ceně 120 dukátů. Říká se, že
zlato odvádí voda z hor do podzemních prohlubní v podobě prachu a tak vystupuje na
povrch. Proud vody je tak mocný, že odrazuje hledače od pátrání
1514
Složení městské rady ve Zlatých Horách: purkmistr Kryštof Schindel, radní Urban
Molnár, Mathes Schónealder, Valentin Birold.
31. 8. 1515
Insbruck. Císař Maxmilián I. dává biskupovi Janu Thurzovi a jeho nástupcům právo
razit mince, které dosud vratislavské biskupství nemělo a stanoví jejich vzhled.
25. 1. 1518
František Těšínský z Lówenbergu postupuje své čtyři podíly na dole na hoře Hetzwetz
u Zlatých Hor v tamní nálezné jámě a dalším příslušenstvím Mikuláši Reideburgovi
z Lorenzdorfu.
9. 4. 1522
Vratislav. Městská rada ve Vratislavi oznamuje biskupovi Jakubovi ze Salzy, že
městský radní Jeroným Hornig a ostatní těžaři z Vratislavi na dolech ve Zla¬
tých Horách hlásili, dle zlatohorské městské správy, povstání tamních horníků
a hornických pacholků, kteří opustili doly a nechtějí dále pracovat, dokud cizí těžaři
řádně a včas nezaplatí své přípl.. Aby se předešlo dalším škodám a nepokojům, ohlási¬
li vratislavští těžaři urburéři řečených dolů počet svých podílů a zaplatili příplatky....
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15.6. 1524
Horní řád biskupa Jakuba ze Salzy pro doly Zlatých Hor.
Název: „Svobodné horní město Edelstadť1. Řád určuje ustanovování horních úřed¬
níků (hormistr dosazován biskupem), pokyny pro jejich činnost, způsob zápůjček
starých dolů, vedení písemné agendy.
Dále uvádí: ustanovení proti připisování zdánlivých podílů, způsob práce v dolech,
práce v úkolu, činnost šichtmistrů a štajgrů při řízení dolů. A přikazuje: zákaz po¬
dávání alkoholu v dolech, řádné výplaty mezd, vedení účtů, řádné placení příplatků,
osmihodinovou pracovní dobu a podrobnosti o směnách.
Dále určuje způsob jednání před horními úřady, odvolání pouze k biskupovi, trestní
pravomoc hormistra, mzdy horníků, pojištění, odvod urbury, povinný výkup zlata
a stříbra do biskupské komory, ochranu rudy se zlatém a stříbrem, vyměřování důl¬
ních děl, organizaci práce v hutích a mlýnech, přísahy jednotlivých úředníků.
1528
Král rakouský, český a uherský Ferdinand I. (manžel Anny, sestry krále L. Jagelon¬
ského) potvrzuje vratislavskému biskupství všechnu jeho pozemkovou držbu, právo
ražby mincí, užívání nerostů a kovů v zemi a všechna práva, která kdysi biskupství
obdrželo od polských a českých knížat a potom od českých králů.
1530-1533
Připomínán purkmistr ve Zlatých Horách Martin Boblig.
27. 2. 1533
Otmuchov. Horní řád biskupa Jakuba ze Salzy pro doly ve Zlatých Horách, v uplynu¬
lých letech zčásti zašlé: Těžaři mají právo navrhovat schopné osoby k úřadům hor¬
mistra a přísežných, biskup si z nich vybere nejschopnější....
Dodržování jáchymovského řádu, právo na postavení svobodného horního města
v případě potřeby.
Zlaté Hory jsou sídlem horního úřadu, povoluje se zde jednou týdně svobodný trh na
maso a chléb. Rozšíření platnosti privilegia i na Horní Údolí.
27. 11. 1535
Dodatky biskupa Jakuba ze Salzy k hornímu řádu pro Zlaté Hory: Potvrzují všechny
předchozí horní řády od dob biskupa Jana Rotha.. nemá být prodáváno zlato, ale
mzda se má vždy po 4 týdnech vyplácet z příplatků. Má být zaveden pivní zvonec,
svobodný dovoz potravin a jiných potřeb pro doly.
1538
Privilegia biskupa Jakuba ze Salzy pro cech řezníků ve Zlatých Horách: mj. povinnost
hlásit všechen lůj z poraženého dobytka hornímu úřadu a prodávat ho jen těžařům
v ceně 1 kámen (1 kámen-16 liber) loje za 18 krejcarů.
1541
Horníci ze Zlatých Hor se zaručili za své tři společníky uvězněné v Nyse.
30. 1. 1534
Nysa. Smlouva biskupa Baltazara z Promnic s mincmistrem a zkoušečem zlata Va¬
lentinem Goldschmiedem: mincovna je v Nyse. Může v ní kromě práce provozovat
i zlatnictví, pro všechny tyto potřeby bude vykupovat zlato z měkkých dolů ve Zla¬
tých Horách. Z jedné vídeňské hřivny zlata měl vyrazit 79 celých a lA dukátů o ryzosti
23 karátů 7 grenů. Bude vybavován potřebnými věcmi a bude mít pomocníka. Kdyby
se začalo dávat zlato z jiných, zvláště tvrdých dolů v zemi, náležející biskupství, jme¬
novitě ze Starohoří, aj., uzavře se s Goldschmiedem nová smlouva.
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8. 2. 1550
Nysa. Baltazar z Promnic, biskup vratislavský, vydává instrukce a předpisy pro perso¬
nál horního úřadu ve Zlatých Horách.
Přikazuje se razit dědičnou štolu na odvádění vody a lepší průzkum bohatých měk¬
kých dolů. Na těchto dolech ustanovuje horního hejtmana a další úředníky a vydává
pro ně a pro horníky instrukce. Určuje správu jmenované dědičné štoly, stanoví os¬
mihodinovou pracovní dobu na 3 směny, určuje výplatu mzdy po 14 dnech, zakazuje
používat alkohol v dolech. Určuje způsob ochrany vyrýžovaného zlata a jeho převá¬
žení do Nysy - po shromáždění 1-14 hřiven. Cena zlata se při výkupu zvyšuje na
76 zl. za vídeňskou hřivnu.
9. 8. 1550
Baltazar z Promnic, vratislavský biskup, uděluje těžařstvu měkkých dolů mezi Glucholazy a Zlatými Horami privilegia pro jeho štolu sv. Tří králů. Mohou otevřít celé
pole se všemi žilami, používat vodu, která tam je, na jeden rok po nálezu zlata nebo
podfárani šachty jsou osvobození od urbury, mají volný odběr dřeva z nejbližších
lesů na ukázání.
Před r. 1562. Nedatováno
Tři zprávy nejmenovaných osob o dolech u Zlatých Hor, zvláště pak o měkkých do¬
lech. 1. zpráva popisuje měkké doly, jejich mocnost a výnosnost, dobu a způsob těžby
a jmenuje věhlasné horníky. 2. zpráva popisuje stávající úpadkový stav měkkých dolů
a snahu biskupa Baltazara z Promnic o jejich obnovení. 3. zpráva je o udělení svobod
těžařstvu na měkkých dolech r. 1550.
3. 2. 1552
Nysa. Biskup vratislavský Baltazar z Promnic dává Janu Karlinovi, měšťanu vratislav¬
skému, privilegium na hledání a dolování železné rudy u Heřmanovic, na postavení
hamru s hutí (Josefův), stoupou a obydlím na příhodném místě v Heřmanovicích,
na přívod vody, rybníček k jejímu udržení pro potřeby stoupy. Uděluje mu obvyklé
horní svobody a na dva roky osvobození od platů, pak bude odvádět 15 tolarů.
9. 7. 1552
Vratislavský biskup Baltazar z Promnic povoluje horníků ve Zlatých Horách zřídit si
své bratrstvo.
11.3. 1556
Nysa. Baltazar z Promnic, vratislavský biskup, povoluje Janu Karlinovi dolovat na
řece Opavici na Johanesbergu ve zlatohorském pohoří všechny kovy.
5. 4. 1558
Nysa. Baltazar z Promnic dává Janu Karlinovi pozemky u Heřmanovic , zvané Firwitz
(Vrbice), zbudování obydlí pro dělníky dolů a hutí a vytyčuje hranice těchto pozem¬
ků.
4. 3. 1559
Vratislav. Slezská komora podává císaři Ferdinandovi I. zprávu o dolech ve Zlatých
Horách, které vratislavské biskupství převzalo od jistého pána ze Žerotína. Oznamu¬
je, že dosud bezvýsledně jednala s vratislavským biskupstvím o vydání privilegií na
tyto doly, a žádá císaře, aby dle její rady podnikl sám kroky k jejich vydání.
17. 7. 1559
Augsburg. Císař Ferdinand I. žádá arciknížete Ferdinanda o dobrozdání k návrhu
horních na to, aby všechna slezská knížata předložila slezské komoře svá hornická
privilegia. Vratislavský biskup nemá na doly ve Zlatých Horách oprávnění.
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16. 9. 1562
Praha. Ze zprávy komisařů Valentina Rolingka a Adama Hulseho z Goldbergu císaři
Ferdinandovi I. o dolech ve Slezsku: O dolech ve Zlatých Horách uvádí, že se tam
týdně vyrýžuje 12, 16 i více lotů zlata, biskup bere desátek, hornictví se den ode dne
pozvedá a v budoucnu dá hodně zlata.
27. 3. 1572
Zpráva slezské komory císaři Maxmiliánovi II.: „Jednání s vratislavským biskupem
o horních právech jde pomalu, protože biskup se brání, že prý se tím chtějí zkrátit práva
vratislavského biskupství. “
30. 4. 1574
Nysa. Řád vratislavského biskupa na zlatohorském panství, vydaný mj. s ohledem na
to, že nedostatek lesů ohrožuje hornictví. Zavádí se hospodárný a systematický režim
do lesního hospodářství. Horníci, kteří potřebují dřevo pro doly, si je mají hned po
skácení odvézt.
27. 12. 1574
Nysa. Martin Gertsmann, biskup vratislavský, potvrzuje a obnovuje horní svobody
pro Zlaté Hory. Oznamuje, že horníci ze Zlatých hor si stěžují na pekaře a řezníky,
kteří je šidí, čímž hrozí, že opustí doly a mohlo by dojít k velkým škodám. Povoluje
proto ve Zlatých Horách veřejný svobodný trh na chléb, maso a jiné potraviny a po¬
třeby, přičemž řezníci mají používat správných závaží.
12. 10. 1577
Udusilo se 11 horníků na Starohoří nad Horním Údolí, ze zlých větrů.
4. 11. 1577
Martin Gertsmann, biskup vratislavský, žádá kurfiřta Augusta Saského o zaslání ně¬
jakého výrobce vodního čerpadla pro staré doly nad Horním Údolím.
4.2. 1578
Kurfiřt August Saský oznamuje knížeti Jiřímu II. Lehnickému a Břežskému vyslání
výrobce čerpadel Michala Fritzscheho z Freibergu do Zlatých Hor.
6.3. 1578
Brzeg. Kníže Jiří II. Lehnický a Břežský děkuje kurfiřtovi Augustovi Saskému za za¬
slání výrobce čerpadel. Zasílá kus zlata ze zlatohorských měkkých dolů a zkušební
vzorek rudy ze Starohoří.
3. 3. 1581
Zlaté Hory. Purkmistr a rada horního města Zlaté Hory (Edelstadt sonst Zuckmantel) potvrzují dle svědectví tamních měšťanů Jiřího Blasiga a Ondřeje Schónwaldera
řádný původ a dobré chování Tomáše Siedela.
K listině je přitištěna městská pečeť (nejstarší dosud známá).
1585-1586
V listině je připomínán zlatohorský purkmistr Jiří Boblig.
22. 9. 1586
První zmínka o poště ve Zlatých Horách je ve zprávě ulmského občana Samuela Kiechela, který dodává:
„Město Zuckmantel leží tři míle od Nysy (1 rak. míle 7,5 km) za ním v horách jsou
špatné cesty, plné lupičů a vrahů. Na tři míle od města není žádná vesnice, jen les (Jel
přes Hadí louky - Zlodějské louky - podél západní strany Příčné k Heřmanovickému
kříži, pod Kobrštejn a podél Černé Opavy na Vrbno). Cestou v lese jsme u studánky
potkali horníky, kteří vypadali velmi žíznivě, měli malou mzdu.“
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1587
Složení městské rady ve Zlatých Horách: purkmistr Martin Langer, radní Jan Umblauf, Melichar Pohl, Jiří Boblig.
14. 8. 1590
Nález kusu zlata o hmotnosti 1,387 kg na Měkkém cechu. Cena zlata po přepočtu
72 zl. uherských za 1 vídeňskou hřivnu. Uvedená hmotnost je v horní (řeznické) váze
a ve vídeňské váze.
22. 3. 1591
Nález dalšího kusu zlata o hmotnosti 1,783 kg na Měkkém cechu. Váhový a cenový
přepočet stejný jako v r. 1590.
1593
Složení městské rady ve Zlatých Horách: purkmistr Jiří Boblig, radní: Martin Langer,
Jan Umlauf, Melichar Pohl.
23. 5. 1595
Zpráva ze schůze těžařů na štole sv. Tří králů: Doly zatím stojí a je nutno co nej¬
rychleji dokončit ražbu štoly k šachtě, kde se našly 2 velké kusy zlata. Do 30. 4. bylo
proraženo 59 sáhů (120 m), od té doby se vyrazilo dalších 19 sáhů a zbývá razit ještě
59 sáhů.
26. 5. 1595
Jiří Boblig - horní hejtman, Martin Thanheuser - hormistr, Adam Vincenti - důchod¬
ní a pět těžařů z Horního Údolí, Nysy a Glucholaz přítomných při skládání účtu, pro¬
sí vratislavského biskupa Ondřeje Jerina o půjčku 300 tolarů (225 uher. zlatých) nebo
vypsání příplatků na další ražbu štoly sv. Tří králů ve výši 2 tolary na podíl.
1596
Zlaté Hory dávaly (snad biskupovi) roční plat 109 tol. (77,25 uher. zl.). Z cechovních
mistrů se podílelo na dolování 14, z 268 majitelů domů provozovalo dolování nebo
bylo horníky 30 osob, jinak bylo ve městě 34 tkalců. Počet hospodářů v okolních ves¬
nicích: Heřmanovice 37, Vrbice (Vorwitz) 25, Horní Údolí 34, Dolní Údolí 27.
29. 9. 1596
Šebastián Schwaber z Mnichova v Bavorsku prodává své podíly na dolech v Horním
Údolí Viktoru Lindenauovi z Míšně. Ponechává si jen 6 podílů.
14. 4. 1598
Zpráva pro císaře Rudolfa II. o stavu zlatých dolů ve Zlatých Horách:
„Doly jsou mimo provoz, ačkoliv ještě před 5 lety dávaly ročně na jeden podíl zisk 8-24
dukátů. Byla ražena 3000 láteř (6 km) dlouhá štola nákladem 90 000 tolarů (67 500
uher. zl.), jejíž voda v Glucholazech pohání mlýn. Jinak je na Stuffenbergu splavice
na rýžování, která patří těžařům. Jistý Viktor Lindenau navrhl postavit 32 loket vyso¬
ké vodní kolo, aby odvodnil štolu na Starohoří, ale mnoho se od toho neslibuje.
1599
Vznikl soupis obyvatelstva ve Zlatých Horách: Ve vnitřním městě bydlelo 78 hos¬
podářů, před Horní bránou 116 (hlavně horníci), před Dolní bránou 27, v horách
v okolí Dolního Údolí 47. Žilo zde 18 vdov po hornících. Ze 160 v listině uvedených
příjmení bylo ještě v roce 1940 už jen 50 Zachovalých, 15 příjmení částečně změně¬
ných.
1. 4. 1600
Hormistr František Umblauf a dva přísežní horního řádu podávají biskupské adminis¬
traci stížnost (rok předtím na stejný úřad žaloval na Lindenaua Šebastián Schwaber) na
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počínání Viktora Lindenaua: „Přivedl doly na Starohoří úplně k zániku, neboť vše „znal"
lépe než horní úřad a o nic se nestaral. Ač postavil nové čerpadlo a vykácel kvůli tomu lesy
kolem dokola, všechno nechal zatopit. Potupil nejen celý Horní úřad, ale i rychtáře. Radní
a obyvatele z Horního Údolí nazval šibaly a zloději, kteří kradou dřevo z lesa. Vyjádřil se
také, že je na dolech dědičným pánem a ty malé „kloboučky", které kolem něj chodí, mu
musí sloužit. Obyvatelé Horního Údolí však postavili hutě za své těžce vydělané peníze
a uznávají nad sebou pouze biskupskou správu.“
1. 11. 1603
Zpráva vrchního slezského hormistra Jana Kaufmana o dolech ve Zlatých Horách,
napsaná pro Mikuláše z Burghausu. Ve zprávě je popis Měkkých dolů, jeho výnosy,
způsob těžby, těžba v tvrdých dolech ve Starohoří nad Horním Údolím, nedostatky
v organizaci.
14. 11. 1603
Jonsdorf. Mikuláš z Burghausu sděluje Slezské komoře. „...Dva kusy zlata, darované
císaři, byly přijaty s velkým povděkem, ale bylo to zvláštní štěstí, že byly nalezeny. Jinak
se neví, zdali se též v budoucnosti něco takového najde."
16. 10. 1604
Nysa. Biskup vratislavský Jan ze Ziče, zasílá císaři Rudolfu II. kus zlata vyrýžovaný
u Zlatých Hor a koupený od těžařů (Hmotnost neznámá).
14. 7. 1606
Gebhard Rosch, zástupce knížete Karla Můnsterberského na Měkkých dolech ve Zla¬
tých Horách, protestuje na schůzi těžařů proti tomu, že se při zarážce nového dolu
nedbalo na jeho hornické výstrahy a důl se zarazil mezi starými vydobytými a zato¬
penými doly, odkud se do něho vevalila voda a přerušila provoz.
20. 11. 1606
Brandýs nad Labem. Doplňky horního řádu císaře Rudolfa II. pro Slezsko:
„Jelikož šlechta a pozemkové vrchnosti utiskují horníky a brání jim v práci, přikazuje
se všeobecně horníka neutiskovat, ale naopak jim pomáhat a zachovávat je při horních
svobodách. Vrchnímu slezskému hormistrovi se má poskytovat výkonná moc k ochraně
horníků. Čtyři podíly, které si dosud nárokovaly všechny vrchnost, budou mít jen ty,
které dávají na doly dřevo, ostatní budou mít jen dva podíly. Zákaz prodeje a pašová¬
ní zlata a stříbra ze země. Až dosud byla cena 84 tol. za jednu hřivnu zlata o ryzosti
23 karátů a 8 gránů. Protože se však takové zlato neodvádí a před vydáním horního
řádu v r. 1577 se počítala cena za zlato o ryzosti 24 karátů, je nyní uvedená cena za
hřivnu zlata o ryzosti 24 karátů. Porušení tohoto ustanovení se bude přísně trestat. “
1626
Byl založen střelecký spolek (Schůtzen Gesellschaft Zuckmantel).
1618-1648
Vypukla třicetiletá válka, drancující švédská vojska prošla městem r. 1642 a 1645-1647.
1632-1633
V písemnostech jmenovaný poštmistr ve Zlatých Horách jménem Georg Nentwig,
který byl současně královským výběrčím daní a starostou města.
Vypukl mor. Ve Zlatých Horách zemřeli jen 4 lidé, ale v Nyse jich bylo 6 tisíc.
18. 1.1636
Dopis tehdejšího zemského hejtmana Joachima Besse ze dne 18. ledna 1636 určený
radním města, v němž se cituje příkaz biskupa: „Aby z vybraných peněz od čarodějnic
Jeho veleknížecké jasnosti biskupovi byly 2 díly ze tří (tj. 2/3) odesílány..."
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4. 8. 1638
Výtah z listu knížete Augusta z Anhaltu - Zerbstu. Doporučuje jako nejlepší příleži¬
tost pro obnovu dolů Měkký cech ve Zlatých Horách: „...který svého času, když byl
předtím v dobrém stavu, po dvou až čtyřech letech skrze neobezřetně a proti radám
podniknutou prorážku zašel a nyní je opuštěn..“
Poznámka: Podle výpovědi K.I. Dittela z r. 1718 k zániku Měkkých dolů ve Zlatých
Horách došlo r. 1609 za šichtmistra Jan Umlaufa.
24. 8. 1640
V dopise zemského hejtmana je zlatohorským radním přísné nařízeno: „ihned s mi¬
strem popravčím uzavřít takovou smlouvu, aby tento byl uspokojen a s potěšením vy¬
konával popravy dabelských duchů, které ze života ohněm na smrt přivede a tak po¬
trestanými osobami dá ostatním odstrašující příklad... Stejně vám budiž oznámeno, že
všechny nynější osoby, které svou neřest ochotně přiznají, jsou podle dobrého uznání
popraveny mečem, pak ale mají být spáleny... “
27. 8.1640
Smlouva uzavřena s popravčím zní: „Rok zaznamenáno se souhlasem mistra Gregora
Hillebranda, popravčího z Nysy, kvůli nacházejícím se čarodějnicím a čarodějům ve
Zlatých Horách, jejich výsleších a popravách i všech ostatních, co budou příčinou potíží:
1. Za každou jednu osobu 6 tolarů.
2. Týdny ve kterých pracuje na stravu 6 tolarů.
3. Týdně 2 schefel (1 šefel 76,37 litrů) ovsa, 1 břemeno sena. Dále volné dříví a nutné
světlo. Pacholek pak od ohně nebo popravy 2 tolary Po vykonané popravě dostane mistr
popravčí 1 škopek vína, jaký je ve Zlatých Horách obvyklý
31.8. 1640.
Rozsudek podepsán hejtmanem svobodným pánem Joachimem Bessem:
„Potom, co Anna Sigelonová, Barbara Zimpelinová, Marie Golzinová a Barbara Glózerinová z nejhnusnějších neřestí proklatého čarování byly obviněny a po následujících
konfrontacích přiznali, že proti svátému Desateru Božímu těžce hřešily, na svého Stvo¬
řitele, Vykupitele a Blahodárce zapomněly, jeho svátých se zřekly a zapřely je, zatímco
pekelnému prokletému zlému duch se celým tělem a duší oddaly a s jeho dabelským
duchem lehkomyslně nelidským způsobem častěji tělesně se stýkaly a bližním v potravě
škodily. Výše jmenované osoby z rozhodnutí hrdelního soudu, budou příští pátek 31. den
v měsíci srpnu, ohněm k odstranění, ze života ke smrti přivedeny podle práva.
Nysa dne 25. srpna 1640 Joachym Best, Fher Mpa. “
4. 7. 1646
Karel Ferdinand, biskup vratislavský, poslal zlatohorské městské radě dopis, ve kte¬
rém požadoval dvanáct horníků i s nářadím, aby mu pomohli při odstraňování škod
po povodni.
5. 7. 1646
Zlatohorský hormistr Jonas Birold na biskupovu žádost odpovídá: „Bohužel nemohu
vaši žádost vyplnit, protože ve městě jsou toho času jen dva horníci. Jeden je starý, ne¬
mocný a práce neschopný a druhý je zavřený v arestu. Ani nářadí nemají. V této době
horníci kutají v Horním Údolí a městská rada tyto horníky nemá právo komandovat. “
28.7. 1651
Toho dne byla ve Zlatých Horách nejdřív popra\ena mečem a pak upálena jako „krá¬
lovna čarodějnic* Ursula Schuberthová, někdy uváděna jménem Ursula Schmeterová. Poprava mečem před upálením byla výsadou pouze těch, kteří se k čarodějnickým
1-145

nepravostem dobrovolně přiznali, což bylo v souladu s nyskou směrnici z r. 1640
o popravách. Její milenec - čert se jmenoval Hánsel.
Od 28. 6. do 2. 10.1651
Bylo ve Zlatých Horách upáleno 23 osob.
1657
V zápisech města je zmiňovaná hornická činnost na tzv. „glucholazských polích11.
Zlaté Hory mají v tomto čase 37 běličů příze. Pro ně pracovalo 42 dřevorubců, kteří
těžili dřevo a vyráběli popel, potřebný k bělení.
1666
Ve Zlatých horách bylo přes 60 tkalců se 200 tkalcovskými stavy a jen málo horníků.
Byl dostavěn kostel sv. Rocha.
1686
Je zavedeno mýtné právo. Dovoz a vývoz zboží podléhá povinnému mýtu, které se
odvádí do pokladny města. Je zmínka o opravě silnice od Konrádova přes Zlodějské
louky podél Příčné hory až pod Kobrštejn kolem Černé Opavy k Vrbnu.
1692
Císařského poštmistra Sebastiána Peschela střídá Karel NENTWlGvAlCBENFELD
Nentwig, který byl později povýšen do šlechtického stavu
„von Eichenfelď*.
1709
Císař Josef I. uděluje městu stará hornická privilegia
a svobody.
1733
Ve Zlatých Horách pracuje 191 tkalců, 322 živnostníků
a pouze 50 horníků. Město má městské hradby a 4 měst¬
ské brány.
7. 3. 1741
Mezi 26 pruskými a 12 rakouskými husary došlo u Zla¬
tých Hor k šarvátce, při které byl jeden pruský desátník zastřelen, několik husarů
bylo zraněno a tři - včetně koní - byli zajati.
10. března 1741
Fridricha II. incident velmi rozčílil, a aby nedocházelo k podobným projevům, vydal
maršálek Schwerin generálu Jeetzemu rozkaz obsadit Zlaté Hory.
15. března 1741
Brzy ráno Jeetze sešikoval pruské vojsko, složené z pluku Kleist, jednoho praporu
pluku Schwerin, jednoho oddílu jezdectva a dvou děl a postupoval po silnici ze smě¬
ru od Glucholaz ke Zlatým Horám.
22. 3. 1742
Mírové podmínky, které byly předloženy anglickému vyslanci Handfordovi v Židlochovicích na Moravě pruským ministrem hrabětem Podewils, naznačovaly vůli krále
Fridricha. Vedle celého Dolního Slezska a města Vratislavi žádal král ještě „...celé
území až k řece Nyse s městem Nysa a pás území, široký dobrou německou míli podél
proudu řeky. “
9. 10. 1741
Nabídl vídeňský dvůr Prusku území široké půl mile podél řeky Nysy, ale proti úhra¬
dě. Rakousko se snažilo jednáním zachránit co největší část nyského území. Bylo ale
ochotno odstoupit : „Dolní a Horní Slezsko s výjimkou knížectví Těšín, města Opa1-146

vy a území na této straně Opavy a velehor Horního Slezska a také Baronie Jindřichov
a moravských enkláv (des hautes montagnes ailleurs dans la Haute-Silesie).“
28. 7. 1742
Fridrich II. v tichosti Zlaté Hory odstoupil Rakousku a v Berlíně podepsal s Rak. mír.
20. 9. 1742
Byl v Bílé Vodě podepsán protokol o státní hranici a byla určena regulační komise,
která stanovila až do dnešních dnů platnou hraniční čáru. Jánský Vrch (Javorník),
Vidnava, Žulová, Jeseník a Zlaté Hory připadly Rakousku. Glucholazy a ostatní úze¬
mí na sever Prusku.
1753
Zlaté Hory ztratily městská horní práva.
1766
Josef II. v tomto roce z trestního zákoníku vyňal a zrušil zločin čarodějnictví.
8. 7. 1766
Ve 3.00 hodiny odpoledne přijel císař Josef II. s velkým doprovodem do Zlatých
Hor. Pozdravil jej a přivítal starosta města. Při této příležitostí podal císaři písemnou
prosební žádost o znovupřidělení svobod hornickému městu (císař žádost přijal, ale
horní právo městu neudělil a ani daně mu neodpustil). Přenocoval na staré poště.
9.7. 1766
Přijel z Vratislavi knížecí biskup Filip Gotthard Schaífgotsch a provedl vizitaci, navští¬
vil kaplany ve starém kaplanském domě a bydlel ve farním dvoře. Při mši svaté, kte¬
rou celebroval arcibiskup Fieweger, bylo přítomno i Jeho Veličenstvo císař Josef II.
1.1.1779
Se uskutečnila velká bitva na svahu Rochusu. Prusové byli po velkých ztrátách pora¬
žení. V bitvě bylo zabito kolem tisíce Prusů a jen šest rakouských vojáků.
8. 3. 1779
Mír uzavřený v Těšíně válečnou dobu ukončil.
1833
Vydláždilo se náměstí.
1841
Byla vybudována nová silnice do Heřmanovic.
1848
V Traslerově tiskárně v Opavě bylo natištěno 12 000 ks papírových desetikrejcarů.
Tyto pak byly orazítkovány razítkem obce, opatřeny podpisy starosty, obou měst¬
ských radních a výběrčího daní. Protože ani toto množství nestačilo, byly papírové
zlatky rozstřihovány na poloviny, čtvrtiny a osminy a hodnota ústřižku platila jako
krejcary. Nápis na nouzovce zní: „Anweisung auf Zehn Kreuzer Conv.=Munze. Dem
Uberbringer zahlt die Rentamts-Kassa der Stadt Zuckmantel fur je sechs dieser Anweisungen einen Gulden in Bank-valuta. Der Werth der ausgegebenen Anweisung ist
sicher gestellt. Zuckmantel 20. Dezember 1848.“ V překladu: Poukázka na 10 krejcarů
konvenční měny. Doručiteli vyplatí pokladna důchodového úřadu města Zlatých Hor za
každých šest těchto poukázek jeden zlatý bankovní měny. Hodnota vydané poukázky je
bezpečně kryta. Zlaté Hory; 20. prosince 1848.
7. 9. 1848
I po zrušení poddanství říšským sněmem, který v zásadě splnil základní požadavky
poddaných, byl na venkově značný rozruch, který vrcholil v podzimních měsících.
Do frankfurtského parlamentu byl zvolen i Zlatohorák Antonín Trampusch.
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30. 12.1849
Slezsko se oddělilo od Moravy s návrhem své ústavy.
Do čela Slezska byl postaven místodržitel, který se v roce 1853 přeměnil v zemského
prezidenta se zemskou vládou. Země Slezsko mělo 7 okresních hejtmanství.
Zemský slezský sněm se skládal z vratislavského biskupa, 9 velkostatkářů, 10 zástupců
měst, 2 zástupců obchodních komor a 9 delegátů venkova. Slezsko mělo 10 poslanců
v říšské radě.
Vztahy k ostatním českým zemím se ze státoprávního hlediska podstatně oslabily. Po¬
čet obyvatel Slezska se rychle zvyšoval. V roce 1851 žilo ve Slezsku 438 586, v r. 1890
- 605 649 a při sčítání v r. 1910 - 756 949 obyvatel.
15. 12. 1850
Deseti krejcarové nouzovky byly staženy a na 11 040 ks jich bylo spáleno.
1. 1. 1850
Byl vytvořen politický okres Jeseník složený ze soudních okresů Jeseník, Zlaté Hory
(nejmenší), Javorník a Vidnava.
2. 9. 1862
Ve Zlatých Horách se zřídil telegraf.
3.7.1866
Vítězstvím pruského vojska u Hradce Králové Rakousko ztratilo Holštýnsko a vy¬
stoupilo z Německého spolku.
12. 8. 1866
Do města připochodovala dělostřelecká baterie, která musela být ubytována, 18. srp¬
na přišlo ještě 220 mužů a 40 důstojníků od 22. dělostřeleckého pluku a 19. srpna
26 zelených husarů. Ti pak odešli 1. září.
13. 11.1866
Starosta Johann Metzner z čp. 82 byl dekorován okresním představeným Franzem
Heyszlerem Zlatým záslužným křížem s korunou na paměť jeho služby v době váleč¬
né.
Za vlastenecký postoj dostal městský lékař děkovný dopis a vojákům Jahnovi a Salingerovi byly uděleny stříbrné medaile.
7. 7. 1867
Navštívil rakouský arcivévoda Albrecht Zlaté Hory. Ubytoval se v budově staré pošty.
Ochranou službu před budovou převzaly stráže. Kníže jim ráno poděkoval.
12. 1867
Byl tzv. prosincovou ústavou vyhlášen rakousko - uherský dualismus. Oba nově
vzniklé státy - Rakousko a Uhersko byly spojeny osobou panovníka (s velkou pravo¬
mocí) a společným ministrem zahraničí, války a financí.

1869
Čítá město Zlaté Hory 529 domů a 4 101 obyvatel. Bylo zde: 374 tkalcovských mistrů,
7 běličů plátna, 2 valchovačů plátna, 1 farář, 2 kaplani, 2 ranhojiči, 2 učitelé s pomoc¬
níky, 1 doktor, 34 oprávněných občanů k vaření piva, 1 lékárník, 52 ševců, 10 kože¬
luhů, 10 řezníků, 10 pekařů, 1 poštovní úřad, 1 výrobna drátu, 3 mlýny, 2 továrny
na plátno, 1 obchod kořalkou, 1 továrna na papír, 5 obchodů se smíšeným zbožím,
několik obchodů s plátnem a vínem, 1 nemocnice pro chudé, 1 arcibiskupský úřad,
1 výrobna kos a srpů, 1 pilařský provoz, 1 celní a cejchovací úřad.
1879
Dr. Karel Anjel vybudoval vodoléčebné sanatorium.
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1889
Dr. Ludwig Schweinburg koupil lázně a začal s velkou přestavbou a modernizací
sanatoria. Jeho iniciativou se rozmáhal ve městě cizinecký ruch. Přispívalo k tomu
i vyhledávané poutní místo P. Marie Pomocné.
1891
Zlaté Hory vybudovaly kanal. a vodovod (sběrné studny ve svahu za Černým jez.).
31. 10. 1896
Byla otevřena železniční trať mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami.
1897
Byl založen Park císaře Františka Josefa.
1.4. 1913
Vodovod byl zaveden do 1844 kohoutků ve městě. Byla dokončena kanalizace. Firma
Rumpel obojí postavila za 199 524,64 K.
29.7. 1914.
Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku. Při tak velké převaze rakouských zbra¬
ní se mělo za to, že to bude krátká válka. Nečekalo se, že z toho vznikne světový po¬
žár, který potrvá déle než 4 roky. V červnu byla provedená částečná a 1. srpna úplná
všeobecná mobilizace.
21.9. 1914
Sotva válka vypukla, už přišlo do zdejšího sanatoria 16 raněných a nemocných vojá¬
ků.
1.5. 1915
Z nedostatku moučných produktů byly zavedeny chlebové lístky, které byly zrušeny
v roce 1921. V dalším průběhu války bylo všechno na příděl, včetně tabáku, mýdla,
potravin, oblečení... Nedostatek žitné a pšeničné mouky nutil vládu doplňovat po¬
traviny kukuřičnou moukou, krupici a bramborovou moukou, aby aspoň poněkud
byly uspokojeny hladovějící masy. Výroba chleba byla nekvalitní a často se stávalo, že
chléb vytažený z pece byl pro lidi nepoživatelný. Lidé se bouřili.
28. 5. 1916
Když vrchní komisař Eduard Kuhn, vedoucí kanceláře pro chlebenky, sestavoval
množství spotřeby mouky, vznikly mezi občany rozepře. Rozčílený dav vnikl do rad¬
nice a házel zkažené bochníky chleba na komisaře, který utrpěl lehké poranění. Jen
s největším úsilím se mu podařilo uprchnout do starostovy kanceláře, ale i starosta
byl zasypán kukuřičnou moukou. Tyto nepokoje se řešily u soudu v Opavě a bylo
žalářováno několik osob. Mimo chlebenky se lístkový systém rozšířil i na ostatní ob¬
chodní sortiment.
28. 7. 1916
Z farnosti byly odvezeny zvony. Čtyři z farního kostela (dva zůstaly), jeden z R Marie
Pomocné, zvony z kostela sv. Kříže, z kostela Sv. Rocha (nejstarší zvon na farnosti),
z kaple sv. Antoníčka, dva z kostelů v Dolním a Horním Údolí a z Rejvízu jeden.
1914-1918
První světová válka. Celkový počet povolaných mužů ze Zlatých Hor byl: v r. 1914 201; v r. 1915 - 618; 1916 -301; 1917- 317; 1918 - 78 mužů. Celkem 1515 Zlatohoráků
sloužilo rakousko - uherské monarchii, z nichž však jen 452 mužů bojovalo na frontě.
Ostatní byli povoláni k různým pracím pro vlast. Koncem války byla do zbraně po¬
volána i mládež. Daň války byla veliká. 118 jmen padlých je uvedených na památníku
z 1. světové války, který byl postaven před kostelem.
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30. 10. 1918
Po rozpadu Rakouska - Uherska německy mluvící obyvatelstvo v Rakouském Slezsku
s Versailleskou smlouvou, ani s vytvořením republiky nesouhlasilo. Slezští a moravští
němečtí poslanci vyhlásili celé Slezsko a část Moravy za provincií Sudetenland, která
se měla stát součástí Německého Rakouska, a byl zvolen její zemský sněm. Vláda Sudetenlandu měla i své vojsko (volkswehr, 6 700 mužů), ale podpora z Vídně byla spíš
symbolická.
14. 11. 1918
Byl zvolen první československý prezident T. G. Masaryk (1850-1937).
od 3. do 9. 3. 1919
V tomto týdnu došlo na základě zmocňovacího zákona ke kolkování rakousko -uher¬
ských bankovek a byla zavedena koruna československá (Kč). Při kolkování banko¬
vek hodnoty více než deseti korun byla občanům vrácena jen polovina okolkovaných
starých peněz, druhá část byla zadržena, jako nucená státní půjčka, úrokovaná 1%.
Na 1000 korunové bankovky se kolky tiskly přímo na líc. První československé min¬
ce v hodnotě 20 a 50 haléřů z r. 1921 byly uvedeny do oběhu až 18.2.1922 a platily
ještě do 13. 12. 1947. První československé bankovky se tiskly podle návrhu Alfonse
Muchy v Praze a v New Yorku.
13.8. 1920
Zvlášť tragicky průběh měly demonstrace proti odvodům ve Zlatých Horách. Mladí
Němci se k odvodům do české armády nechtěli dostavit. U horní městské brány do¬
šlo ke srážce ozbrojené moci s odvedenci ze Zlatých Hor a okolních obcí. Když pak
policie s pomoci vojska přivedla 11 odvedenců z Heřmanovic k odvodní místnosti,
srotily se před ní davy a žádaly, aby vojsko z města odešlo, při střelbě, která vznikla,
dostal policejní inspektor Guhr z Jeseníku přímý zásah do srdce a byl na místě mr¬
tev. Na to se vojsko pokusilo vyklidit náměstí, při čemž padlo několik ran. Po střelbě
četnictva na dlažbě zůstalo ležet 5 mrtvých a 11 těžce raněných, kteří byli odvezeni
k ošetření do Krnova. V nemocnici jeden z nich zemřel. Po těchto událostech prezi¬
dent slezské zemské komory 13. srpna 1920 vyhlásil stanné právo. Pro těžce zraněné
byla ve Zlatých Horách konána sbírka, která vynesla 6274 Kč.
21.5. 1922
Před kostelem se vysvětil pomník padlým v 1. světové válce, na němž je uvedeno 118
jmen.
14. až 25. 8. 1924
Na popud dr. Josefa Pfitznera a dr. V. Wolfa, kteří prakticky rozhodli o datumu založe¬
ní města, proběhly výroční oslavy 700 let jeho založení. K tomuto účelu dr. J. Pfitzner
za necelý půlrok napsal jako svou doktorskou práci Historie horního města Zlatých
Hor ve Slezsku do roku 1742.
1924
A v tomtéž roce vyšlo dílo dr. V. Wolfa: Pohled na mladší dějiny obce.
1. 9. 1932
V domě čp. 388 byla otevřena česká menšinová škola řízená uč. Miloslavem Paličkou.
19. 5. 1935
Volby ukázaly ostrý nesouhlas Němců s Československou republikou. Z celkového
množství 2712 volebních hlasů do zlatohorského zastupitelstva bylo dáno něm. so¬
ciálním demokratům 310, německým křesťanským demokratům 958, Henleinově
straně 1272. Ostatní strany získaly velmi málo.
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Do okresních orgánů bylo z celkového množství 2557 hlasů odevzdáno německým
soc. demokratům 270, něm. křesťanským dem. 892 a Henleinově straně 1253.
Obdobně se volilo do zemských zastupitelstev: z 2436 možných hlasů získala něm.
soc. demokracie 262, něm. křesťanská demokracií 851 a Henleinova strana dostala
1297 hlasů.
„...Vládlo všeobecné mínění, ze právě Henlein hned opatří práci a udělá konec bídě.
Proto se není co divit, ze Henleinova strana při volbách mohla na svou stranu strhnout
více než 70% německých hlasů...“
„... Ale brzy se dostavilo vystřízlivění. Henlein nemohl dodržet, co slíbil. Nouze nebrala
konce, dokonce se stávala ještě naléhavější. Česká vláda se postavila zcela otevřeně proti
Henleinovi. Už na konci téhož roku se vidí zcela zřetelně, že sudetoněmecká strana ztra¬
tila hodně z důvěry, kterou získala ve volbách. “
15. a 16 5. 1937
Ve Zlatých Horách se konal sjezd „Deutscher Kulturverbandu1 (DKV). Zúčastnily
se ho špičky henleinovského hnutí: Konrád Henlein, K. H. Frank a celá řada poslan¬
ců a senátorů SdP, mezi nimi i poslanci severomoravské župy R. Axmann, F. Nitsch,
R. Knorre, F. Hodina a jiní. V pátek zasedalo pracovní vedení DKV, ke kterému se
připojily i špičky Flenleinovy strany, aby tento spolek přemluvili k nacionální spo¬
lupráci. Povedlo se jim to. V sobotu večer bylo uspořádáno slavnostní uvítání hostů
a v neděli za zvuku pochodu z Wagnerova Tannháusera vstoupilo do zasedacího sálu
špalírem ordnerů hlavní vedení DKV v čele s předsedou Gesnerem. Odpoledne byl
uspořádán slavnostní průvod městem ke státní hranici. Průvodu se zúčastnilo 4000
ordnerů, oddíly cyklistů, německých skautů, svazů Vysloužilých vojáků a přihlíželo
kolem deseti tisíce účastníků sjezdu a občanů města.
21. 5. 1938
Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé armády.
21.9. 1938
„Den uplynul zcela klidně až do večerních hodin, kdy jsme z rozhlasu uslyšeli zprávy
ČTK o návrhu vlády na odstoupení poněmčených území. Tyto zprávy byly německým
obyvatelstvem přijaty s překvapením, ale radostně a bez nějakých incidentů.
22. září v jedenáct hodin došel poštou výnos evakuačního komisaře dr. Kristena ze
Zlatých Hor, kterým byla nařízena příprava k evakuaci spisů. Všechno jsme připravili.
Jelikož do 15. hodiny žádné příkazy nedošly (české poštovní úřady už evakuovaly), od¬
vezli jsme veškeré spisy, jak z oddělení, tak z celního úřadu na nádraží do Jindřichova
a poslali je nádražní poštou do Brna.“
15.9.1938
Ze vzpomínek Bedřicha Bartla, záložníka 7. hraničářského praporu československé ar¬
mády:
„Sloužili jsme v ochraně hranic na cestě z Rejvízu do Zlatých Hor, tam kde je křižovatka
Dolní Údolí - Ondřejovice. Křižovatka je přivrácená k hranici. Je z ní dokonalý výhled na
ondřejovické údolí, směr Zlaté Hory, hranice s Polskem (do r. 1945 s Německem). Kolem
kopce byly vybudované zákopy, kde se mohli schovat vojáci zesílení četnictvem. Byly zde
postaveny stany a na vnitřní straně křižovatky byl dříve postaven jakýsi polozděný altá¬
nek (průměr asi 6m), ve kterém si čs. vojáci připravovali jídlo. Stanoviště kulometu vzor
26 bylo nad křižovatkou o trochu výše. Na křižovatce mívali vojáci smíšeného družstva
hlídku. Od 19. září byli čs. vojáci německou domobranou často v noci napadáni palbou.
Palbu samozřejmě opětovali. Údajně 22. 9. 1938, jak se dozvěděli následující den, smr1-151

tělně zranili německého občana. Další den ze svého stanoviště sledovali pohřeb. Němci se
po pohřbu rozešli. Asi za hodinu začal útok henleinovců, který podporovaly dva těžké ku¬
lomety. Čs. vojáci si svoje postavení udrželi. Pak byly jen drobné přestřelky, které skončily
5.10. Stažení zde umístěného družstva nastalo 5.10. 1938 a o den později Frývaldovsko
obsadila nacistická armáda. “
30. 9. až 10. 10.1938
Po Mnichovské dohodě proběhlo obsazování Sudet.
Celková rozloha zabraného území byla 28 697 km2, z něhož muselo odejít 727 224
Čechů. Ze Zlatých Hor bylo odsunuto do vnitrozemí všech 126 českých obyvatel.
10.1938
Starostou se v tomto měsíci stal Robert Hoffmann, který byl podřízen vedoucímu
činiteli NSDAP, jimž po celou dobu války byl Franz Strauf.
7. 10.1938
Navštívil v odpoledních hodinách Zlaté Hory německý vůdce Adolf Hitler. Od ran¬
ních hodin byli obyvatelé ve varu. Všechny domy byly vyzdobené prapory a hákový¬
mi kříži, ulice posypané květinami.Ve farní kronice Horního Údolí na stránce 126 je
zápis:
„Dne 7. 10. 1938 táhl fuhrer Adolf Hitler se svým doprovodem přes Horní Údolí. Téměř
všichni lidé z vesnice kvůli tomu šli do Zuckmantlu, aby tam viděli fúhrera. My, kteří jsme
zůstali doma, jsme ho viděli lépe. “
1.9. 1939
Začala 2. světová válka. Wehrmacht napadl Polsko. První boje byly v Gliwicích. O té¬
to situaci se vyjadřuje ve farní kronice farář Klimosch z Horního Údolí: „...vypukla
válka proti Polsku. Potraviny byly vydávány na příděl, podle potravinových lístků...
V bojích v Polsku padli 4. 9. Alois Brenner a 10. 9. Josef Proske, oba z Horního Údolí..."
„...Veškeré Henleinovy sliby o bohatství a dobré práci se nakonec obrátily v ničivou vál¬
ku zabíjející naše syny...“
21. 3. 1945
Byly Zlaté Hory bombardovány. Několik bomb padlo na pole kolem města, ale neu¬
dělaly žádné škody,
z 23. na 24. 3. 1945
„...V noci Zlatými Horami přecházeli v doprovodu vojáků a SSmanů vězni z Osvětimi
- Březinka. Byli hladoví a ubozí, ale měli jsme rozkaz nedávat jim žádné jídlo... K ve¬
čeru 30. dubna kolem 22 hodiny hlásilo rádio, že se Hitler ve svém bunkru zabil. Velký
vůdce se zastřelil, nechal se polít benzínem a zapálit... Od 6. května dnem i noci táhla
německá vojska na západ. Vojáci odhazovali všechno, co je tížilo a bylo pro ně zbytečné.
Naše vesnická cesta byla na všechny směry ucpaná... Den 7. 5. 1945 můžeme považovat
za poslední, kdy se mohlo v tomto kraji mluvit německy. S koncem války, která trvala
2077 dnů, se udělala tečka za vytvářením německých dějin. “
8. 5. 1945
„... Toho dne byla vyhlášena kapitulace Německa a wehrmacht dál ustupoval přes Dolní
Údolí. Kolem 9. hodiny nastalo na dvě hodiny nezvyklé ticho. Od rána stálo jedno auto
(LKW) za mostem k Rejvízu a (ženijní) odstřelovací komando mělo rozkaz vyhodit
tento důležitý most do vzduchu. Pět minut po dvanácté byl rozkaz splněn, ale první
nálož byla slabá a udělala do mostu jen malou díru. Museli tedy dát větší nálož, ale
ani podruhé se to nepovedlo. Teprve třetí nálož byla dostatečně velká a položila most
z jedné strany do potoka. Výbuch udělal na okolních domech velké škody. Rozbil střechy
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i omítky domů a ani okna nebyla uchráněna. Kolona wehrmachtu odjela směrem na
Rejvíz a „U hříbkukde wehrmacht měl jakýsi obranný val, jsme naposledy slyšeli střel¬
bu z kulometu. Toto byla poslední hlučná tečka za druhou světovou válkou. Po krátké
době do obce vstoupili ruští vojáci s automaty a hledali německé vojáky. Na noc se však
z vesnice stáhli do Zlatých Hor..."
8.5.1945
O desáté hodině dopoledne přišla od Petrovic a Hěřmanovic do Zlatých Hor Rudá
armáda. Velitel vojsk pronesl na náměstí řeč, ve které sdělil obyvatelům města, že
nastala úplná kapitulace německých vojsk. Po tomto projevu se k veliteli přihlásil
jistý Alois Poteschil, který byl na Ukrajině německou správou nasazen jako komisař-správce statku. Nedávno se vrátil do Zlatých Hor, kde dříve bydlel. Jelikož ovládal
ruský jazyk, byl neinformovaným velitelem sovětských jednotek ve městě ustanoven
starostou. Vládl obci neomezeně, ale jeho vláda netrvala dlouho.
1.6.1945
V Nádražní ulici u domu č. 84 byli zastřeleni dva ruští důstojníci. (Dva ruští vojáci
se zastřelili, důstojník a vojín v opilém stavu. Farní kronika) Sovětská vojenská policie
měla za to, že byli zastřeleni členem armády generála Vlasova. Byli pohřbeni na měst¬
ském hřbitově, odkud byli v r. 1947 převezeni do společného hrobu do Bruntálu.
1. 8. 1945
Byly staženy z oběhu marky a nastoupila platidla protektorátu. Nová českosloven¬
ská měna byla ustavena 1. 11. a hned město požádalo ministerstvo vnitra o půjčku
100 000 Kčs, kterou dostalo na jeden rok bezúročně, čímž zvládlo krutou finanční
situaci ve městě.
15. 9. 1945
V odpoledních hodinách přijel do Zlatých Hor ministr průmyslu Bohumil Laušman,
který promluvil na nádvoří firmy Alberta Fórstra (Kamenoprůmysl). Slíbil téměř
všem novým českým osídlencům bez rozdílu politické příslušnosti, že se o ně co nej¬
lépe postará. Po projevu a prohlídce závodu se účastnil hostiny, kterou na jeho počest
pořádal národní správce firmy Fórster Jaroslav Michl.
8. 9. 1945
Poprvé v historii Zlaté Hory dostaly českou správu. Byla ustanovena místní správní
komise s jednotlivými odbory. Evžen Záhumenský dostal odbor správní, finanční
a pro personální záležitosti, Eduard Smítal - zásobování, zemědělství a stavební, Karel
Beran - bytový, osídlovací a školský. Druhý den, tj. 9. října složili státní slib do rukou
předsedy okresní správní komise v Jeseníku,
od 2. 4. do 27. 9. 1945
Ve Sbírce zákonů a nařízení Republiky Československé bylo vydáno a publikováno
95 právních norem, tzv. Benešových dekretů. Převážná většina, zhruba 70 těchto de¬
kretů, řešila administrativní a správní problémy ČSR. Žádný z „Benešových dekretu'
nezakotvuje odsun Němců.
2. 8. 1945
Právě skončená postupimská konf. dospěla k dohodě o odsunu Němců z Polska, Čes¬
koslovenska a Maďarska. Odsun Němců je uveden ve 13. čl. konference Postupimské
dohody. Je signován zástupci vítězných mocností, tedy Velké Británie, USA, SSSR.
25. 7. 1945
Některým obyvatelům německé národnosti ze Zlatých Hor, z Dolního a Horního
Údolí a Rejvízu byl dán příkaz k odsunu, v němž bylo uvedeno, že jmenovaný se má
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dostavit 26. 7. ve 12 hod. s ručním zavazadlem o váze 50 kg a 100 říšskými markami
na nádraží do Zlatých Hor. Ze Zlatých Hor tento příkaz dostalo 345 Němců. Z Dolní¬
ho Údolí to bylo 8 osob, z Horního 13 osob a z Rejvízu paní Locker se synem z čp. 70
a manželka dozorce z ruského lágru se svým synem. Transport do Německa s přibliž¬
ně 3000 lidmi z celého okresu byl vypraven 2. 8. 1945. Dojel jen k západním hranicím
Československa a odtamtud museli odsunovaní jít pěšky 14 km do americké zóny.
28. 10. 1945
Od toho dne platily znárodňovací dekrety na peněžnictví, podstatnou část průmyslu
a přírodních zdrojů. Majetek Němců podléhal konfiskaci.
1946
V tomto roce byl proveden odsun německého obyvatelstva ze Zlatých Hor. Všechny
transporty k odsunu z celého Jesenicka byly shromažďovány v Muně v Mikulovicích.
První oficiální transport odsunu do Německa v počtu 25 nákladních vagónů byl
6. února 1946. Zlatohoráci byli odsunuti v těchto termínech: 13.4.1946 - 183 osob,
16.4. - 204, 17.5. - 148, 30.5. - 372, 25.6. - 396, 22.7. - 451, 18.8. - 245, 31.8. - 198 osob.
Dne 9. 10. byl organizován z Muny poslední hromadný odsun. Ze Zlatých Hor bylo
odsunuto celkem 3610 obyvatel.
30.6.1946
Po červnových volbách se sešla první ustavující schůze nově utvořeného národního
výboru dne 18. srpna. První MNV ve Zlatých Horách byl 30 členný, předsedou se stal
Evžen Záhumenský. Poslanci složili slib do rukou Evžena Záhumenského. V desetičlenné radě byly strany zastoupeny takto: KSČ 5 osob, lidová strana 1, soc. demokra¬
cie 2 a národně socialistická 2 členy.
13. 9. 1946
Přibyli do Zlatých Hor noví strážci hranic a jejich velitelem byl Josef Koudela. Útvar
se ubytoval v domě č. 33 a spolupracoval s finanční stráží v ostraze hranic. V tomto
roce přijelo hodně nových obyvatel z Horní Oravy, od Čadce, Sabinova a také morav¬
ského Slovácká.
11. 10. 1946
Proběhla stávka v tehdejším Slezském kamenoprůmyslu. Zvolený mluvčí dělníků Ja¬
roslav Vodička žádal znárodnění a odstranění vedoucího Jaroslava Michla, který se
stavěl proti znárodňování.
25. 2. 1948
Den převzetí moci komunisty. Ekonomické problémy ve Zlatých Horách doplňovaly
stále více narůstající rozpory mezi politickými stranami. Únorové události využila
KSČ. K tomu posloužily komunistům tzv. akční výbory, jež přistupovaly k „očistění
od reakčních živlu' odstraňováním nepoddajných nekomunistických zástupců z ná¬
rodních výborů a ze společenských organizací.
29. 2. 1948
Po předchozích rozepřích Národní fronty se stranou národně socialistickou, která
byla z vedení obce vyloučena, se v hotelu Praděd konala schůze a byl navržen nový
MNV; za KSČ 15 členů: M. Hradil, J. Vybíral, V. Sedláčková, J. Máčal, P. Dlapa, A. Kalista, J. Januška, A. Rozumný, J. Tomaštík, L. Strupek, V. Švidrnoch, M. Holas, V. Vávra
a S. Vítek; za sociální demokraty 5 členů: A. Závada, A. Hruška, J. Hajtmar, J. Stejskal
a Z. Fukala; za akční výbor NF: K. Molad, A. Kunovjanek, V. Mikeš, J. Cenclík, R. Ku¬
ba a Z. Kolář. Schůzi zahájil předseda akčního výboru NF Karel Neuman. Předsedou
MNV se stal Metoděj Hradil, 1. tajemníkem A. Závada a 2. tajemníkem J. Venclík
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1949
V listopadu a v prosinci přijeli do Zlatých Hor první dospělí Řekové.
1.6. 1953
Přišla úspěšně utajovaná měnová reforma. Tehdejší prezident republiky Antonín Zá¬
potocký ještě den před tímto datem v rozhlase prohlásil, že žádná měna nebude. Dru¬
hý den přišla. Každý občan si mohl vyměnit v hotovosti nejvýše 300 korun a vklady
do 5000 korun v kurzu 5:1. Zbytek hotovosti, stejně jako všechny vklady, bylo možné
převést na tzv. vázaný vklad, ovšem v kurzu 50:1 a ještě bez jistoty, že své peníze jejich
majitel někdy užije. Při této měnové reformě bylo ožebračeno veškeré obyvatelstvo
země bez rozdílu. Zároveň se zrušily veškeré dosud platné pojistky, důchodová při¬
pojištění, zcela ztratily na hodnotě jakéhokoliv akcie a kdo měl doma v punčoše větší
množství peněz v hotovosti, mohl si s nimi udělat na zahradě ohýnek.
27. 5. 1957
Předsedou se stal MNV Vladimír Švidrnoch, 1. náměstkem předsedy F. Herzán
a 2. náměstkem V. Rupa.
29. 3. 1960
Ke Zlatým Horám byla přiřazena dosud samostatná obec Údolí (Horní a Dolní Údo¬
lí). Předsedou MNV Dolní Údolí byl Josef Jakubík.
13. 2. 1964
K městu byly připojeny dosud samostatné obce Ondřejovice a Rejvíz. Nová ústava
dala státu nový název - Československá socialistická republika (ČSSR) a zakotvila
vedoucí úlohu KSČ ve společnosti.
9. 9. 1962
Ve 12 hod 30 minut shořela pila, která se už nikdy neobnovila, protože se ve Vrbně
pod Pradědem už budoval Dřevokombinát. Ředitel pily Jaromír Malec byl povolán
do Vrbna tento kombinát budovat.
1965
Počala výstavba sídliště.
16. 12. 1968
Byla slavnostně předána nová 18ti třídní školy na sídlišti.
5. 12. 1971
Při sčítání lidu mělo město
i s přidruženými obcemi
4362 obyvatel. V tomtéž
roce byla otevřena samoob¬
sluha na sídlišti.
V období let 1964 - 1970
bylo ve Zlatých Horách
postaveno 245 bytů, hlavně
pro nově vzniklé podni¬
ky Geologický průzkum
a Rudné doly.
1971
Po nastolení normalizační¬
ho režimu je bez nadsázky
možno říct, že se řízení
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hospodářství vrátilo do 50. let. Opět dominoval administrativně direktivní systém,
převažoval extenzivní vývoj.
1972
Byl proveden nový vodovodní vrt a napojen na hlavní síť. OVAK Bruntál pak o rok
později prodloužil napojení vodovodu na Podlesí a vybudoval úpravnu vody pro
NHKG (Bohéma) a Sanatorium (EDEL).
1. 7. 1974
Mimořádným plenárním zasedáním bylo schváleno zřízení rozpočtové organizace
Technické služby města Zlatých Hor. Jejich vedoucím byl jmenován František Lukáš.
1974
Hlavní oslavy 750 let založení města se konaly ve dnech 31. srpna až 1. září 1974. Pro
oslavy byla ustavena hlavní komise oslav za předsednictví Františka Kuzníka a tajem¬
nící učitelkou Drahomírou Koníčkovou.
Začaly v sobotu v 9.00 hodin slavnostním koncertem Hornické dechové hudby pod
vedením Josefa Valty, který k této příležitosti složil slavnostní znělku.
O hodinu později byli uvítání vzácní hosté různých společenských organizací a byli
jim dány úpomínkové dárky vydané k tomuto jubileu.
1980
Ve čtvrtém čtvrtletí byla ve Zlatých Horách zahájena výstavba čistírny odpadních
vod v prostoru za hřištěm. 15.7.1981 Hutní montáže Trenčín zahájily vlastní montáž
technologického zařízení. Čistírna pro potenciálních 6 tisíc obyvatel, byla dokončena
v roce 1983 a výše nákladů byla 3 500 000 Kčs.
23. a 24. 5. 1986.
Byly konány poslední volby před tzv. sametovou revoluci. Delegáti - zástupci NF
dostali 99,8% hlasů všech voličů města. Schůzi pléna nově zvolených poslanců za¬
hájil předseda MěstV KSČ s. Karel Maroušek. Byla zvolena rada ve složení Vladimír
Zlatník, Eva Tomášková, Václav Gotthard, Zdeněk Kořínek, Libor Hlaváč, Antonín
Trusík, Věra Tišňovská, Alfréd Benda, Rudolf Šichor, Ladislav Kožuský, Lothar Losse.
Předsedou MěstNV se stal Vladimír Zlatník. Bylo také zvoleno dvanáct komisí pro
různé činnosti města, v nichž bylo zastoupeno kolem devadesát zlatohorských obča¬
nů.
17. 11. 1989
Sametová revoluce. Pád komunistického režimu v Československu. Sen o samostat¬
nosti a svobodě československého národa se naplnil. O měsíc později na Letenské
pláni, při účasti tři čtvrtě miliónu obyvatel, se sen změnil ve skutečné navrácení vlády
do rukou lidu.
29. 12. 1989
V 10. hod. 26 minut tehdejší předseda vlády komunista Marian Čalfa nechal, jak to
v předchozích letech bývalo zvykem, jednohlasně zvolit ještě komunistickým par¬
lamentem nového prezidenta, dřívějšího odpůrce socialistického režimu - Václava
Havla.
22. 3. 1990
Ve Zlatých Horách se u kulatého stolu sešlo 6 členů KSČ, 4 členové ČSS, 4 členové
lidové strany, 4 členové Strany zelených a 22 členů OF a nestraníků. Toto plénum
zvolilo radu se dvěma členy KSČ, jedním členem ČSS, jedním členem lidové strany,
jedním členem Strany zelených a šesti členy OF a nestraníků. Plénum prozatímně
převzalo moc ve městě.
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27. 3.1990
Dvaadvacáté zasedání MěstNV ve Zlatých Horách muselo toho dne odvolat před¬
sedu MěstNV Vladimíra Zlatníka a všechny staré členy zastupitelstva. Dle ústavní¬
ho zákona č. 14 byli zvoleni noví zastupitelé: Břetislav Kuliha, ing. Norbert Buchta,
MUDr. Ondra Bartošová, ing. Michal Vacek, Marta Hořelicová, Ladislav Soukup,
Vladimír Začal, Ivan Lukáš, Dušan Steinbrener, Petr Rozbroj, ing. Vladimír Macek,
ing. Pavel Still, Alena Lukešová a ing. VI. Schejbal.
Předsedou městského úřadu byl zvolen kandidát OF Jaroslav Proudil. Místopředse¬
dou se stal ing. Vladimír Mach.
8 a 9. 6.1990
K parlamentním volbám přišlo ve Zlatých Horách k urnám 2 924 občanů, čili 94,47%.
Nejvíc hlasů (1186) do parlamentu získalo OF, tj. 40,56%. Druhé bylo Hnutí za samo¬
správnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko se 747 hlasy, tj. 25,55%, třetí
KSČM s 392 hlasy, tj. 13,41% a čtvrtá KDU/KDH se 178 hlasy, tj. 6,09 % .
29. 11. 1990
Po volbách 24.11. byl zastupiteli zvolen nový starosta městského úřadu - Jaroslav
Proudil, jeho zástupcem se stal Ladislav Kožuský Rada se skládala: ing. Radek Doubravský, Vladislav Začal, Petr Rozbroj, ing. Zd. Kořínek, ing. Cihelka, Věra Tišňovská.
13. 12. 1990
První zasedání rady a zastupitelstva. Zasedalo v něm mimo předchozích osmi členů
rady i další členové zastupitelstva: Milena Černatovičová, Miloslav Tomaštík, ing. Pa¬
vel Pánek, ing. Pavel Štill, ing. Vladimír Zbožínek, RNDr. Pavel Hanzl, ing. August
Bitara, Karel Nestarec, Miroslav Tkadlec, ing. František Kalenda, Jiřina Zapletalová,
ing. Vladimír Mach, Miroslava Pišlová.
8. 9. 1990
Proběhla ve Zlatých Horách v Hotelu Praděd oslava posledního Hornického dne.
Hospodářský potenciál města kvůli útlumu těžby polymetalických rud a omezení ge¬
ologického průzkumu silně poklesl. RD Jeseník propouštěl pracovníky. Taktéž Geolo¬
gický průzkum přecházel na jinou činnost než průzkumnou. Začal výrobu „Unimo“
buněk.
1.1.1993
Rozdělení Československé republiky v roce 1993 bylo nechtěným plodem sametové
revoluce. Reálný česko-slovenský dualismus při vzniku republiky pramenil z tisícile¬
tého obdobného vývoje obou národů, ale ne zcela odrážel potřeby Slováků.
17. 12. 1993
Těžní jámou byl vytěžen poslední symbolický vozík rudy.
31. 12. 1993
Rudné hornictví bylo definitivně zastaveno a s ním nastala radikální změna pracov¬
ních možností obyvatel. Přes tisíc pracovních míst bylo zrušeno.
1.7. 2002
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 rada rozhodla o podobě praporu a městského znaku
a jejich užívání. Starý městský znak s biskupskou berlou a korunou přestal platit a začal
platit nový heraldiky schválený znak a prapor. Tato obecně závazná vyhláška nabyla
účinnosti dnem 15.7.2002.
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2 HISTORIE DOLOVÁNÍ VE ZLATÝCH HORÁCH
2/1 Úvod, báj o začátku dolování
Zlatohorský rudní revír zaujímá území mezi Zlatými Horami, Heřmanovicemi, Hor¬
ním Údolím a Dolním Údolím (plocha revíru 26 km2). Jeho rudní akumulace patří k nej¬
významnějším rudním ložiskům Českého masivu. Současně jde o jednu z mineralogicky
nej významnějších oblasti v České republice. Geologickou problematikou zlatohorského
revíru (včetně mineralogie) se zabývají stovky publikovaných a nepublikovaných zpráv,
zejména z 2. poloviny 20 stol. Podrobnější údaje uvádí Fojt a Večeřa (2000) a to včetně
obsáhlého seznamu literatury.
Historie těžby zlata na Zlatohorsku a okolí lákala ke zpracování, objevování a doplně¬
ní prázdných míst. Bylo a zdá se, že ještě bude o čem psát, případně dát na správnou
míru dřívější nepřesnosti nebo omyly. Bylo již zpracováno a vydáno hodně materiálů,
chybělo však ucelené, podrobné a systematicky utříděné zpracování. Obsah této kapitoly
je sloučením nejnovějších znalostí o rudném dolování ve Zlatých Horách. Dával jsem ho
dohromady z článků ve zlatohorském zpravodaji autorů Dr. Z. Tišnovského, G. Voznici,
A. Zdařila nebo z knihy R. Zubera Jesenicko v období feudalismu do r. 1848, knihy V. Ze¬
mana Po stopách hornické slávy Jesenicka, knihy kolektivu autorů RD Jeseník 1958 - 98,
knihy S. Joanidise Zlato a železo a v neposlední řadě z článku a hlavně materiálů RNDr.
Josefa Večeři a RNDr. Viery Večeřové.
V přehledu geologických zpráv, vědeckých prací, výpočtů, literárních a výzkumných
zpráv vydaných B. Fojtem a J. Večeřou v publikaci Zlaté Hory ve Slezsku - největší revír
v Jeseníkách je zřetelně dokumentováno, že Zlatým Horám byla v průběhu druhé polo¬
viny 20. stol. věnovaná značná pozornost. K této problematice bylo vydáno tolik článků,
menších i rozsáhlých prací, že jen jejich vyjmenování by zabralo na patnáct stran této
publikace. V současné době, po uzavření dolů v roce 1994, zůstává však ještě řada nevy¬
řešených dílčích problémů, které by se měly dořešit, vysvětlit, přezkoumat nebo dokončit
jejich výklad.
Hodně starých historických materiálů už nikdo neuvidí. Shořely při častých požárech
ve Zlatých Horách, ale mnohé nebyly dosud objeveny. Ta nej důležitější svědectví jsou
však ukryta pod povrchem, v podzemí. Některá stará důlní díla byla objevena, jiná těž¬
bou a likvidací dolů v posledních letech znepřístupněna, nebo zničena. Přesto jsou tato
stará důlní díla i dnes středem pozornosti nadšenců, kteří odborně a cílevědomě obnovují
a nacházejí tyto klenoty báňské historie, která vtiskla pečeť celé oblasti. Připravují se další
naučné stezky, zmáhají zavalené důlní chodby, buduje a rozšiřuje expozice zlatohorského
muzea.
Neomezoval jsem se pouze na základní historická data spojená přímo s hornickou
činností. Chtěl jsem ukázat velikost lidského díla našich předchůdců i našich současní¬
ků. Ten, kdo měl aspoň jednou možnost nahlédnout do podzemí, kde havíři sváděli svůj
každodenní tvrdý boj se skálou, aby odtud vyrvali její bohatství, s velkou úctou obdivuje
jejich práci.
autor
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Báj o začátku dolování ve Zlatých Horách
Z jedné rokliny pod Příčnou horou s viditelnými zbytky starých šachet vidíme na přík¬
rém svahu skalinu, kterou by neznalý považoval za zříceninu hradní věže. Přesně tak totiž
vypadá. Je to zřícenina hradu Edelštejnu. O té skále se vypráví pověsti, mezi nimi tato:
Před dávnými lety, kdy ještě nebylo ani města Zlatých
Hor, ani hradu Edelštejnu, podnikl jeden pobožný slezský
kníže velký lov v okolních lesích. V jeho průvodu byl čele¬
dín, který svého pána nenáviděl. A měl k tomu pádný dů¬
vod. Pánova krutost vůči němu ho připravila o milenku
i o skromný majetek a teď mu musel dokonce dělat sluhu.
Nenáviděl ho za to tak, že mu nejen přál smrt, aleji i při¬
pravoval. Jak čeledín klusal s ostatními lovci, zabývaje
se myšlenkami na vraždu knížete, zpozoroval vedle sebe
krásně oděného jezdce, kterého si dříve mezi knížecími
hosty nevšiml. Neznámý se k němu naklonil, ani nepozdravil, ale zašeptal mu:
„Vím na co myslíš, chceš zabít svého pána!" Čeledín se zale¬
kl a zakoktal strachy:
„JJak tty tto můžeš vědět?" čímž prozradil své tajné
Nejstarší městský znak
úmysly. A cizinec ho uklidnil:
„Buď bez starosti, nejsi sám, který prahne po smrti toho ukrutníka. Velmi se mi zavděčíš,
když ho zabiješ a rád ti při tom pomohu. A dokonce se ti odměním. “
Když pak lovecká družina v stinné rokli na břehu potoka obědvala, vylákal neznámý host
čeledína za křoví a pokynul mu, aby z tohoto skrytého místa poslal na knížete smrtící střelu.
Čeledínovi se však příliš nechtělo a ohradil se, ale cizinec mu pohrozil:
„Podívej se, mou rukou tento člověk zemřít nemůže, ale jestli ty teď nestřelíš, prozradím
knížeti tvé úmysly. Jak se ti potom povede, to ví jen satanáš."
Čeledín se zachvěl, protože si byl vědom, jak zuřivě by se jeho pán na něm vyřádil. Nic mu
tedy nezbývalo. Zvedl luk, přiložil šíp a cizinec řekl:
„Jen klidně střel. Trefíš-li, můžeš vyslovit tři přání. Předem je máš splněné."
Tu se čeledín dovtípil, s kým má tu čest a v hrozném strachu o svoji duši chtěl zahodit
zbraň a utéct. Ale již zadrnčela tětiva a kníže padl mrtev obličejem do potoka. Nastal zma¬
tek. Čeledín i neznámý zmatku využili, vmísili se do houfu, tváříce se, že hledají pachatele.
Nakonec byla mrtvola knížete naložena na vůz, který odjížděl zpět do knížecího sídla. Oba
viníci zůstali trochu vzadu od ostatních.
„Nuže, tvá přání? Jen je klidně vyslov," řekl cizinec. Čeledín se dlouho nerozmýšlel. Když
už je jeho duše zaprodaná a na věky zatracená, tak ať se mám aspoň na zemi dobře, pomys¬
lel si a řekl:
„Přeji si pevný hrad, nesmrtelný život a spoustu zlata a stříbra."
„Budiž," souhlasil neznámý a vyzval čeledína, aby si sedl za ním na koně. Sotva se posadil
za cizince, zvedla se vichřice a přenesla je k jakémusi pevnému hradu.
„Toto je hrad, o který sis řekl. Jmenuje se Edelštejn. Máš tam také služebníky a všechno, na
co si pomyslíš."
„A co bude se zlatém a stříbrem?" otázal se netrpělivý čeledín.
„I to bude, ale musíš si je vyzvednout ze země sám," rozhodl cizinec a podal mu černou
kovovou hůlku, která měla kouzelnou moc.
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„Tento prut musíš vždy nosit s sebou a kde se v tvé ruce začne chvět, dej tam kopat. Uvidíš
divý. Ale jedno si pamatuj ! Nikdy nesmíš otevřít ústa k boží modlitbě, jinak bude s celou
nádherou i s tebou konec. “ Sotva cizinec dopověděl, zmizel.
Od té doby žil čeledín na Edelštejnu jako největší pán. S kouzelným prutem chodil po
zdejších horách a když se mu v ruce zachvěl, obyčejně vykopal velký kus zlata nebo stříbra.
Brzy otevřel doly a z nitra země získával ohromné poklady. Hradní pán, dřívější čeledín,
se radoval, že dopomůže svému kraji k bohatství a sobě k vážnosti mezi lidmi a skutečně
užíval této radosti dlouho. I jeho přání nezemřít jako ostatní lidé bylo vyhověno. Žil hodně
dlouho a proto zpozoroval, že bohatství neučinilo lidi šťastnými, naopak. Bylo více nenávisti
a zloby než dříve. Bylo více lakoty a závisti, která zatlačovala veselí a radost ze života.
Přc<'j že mu nic nescházelo a dábelský proutek mu dával, na co pomyslel, byl najednou,
po více než sto letech života sytý bohatství. Přesto, že lidé na něj pohlíželi s obdivem a úctou,
neměl už kamarády ani přátele nebo děti a už ho život netěšil. Tu si v trudné hodině vzpo¬
mněl na výstrahu, aby nikdy neotevřel svá ústa k boží modlitbě, jinak by přišel o život. Chtěl
svůj život ukončit. Poslal všechny lidi z hradu pryč, zavřel se v komnatě, poklekl a hlasitě
odříkával otčenáš.
Už při prvním slově modlitby se zachvěla hora, zazněl ohromný praskot, zdi se rozskočily,
země se zvedla a pohltila celý hrad. Z mohutné stavby zbylo jen několik smutných trosek, jež
se staly domovem sov.
Brzy po starcově smrti upadly doly v zapomenutí, neboť nebylo nikoho, kdo by měl ten
správný kouzelný proutek. Hory však dosud skrývají spoustu nevyzdvižených pokladů.

2/2 Historie dolování zlata - Kde se tady vzalo zlato? Vývoj zlatohorských měkkých
dolů (weiche Zeche), těžba zlata za Filipa Gottharda Schaffgotsche, mincování
nyského knížete a vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche v letech
1748-1777 v Cukmantlu
Kde se tady vzalo zlato?
Odedávna zde stály Jeseníky - vysoké tajemné hory. Byly to první hory ze severu od
moře, ze kterých řeky splavují množství velkých kamenů i drobného štěrku. Mezi valoun¬
ky se občas zablýskl neobvykle třpytivý kousek. Svítil jako slunce. Ale ještě zde v pra¬
věkých dobách nebyl nikdo, aby tento krásný, lesklý kamínek vzal do ruky, potěžkal ho
a potěšil se.
Další a další staletí a tisíciletí vody Olešnice valily před sebe od matečného kopce, kte¬
rému dnes říkáme Příčná, tisíce takových zrn a zrnek. Právě v západních svazích Příčné
zvětrávaly z primárních ložisek vrchní vrstvy hornin s velkým obsahem zlata a voda je
brala sebou a usazovala níže.
Je nanejvýš pravděpodobné, že v pravěku Olešnice u dnešního ohybu vlevo (U ztra¬
cených mlýnů) se nestáčela na severozápad k Bělé, ale měla přirozený spád na severový¬
chod - směrem ke Zlatým Horám. Protékala v místě dnešního nádraží a pak pokračovala
k dnešním polským hranicím a vtékala do Prudníku. Tisíce let tímto směrem přinášela
z primárního ložiska nad Horním Údolím všechno, co na cestě sebrala. Na své cestě mezi
kopci vyryla hlubokou brázdu a veškerý materiál přestěhovala o několik kilometrů dál.
Nechala tam i spoustu zlata. Když po posledním ledovém období ledovec roztával a ustu¬
poval na sever, zůstala po něm tzv. moréna - mocný val ledovcových uloženin a Olešnice
si musela hledat novou, lehčí cestu. Stočila se na severozápad a po několika kilometrech
vyústila do jiné řeky - do Bělé.
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Lidé začínali těžit první zlato na rýžovištích, které dnes nejsou omezeny jen úzkými
koryty řek, ale sledují staré říční trasy. Teprve pak se dali do těžkého rubání v pevné skále
primárních ložisek.
O začátcích dolování v okolí Zlatých Hor se nám
nedochovaly žádné písemné ani archeologické zprávy.
Lze jen předpokládat, že využívání nerostného bo¬
hatství bylo časově spojeno s osídlením území. Nelze
vyloučit, že vznik nejstarších rýžovišť je z období laténu C až Dl, do něhož spadá asi 98% všech zlatých
předmětů z keltského období nalezených v Čechách.
Přítomnost Keltů na Jesenicku však není prokáza¬
ná. Stejně tak není důkazů o tom, že by alespoň část
zlata z doby Velkomoravské říše pocházela z tohoto
regionu. Za velmi pravděpodobné lze považovat získá¬
vání zlata z tohoto ložiska v době Měška I., Boleslava
Chrabrého a Břetislava I. (950 - 1050), kdy je v písem¬
ných pramenech zmiňováno velké množství zlata,
jímž disponovala slezská a polská knížata.
Po roce 1050 docházelo k častým bojům o hraniční
území mezi polským a českým knížectvím. Bylo to
období nepříznivé pro rozvoj hornictví, i když se zde
v určitých obdobích zlato získávalo (Odo z Olešnice štola Erlech, 1081 - 1102). Do 13. stol. spadá spor o zlaté doly mezi moravským knížetem
Vladislavem Jindřichem a vratislavským biskupem Tomášem I. (1222), ale z listiny nevy¬
plývá, o které doly se jednalo. Není ovšem pochyby, že se jednalo o nejbohatší zdroj zlata
v podhůří Jeseníků - o Zlaté Hory. A tak první písemná zmínka o Zlatých Horách pochází
až z roku 1263, kdy se mluví o horách směrem na Cucmantel et Vrudental. Ve 13. stol. byl
založen také hrad Edelštejn, jehož podhradím (suburbium) byly Zlaté Hory ještě v roce
1284. Teprve roku 1306 udělil opavský kníže Mikuláš II. Zlatým Horám městské privile¬
gium podle magdeburského práva. Právě 13. století bylo obdobím velkého rozmachu hor¬
nictví. Podmíněn nálezem stříbrných rud u Jihlavy a Kutné Hory, byl vydán první horní
zákon (jihlavské právo).
Tento rozvoj se dotkl i Zlatohorska. Do konce 13. stol. byly na Zlatohorsku nejméně
jednou přerýžovány sedimenty v okolí Zlatých Hor i se severním úbočím Příčné hory. Lze
předpokládat, že těžba svahovin dovedla starce až k primárním rudám v oblasti P. Marie
Pomocné. Záhy byly znovuobjeveny i bohaté rudy na Starohoří. Tím byl dán základ dvou
velkých revírů, v nichž probíhala těžba ve 14. stol. Do tohoto období spadají i první kon¬
krétní písemné zprávy o zlatohorských dolech. Jedná se o několik listin z let 1318 - 1343,
v nichž se zlatohorští měšťané dotazují ve sporných věcech o radu k hornímu úřadu v Jih¬
lavě. V jednotlivých listinách jsou zmiňovány doly Goldsmid („czu den Goltsmiden“),
Kámen („czu dem Staine“)> svobodný kámen („czu den vreien Stein“) a Starý kámen („czu
dem alten Stein“), které ležely v revíru Starohoří. Podle listin vyplývá, že již tehdy byly
zdejší doly nejméně 60 m hluboké a odvodňované dědičnou štolou. Nepokoje vzniklé
mezi vratislavským biskupem a opavskými knížaty v 2. pol. 14. stol. a na začátku 15. stol.
utlumily rozvíjející se hornickou aktivitu. V následujících letech se však v revíru střídaly
období obnovy dolů a jejich úpadek. Nejintenzivnější práce probíhaly vždy při zvládnutí
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Část stránky, kde je zmínka o Zlatých Horách
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lepších těžebních nebo úpravnických metod. V 15. stol. došlo k opětné renesanci rýžová¬
ní. Během 14.-15. stol. byly již z větší části vytěženy křemenné zlatonosné žíly v prostoru
Marie Pomocné, pro něž se používal snad název Obirschar. Druhý revír, označovaný jako
Starohoří, z něhož se nám zachovaly názvy některých dolů ze 14. století, se nově rozvíjel
v letech 1477 - 1507, kdy se Zlaté Hory i s doly staly majetkem vratislavského biskup¬
ství (od r. 1467). Biskupové tehdy
zainteresovali bohaté investory
z Vratislavi i jiných měst na těžbě
zlata ve Zlatých Horách. V roce
1477 se zde objevila skupina vliv¬
ného Hanse Haunolta, Heinze
Dominika a dalších dvou společ¬
níků, kteří začali kutat ve staré
štole Erlech (Stará Hackelsberská)
nad Horním Údolím. Přišli i dal¬
ší podnikatelé z různých vrstev
a míst. Mezi nimi byl kanovník
Jan de Monte z Vratislavi, Mikuláš
Kewlho z Prahy i František Botner,
který byl biskupem ustanoven za
prvního horního hejtmana (1491). V roce 1510 město dostalo nový horní řád, poskytující
havířům řadu svobod opírajících se o horní řád Reichensteinu (dnes Zlatý Stok v Polsku).
Finančně se na těžbě zainteresoval i František Seiler, zvaný Teschinský ze Lvovku, velmi
významná osobnost ve Zlatých Horách v době biskupa Turza. Na přelomu 15.-16. stol. se
pozornost věnovala spíše výnosnějšímu prostoru rýžovišť. Vrchní partie rýžovišť byly již
přerýžovány. Muselo se tedy přistoupit k hloubení jam, které byly vybaveny vodotěžními
stroji. Způsob těžby byl tedy podobný jako na primárních ložiskách. Zde však byla důlní
díla ražena v nezpevněných štěrkopíscích. Proto se tento typ těžby označuje jako měkké
dolování.

Vývoj zlatohorských měkkých dolů (weiche Zeche)
Rýžoviště na Zlatohorsku zabírají rozlohu mnoha kilometrů čtverečních. Byla v údolí
Prudníku (Miserichu), který pramení pod Vorvitzem, do něhož vtékají zlatonosné potoky:
Zlatý pramen, Modrý potok a Svatý pramen od Marie Pomocné, pak Zámecký potok od
Edelštejnu a Černý potok od Černého jezera. Všechny tyto potoky po tisíciletí splavovaly
z primárních ložisek zlato do údolí. Hlavně se však rýžovalo v prostorách kolem říčky
Olešnice, která splavovala zlatá zrna z bohatých mateřských ložisek nad Horním Údolím
na Příčné hoře. Právě na náplavech tohoto potoka byla nejbohatší rýžoviště. Celá rozsáhlá
oblast byla několikrát přerýžována, několikrát prokopána šachticemi a štolami. Po přerýžování povrchových sedimentů se muselo jít do hloubky.
Vratislavský biskup Jakub ze Salzy v roce 1524 přinesl nový horní řád, který přejímal
tehdy moderní jáchymovská práva. Počátkem 16. stol. ožila báňská činnost ve všech ob¬
lastech Jesenicka. Hnací silou se stal rod Fuggerů, který obnovil těžbu zlata a stříbra i na
Zlatém chlumu a v Jeseníku byl ustanoven horní úřad, proti jehož rozhodnutí se mohly
sporné strany odvolat k hornímu soudu v Jihlavě.
Kolem roku 1530 už byly přístupné části měkkých dolů vytěženy a pozornost se přesu¬
nula k dolům na Starohoří nad Horní Údolím a za Marií Pomocnou.
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Rozmach těžební činnosti byl spojen s přílivem horníků, ale současně došlo i k rozvoji
řemesel a obchodu. O tom, že havíři byl „veselý národ“, svědčí skutečnost, že právě bisku¬
pem Jakubem ze Salzy byl pro horníky zaveden tak zvaný pivní zvonec.
Hodinu před každou směnou po deset minut zazníval nejen po Zlatých Horách, ale
i v Horním Údolí a připomínal horníkům, že je čas jít do práce. Návštěvníci hospod mu-

U každé hospody býval pivní zvon

seli odejít a hostinský nesměl horníkům nalévat. Za porušení tohoto zákazu byly nejenom
pokuty, ale i vězení. U každého dolu pak byla „klopačka“ (písnička: ...na baňu klopaju),
která oznamovala začátek směny. Jen o církevních svátcích a v neděli nesměl nikdo praco¬
vat. Zato všichni horníci museli povinně chodit do kostela.
Však ani těžba na Starohoří v Horním Údolí nebyla bezpracná, naopak nevynášela, jak
horníci doufali. Proto se znovu vrátili k dobývání v měkkých dolech.
Jako „měkké“ se uváděly doly Sorkelsberg, Nový Sorkelsberg, Sv. Jakub a Uršula, ze kterých
se těžilo pomoci hlubokých jam. Tyto relativně bohaté doly však byly často zaplavované vo¬
dou.
Velkou zásluhu na rozšíření těchto dolů měl vratislavský biskup Baltazar z Promnitz (15401563), více světský kníže než představitel církve. Hned po svém nastoupení roku 1541 vydal
pro Zlaté Hory nový horní řád a za rozhodující instanci v horních záležitostech určil biskup¬
skou komoru. Jeho přičiněním se zlepšil technický provoz v dolech, podnikatele osvobodil
od placení horních poplatků, dokud se jim nevrátil investovaný kapitál a přidal jim i vol¬
ný odběr dřeva z biskupských lesů. Podstatně snížil desátek odváděný z důlních podílů
neboli kuksů. Značné svobody poskytl i horníkům, které vyňal z pravomoci světských
i církevních soudů a podřídil je přímo biskupovi. Horníci se směli volně stěhovat, porážet
dobytek, doma péci chleba, neplatit domovní daň ani clo z dováženého zboží. Tímto pod¬
nítil biskup nebývalý báňský ruch, který se soustředil kolem Příčné hory.
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K odvodnění zlatohorských měkkých dolů bylo po roce 1550 započato s ražbou odvodňovací štoly Svatých Tří králů, která byla hnána 6 km od Glucholaz ke Zlatým Horám.
Podnikatelé na ni vynaložili 90 tisíc zlatých. Po pěti letech dosáhla dolu Sorkelsberg, kde
se se ziskem těžilo 13 let. V okolí byla řada dalších dolů, jako např. Nový Sorkelsberg,
Sv. Jakub a Měkký cech.
Zlato získané při ražbě dávalo jen občasný zisk. Naděje na zisky z dolování se nevyplnily
a Fuggerové se rozhodli z Jeseníku odejít. Zatímco hornická sláva v Jeseníku v padesátých
letech 16. stol. dohasínala, Zlaté Hory dosáhly vrcholu své slávy, ale náklady na obnovu
tvrdých dolů byly zřejmě nad síly těžařů. Pozornost se opět vrátila k měkkým dolům, kde
se nacházely i zlaté valouny.
Nejstarší zmínka o nálezu zlatého valounu je z roku 1549. Uvádí se v ní, že podle pověs¬
ti bylo nalezeno „zrno zlata velikosti haléřové housky“, jen doufejme, že za halíř se tehdy
dostalo podstatně víc než dnes. Biskup Jan Turzo v dopise Erasmu Rotterdamskému píše,
že přikládá 4 kousky zlata vydolovaného z jam u hranic biskupství. Ze stejného pramene
vychází i informace o valounu nalezeném na „ober-gebirge“ ze začátku ražby štoly Svatých
Tří králů. Váha tohoto valounu velikostí pěsti byla 5 lotů (1 lot bylo 4,55 gramů). Společně
s ním byly nalezeny ještě další 2 loty zlata. Sedmý kus zlata, bohužel neznáme ani váhu
ani hmotnost, poslal kníže Lehnický a Břežský kurfiřtovi Augustovi Saskému, jako dar za
vyslání výrobce čerpadla Michala Fitzsche z Freibergu v roce 1578. V roce 1577 je poprvé
zmiňován Měkký cech lokalizovaný severně od železniční stanice ve Zlatých Horách. Ve
zprávě od J. Hónigera je: „Za biskupa Andrease Jerina (1585-1596) bylo zlatohorsko-hornoúdolní dolování v největším rozkvětu. Přinášelo železo, olovo, stříbro, vitriol (kys. sírovou)
a dědičná štola na Hackelsberku (Příčné hoře) bohatě i zlato. V té době se mezi mnoha kusy
ryzího zlata nalezl (na Hackelsberku) jeden kus o váze 7 liber zarostlý v bílém křemení. Na¬
lezl se dále 14.8.1590 v měkkém dole valoun ryzího zlata o váze (3,5 vratislavských liber,
355,5 uherských florinů) 1,387 kg a 22.3.1591 valoun o váze (4,5 vratislavských liber, 4561/4
uherských zlatých) 1,783 kg.“ Oba byly darovány císaři Rudolfu II., o čemž svědčí zpráva
Mikuláše z Burghausu. Uvádí se v ní, že 2 kusy zlata byly přijaty s velkým povděkem a je
tam také zmínka o uložení těchto dvou valounů ve Vídni, později se oba ztratily. Desátý
valoun (neznáme ani cenu ani váhu) byl vyrýžovaný u Zlatých Hor a byl poslán opět cí¬
saři Rudolfu II. Celkem se v historických písemnostech nalezly zmínky o 14 kusech zlata
včetně valounu, kterým devítiletý hoch 15.9.1647 házel po jablkách. Měl cenu 300 zlatých.
Ještě donedávna chovatelé hus v Horním Údolí po jejich zabití jim prohledávali žaludky
a velmi často nacházeli kousíčky zlata.
V letech 1715- 1717 opsal zlatohorský horní hejtman M. L. z Kreuzensteinu tři staré
zprávy (16. stol.) nejmenovaných osob o dolech u Zlatých Hor, zvláště pak o měkkých
dolech. Opisy listin byly uloženy na radnici ve Vratislavi.
1. zkrácená zpráva:
„...v pozůstatcích starých dolů v okolí Zlatých Hor, zejména Starohoří, jsou velké zavale¬
né pinky. Když tam před lety byla provozovaná důlní činnost, odvedli biskupovi Baltazarovi
z Promnic na zlatě a stříbře přes 26 000 zlatých (1 uherský zlatý = 16 g zlata, tj. 41,6 kg).
Nejstarší měkké doly byly na novém Goldbergu, kde na starých prohlubních po těžních
jamách dnes vyrostly stromy, které jsou nemnoho pod 300 let. Právě tam jsou pozůstatky
rýžování a šachticování kolem Zlatých Hor. Dodnes jsou zbytky splavů a náhonů viditelné.
„ Šachtice “ byly hloubeny jen tehdy, když už se nemohlo pracovat promýváním na povrchu.
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Šachtice a ryžoviště se táhnou na míle daleko, samotné městečko Zlaté Hory na nich stojí
a je vidět jen málo polí a zahrad, na nichž by nebyly pozůstatky po rýžování. Za nejbohatší
byly považovány tzv. měkké doly. Stará pověst vypráví, že byl nalezen valoun zlata velikosti
haléřové housky. Především ale starci nám nezanechali žádné listiny, z kterých by bylo mož¬
no zjistit, za které vlády a správy byly tyto bohaté doly nalezeny, rozvinuty a provozovány,
jaký užitek z nich páni získali, čím přispěly ku prospěchu země nebo kolik toho z nich získali
těžaři, než opustili doly. Ještě za naší paměti byly doly ve stavu schopném provozu a panstvu
i těžařům dávaly dobrý užitek. Když se narazilo pásmo a bylo skutečně sledováno a když se
dobývkami přišlo přes všechna pole a přibližovalo se k pozemkům, které se nazývají „in Kockerey", byly horníci zmateni a měli rozdílné názory, jak vysoko mají razit a kterým směrem.
Kryštof Schindler a Valentin Weber tvrdě prosazovali, že pásmo směřuje k Arnoltovicím,
a proto se má udržet výška. Podle toho tedy bylo pásmo v těchto pozemcích usilovně sledo¬
váno po celých devět let, ale bez užitku a to s velkými náklady. Když ale další šachtici nebylo
možno před prohlubní (vor Schyllen) prohloubit, byla tato šachtice vyražena až na počvu,
ale štolu nezastihla. Hledalo se na všechny strany, ale narazilo se jen na vedlejší chudé pás¬
mo. Jedna komora dávala 1 lot zlata (4,55 g). Stále se dělalo více omylů a odbočovalo se od
správného směru tak dlouho, až po velkých nákladech a škodách se přistoupilo na mínění
jiných horníků. Ti doporučili vést čelbu k Holzbergu do pole. Když čelba postoupila do velké
vzdálenosti, nalezlo se v jedné komoře 15 lotů zlata. Tak dosáhly cechu, který se udržel do¬
dnes. Dobývali zde zlato a vyhloubili také třetí šachtu, která se dodnes jmenuje Sorkelsberg
(Naděje). A tato byla tak bohatá, že za rok se vrátilo vše a bylo získáno ještě více, než co se
vynaložilo za dřívějších devět let. Mezi jinými komorami, které získávaly 2-3 hřivny zlata,
bylo z této komory získáváno 4 hřivny 3 loty a 1 kvintlík. Tento Sorkelsberg byl provozo¬
ván 13 let s velkým ziskem. Také na Novém Sorkelsbergu a na jiných ceších, kolem ležících,
bylo získáno mnoho zlata s dobrým ziskem. Mezi nimi byl také cech 5V. Jakuba, který patří
k nejspodnějším. Byl až do pátého roku bez zisku a bylo zde dobýváno s velkými náklady
a příplatky. Teprve pak se nalezlo zlato, které také v šestém roce vynahradilo všechno, co
se vynaložilo v pěti letech. Zlato se pak dolovalo do jedenáctého roku i když od desátého
do dvanáctého roku byly menší výnosy, dávaly všeobecně 2 zl na jeden podíl, takže suma
za roky, kdy byly výnosy činila 4096 zlatých (6,554 kg). V nejspodnějším cechu byl předtím
vše vydobyto. Také na sv. Jakubu poslední čelby v poli s 8 loty zlata musely být opuštěny pro
nedostatek větrů a pro vodu. V tomto posledním dole bylo vydobyto mnoho zlata, ale bylo
promíšeno s kyzem, takže vyhlíželo pěkně a podivuhodně.
V nynější době není větší píle než u našich předchůdců, kteří nám zanechali důlní díla
ve stavu provozu schopném. Je jim třeba přiznat velkou pracovitost a prozíravost, daleko
převyšující naši. Velmi nás to zavazuje k tomu, abychom učinili toliko krok k zlepšení a ne¬
ponechali dobývky pusté a opuštěné. To se nám samozřejmě nedá předepsat, jen bychom
mohly dodržovat některá registra.
Důlní díla tedy zcela upadla a nadějná naleziště zůstala ležet, takže veškeré naděje na
jejich obnovení zcela zklamala a zapadla v opovržení, že nikdo z cizích a ještě více z do¬
mácích na ně už nechtěl ani pomyslit. S doly to dopadlo jako se šlechtou. Vymřely a jejich
obnova je nemožná. Je třeba na místě plně žalovat, že zůstaly ležet více pro nedbalost, lenost
a nepíli, než z nerozumu nebo z nedostatku. Přičemž z nich mohlo mnoho chudých dlouhá
léta živobytí mohly nabírat.
Zlaté Hory měly zkušené, daleko proslavené horníky, s nimiž se nemůže srovnávat žádný
z kteréhokoliv národa nebo země. Jejich zde uvedená jména mají být pro věčnou památku
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potomkům, aby si někdy vzpomněli, jak jejich otcové skrze píli a hornickou věrnost byli ctěni
a váženi a svým dětem zanechali dobré jméno. Škoda, že zaniklo.
Mezi nejvěhlasnějšími byl starý Windel, který byl také nadán věšteckým duchem. Často
byl nalézán v důlních dílech, jak šije prohlíží, jak poslouchá horninu. Bohužel se podle jeho
slov neřídili jeho potomci. Dobře ho znali jeho současníci: Schel, Lorenz, Steiger, Štěpán Leimel, Valentin Stoch, Valentin Schuster aj. Za naších časů byl proslulý Mathes Diettl. Tento
statečný a obezřetný muž pomohl vždy tam, kde si nikdo nevěděl rady. Ani jeho radami se
však mladí lidé neřídili, proto doly byly stále hůře vedeny.
To potvrzuje pisatel z roku 1549. “
Ve 2. zkrácené zprávě je popsán stávající stav měkkých dolů a snaha biskupa Baltazara
z Promnic o jejich obnovu:
„...sotva se započalo s novou těžbou, byl nalezen kus 5 lotů (22,75 g) a pak dva loty zlata,
dobývky však byly potom pro lenost opuštěny. Dle výpovědi horníků, zejména starého Jana
Schintlera, se za jeho dětství razila štola od Glucholaz. Tato nafárala pásmo „Hrušky“ na
pozemku Vavřince Wágnera, které šlo ke kostelu v Glucholazech. Hledalo se tam zlato i s po¬
mocí proutku a když se stalo u kraje Glucholaz, bylo vidět kavnu za kavnou (jámy po dolo¬
vání). Na základě těchto výpovědí a dle rady Hypolita Černína a některých dalších horníků
se navrhla ražba nové štoly Sv. Tří králů (započala se 5. 3. 1550). Byla různá mínění o jejím
účelu - měla přivést vzduch nejbližším dolům a odvodnit je s pomocí malého čerpadla na
„Hrušceu, nebo měla jít až pod důl sv. Jakuba. Při zahájení ražby se nacházelo zlato, v ko¬
moře bylo kolem 17 lotů, ale mezi těžaři se vzedmuly nesrovnalosti. Nemohli se dohodnout
o utvoření společenství těžařů, obzvláště staří podílni¬
ci se nechtěli s podíly připojit. Bylo nutno sehnat nové
těžaře z řad šlechticů a biskupských úředníků. Přidal
se i zlatohorský mincmistr a zkoušeč Valentin Goldschmied a ustanovili se taktéž noví horní úředníci... “
3. zpráva pojednává o udělení svobod těžařstvu na
měkkých dolech v r. 1550.
Datace těchto zpráv je podle poslední dochované
zmínky o biskupovi Baltazarovi z Promnic - zemřel
1562.
Valoun se zlatém vážící 1,387 kg nalezený
v r. 1591 na dole Měkký cech

Rozsáhlá zpráva o zlatohorských dolech byla na¬
psána 1. 11. 1603 vrchním hormistrem Janem Kaufmannem pro Mikuláše z Burghausu, který ji pak
předložil císaři Rudolfu II.:
„V dnešních časech se pracuje na dole zvaném Měk¬
ký cech s hlubokou dědičnou štolou Sv. Tří králů, která
začíná u Glucholaz za hradbami. Dále pokračuje ke
Zlatým Horám, kde umožnila velké dobývky, jak do¬
Valoun se zlatém vážící 1,783 kg nalezený kazují početné haldy a prohlubně, též na čelbě se dle
v r. 1591 na dole Měkký cech
starých register získalo mnoho zlata. Nyní ale kromě
Měkkého cechu je vše opuštěno a štolu nelze udržet. Je
dlouhá půl míle (3800 m) a tak je na to třeba velkých příplatků 3 až 4 tolarů (2,25 uh.zl.) na
podíl čtvrtletně. Na Měkkém cechuje koňský žentour, svislá šachta hluboká 50 láteř (100 m)
a dobré vodní čerpadlo. V jámě směřuje čelba k pohoří směrem na Dolní Údolí, ale získává
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se nyní zlata málo: 1 až 1,5 kvintlíku. Sám bych radil razit proti městu, jednak ke starým
pinkám, kde jsem se proutkem přesvědčil o velkém bohatství. Bylo by též třeba razit do po¬
hoří proti lesu (Hadí louky), aleje na to málo horníků, mzdy jsou malé (týdně 30 krejcarů)
a musí se pracovat i v soboty a neděle. Je i mnoho jiných nedostatků.“
Dále se zpráva zmiňuje i o tvrdých dolech.
„Kyzový důl na Horním Neufangu provozuje jistý obchodník z Nysy a získává odtud mě¬
děnou vodu (vitriol) i když též vypírá zlato, aby nebyly ztráty. Je tam měděný kyz. Byly tam
dvě hutě, ale zašly, což je škoda, neboť se dá z toho dělat pěkná měď. Huť je ovšem potřebná,
neboť cena mědi stoupla ze 7 až 8 tolarů na 18 tolarů za cent. Kyzový důl je též na Hackelsberku nad Horním Údolím, který náleží jinému obchodníkovi z Vratislavi a dává též
měděnou rudu. I z ní by se dala získat pěkná měď. Ve Zlatých Horách by se měla postavit
huť na měď, kde by se mohlo i zcezovat stříbro z kyzů. Ovšem chudé těžařstvo nemůže stavět
huť samo, i když nalezne rudu. Musí se o tom zvažovat do budoucna. Starohoří leží míli od
Zlatých Hor, je od starodávná proslulé, má mocné žíly a nálomy z povrchu do jámy. Kvůli
čerpadlu bylo nějakou dobu opuštěno, ale nyní tam započal dolovat kníže břežský. Zmáhal
štolu dlouhou 500 láteř (lOOOm) a zřídil malé čerpadlo ve štole, v jámě, které obsluhují dva
pacholci, v naději, že vyzmáhá něco dalšího. Dobývky však jdou 32 láteř pod štolu a dle mého
mínění nemůže tak malé zařízení odvodnit tak hlubokou štolu, obzvláště když šichtmistr, kte¬
rý důl spravuje, nechce pomáhat. Radil bych, aby na tak velkém dole pracovalo společenství
těžařů, ne ojedinělí podnikatelé. Bylo by ještě dobře, kdyby těmi těžaři byli vysoce postavení
činitelé, knížata, kapitula v Nyse aj. Dle mého mínění by se voda měla čerpat ručně a pak by
se měly osadit všechny čelby, včetně nejhlubších. V každém případě by se ruda měla nejdřív
vyzkoušet. Několik hýli rudy by se mělo roztavit, aby se zjistilo, zda do budoucna dá důl zisk.
Dle zpráv hormistra a dělníků jsou nálomy rudy mocné 4,5 až 6 láteř a míry dosud nejsou
nafárány. Nálomy jsou tak mocné, že by se ve vysekaném poli dal postavit velký dům. Kdyby
se postupovalo dle této rady, bude dobře, jinak se má důl nechat pro budoucí podnikatele.
Hormistr a dělníci sdělili, že důl byl dříve dvakrát odvodněn ručně a získalo se přes 30 hýli
rudy, která leží v jámě, ale kvůli představenému a nedostatku dělníků se opět nechala voda
vystoupit. Do nejhlubších částí vede malý otvor. Náklady na zmáhání se odhadují na 500 zl,
a je třeba se o udržení dolů poradit. Horní hejtman z Nysy mi sdělil, že biskup nechce povolit
Václavu Sebischovi, šichtmistrovi knížete břežského, jiné dobývání než z nejhlubších části po
odčerpání vody. Biskupové a kapitula si dříve vyhrazovali právo propůjčky Starohoří sami.
Dle mínění šichtmistra se má zmáhat šachtice hluboká 7 láteř, kde je málo rudy a nemá se
jít do hlubších části. Nemělo by to smysl, protože kníže břežský by takto zbytečně vynaložil
několik set zlatých. Proto by bylo lepší, kdyby na dole pracovalo společenstvo. “
Mezitím se k Měkkému cechu blížila štola Svatých Tří králů a v roce 1595, kdy dosáhla
délky 3000 láteř (1 látro je asi 2 m), chybělo k proražení pouze 59 láteř. Po roce 1600
zřejmě došlo k proražení, ale protože Měkký cech byl posledním činným dolem, jehož
hloubka činila 50 láteř (asi 100 m), musel udržovat i štolu Sv. Tří králů, což bylo finančně
příliš nákladné. Po průvalu vod do štoly v roce 1609 byl důl opuštěn a tím skončilo i měk¬
ké dolování ve Zlatých Horách. K obnově měkkých dolů se již nikdo neodhodlal. Ústí
štoly Sv. Tří králů se nachází u nádraží Glucholazy - Zdroj, nad železniční trati Glucholazy
- Mikulovice. Zbyl z něho viditelný zářez deset metrů široký, padesát metrů dlouhý a pět
metrů hluboký. Druhý konec štoly je 500 metrů severozápadně od zlatohorského nádraží,
kde se pravděpodobně nacházely doly Měkký cech a Nový Měkký cech.
Na přelomu 15. a 16. stol. se zájem těžařů neupíral jen na zlato, ale i na dobývání mědě¬
ných rud na Příčné Hoře, z nichž se tavila měď a připravovala měděná voda neboli vitriol,
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jak se dříve nazývala kyselina sírová. Začínal se vytvářet další významný revir, zprvu ozna¬
čovaný jako Neufang (SV svah Příčné hory). Ten se během následujícího století rozpadl
na dílčí části Horní Neufang, Dolní Neufang a Hetzwetz. V období 1516 - 1520 se v této
oblasti kromě zlata a stříbra začala získávat také měď a olovo. Hlavní období těžby zlata
v tomto revíru lze klást do období 1477 - 1514, kdy byly na dolech propůjčovány nové
důlní míry, a další v období 1550 - 1580, které souviselo zřejmě se získáváním měděných
vod a nálezem měděné rudy. Tehdy byly raženy i dědičné štoly na Dolním a Horním Neufangu. V rámci výše uvedených dolů se uvádějí dílčí doly jako, např.: Starý otec, Všech
svátých, Sv. Voršila...
Na rozvoj důlního podnikání měl vliv horní řád z roku
1524 a mincovní právo. Hlavní důlní provoz byl v tu dobu
v Horním Údolí, (Althackelsbergu), kde byla huť na výro¬
bu vitriolu (H SO), budova na žíhání rud, zkušebna kovů
a mincovna, ve které se pravděpodobně, ale neprokazatelně
už od roku 1331 razily mince.
Encyklopedie české numismatiky o zlatohorské mincov¬
ně uvádí:
Zlaté Hory od 11. století patřily průběžně moravským
knížatům a opavskému vévodství - Přemek (1381-1433) na¬
leziště zlata využil k ražbě ojedinělého dukátu a bratři Václav,
Mikuláš, Vilém a Arnošt ponechali r. 1433 ražbu haléřů měs¬
tům Opava, Hlubčice a Zlaté Hory (neznámé ražby). Po nich
patřilo slezským knížatům i českému králi Jiřímu z Poděbrad
a konečně od r. 1474 na tří století vratislavským biskupům.
Udělením horního řádu městu v r. 1510 biskupem Janem
Turzem (1506-1520) začal rozkvět dolování. Vytěžené zla¬
to bylo zmincováno v Nyse: dukáty 1513 (?) a 1520 biskupa
J. Turza podle privilegia císaře Maxmiliána I. Souvislá řada
dukátů i zlatých medailí jeho následovníka Jakuba ze Salzy (1521-1539) by hypoteticky
mohla být částečně ražena ve Zlatých Horách, kde se nalézala štola mincmistra (Goldschmidt) sloužící mu jako odměna za práci. Biskup Baltazar z Promnitz (1540-1563) dovedl
doly k největší slávě. V roce 1543 stanovil ve Zlatých Horách dva mincmistry s právem, že
mohou získané zlato zmincovat. Je to přímý důkaz o existenci samotné mincovny.
Ražba zlatých dukátů kopírovala výtěžnost dolů. Postupně se jejich množství snižovalo,
byly raženy i s několikaročními přestávkami, spíše se razily násobky dukátů a zlaté medaile
určené k reprezentaci. Ražbu z Nysy a Zlatých Hor však nelze rozlišit, zvláště za biskupa ar¬
civévody Karla Rakouského (1620 - 1624), který razil i stříbrné mince, aniž by byl odkázán
jen na výtěžek zlatohorských dolů. Nyskou mincovnu v r. 1621 pronajal, dočasně uzavřena
byla v r. 1625. Za biskupa Karla II. Ferdinanda Polského (1623-1655) se ve Zlatých Horách
mincovalo, někteří autoři sem kladou dvoutolarovou klipu 1631 a trojdukát 1632 mincmist¬
ra Jana Jakuba Hussera. Písemné smlouvy s dalšími nájemci dolů z let 1639 -1647 odkazují
na ražbu dvoutolarů a dvoudukátů, popř. jmenují razidla v inventáři. Nedostatek pagamentu po 30leté válce přitahoval do Zlatých Hor mnohé podezřelé podnikatele se snahou zbohat¬
nout. Špatné výsledky donutily biskupa r.1653 udělat revizi dolů a odvézt mincovní kolky do
Nysy. Z této doby známe kresbu mincovny na plánu důlních děl pod Příčnou horou v Hor¬
ním Údolí (asi 1650). Přidělení ražeb dalších biskupů do Zlatých Hor je problematické, byly
totiž raženy v četných nominálech v Nyse v letech 1693-1738. Ve Zlatých Horách se mohlo
11-170

razit v domě čp. 37, zbořeném v 19. století. Toho se snažil využít ještě biskup Filip Gothard
Schaffgotsch (1748-1795). Mincovní právo mu však bylo císařovnou Marií Terezií odňato
a mincovní nářadí o váze 30 centů bylo v r. 1751 odvezeno do Vídně.
Smrtí biskupa Baltazara z Promnitz ztratily Zlaté Hory štědrého mecenáše a přítele
horníků.
Na JZ svahu Příčné hory se nacházel největší revír, Starohoří, s velkým dolem Obirgrube, zvaným též Obirczeche neboli Kunstschacht, se štolou a 4 jámami zmiňovanými již ve
14. stol. Dnes by se dal ztotožnit s velkými pinkami a se štolou označovanou jako I. dědič¬
ná. Pro možnost těžby v nižších částech dolu byla ražena nová štola označená jako Stará
Hackelsberská nebo také II. dědičná. Odvodňování se řešilo pomocí dědičných štol, často
několik kilometrů dlouhých, které byly raženy tak, že jimi vytékala voda samospádem.
Kromě toho se voda čerpala vodními díly zvanými kumšty (Waserkunst). V roce 1517
získal právo stavět kumšt na biskupských dolech krakovský měšťan Kašpar Beer. Ale že by
tím vyřešil problém odvodnění, nemohla být řeč.
V roce 1530 byla dána propůjčka k vyzmáhání staré dědičné štoly na Starohoří. Přesný
název dolu a štoly byl tehdy zapomenut, o čemž svědčí styl propůjčky, v níž se dával tě¬
žařům 1 rok lhůty, aby zjistili staré doly, které štola odvodňovala. Propadnutím těžebních
komor zde vznikly tzv. Velké pinky (poprvé zmiňované v roce 1568). Obnova zdejších dolů
nastala roku 1577, kdy se začala zmáhat štola, u níž je udávána délka 520 láteř a hloubení
jde pod štolu 30 láteř. Jde o Starou Hackelsberskou štolu neboli II. dědičnou. Hloubka dobývek tedy byla asi 260 m pod vrcholem Příčné hory. Stále však bylo limitujícím faktorem
odvodňování, které zaměstnávalo nejvíce lidí. Právě voda způsobila, že se v této štole dne
12. 10. 1577 udusilo 11 horníků. Proto tehdejší majitel kníže Jiří II. Lehnický a Břežský
požádal kurfiřta Augusta Saského, aby mu poslal odborníka na stavbu vodních čerpadel.
Zakrátko přišel Michael Frietzsche z Freibergu, který instaloval malé čerpadlo na úrovni
štoly, ale k dobrému odvodňování zřejmě nemohlo stačit.
Z pevného účtu dolů pocházejícího z roku 1578 je patrno, že v dolech pracovalo 24
horníků, 48 knechtů, kteří odváděli a v kožených džberech odnášeli vodu z dolů a 30 mla¬
dých pomocníků. Práci řídili tři důlní.

Kolo s mihadly na pohon pístového čerpadla v Horním Údolí
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Následující vratislavský biskup Andreas Jerin (1585-1596) chtěl v odvodňování po¬
kračovat. Snad proto mohl Viktor Lindenau z Míšně (přišel do Horního Údolí asi v roce
1596) dne 20. 9. 1596 koupit velkou část podílů dolů a podat projekt na výstavbu odvodňovacího vodního kola (viz kapitola Vodotěžní stroje) vysokého 32 loktů. Měl stát v údolí
pod Starou Hackelsberskou štolou. Bohužel Lindenau neměl velké zkušenosti se stavbou
tohoto odvodňovacího zařízení. Pracoval na stavbě kola dlouhé roky a měsíce a moc toho
nedosáhl. Vodu pro pohon velkého kola přivedli přes kopec až z Černé Opavy od Starého
Rejvízu. Již skutečnost, že se voda k pohonu kola přiváděla kanálem přes dvě sedla, je ob¬
divuhodná. Tento více než 3500 metrů dlouhý vodní náhon je zčásti dodnes vidět. Tam,
kde byly na loukách větší terénní nerovnosti, byl vybudován ze dřeva akvadukt do výšky
až 13 metrů. Náklady na výstavbu tohoto „vodního díla“ však byly velké.
Roku 1603 provedl slezský královský purkmistr prohlídku dolů a konstatoval jejich
neutěšený stav, zlou situaci mezi horníky a nezájem o důlní podnikání. Hornický duch
se nakrátko přestěhoval do blízkých Heřmanovic, kde se našla železná ruda a vratislavský
měšťan Hans Karlín u kostela pod Vorwitzem (Vrbice) už v letech 1560-1570 vybudoval
hamr.
Dějiny se zmiňují ještě o jednom mistrovi, který se v letech 1606 až 1638 staral o kolo,
má to být někdo z rodiny Leglerů, ale přesné jméno neznáme.
Lindenauovo čerpadlo pravděpodobně znovu uvedl do provozu kníže August z Anhaltu-Zerbstu (1606-1638), který dostal poprvé společnou propůjčku na Altenberg a Hackelsberg.
Následné období zlatých dolů (1625 - 1650) lze označit jako úpadkové. Na Zlatohorsku
se negativně projevil vliv 30leté pustošivé války, moru a čarodějnických procesů. Těžařstva
se rychle střídala. Na těžbě se podílelo i město Zlaté Hory. Měšťané si dobře vypočítali,
že placením tzv. cubusů za 334 kuksů v dolech získají daleko více než odváděním daní
a válečných kontribucí, od nichž byli jako činné báňské město osvobozeni. Zlata se však
těžilo velmi málo. Zpracovávaly se snadněji dobyvatelné pyrity na vitriol potřebný k běle¬
ní plátna v právě budovaném dobře prosperujícím plátenictví.
Podrobnější zprávy o stavu dolů pocházejí z let 1650 - 1653, kdy byly všechny doly
prohlédnuty biskupskou inspekcí. Ze zpráv vyplývá, že na Starohoří byla štola Hackelsberg. Na východní straně Příčné hory byla štola Wilhelm (?). Dále je zmiňována štola Olbricht a doly na vitriol a měď Kupferzeche, Ober - Nieder - Neufang, Kalchezeche a doly
Hatschwatsch a Gottesgabe.
Biskupem Karlem Ferdinandem (1625-1655) byla znovu provedena důkladná revize
báňských děl, ale zase dopadla žalostně. Těžilo se tak málo zlata, že musela být zrušena
i mincovna.
Obrázek o výnosnosti zlatých dolů si můžeme udělat z tohoto přehledu, který se zacho¬
val v biskupských análech:

Přehled těžby za roky 1653 -1686:
Množství vytěženého zlata
stříbra
Množství vyrobeného vitriolu
CELKEM
Náklady na mzdy za celou dobu činily
Ostatní náklady nebyly o nic menší.
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70 kg za
13 kg za
za

50 183 zlatých
495 zlatých
11 687 zlatých
62 365 zlatých
43 032 zlatých

Z toho je vidět, že si nejlépe vedla těžba pyritu a chalkopyritu na výrobu vitriolu. Ná¬
zvem vitriol se označovaly důlní vody obsahující sírany a zředěnou kyselinu sírovou. Po
zpracování této vody teplem vznikala koncentrovaná kyselina sírová. Je to kapalina za¬
barvená dohněda, dosti hustá, skoro jako olej, proto se také nazývala oleum. Zpočátku
se používala i v lékařství, s rozvojem textilní výroby k bělení a barvení plátna, pak ve výrobě
papíru, výrobě výbušnin aj.
Při samotné těžbě zlata a stříbra byla ziskovost dolů spíš prodělečná. Na několik let se
tedy doly znovu zavřely.
O dolech na Starohoří v Horním Údolí se podrobněji dovídáme ze zprávy purkmist¬
ra Melchiora Wilema Baumgartena z roku 1656. Tehdy zde pracovalo mj. 62 havířů na
horních čelbách. Rudy se zpracovávaly ve dvou pochvercích a týdně se získávalo 30 - 60
dukátů ryzího zlata (100 g - 200 g). Těžily se pěkné oslnivě žluté zlaté a olověné rudy.
Hloubení pod úroveň štoly, hluboké 48 láteř, bylo tehdy často zatopeno.
V roce 1687 byly zahájeny práce na štole Nové Hackelsberské (700 m n. m., Neue
Erbstolen, třetí dědičná štola), která měla podsednout Starou Hackelsberskou štolu
(780 m n. m.) o 80 metrů (záměr se podařilo realizovat až ve 20. století z druhé strany
kopce štolou Mír). Nová Hackelsberská byla ražena u pramenů Zlatého potoka (první os¬
trá zatáčka doleva na cestě od Horního Údolí do Heřmanovic) ze strany Horního Údolí.
Po vyražení 160 m byla pro nedostatek financi opuštěna. Po neúspěchu s poddolováním
Staré Hackelsberské se k odvodnění dolů v Horním Údolí znovu dalo do provozu mihadlové čerpadlo, jehož základem bylo pravděpodobně dřívější čerpadlo postavené Vikto¬
rem Lindenauem.
V období 1653 - 1678 probíhala těžba také na dolech Horní a Dolní Neufang a na nově
zmiňovaném dole Kupferzeche neboli Sv. Trojice. Je pravděpodobné, že se jedná o dnešní
Modrou a Poštovní štolu.
V roce 1683 byl tu již jediný činný důl v oblasti, označený Hantkem jako Althackelsberg.
I v následném období byly doly úpadkové. V provozu dolů se přes odpor obyvatel za
přísných nařízení vratislavského biskupství pokračovalo s těžbou a udržováním dolů.
Ukončením tohoto udržovacího období byla prusko - rakouská válka (1740 - 1742). Zno¬
vu byly doly otevřeny roku 1742, ale jen s 10 havíři. Úpadek vyvrcholil ztrátou městských
horních svobod (1753). Znovu se ukázalo, že příplatky na doly byly menším zatížením
pro obyvatele než nařízené daně.
Za deset let od r. 1730 do 1740 se v dolech vytěžilo jen 10 kg zlata. Tato skutečnost
byla důvodem, že Marie Terezie zbavila Zlaté Hory i Jeseník včetně přilehlých vesnic
hornických práv i výhod plynoucích z tohoto statutu. Odlišně posuzoval tuto záležitost
vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch. Pokusil se úspěšně zachovat báňská práva
a začal na Příčném vrchu těžit. Za pomoci horního hejtmana Kajetána Beera z Berenbergu (zakladatel Rej vízu) vytěžil celkem 12, 66 kg zlata, ale nestačilo to ani na pokrytí všech
nákladů.

Těžba zlata za Filipa Gottharda Schaffgotsche
Rozdělením Slezska roku 1742 po první prusko-rakouské válce připadla větší část kní¬
žectví nyského k Prusku, menší část knížectví s horním revírem zlatohorským zůstaly
však Koruně české. Protože zlato vytěžené ve zlatonorském revíru nebylo odváděno do
císařské mincovny ve Vídni, nařídila císařovna Královské reprezentaci a komoře v Opa¬
vě vyšetřit stav dolování zlata a jiných kovů v dolech rakouské části nyského knížectví,
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patřících vratislavskému biskupství, druhy a množství těžby, kam a v jakém množství je
odváděno. Nyský starší ve Vidnavě E. Múkusch měl však při zjišťování skutečného stavu
značné potíže. Úředníci těžařstva mu nechtěli sdělit přesné údaje o těžbě, výnosech, kam
je zlato odváděno atd. Ve své zprávě do Opavy ze dne
21. listopadu 1751 podal však cenné údaje, které zjistil
vyšetřováním. „ Těžba se nyní provádí v Obergrundu,“
píše Múkusch, „a to městy Cukmantlem, Frývaldovem
a obcemi patřícími k těmto knížecím úřadům z pro¬
středku kvartálně jimi skládaných peněžitých příspěvků
(Zubuss). “
Z Mukuschova dopisu se dále dovídáme, že „těžba
rudy pozůstává z většího dílu ve zlatě, nemnoho stříb¬
ra, něco málo olova a dosti vydatně vitriolu, zatímco
olovo se větším dílem opět spotřebuje při vytavení zlata.
Těžba je pro nezkušenost a malý počet horníků velmi
malá. Zlata se kvartálně vytěží jen asi 20 dukátů, stří¬
bra méně. Od počátku roku 1752 doufají však těžíři, že
při novém zařízení dolů vytěží mnohem více, protože
důl je považován za bohatý. Nové zařízení dolů je bu¬
dováno pod vedením zkušeného odborníka Eschlera,
povolaného do Cukmantlu z uherských dolů ve ŠtiavHorník
nici. Podle jeho zprávy se značná část vytěžené rudy,
považované zdejšími horníky za obsahově nevalnou, odváží povozy do Banské Štiavnice.
Z 50 odvezených centnýřů vytěžili tam více zlata, takže byla uhrazena nejen drahá dopra¬
va, ale i ostatní výlohy a ještě bylo hornímu těžířstvu odevzdáno 36 zlatých čistého zisku. “
Protože si Múkusch stěžoval, že nemůže od horního těžířstva zjistit přesné výtěžky, nebude-li k tomu Královskou reprezentací akordován, dostal již 5. listopadu 1751 plnou moc
k předvolání horních úřadů a provedení všech kontrol pro zjištění žádaných údajů. Po
kontrole předložených účtů vedoucího účtárny Heissiga a výkazů vrchního šichtmistra
Nitmanna sdělil Múkusch ve své zprávě 27. listopadu 1751 do Opavy, že „z kontroly účtů
za rok 1745 zjistil, že bylo vytěženo 104 a 1/2 dukátů zlata, jež byly dodány do knížecího
důchodního úřadu v Nyse, za dukát zaplaceno po 3 zlatých, za prodaný vitriol získáno 86
zlatých 52 krejcarů. Proti tomu bylo na práce a jiné výlohy vynaloženo 606 zlatých. Z účtů
za biskupa Schaffgotsche bylo zjištěno, že v roce 1750 bylo vytěženo 143 a 7/8 dukátů, které
i s výtěžkem letošního roku budou odevzdány zdejšímu knížecímu zemského hejtmanovi
von Poslovi. Za zlato a vitriol bylo získáno 642 zlatých, vydání však činila 2674 zlatých, tj.
o 2032 zlatých více, což Heissig vysvětlil budováním nové tavírny a jiných zařízení, daných
do provozu. Podle vyjádření banskoštiavnického hofmistra Eschlera jsou cukmantelské doly
na výnos a kvalitu rudy stejné jako svatomichalská štola ve Štiavnici. Výtěžek byl dosud pro¬
to tak málo vydatný, že dolovaní se omezovalo jen na vymývání korporálního zlata a větší,
minerální část zůstala nepovšimnuta, protože pro jeho vytěžení nebylo k dispozicí žádné za¬
řízení. Po napomenutí ujistil šichtmistr i účetní, že vytěžené zlato bude příště dodáváno do
císařské mincovny ve Vídni."
Na základě reskriptu císařovny nařídila pak Královská reprezentace v Opavě, že od
1. listopadu 1752 nesmí být výtěžek zlata odevzdáván biskupovi, ale čas od času pouze
c. k. mincovním úřadům, a že za dukát zlata mají být placeny 3 zlaté a 15 krejcarů.
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Biskup rozmrzelý všemi těmito opatřeními, jež znamenaly značné zkrácení biskup¬
ských důchodů, a stálými zásahy státu do jeho práv, propustil r. 1754 jím ustanoveného
direktora zlatohorského rudného revíru Jana Jakuba Eschlera, který vybudoval a zřídil na
náklad biskupův při dolech tavírnu rud a zlepšil i jiná důlní zařízení. Biskup se vymluvil
na značné náklady peněžní a na nedostatek peněz na další podnikání.
Válečné události sedmileté války těžbu zlata v biskupských dolech na Zlatohorsku na
řadu let omezily, a proto i výnos dolů byl malý.

Mincování nyského knížete a vratislavského biskupa Filipa Gottharda
Schaffgotsche v letech 1748-1777 v Cukmantlu
5. března 1748 byl F. G. Schaffgotsch papežem jmenován vratislavským biskupem
a 18. dubna 1748 byl slavnostně vysvěcen. Nový biskup chtěl podle starého zvyku vra¬
tislavských biskupů a nyských knížat, majitelů zlatohorského rudného revíru bohatého
na zlato, kteří již od 16. století využívali mincovní a horní regál k ražbě zlatých a později
i stříbrných mincí v knížecí mincovně v Nyse, razit pro svou konsekraci obvyklé dukáty,
potvrzující staré právo mincovního regálu. Friedensburg cituje Schaffgotschův dopis ode¬
slaný z Otmuchova 15. dubna 1748, „že má byt raženo z již dříve zaslaných dukátových
razidel 100 kusů a z přiložených zlatníkových razidel 400 kusů, čím dříve, tím lépe, protože
je chce použít při své konsekraci. “ Dopis není adresován a neříká, kde má být ražba pro¬
vedena. Friedensburg sám konstatuje, že po vtělení Slezska do Pruska nemůže být již řeč
o nějakém mincovním právu vratislavského biskupa pro pruskou část Slezska. Otázku,
kde tyto mince měly být a byly raženy, nechává nezodpovězenou. Vzhledem k rezoluci
krále Fridricha II. z 8. ledna 1744, omezující výsostná práva slezských knížat, nebyla již
ražba v Nyse možná. Dopis biskupa byl se vší pravděpodobností zaslán knížecímu zem¬
skému hejtmanovi do Nysy, který jediný mohl v tak krátké lhůtě zajistit ještě další ražbu
konsekračních zlatníků (guldenů), kromě dukátů, jejichž razidla byla již dříve mincovně
v Cukmantlu dodána. Tuto domněnku potvrzují i nedávno nalezené archivní záznamy
doplňující biskupovu korespondenci ve věci ražby konsekračních mincí. Již 16. dubna
odpověděl vrchní komorní administrátor Adam Václav Keller na biskupův dopis ode¬
slaný 15. dubna z Otmuchova s příkazem k ražbě 200 kusů dukátů a 400 kusů zlatníků
v Cukmantlu. V dopise uvádí, že poté, co zaslal do Nysy kolky a nařídil, aby se v Cuk¬
mantlu narazilo 200 kusů dukátů, byla celá záležitost předána komornímu radovi F. von
Pretznerovi s příkazem, aby se spolu se zámečníkem z mincovny (Můnzschlosser) ode¬
bral do Cukmantlu a sdělil, v jakém stavu se tamní mincování nachází. Pretzner v dopise
uvádí, že zatímco mincovna v Nyse je umístěna v několika místnostech zámku, je nutné
v Cukmantlu vše zařídit znova. Při návštěvě města prošel mnoho shořelých domů, pokud
měly zachovány zdi. Uvedl, že zcela chybí přívod vody nezbytný pro provoz mincovní¬
ho lisu (Streckwerk), když vybudování nového přívodu z mlýnské strouhy by bylo velice
nákladné. Proto hledal jiné místo a našel zahradu i s potokem v ceně 248 zlatých a sdělil,
že by bylo vhodné k postavení mincovny. Stavební rozpočet byl určen magistrátem na 90
zlatých. Protože zakoupení místa ke stavbě mincovny by zabralo mnoho času a stálo ne¬
málo peněz a navíc v místě nebyl mincovní vardajn, domluvil se Pretzner již 15. dubna se
zlatníky bratry Hartmannovými, že mincovnu zřídí ve sklepení domu horního hejtmana
v Cukmantlu, do něhož se dá dobře umístit ohniště i měch. Kromě toho nařídil mincov¬
nímu zámečníkovi, aby očistil mincovní nářadí, zapustil svěráky a zhotovil novou šmitnu
(Schnittwerk) a vše připravil tak, aby se mohlo do 14 dnů začít s ražbou.
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Ve svém dopise z 19. dubna 1748 sdělil Keller biskupovi, že obdržel od zlatníků bratrů
Hartmannů a mincovního zámečníka Fegeneye z Cukmantlu zprávu, že bez vodního kola
nelze získat dostatečnou sílu k ražbě mincí, a tak bude nezbytné postavit v zahradě, jejíž
koupě by stála 248 zlatých (jak bylo uvedeno v dopise z 16. dubna) mincovnu novou.
Kromě toho bude zapotřebí přece jenom mít vyučeného a pod přísahou vzatého vardajna, který by rozuměl granulování a legování, aby legování fejnu nebylo ke škodě biskupa.
K ražbě zlatníků je nezbytné zajistit dostatečné množství 14lotového stříbra, aby se neo¬
pakoval případ z doby biskupa Františka Ludvíka, kdy zkušený vardajn přehlédnutím za¬
příčinil, že jeho ius scudendi monetám bylo v nebezpečí. Žádal proto o rychlou zprávu, jak
se zařídit, když s ražbou mincí nelze začít bez zakoupení zahrady a postavení mincovny.
Rovněž zdůraznil nutnost získání mincovního vardajna, případně souhlas s pověřením
jednoho z bratrů Hartmannů. Pokud by se ražba mincí uskutečnila, i když by nebyly raže¬
ny 7 a 17krejcary, zůstalo by biskupovi alespoň právo ražby.
Události měly rychlý spád. Následující den, 20. dubna 1748, se vyjádřil Schaffgotsch ke
zprávě ze 16. dubna. Schválil opatření učiněná pro ražbu 200 kusů dukátů a 400 kusů zlat¬
níků, chybějící vodní kolo doporučil nahradit při ražbě střídajícími se osobami. Rovněž
sdělil, že nechce stavět zvláštní mincovnu, protože kromě dukátů a zlatníků, z nichž nemá
žádného užitku, nemůže razit další druhy mincí. Žádal urychlení ražby, aby 1. května,
v den jeho konsekrace, měl k dispozici alespoň 100 kusů dukátů a stejné množství zlat¬
níků. Dále uvedl, že pokud jde o jakost mincovních kolků, není třeba mít obavy, protože
medailér, který je zhotovil, jej ujistil, že vydrží. Pokud by přes všechnu snahu nemohly
být mince do požadovaného data zhotoveny, uvedl, že by byl rád, kdyby byly k dispozici
20. května, kdy přijme hold svých vazalů.
Poslední dopis je ze dne 21. dubna a je zřejmě odpovědí na Kellerovu zprávu z 19. dub¬
na. Biskup jen krátce sdělil, že pro uvedené obtíže ražbu odvolává a žádá jen 20 kusů
5dukátů, k nimž je možné použít hotové razidlo. Osminásobný dukát, který dal razit jeho
předchůdce, si razit nepřeje. Další podrobnosti o ražbě chybí. Z uvedené korespondence
mezi biskupem a jeho úředníky je zjevný spěch, jaký provázel připravovanou ražbu mincí.
Značné rozdíly jsou i v počtech požadovaných kusů mincí uváděných Friedensburgem
a v nově nalezené korespondenci. Stříbrné zlatníky biskupa Schaffgotsche nebyly vůbec
raženy, jejich razidla byla proto nepochybně použita k výjimečné ražbě malého počtu pětidukátů. Jaký byl skutečný počet vyražených dukátů, nevíme. Existenci dosud neznámé
knížecí mincovny v Cukmantlu a ražbu mincí v roce 1748 rovněž potvrzuje nově naleze¬
ný, zcela neznámý archivní materiál Zemské vlády knížectví nyského na Jánském Vrchu
a Královského úřadu v Opavě. Když se zpráva o zřízení mincovny a o ražbě mincí bisku¬
pem Schaffgotschem v Cukmantlu dostala prostřednictvím opavské Královské reprezen¬
tace a komory do Vídně, byl 11. ledna 1751 vydán příkaz k zabavení mincovny a odvezení
mincovního zařízení do vídeňské mincovny. Dovídáme se o tom z dopisu, odeslaného
2. května 1751 z Vratislavi biskupem Schaffgotschem vratislavské dómské kapitule. Biskup
kapitule oznamuje, že „zařízení mincovny z Cukmantlu, patřící k inventáři biskupství, bylo
na rozkaz c.k. Královské reprezentace v Opavě zabaveno, aniž byl předtím obdržel interdictum de monetando.“ Píše, že „odeslal císařovně ihned rozklad a doufá, že obdrží zpět
aspoň mincovní instrumenta. Horní hejtman v Cukmantlu, který pravě přijel do Vratislavi,
mu však znovu potvrdil, ze všechna mincovní instrumenta o váze 30 a více centnýřů byla
26. dubna 1751 v Cukmantlu skutečně odebrána a najatou fůrou odvezena do Vídně do c. k.
mincovního úřadu. Poněvadž k tomu nedal žádné příčiny, považuje za nutné a na podržení
svých práv, žádati znovu císařský dvůr o vrácení odebraných mincovních instrumentů a žáII-176

dá, aby také vratislavská kapitula communicatio concilio učinila totéž a zaslala obdobně
podání císařovně. “
Žádost však neměla žádný úspěch. Friedensburg cituje dopis biskupa ze dne 17. červ¬
na 1751, v němž sděluje jednomu ze svých radů, že se dozvěděl, že císařovna mu sice
nechce brát právo mincování, které však má být natolik omezeno, že stejně jako biskup
olomoucký má si dát razit mince v císařských mincovnách v Praze nebo ve Vídni, a to
pouze dukáty nebo tolary.
„Biskupovi je odváděna pravidelně 1/12 vytěženého zlata a 1/15 vitriolu. Za každý dukát
zlata čisté váhy, který je odebírán výlučně biskupem, jsou těžařům placeny 3 zlaté. Zemře¬
lý biskup kardinál Sinzendorf dával razit před započatými válečnými nepokoji v roce 1740
v Nyse dukáty z vytěženého cukmantelského zlata. Kam však nyní, po skončení válečných
časů, je vytěžené zlato odváděno, není známo, protože jsem zjistil,“ píše E. Mukusch, „že pro
ražbu dukátů provedenou po dvakráte v Cukmantlu vládnoucím biskupem byly směněny
a spotřebovány holandské dukáty. Z toho vyplývá, že zlato zaplacené za nynější vlády muselo
zůstat v rukou biskupa, nebylo-li dodáno do císařské mincovny.“ Toto sdělení Mukuschovo
je velmi důležité. Potvrzuje ražbu dukátů a pětidukátů v Cukmantlu biskupem Schaffgotschem z vytěženého zlata a holandských dukátů, které byly použity vzhledem k malému
množství zlata vytěženého z cukmantelských dolů. Současně potvrzuje ražbu dukátů bis¬
kupem Sinzendorfem v mincovně v Nyse, a tím i její existenci před rokem 1740.
Po prozkoumání zpráv o dolování na Zlatohorsku navrhlo v roce 1751 dvorské kole¬
gium c.k. mincovního úřadu ve Vídni, aby biskupovi nebylo dále povoleno braní 1/12
zlata jako robotní dávky, ani mu nebyl povolen výkup zlata váhy dukátu za tři zlaté. Bylo
mu dovoleno brát jen dvacátý díl za jeho ochranu horního řádu. Když ještě měl biskup
císařovně dokázat, zda jeho domnělá práva k těžbě zlata jsou fundovaná, nedovedl pro¬
kázat, jak přišel k oprávnění žádat a brát z cukmantelských dolů robotní dávky a veškeré
vytěžené zlato. Na kladené otázky neodpověděl, jen uvedl, že doly nejsou žádné nové zaří¬
zení a odvolal se na privilegiům císaře Ferdinanda I., aniž ho mohl nějak prokázat. Proto
císařovna rozhodla, že výtěžek zlata nesmí být odevzdáván biskupovi, ale pouze c. k. min¬
covním úřadům.
Veškeré snažení biskupa o zpětné získání bývalých výhod bylo bezvýsledné. Císařovna
sice uznala jeho mincovní právo, nikoliv však právo na vlastní mincovnu.
V letech 1754 - 1756 vzniklo ještě nové těžařstvo, které otevřelo ze strany Zlatých Hor
starou štolu, pro kterou se později pro její modrou alofanovou výzdobu vžil název Modrá
štola (štolu objevili dva havíři Antonín Beyer a Josef Hamer z Horního Údolí). V zápětí
byla znovuotevřena i nad ní ležící štola Sv. Trojice (dříve Kupferzeche, dnes Poštovní). Pro
nedostatek finančních prostředků se však těžařstvo rozpadlo a opuštěný důl se dostal pod
císařsko-královskou správu.
Na základě zpráv J. J. Lutze a E. J. Locella dal erár roku 1766 pokyn k vyzmáhání Modré
štoly. Lutz upozorňoval i na důl Sv.Trojice situovaný nedaleko Modré štoly a hlavně na
skutečnost, že s Modrou štolou je třeba počítat do budoucna jako s dědičnou pro bis¬
kupské doly položené výše (Hackelsberg?). Po vyzmáhání Modré štoly byl Locella pově¬
řen jednáním s biskupem o spojení obou důlních celků. Erár měl v úmyslu podsednout
z Modré štoly severním příkopem i důl Marie Pomocné (v hloubce 37 láteř).
V roce 1768 byly zastaveny doly v Horním Benešově a objeveno uhlí u Ostravy. To se
odrazilo v omezení dotaci a snížení počtu horníků. Ti byli sice nahrazeni, ale nekvali¬
fikovanými lidmi. Proto jsou povoláni odborníci z Tyrol (Habtmann - autor nejstarších
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známých map zdejších dolů) a ze Smolníka (Nikola - odborník na úpravu cementových
vod). Celý revír na SV svahu Příčné hory byl znám pod souhrnným názvem Kaiserliches
Bergwerk Maria Terezie a zahrnoval Modrou štolu, štolu Svaté Trojice, Marii Pomocnou
a jednu nepojmenovanou štolu. Ani cizí odborníci však těžbu nezachránili a tyto štoly
byly roku 1770 uzavřeny.
Od dubna 1766, kdy F. G. Schaffgotsch uprchl z kláštera v Opoli, kde byl internován
Fridrichem II., se trvale usídlil v Jánském Vrchu u Javorníku.
Po skončení válek projevil stát opět velký zájem o obnovení těžby ve zlatohorském re¬
víru. Byl proveden dalekosáhlý geologický průzkum celého revíru, stavu štol a zásob rud.
Biskup Schaffgotsch, omezený jen na důchody z biskupských panství rakouské části nyského knížectví (důchody pruské části nyského knížectví nesměly být biskupovy vyplaceny),
neprojevil však z obav vysokých finančních nákladů, jež by musel nést, zájem o rozsáhlejší
důlní těžbu nabízenou mu ve spolupráci se státem. Pokračoval sice v dolování, ale spíše
jen proto, aby udržel biskupství právo horního regálu. Roku 1785 byla na biskupské statky
pro jejich zadluženost uvalena nucená správa a po důkladné kontrole stavu dolů státní
správa zcela zastavila roku 1788 těžbu na Zlatohorsku a doly se zakrátko zdevastovaly.
Teprve po třiceti letech se konal další pokus o otevření hornoúdolských zlatých dolů
ve štole Althackelsberské. V r. 1803 vznikla nová společnost s hornoúdolským kaplanem
Florianem Krónerem, který měl podporu nového biskupa Josefa Kristiána Hohenlohe
(1795-1817), jenž v čase napoleonských válek sídlil na vodní tvrzi v Jeseníku. Kaplan Flo¬
rian Króner, Peter Rózner a J. Werner měli celé dílo organizovat pod vedením vidnavského
krejčího a obchodníka s moukou jménem Zimmer. Jejich pomocníky byli Johan Langer
z Dolního Údolí a mlynář Johan Kutzer (otec řezbaře) z Dolního Údolí. Důlním mistrem
s velkými zkušenostmi se stal Anton Hóniger z Ludvíkova (Ludwigsthal) a pomocní mis¬
tři byli Anton Klein - hospodský v Horním Údolí, Johann Geyer - horník a kovářský mis¬
tr Johann Laske. Tehdy kustod přírodovědeckého kabinetu ve Vídni S. Schúch po rozboru
zdejších hornin velmi doporučil těžbu zlata, ale poznamenal, že provoz v dolech musí vést
odborník a ne krejčí. O rok později se ještě dolováním pořádně ani nezačalo a důlní čin¬
nost v Horním Údolí musela být ukončena. Až v roce 1844 požádal o propůjčky Johann
Hóniger. Další propůjčky dostal v roce 1846 a 1848. Se zmáháním staré štoly začal v roce
1845. Pomocníkem a vodítkem mu byla mapa, kterou v roce 1831 překresloval.
Johann Hóniger byl rodákem z Heřmanovic. Jeho otec Antonín pamatoval ještě důlní
tradici z konce 18. stol., kdy byl arcivévodským hormistrem, i nedávné, neúspěšné plány
kaplana Floriana Krónera. Mladý Hóniger, který se rovněž věnoval hornictví na Ostrav¬
sku, požádal roku 1844 u frývaldovské horní substituce o koncesi dolovat na jedenácti
místech na Příčném vrchu, též v Modré štole. Zaměstnával 20 - 30 horníků a ročně dobý¬
val asi 400 gramů zlata, tedy velmi málo, ale měl také nárok na státní podporu, o kterou
požádal podle horního zákona. Tehdy ve Zlatých Horách a okolí upadala textilní výroba
natolik, že byl hledán prostředek, jak vypomoci před hrozící nouzí. Jako nejschůdnější
a nejvhodnější se jevila silná činnost v dolech. V listopadu 1848 přijel zemský guvernér
Lažanský a slíbil Hónigerovi finanční pomoc, která se však nikdy neuskutečnila.
Johann Hóniger napsal o dolování zlata v Horním Údolí do časopisu Jahrbuch der
k. k. Geol. Reichsanstalt, vydaného ve Vídni v roce 1850, zprávu, kterou zde zkráceně
podávám:,,/ když dnes nastala doba železnorudných a kamenouhelných dolů a těžba dra¬
hých kovů je zanedbatelná, těžba zlata v Horním Údolí patří stále jak historicky, tak báňsky
k nejvýznamnějším v rakouských zemích i v Evropě. Počátek těžby zlata se sice nedá přesně
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prokázat, ale každopádně zasahuje hluboko do jedenáctého, ba desátého století. Už podle
báňských listin z 12. stol. vyplývá, že zde bylo rozvinuté, prosperující zlatokopectví. Nejdříve
se propíraly zlatonosné štěrky a písky v řekách a potocích stále výše proti proudu a stále blíže
k primárním ložiskům. Právě v Horním Údolí na Příčné hoře je nezanedbatelné ložisko, kde
byla zahájena vlastní báňská činnost. Z Příčné hory vybíhají tři údolí a to: první do Heřmanovic s potokem Opavice (s přídomkem Zlatá), druhé do
Zlatých Hor s potokem Zlatý potok, který pramení pod Marii
Pomocnou a teče do Prudníku, a třetí do Horního Údolí, nad
kterým pramení zlatonosná Olešnice. Ve všech těchto řekách
se v minulosti rýžovalo a všechna tří údolí vykazují tak ná¬
padné stopy povrchových rýžovisek, že pozorný člověk zůstává
v údivu a nemůže se zdržet myšlenky, že právě zde byla evrop¬
ská Kalifornie. Od Příčné hory v uvedených údolích na míle
daleko do kraje se táhnou rýžovnické haldy, ze kterých ještě
ve vzdálenějších oblastech jsou viditelné zbytky, které ani orba
po staletí nedokázala zahladit. Nikoliv stovky, ale tisíce rýžovnických kopečků zde vidíme navzájem seřazených. A nejsou to
jen malé kopečky, ba naopak. Dosahují objemů velkých domů
o výšce mnoha metrů. I podle těchto hald se dá poznat, jak
hluboko se nacházela zlatonosná zemina.
Jak stoupá úbočí k Příčné hoře, tak postupně stoupá počet¬
nost rýžovnických kopečků. Aby ve výškách kolem 800 m n.m.
byla zajištěna voda k vypírání a drcení zlatonosné rudy, muHorník
sela být vybudována soustava kanálů a kanálků s nádržemi,
které zachycovaly i dešťovou vodu. Mnohé z těchto přívodních kanálků jsou dodnes viditelné
a použitelné. Také jsem tři z nich o délce přes tisíc sedm set metrů použil ještě v roce 1850.
Poslední soustavná těžba zlata na Hacklsberské štole byla do roku 1790, ale ještě dodnes
(1850) se projevovaly snahy o nová kutání. Četná nová díla jsou toho svědkem. Ať je to pro¬
ražení štoly Hofnung (Naděje), nebo proražení Nové Dědičné (někdy zvaná Nová Hacklsberská) štoly pro odvodnění Staré Hacklsberské. V roce 1803 knížecí biskup J. Kristián Hohenlohe dal zdarma veškeré potřebné dříví a pod vedením obchodníka z Vidnavy Zimmera
s účastí mnoha zájemců z Horního Údolí se postavila tavírna (huť), vitriolová pec, pražírna
i drtírna. Z jednoho důlního porubu se vytěžená ruda dokonce začala tavit, ale nedařilo se.
Nepomohlo ani, když byl povolán hutní odborník z Čech, a proto zanikl i tento pokus.
Co nezmohly komise a společnosti a neodvážili se bohatí bankéři, toho jsem chtěl v roce
1844 dosáhnou já. Z mnoha překážek byly dvě obzvláště těžké: moje finanční situace a po¬
měry minulých čtyř let. Přesto jsem nejvýznamnější štoly opravil, otevřel nové dobyvatelné
polohy a připravil k těžbě, postavil drtiče a plavírnu. Bohužel jsem se tím zcela finančně
vyčerpal, (slíbená státní odměna nepřišla) a také se připravil o odvahu pokračovat. Proto
jsem přenechal v roce 1849 důl hraběti Octavianovi z Lippe-Weisenfeldu. Za mého vedení
jsme postavili ještě provozní budovu, kovárnu a započali stavbu druhého drtiče.
Na povrchu již byla mnou vytěžená, nahromaděná rudní zásoba se zlato - stříbronosným
galenitem a další ruda se těžila. Podle zjištěných obsahů zlata v rudě by jen zpracování toho¬
to množství rudy pokrylo náklady. Zásoby rudy vzrostly natolik, že byla nutná stavba hutě.
Bohužel již k tomu nikdy nedošlo.
Z výše napsaného lze soudit, že dostatek finančních prostředků, pevná vůle spolu s odbor¬
nými znalostmi a láskou by mohla v budoucnosti důl znovu otevřít. Důl zdaleka nebyl vytě11-180

žen. Bohatství v něm ukryté čeká na nové otevření ze spodní strany Nové Dědičné odvodňovací štoly. Je politováníhodné, že zdejší, domácí hornický smysl je dnes velmi ochromený
Když Johann Hóniger nedostal ani očekávanou státní podporu, prodal roku 1849 své
právo hraběti Karlu Octavianovi z Lippe - Weisenfeldu. Nový koncesionář - přesto, že to
byl hrabě - záměrně falšoval zprávy o výnosech dolování, vylákal na důvěřivcích 350 tisíc
zlatých a uprchl se svou milenkou do Ameriky. A Johann Hóniger - jistě nevinný, těžko
vyšel z celé aféry bez poskvrny.
Sám Hóniger se vydal v roce 1854 do Ameriky také (pravděpodobné za zlatém do Ka¬
lifornie). Ještě po návratu z Ameriky napsal několik zpráv s obdobnými informacemi jako
v předchozí zprávě. Zemřel ve Frýdnavě v Čechách v r. 1897 ve věku 88 let.
Po tomto krachu v Horním Údolí dolovali jen příležitostně měděné pyrity. Zanedlouho
z obce zmizeli horníci a teprve teď obyvatelé intenzivněji začali obhospodařovat pole, aby
se uživili. Ale chudá pole v prudkých svazích byla plná kamení a moc úrody nikdy neda¬
la.
Po těchto událostech získal v roce 1864 důlní pole (Freudschaftzeche, Segengotheszeche
a Carolus) na Starohoří majitel chemické továrny Moritz Richter z Vrbna pod Pradědem
a soustředil se na těžbu pyritu a chalkopyritu, kterých používal k výrobě kyseliny sírové.
Již v roce 1855 získal důlní pole Žofie u Javorné, v roce 1860 důl Jan Sarkander a v roce
1879 i Modrou štolu, označenou jako důlní pole Donatus. Na dolech Fanny a Jan se snažil
od roku 1870 těžit pyrit hrabě Larisch, ale v roce 1878 doly zavřel. V roce 1883 zde těžil
Julius Promnitz z Javorníku, ale v tomtéž roce doly opustil. Začátkem 20. stol. opustil své
doly i Moritz Richter.
V době úpadku těžby drahých kovů, ale i rostoucí poptávky po užitkových kovech, se
pozornost těžařů zaměřila k těžbě železa a barevných kovů. Postupně v okolí Jeseníku
bylo postaveno 13 hamrů, tyto byly zásobovány rudou z blízkých lokalit.
Těžilo se v prostoru mezi Děrnou, Uhelništěm, Malým Bradlem (Jelení loučky), na
Kraví hoře u Špičáku, u Adolfovic. Dolovalo se u Horních Hošic (1537 - 1542). V druhé
polovině 16. století se rozvíjela těžba a zpracování železné rudy i u Heřmanovic. V po¬
lovině 17. století železářství upadá. Do popředí se dostává až v druhé polovině 18. sto¬
letí. Vratislavský biskup Filip Gotthard Schaffgotsch nechal postavit železárny v Železné
(Buchbergstahl) u Vrbna pod Pradědem. Otevírají se doly na železnou rudu v prostoru
Horního Údolí, Heřmanovice - Mnichov, historická zmínka je o 15 dolech. Zpracovávají
se rudy od Rejvízu, a dokonce z Malé Morávky a Moravského Berouna. Těžba železných
rud na Jesenicku končí koncem 19. století. Nejvýznamnější oblasti těžby železných rud byl
prostor mezi Zlatými Horami, Rejvízem a Jeseníkem, také v oblasti Příčné hory, dále pak
nad Dolním Údolím a u Ondřejovic.
Po vytěžení kvalitních lokalit byly doly opuštěny a železářství v důsledku nedostatku
místních rud postupně zaniklo.
Ve třicátých letech 20 stol. byl sice proveden průzkum okolí Příčné hory, ale politický
vývoj podobným plánům nepřál.
Novodobá historie zlatohorského revíru začala v roce 1952, kdy zde začal intenzivní ge¬
ologický průzkum. Kromě vrtných prací bylo zahájeno zmáhání starých děl (Modrá štola,
Stará Hackelsberská štola, štola Josef, Barbora, Sarkander a jiné). V letech 1955 - 1963
byla ražena štola Mír, která v posledních letech těžebních prací podfárala staré dobývky na Starohoří, nyní označované jako Hackelsberské. V letech 1960 - 1963 byla ražena
Nová jáma (u Heřmanovic), která dosáhla úrovně 3. patra (545 m n.m.) a byla překopem
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spojena s nové budovaným závodem s těžební jámou, situovanou jižně od Modré štoly.
Ražba těžební jámy byla zahájena v roce 1960 a do provozu byla předána v roce 1965. Její
celková hloubka činí 290 m (330 m n.m.) a má obdélníkový průřez (3,6 x 2,7 m). Stejné
úrovně která představuje 6. patro, dosáhla i Pomocná jáma, která vznikla prohloubením
jámy Modré štoly na hloubce 300 m (280 m n.m.) s kruhovým profilem o průměru 4 m.
V 60. a 70. letech probíhala těžba na ložiscích označovaných jako Zlaté Hory-východ
(dříve Horní a Dolní Neufang, později důlní pole Donatus s Modrou a Poštovní štolou),
Zlaté Hory-jih (ložiska rnonometalických Cu rud Žebračka a Kozlin, objevená v roce
1960) a Zlaté Hory-Hornické skály (prostor dříve označovaný jako Hackelsberg, později
důlní pole Treu Minna a Johannes Sarkander se štolami Barbora a Sarkander). Celý těžený
prostor byl rozfárán hustou síti chodeb, překopů, komínů a dobývacích komor po úroveň
3. patra (545 m n.m.) a ložisko Zlaté Hory-východ až na úroveň 5.patra (384 m n. m.).
Mezitím v prostoru označeném jako Zlaté Hory-západ (historický revír Starohoří, později
důlní pole Freundschaftzeche, Segengotteszeche a Carolus se štolou Althackelsberg), kde
byl starými horníky inzerován tzv. „Zlatý sloup", probíhal intenzivní průzkum. Prostor byl
otevřen novou štolou označenou jako Hakelberg na úrovni 700m n. m., ale raženou ze SV
svahu Příčné hory nad štolou Mír.
V 80. letech došlo k dotěžování rnonometalických rud na ZH-jihu a Hornických ska¬
lách a pozornost se obrátila k polymetalickým rudám na ZH-východ a ZH-západ. Tehdy
došlo k nákladnému propojeni obou komplexů tzv. úpadnicí s překopem a k vyhloubení
jámy č.3. Úpadnice ústí v blízkosti Modré štoly pod silnicí. Tím došlo k propojení všech
nově otevřených revírů. Spojovací překop podfáral štolu Mír o 160 m. Na zvládnutí před¬
pokládané zvýšené těžby a zpracování polymetalického koncentrátu byla ražena jáma
č. 3 s novým závodem, nad ústím úpadnice. Byla sice vyhloubená, ale nebyla využita.

Vývoj nákladů za období 1974 -1983 ve Zlatých Horách
Náklady na těžbu a úpravu (Kč/t)
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Dotace k tržbám (Kč/t)

Celá novodobá historie byla charakteristická velkými a nákladnými báňskými a vrtný¬
mi pracemi, které byly dotovány státem. Po roce 1990 byly dotace kráceny a těžba se místo
plánovaného rozvoje dostává do útlumu, s cílem celý revír uzavřít.
V letech 1988-1992 se těžily komplexní rudy z ložiska Zlaté Hory - východ. Celkem
bylo vytěženo 127,895 kt polymetalické rudy, z níž se získalo mj. 35,24 kg zlata. Od roku
1990 se těžily Zn-Au rudy Zlaté Hory - západ. Oficiální těžba skončila v roce 1993, ale
výkazy těžby končí až rokem 1994. Za tohoto období bylo vytěženo 643, 67 kt rudy o prů¬
měrném obsahu zlata 2,367 g/t. Z tohoto množství se na ložisku Zlaté Hory - západ získa¬
lo 1523,59 kg zlata. Tak se podařilo během 7 let vytěžit přibližně tolik zlata (1558,83 kg),
kolik činí celkový odhad těžby zlata z primárních ložisek od prvopočátku do roku 1793
(1680,7 kg - Novák, Štěpán 1984). Předpokládá se, že v revíru Zlaté Hory západ je ješ¬
tě nevytěženo zlatonosné rudy 15 478 kilotun.
Po uzavření dolů probíhaly do r. 2002 likvidační práce. Vybrané podzemní prostory
jsou využívány ke speleoterapeutickým účelům. Snaha zachovat pro budoucí generace
alespoň ta nejcennější hornická díla vedla k založení Montanisticko-geologické nadace.
Jejím úspěchem je vyhlášení 9 kulturních památek a zřízení Hornické naučné stezky.

2/3 Pověst o konci těžby zlata na Příčné hoře
Uprostřed Táborských skal je velký otvor, který, jak vypráví pověst, vede ke skrytým pod¬
zemním pokladům nahromaděnými horskými skřítky.
Jednou za strašlivé bouře se před nečasem ve skaliskách schoval lesník - lovec. Protože
se za chvíli setmělo, smířil se s tím, že tam také přenocuje. Kdo by se také chtěl ve tmě, dešti
a slotě plahočit tak daleko domů. Byl rád, že pod skálou našel převis, a protože nevypadalo na to,
že slejvák přestane, připravil si ve sluji lůžko z chvojí a rozdělal si ohýnek. Už při prvních záblescích
ohně zahlédl ve tmě jakousi chodbu, ale cosi nevysvětlitelného mu bránilo v tom, aby do chodby
vstoupil.
Bouře řádila dál, blesky protínaly temnotu a hrom burácel. Únava lovce nakonec přemohla
a on upadl do hlubokého spánku. Ve snu se mu zjevilo, že ho obklopilo množství malých mu¬
žíčků s bílými, až po kolena splývajícími vousy. Sen byl tak živý, že to lesníka probudilo, ale
jen tak tak zahlédl, že skřítci v mžiku zmizeli chodbou do podzemí. Když už byl vzhůru, tak
prohrábl žhavé uhlíky, přiložil do ohně klestí a ohříval si prokřehlé ruce.
Vtom se mu zjevil skřítek. Zpočátku si myslivec myslel, že znovu usnul, ale když mu mu¬
žíček přátelsky pokynul, aby ho následoval, tak uposlechl. Nikoliv bez námahy se za skřítkem
protáhl úzkým otvorem. Dlouhá chodba, zpočátku zahalena do šera, se za chvíli prozářila
a vyústila do velkého sálu osvětleného zářivým třpytem zlata a drahého kamení. Lesník zů¬
stal oslepen stát, odněkud zaznívala příjemná hudba. Když si oči zvykly na zlatou zář, upro¬
střed sálu viděl na skvostném trůnu sedět důstojného starce s vážným obličejem a stříbřitě
lesknoucím se vousem. Byl oblečen v zlatě třpytivém šatě a ve své pravici držel zlaté kladivo
posázené drahokamy. Stařec zvedl kladivo, uhodil jím o stolec a mocné akordy dosud znějící
hudby utichly. I po druhé uhodil kladivem. Vtom k ustrašenému myslivci přišli skřítkové,
chytli ho za ruce a přivedli ho před svého vládce. Duch Příčné hory a vládce podzemí se
dlouze zahleděl na lesníka. Teprve pak promluvil:
„Smrtelný člověče! Mnoho let uplynulo od doby, kdy jsem lidem dovolil těžit z mé hory
zlaté poklady. Naším přáním a vůlí bylo tyto nesmírné poklady učinit pro lidi užitečnými.
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Darovali jsme vám zlato a dali jsme vám dobré rady, jak jej užívat. Nedbali jste na to. Měli
jste za povinnost bohatství využívat k zlepšení života chudých, k nakrmení hladových dětí,
ku prospěchu tohoto kraje, ale vy jste tak neučinili. Kupovali jste si za něj zbraně, zabíjeli jste
se kvůli němu, a proto vám nic dobrého nepřineslo.
My horští skřítkové jsme ušlechtilejší než sobecké lidské pokolení. Tisíce let jsme sbírali
podzemní poklady a tisíce let jsme si přáli využít je pro blaho lidu tohoto kraje. Jenže lid¬
stvo je takové jaké je. Samo sobě nepřeje zlepšení, nepřeje si zdokonalení a veškeré bohatství
užívá jen ke hříchu, boji a zlu. Proto já, horský duch Příčné hory, navěky uzavírám poklady
hluboko pod zem, aby se zlovolná lidská mysl k nim nikdy nedostala. Nechť se štoly zbortí,
nechť se šachty rozpadnou, nechť se všechna horská díla navěky zničí, aby znemožnila lidské
konání v podzemí. A ty, smrtelný člověče, máš rozhlásit po tomto kraji uzavření Příčné hory.
Kdokoliv po mnoho let vstoupí do štol a dolů, bude zničen. Moji skřítci jej budou na každém
kroku sledovat a budou mu hrozit nebezpečím. Snad, až se lidstvo zdokonalí, snad až dospě¬
je k ušlechtilosti a zdravému rozumu, dám svolení, aby jim hora dala své poklady. To je má
vůle a proti ní není odvolání. Já dobrý vládce Příčné hory zaklínám tuto horu na věky věků
k smírnému spánku, bez ruchu a lidského konání.“
Po skončení těchto slov se země otřásla, začala znít strašidelná hudba, až to rvalo uši.
Celá sluj ztemněla a propadla se hluboko do nitra země.
Jen lesník - můj kolega se zase ocitl pod převisem Táborských skal.
Bouře dávno skončila. Na nebi už vyšly hvězdy, měsíc zářil a osvětloval celé nádherné
údolí až k polské rovině. Rozednívalo se. Ušlechtilé lesníkovo srdce se rozesmutnělo nad ne¬
dávným prožitkem. Dával skřítkům za pravdu - co udělali, udělali dobře. Mnoho zlata nikdy
nic dobrého lidem nepřineslo. Ale právě teď, za ranního svítání, kdy po kopcích zní troubení
jelenů, jak si vyznávají lásku, kdy klid vládne nad krajinou jak podzimní mlhy, se mu zdá,
že lidstvo přece jen není tak špatné. Ale přesto kam přišel, lidem vyprávěl vše, co zažil v nitru
Táborských skal. Mně to v hospodě vyprávěl také. Co jsem slyšel, to jsem napsal.

2/4 Historie nejvýznačnějších hornických děl
Zlaté Hory - východ, Poštovní štola, Modrá štola, propadlina na Žebračce, ložisko
Heřmanovice, Zlaté Hory - Hornické skály, Zlaté Hory - sever, Marie Pomocná, Zlaté
Hory - západ. Zlaté Hory - Kozlín, Zlaté Hory - jih, vodotěžní stroje, olověná štola,
důl Karel
V tomto přehledu nej významnějších důlních děl zlatohorského rudního revíru bude
věnována pozornost jejich podrobné historii. Celý prostor rudního revíru lze rozdělit na
několik dílčích oblastí, v nichž probíhala historická těžba.
Zlaté Hory - východ
Komplex středověkých dolů v prostoru dnešního ložiska označovaného jako Zlaté Hory
- východ tvoří Modrá štola, Poštovní štola a množství dnes nepřístupných šachet pod no¬
vou přeložkou silnice. Původně šlo o významný revír položený na SV svahu Příčné hory.
Nejvíce těženou surovinou byl pravděpodobně vitriol a měděné rudy. Hlavní těžba zde
probíhala asi v 16. a 17. století. Původní označení tohoto komplexu bylo pravděpodobně
Dolní a Horní Neufang. Obě štoly byly znovuobjeveny v 18. stol. Ze stejného období se
nám zachovala mapa, na které jsou obě štoly zakresleny jako součást důlního pole Kaiserliches Eergwerk Marie Terezie. Pro spodní štolu se vžilo označení Modrá štola, neboť
stěny štoly byly pokryty krásnými modrými náteky alofanu. Vzácně se zachovaly až do
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dnešních dnů. Horní štola, dnešní Poštovní, byla označována jako Heiligen Dreifaltigkeit
(Sv. Trojice). Po několika letech byl celý komplex opuštěn. Znovu vyzmáhán byl Honigrem
okolo roku 1846-48. Větší těžba zde probíhala až po roce 1879, kdy dostal propůjčku na
celý komplex označovaný jako důl Donatus Moritz Richter z Vrbna. Z historických map
vyplývá, že nad Poštovní štolou je nejméně jeden další důl se stejným rozsahem dobývek,
který byl naposledy dokumentován Bartasem v roce 1950. Dnes můžeme pozorovat jen
řadu propadlin a zavalených šachet. Část těchto stařin byla zlikvidována novou přeložkou
silnice.
Ložisko Zlaté Hory - východ bylo nově otevřeno těmito důlními díly:
- Pomocná jáma, vyhloubená z povrchu (587,4 m n. m.) do hloubky 287,3 m n. m.
Z jámy je rozfáráno 3. patro (538 m n. m.), 4. patro (464 m n. m.), 5. patro (384 m n. m.)
a 6. patro (300 m n. m.). Příčný profil jámy je od povrchu po úroveň 3. patra obdélníkový
(2,8 x 3,1 m), dále pak až po jámovou tůň kruhový (průměr 4,0 m). Výztuž jámy je z lité¬
ho betonu.
- Těžní jáma, vyhloubená z povrchu (620 m n. m.) do hloubky 331,1 m n. m. Z jámy je
rozfáráno 2. mezipatro (573 m n. m.), 3., 4. a 5. patro. Jámová tůň je šikmým komínem
propojena s 6. patrem. Příčný profil jámy je obdélníkový (2,7 x 3,6 m), výztuž je z litého
betonu.
- Jáma č. 3 (geologicko - průzkumná jáma), vyhloubená z povrchu (586,5 m n. m.) do
hloubky 200 m n. m. Na úrovni 3. patra je propojena překopem s ostatními zlatohorskými
ložisky. Na úrovni 5. (382 m n. m.) a 7. patra (220 m n. m.) jsou vyražena pouze náraziště.
Příčný profil jámy je kruhový (průměr 6,0 m), výztuž je z litého betonu. Jáma je podle
plánu zajištěna železobetonovým povalem pod ohlubní.
- Úvodní úpadnice, vyražená z povrchu (572,6 m n. m.) na 3. a 4. patro. Sklon úpadnice
je 10°, příčný profil je 22 m2. Výztuž je v porušených úsecích oblouková ocelová se stříka¬
ným betonem, v neporušených úsecích svorníková s ocelovým pletivem.
- Odvodňovací štola na úrovni 3.patra (ústí štoly v nadm. výšce 527,0 m). Po rekon¬
strukci je v kruhovém profilu průměru 600 mm (plastové potrubí) s betonovou výplní
původního profilu. Slouží a trvale bude sloužit k centrálnímu výtoku důlních vod do je¬
jich úpravny.
- Poštovní štola na úrovni 615,0 m n. m„ která navazuje na staré i novodobé dobývky,
jimiž je přerušena. Její ústí je spolu s celou oblastí uvnitř trvale zajištěné zálomové oblasti
ložiska.
- Komín K - 4, vyražený z úrovně 2. mezipatra na povrch v nadm. výšce 623 m. Je
uzavřen betonovou deskou pod povrchem, jeho ústí je uvnitř trvale zajištěné zálomové
oblasti ložiska.
- Komín K - 323201, ražený z úrovně 2. mezipatra na povrch v blízkosti úpravny rud
(612,3 m n. m.). V rámci likvidačních prací byl komín zcela zasypán rubaninou a pod
zhlavím uzavřen železobetonovou deskou.
Poštovní štola
Povrchovými projevy tohoto dolu je ústí štoly, které je v současnosti jediným místem,
jímž lze proniknout do podzemních prostor. Před ústím štoly byla čerstvá propadlina do
důlního komplexu Modré štoly, která je dnes zavezená. Nad štolou byla propadlá dobývka,
která sloužila jako místo vstupu do dolu již v 19. stol. a k přívodu vody k těžnímu zařízení.
V současné době je necitlivým likvidačním zásahem RD Jeseník zasypaná. Stejný osud
stihl i některé komíny položené výše. Štola byla koncem 50. let přeražena průzkumnými
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chodbami, z nichž je většina nepřístupných. Dominantní postavení v dole zaujímají tera¬
sovitá hloubení v 5. části díla se zbytky těžního zařízení a dřevěného potrubí v krátkém
kolmém komínu. Ve střední části tohoto hloubení je přístupná pravoúhle zalomená chod¬
ba, asi z 18. stol., s náteky melanteritu. Po 20 m je ukončena závalem. Před jejím ústím je
sklad dřeva ze čtvrcených polen. V nejnižší části hloubení je důl propojen s novodobými
díly RD. Nad úrovní dědičné štoly se nachází labyrint vzájemně propojených nadlomů
s podzemními jezírky a s velice pěknými kamennými zakládkami. Tato část dolu je nej¬
starší a pochází asi z 16.- 17. stol.

Vodní čerpadlo na Poštovní štole, Habtmann 1770

Modrá štola
Vzhledem ke svému umístění v těžebním prostoru bylo toto dílo v současnosti čas¬
to nafáráno. Modrá štola je z povrchu nepřístupná a možnost vstupu do dolu je možný
pouze podzemím z novodobých děl. Komplex Modré štoly je představován systémem
chodeb, komor, komínů a úklonných chodeb (tzv. svážných) ve 4 úrovních (patrech). Nej¬
rozsáhlejší je nejspodnější patro. Chodby jsou raženy v oxidační zóně polymetatického
ložiska (tzv. gossanu). Modrá štola je významnou mineralogickou lokalitou sekundárních
minerálů (cerusit, anglesit, linarit, alofan, kliachit...). Zachovaly se zde i některé historické
předměty, zejména pak různé typy dřevěných žebříků, potrubí a korýtek.
Ložisko Heřmanovice
Toto ložisko nebylo otevřeno. Byly zde provedeny jen průzkumné vrty. Jde o nejjižnější
a nejhlouběji uložené ložisko zlatohorského rudního revíru. Je zde vyvinuta polymetalická Pb-Zn mineralizace, která zaujímá svrchní část rudní zóny, a monometalické Cu
zrudnění ve spodní části zóny. Obsahy kovů jsou nízké. Pb-Zn zrudnění je uloženo v pes¬
trém pásmu tvořeném chloritickými a muskovitickými kvarcity, keratofýrovými metatufy,
chloritickými a muskovitickými břidlicemi. Mocnost pásma dosahuje až 250 m, šířka 150
až 500 m, celková směrná délka nebyla v důsledku velké hloubky zjištěna. Rozměry jed11-186

notlivých rudních těles jsou dány rozměry pestrého pásma. Rudní tělesa jsou konformní
s průběhem foliace a kopírují tvar dílčí antiklinály. Charakteristická je přítomnost stříbra
a místy bylo stanoveno i zlato.
Monometalické Cu zrudnění je uloženo v kvarcitech, tvořících polohu v mocné zóně
zelených břidlic. Cu zrudnění se nalézá ve vrcholové partii dílčí kvarcitové antiklinály.

Ústí Modré štoly v roce 1950

Zlaté Hory - Hornické skály
Jde o komplex původně středověkých dolů, o čemž svědčí ručně sekaný komín (nad
Barborkou) a způsob otevření ložiska úklonnou šachtou (Barborka). V 19. stol. se zde
intenzivně těžil pyrit na výrobu kyseliny sírové (Moritz Richter). Důlní míry byly pro¬
půjčeny pod označením Johann Sarkander. Důl byl otevřen štolou označovanou Johann
Sarkander (podle Bartase 1950 Barbora) v nadmořské výšce 850 m a Naleznou jámou.
V novější době zde probíhaly jen zmáhací práce.
Níže (810 m n.m.) byla vyražena další štola s označením Barbora (podle Bartase Sar¬
kander), s velice pěknými limonitovými krápníky.
Pod dolem Johann Sarkander byl položen další důl Treu Mitra se štolou, která je dnes
označována jako Josef. Na úrovni této štol (780 m n.m.) jsou mohutné novodobé dobývky revíru Hornické skály, v němž se do 80. let 20. stol. těžily monometalické Cu-rudy.
Pocházejí odtud krásné ukázky ryzí mědi. Pod důlní míru Treu Minna směřovala další
štola položená níže u potoka. V dnešní době je označována jako Porfýroidová. Ta sloužila
v nedávné minulosti jako retenční nádrž užitkové vody pro RD. U ústí štoly byl zbudován
dřevěný přístřešek a štola byla přepažena betonovou hrázkou. V současností je štola pří¬
stupná ústím a je zatopena až do výše hrázky. Ručně sekaná štola je přímá, má délku cca
50 m a krátkou šikmou zarážku.
Ložisko Zlaté Hory - Hornické skály bylo v úrovni 1. patra (780 m n. m.) ložisko ote¬
vřeno štolou Josef, dále pak větracím komínem, ústícím na povrchu v nadm. výšce 900 m
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a úpadnicí v nadm. výšce 890 m. Podle plánu likvidace byla štola uzavřena plnou zdí,
úpadnice byla rovněž uzavřena plnou zdí a zbylý úsek k povrchu zasypán rubaninou. Vě¬
trací komín byl pod povrchem uzavřen železobetonovým povalem a zasypán. V úrovni
ž.patra (623 m n. m.) bylo ložisko otevřeno překopem 2102 z otvírkových děl ložiska ZH
- jih a propojeno s 1. patrem fáracím a sypným komínem.
V úrovni 3. patra (543 m n. m.) bylo ložisko otevřeno překopem 3109 z otvírkových děl
ložiska ZH - jih a propojeno s vyššími patry fáracím, větracím a sypným komínem.
V dnešní době na příkaz OBU a dle vyhlášek nejsou již díla přístupná (kromě Porfyroidové štoly). Sanace děl byla provedena nahrnutím haldového materiálu na ústí, popř.
zavezením úklonné šachtice.
Podzemní prostory jsou raženy v gossanu. I přes blízkou těžbu na níže položené što¬
le Josef byly až do závozu chodby bezpečné, bez jakýchkoliv známek případných závalů.
Horní štola Sarkander byla přístupná z horizontu F Hornických skal. Vzájemně jsou jed¬
notlivé štoly (Sarkander, Barbora, Josef) propojeny kolmými komíny.
Z povahy ložiska vyplynula metoda dobývání, kdy je celý důlní komplex Barbora - Sar¬
kander tvořen systémem komor nad úrovní hlavní chodby (nadlomy) a komorami raže¬
nými pod úroveň hlavní chodby (hloubení) se spojovacími, několikaúrovňovými chod¬
bami a svážnou. Je zde možno srovnávat středověký způsob dobývání s těžbou 19. století.
Zajímavé jsou i ochranné pilíře, které zde zůstaly po vydobytí komor.
V těchto chodbách bylo možno spatřit Zachovalý železný rumpál s dřevěným navíjecím
bubnem, dřevěná okovaná vědra, různá korýtka a potrubí.
Zlaté Hory - sever
Podle polohy a montánních památek, které se zde zachovaly, jde o jeden z nejstarších
revírů v prostoru Příčné hory, v němž se těžilo zlato již od 13. - 14. stol. Bohužel, dnes
nejsme schopni určit původní název revíru. V době hlavní hornické aktivity v 16. stol. je
již pravděpodobně opuštěn. Další zmínky se objevují až z 18. století, z nichž se nám do¬
chovala nejstarší montanní mapa tohoto revíru (Habtmann 1769). Jsou na ní zakresleny
dvě přístupné štoly a další 4 zavalené. V té době byl tento prostor součástí důlního pole
Marie Terezie. V dnešní době se jednotlivé pinkové tahy (pinky seřazené do úzkých linií)
označuji jako Marie Pomocná I až IV. Jako Marie Pomocná I je označován pruh dobývek
přímo pod obnovovaným kostelem P. Marie Pomocné. Na Habtmannově mapě (1769) je
zde těsně nad potokem kresleno ústí štoly, označované jako Tieífern Maria Hilf Stollen.
Nad touto štolou je ústí štoly označované jako Obern Maria Hilf Stollen a šest šachet,
z nichž 5 je zavaleno. Habtmann na tomto silném tahu uvádí ještě dvě zavalené štoly. Jed¬
nu východně od skupiny šachet a druhou, 12 láteř hlubokou, 120 m západně od šachet
těsně nad cestou. Důl Maria Hilf I je v současnosti přístupný pouze krátkým, asi 5 m
kolmým komínem ležícím na propadlé úzké dobývce. Tak lze sestoupit na úroveň štoly.
Ve východní větvi dolu existují dvě chodby různého stáří, které se po několika metrech
spojují. Jedna z chodeb má typický ručně sekaný vejčitý tvar o jde o nejstarší přístupnou
chodbu raženou snad již ve 13 . stol. Dále pokračuje chodba směrem k předpokládanému
ústí štoly a profil je posléze zavalen sutí.
Charakter dobývek západní větve dolu, směřující pod kostel, odpovídá žilnému typu
ložiska. Těženy byly dvě paralelní křemenné žíly se zlatém. Je zde patrno, že žíly byly těže¬
ny za použití ohně. Těžilo se po jednotlivých patrech s výškou 2-3 m. Jednotlivá patra jsou
oddělena kamennými povály. Na několika místech jsou dobývky na obou žilách propoje¬
ny skalními okny.
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V centrální části dolu existují dvě zhruba izometrické nepříliš rozsáhlé elipsovité dobývky na linii SZ-JV, z nichž jedna je do 1/3 zatopena a ve druhé je malé jezírko. Jde
o pozůstatky těžby vtroušeného pyritového zrudnění v 19. století M. Richetrem k výrobě
kyseliny sírové.
Hodnotné je toto dílo hlavně možností srovnání těžby žilného a vtroušeného zrudnění
a zbytky nejstarší známé chodby ve zlatohorském revíru. Celková délka díla je asi 50 m.
100-150 m SSV od dolu Marie Pomocné I je druhý žilný tah, na němž je několik pinek
a štolka, o 250 m dále k SSV se nachází mohutný pinkový tah označovaný jako Marie
Pomocná III. O dalších 150 m dále (k SSV) je další tah s dnes nepřístupnými dobývkami
označovaný někdy jako Marie Pomocná IV.
V prostoru dolu Marie Pomocné III je na povrchu patrný tah šachtic, jimiž se těžila
zlatonosná žíla. Ve spodní části je patrné zabořené ústí štoly částečně zmáhané naposledy
v 50. letech 20. stol. Na Habtmannově mapě je o 150 m níže zakreslena ještě jedna štola,
z níž je dnes patrná jen halda a nezřetelné propadlé ústí. Nejcennější je vnitřní část dolu.
Vchod do dolu se nachází v nadmořské výšce 690 m n. m. a má rozměry 0,5 x 3,0 m. Jde
o propadlý strop dobývek. Úzké dobývky, široké okolo 40 - 60 cm a vysoké i přes 10 m
(stáří 14. stol.?), vznikly opět těžbou zlatonosných křemenných žil. Původně zde byly
dřevěné povály, o čemž svědčí záseky pro trámy (výjimečně se i zachovaly). V některých
místech je možno pozorovat lichoběžníkové chodby mladšího stáří (15. - 16. stol.). Ve
východní větvi dolu byly objeveny pozůstatky lidské kostry bez lebky a horních končetin,
zrezivělý relikt pistole zn. Mann a zoxidovaná mince z r. 1915. Důl Maria Hilfe III byl
zaměřen speleologickou skupinou Hádes. Při průzkumu byla zjištěna celková délka dolu
335 m a hloubka 42 m. Důl je zimovištěm netopýrů. Severně od 4. žilného tahu Marie Po¬
mocné, jižně od zatáček silnice Zlaté Hory-Heřmanovice, nad Zlatými Horami, se nachází
štola označovaná jako Měděná. V roce 1878 zde byly propůjčeny 4 jednoduché důlní míry
s označením St. Johannes - štola se tehdy nazývala Fanny. K dolu příslušela i jáma Johann.
Důl je přístupný ústupkovou šachticí(?), což svědčí o středověkém základu dolu.
Štola byla vystrojena kolejemi a materiál se vozil dřevěnými důlními vozíky. Pražec
a zbytky důlního vozíku jsou ve zlatohorském muzeu. Ústí štoly dlouhé asi 160 m bylo
uměle zastřeleno, později se však vyklidilo a připravuje se k otevření pro veřejnost.
Jižně sousedí důl St. Johannes s dolem St. Franziska, také tvořeným 4 jednoduchými
důlními mírami. Nalezená jáma byla označena jako Heinrich.
Marie Pomocná (Maria Hilfe)
Původní název ložiska nelze spolehlivě stanovit, ale dle báňskohistorického vý¬
zkumu by se mohlo jednat o historický revír Obirschar. V názvu dolu se termín
Maria Hilfe objevuje až na mapě A. Habtmanna z r. 1769, v souvislosti s pinkovým
tahem Maria Hilfe I. Lze předpokládat, že většina zlatonosných žil byla v oblasti Obir
schar vytěžena během 14. -15. stol. V době vrcholné báňské činnosti na Zlatohorsku
v 16. stol. byly doly na Obirscharu už opuštěny. Pro těžbu staršího data svědčí i charakter
chodeb a dobývek dosud přístupných na štole Maria Hilfe I.
Ve skalním defilé pod kostelem je situována štola Maria Hilfe II. Dobývka byla založena
na křemenné žíle, je téměř kolmá, její šířka odpovídá mocnosti křemenné žíly a v někte¬
rých úsecích dosahuje šířky pouze 30 cm.
Zajímavou montanistickou památkou je systém štoly Maria Hilfe I. Od poutního koste¬
la se nalézá cca 150 m východním směrem. Dobývány byly dvě křemenné žíly V - Z smě¬
ru. V blízkosti zavaleného ústí je ručně vysekaná chodba vejčitého profilu, užší místo je
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v dolní části chodby. Jedná se o nejstarší Zachovalou důlní chodbu na Zlatohorsku. Tento
typ chodeb byl ražen ve 13. stol., eventuelně už ve 12. století.
Hlavní důlní díla štoly pokračují k západu, do prostoru pod poutní kostel. Některá
z nich jsou v současnosti zavalená nebo založená základkou.
Mimořádně zajímavý je dochovaný systém nízkých těžebních pater, kterými byly před
14. stol. dobývány zlatonosné žíly. Vytěžené prostory, vertikálně rozčleněné na patra, se
dochovaly v centrální části dolu. Těžební patra jsou vysoká 2 - 3 m a jsou od sebe odděle¬
na kamennými povály. Výška povalů je různá a pohybuje se od několika centimetrů až do
0,5 m. O poměrně vysokém stáří těžebních prací svědčí také tvar jednotlivých pater - stě-

Mapa dolů u kostela P. M. Pomocné podle mapy A. Habtmana zr. 1769

ny dobývek se v polovině své výšky rozšiřují. Tento čočkovitý tvar vznikl použitím těžební
metody nazývané „sázení ohně“. U stěny a čelby dobývky byl rozdělán oheň, který skálu
rozžhavil. Kámen popraskal a skála byla lépe těžitelná. V některých úsecích žíly s boha¬
tým zrudněním nebyly kamenné povály ponechány a celková výška těžebních komor tak
dosáhla až 10 m.
Z hlediska těžby žilného zlatonosného zrudnění je instruktivní příloha P29, dokumen¬
tující postupné odtěžení bilančních částí rudních žil paralelních s hlavní žílou. V pravé
části fotografie je patrný zbytek čelby chodby, kterou byla zkoumána kovnatost hlavní žíly.
Při její těžbě bylo evidentně nalezeno zlato také na sousedních rovnoběžně uložených
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žílách. Sázením ohně byly vytěženy i sousední menší zlatonosné žíly a došlo ke vzniku
komory široké místy až 3 m. Pro užití metody sázení ohně svědčí čočkovitý tvar dobývky
i její červeně zbarvené stěny.
Těžba křemenných žil byla selektivní, dobývány byly pouze bilanční úseky žil a netěže¬
ná žíla tvoří celíky, zabezpečující stabilitu dobývek.
V centrální části dolu je zachován částečně zřícený komín, ústící do propadlé dobývky
na křemenné žíle. Vzniklý prostor je bizarně členěn a tvoří 5 m hluboký trychtýř s roze¬
klanými stěnami.
V západní části dolu, blíže ke kostelu, vyúsťuje na povrch větrací komín obdélníkového
profilu. Komín byl ručně sekán želízkem a mlátkem a v současnosti se jedná o nejlépe
Zachovalé báňské dílo tohoto druhu na Zlatohorsku.
Zlaté Hory - západ
Důl na Starohoří - Stará Hackelsberská štola
V prostoru Zlatých Hor - západu, tj. na Příčné hoře ze strany Horního Údolí, se nachá¬
zí největší středověký důl na severní Moravě a Slezsku. Původně se tato oblast nazývala
Starohoří. Jde o jeden z nejstarších rudních revírů na Zlatohorsku. První písemné zmínky
pocházejí z 1. pol. 14. stol., kdy zde byly již doly hluboké 60 m. Doly byly umístěny těs¬
ně pod hřbetem Příčné hory, na místě výchozu rudní zlatonosné zóny. Počátek kutání
v tomto prostoru lze klást minimálně do 13. stol., snad ještě dříve. Po středověké těžbě
zde vzniklo na ploše 350 m x 400 m několik velkých propadlin, označovaných jako Velké
pinky. Od severozápadu je to Lange Pinge (100 x 30 x 10), Schófer Pinge (50 x 50 x 30) ,
Mittel Pinge I. (60 x 40 x 25), Mittel Pinge 11. (40 x 40 x 20) a Tiefe Pinge (20 x 20 x 20)
. Asi ve 14. stol. byly některé z těchto dolů odvodňovány dědičnou štolou hlubokou 60 m
(I. dědičná štola). Její ústí pouze předpokládáme asi 275 m JZ od Velkých pinek.
Stará Hackelsberská štola (780 m n. m.) je klikatá a dlouhá asi 1 km. Jde pod řadu Vel¬
kých pinek ve vrcholové části. Ústí se nachází VJV od dnešních ruin kaple Sv. Anny nad
Horním Údolím (dnes se říká U Sv. Marty). Po 300 m dochází k šachtě zvané Luderwinkel
(Honiger) nebo Futternikel (Ascher) hluboké asi 64 m (32 láteř). Po dalších asi 270 m
chodby je proražena větrací šachta zvaná Bergmeister (hl. 48 láteř). Po dalších 50 m od¬
bočuje k SSV 45 m dlouhá tzv. Černá chodba. Hlavní chodba přichází po 90 m pod třetí
nejvýznamnější šachtu nazývanou Kunstschachta. Celý průběh hlavní štoly je nerovný,
ručně sekaný. Šířka se pohybuje mezi 90 cm a 120 cm, výška v rozmezí 120 až 130 cm.
Kunstschachta je dílo nově vystrojené v 19. stol., které sloužilo k dopravě horníků i těž¬
bě rud. Její hloubka je asi 140 m. Prvních 40 m je téměř kolmých a zavalených výdřevou.
Spodní část je mírnější. Zavalené ústí šachty je v těsné blízkosti turisticky značené cesty.
Od Kunstschachty je hlavní chodba ražena v tektonické poruše směru SV-JZ se sklo¬
nem k JV, zvané Stollengang. Výplň poruchy, která je zprvu široká 30 cm, tvoří impreg¬
nace pyritu a dále pak křemenná žilovina s obsahy zlata. Asi po 40 m jsou první odbočky
směřující do hlavních dobývek. Vpravo zpřístupňuje chodba několik menších komor. Na
starých mapách je tato větev propojena s dále ležící „Studenou chodbou".
Dnes je toto spojení přerušeno. Odbočka vlevo ústí po několika metrech do asi 50 m
dlouhé komory nazvané jako Velký sál barevných kovů. Jde o jednu z největších známých
podzemních prostor tohoto důlního systému. Sál byl propojen s níže položenou novodo¬
bou štolou Mír slepým komínem. O pár metrů dále odbočuje z hlavní chodby opět vlevo
úzká chodbička, jdoucí do tzv. Malého sálu barevných kovů s několika dílčími komorami
a velice pěknou krápníkovou výzdobou.
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Pár metrů za touto odbočkou je hlavní chodba přerušena propadlou dobývkou, která
je nejhlubším a nej rozsáhlejším hloubením dolu a ještě v době průzkumu stařin na pře¬
lomu 50. a 60. let našeho století bylo toto hloubení zatopeno až po úroveň hlavní chodby.
V průběhu 80. let došlo důlní a vrtnou činností ve štole Mír k odvodnění celého hloubení
a tedy k jeho zpřístupnění po téměř 300 letech.
Hloubení je tvořeno systémem propojených, pod sebou ležících komor. Tím vznikla
strmá upadající volná prostora nepravidelného tvaru, jejíž příkrý svah je pokryt sutí,
vzniklou zřícením vrchních části stropu dobývek. Pod sutí a tenkou vrstvou pevné horni¬
ny jsou další dobývky s velikostí kolem 30 m.
Ve spodní části hloubení byla objevena prudce se svažující chodba se zbytky dřevěného
potrubí čerpadla ze 17. století. Potrubí nebylo možno sledovat až na úroveň hlavní chodby
v důsledku nebezpečného závalu svážné. Směrem do hloubky však bylo potrubí přístupné
až k žumpě v nadmořské výšce asi 710 m, tedy asi 80 m pod úrovní Staré Hackelsberské štoly. Žumpa byla propojena s malým hloubením vystrojeným dřevěným rumpálem
s dřevěným vědrem.
Několik metrů nad dnem žumpy vede horizontální chodba dlouhá asi 50 m. V polo¬
vině své délky protíná další svážnou s hloubením o neznámé hloubce. Spodní část je za¬
plavena vodou. Chodba se obloukovitě stáčí a tak lze na jejím konci proniknout do velké
komory, která patří do komplexu již zmiňovaných komor pod hloubením. Tato komora a
řada ostatních menších komor byla odvodňována dřevěnými korýtky, zachovanými téměř
po celé délce přístupové chodby. Voda byla odváděna do žumpy a z ní čerpána potrubím
přes systém přepouštěcích žlabů až na úroveň hlavní chodby, odkud již volně odtékala.
Na nejnižší chodbě a v řadě komor poblíž jsou stopy po požáru, který mohl být příčinou
zatopení dolu.
Celý prostor pod úrovní dědičné štoly byl dlouhodobě zatopen vodou (asi 300 let),
proto jsou stěny i stropy pokryty množstvím nejrůznějších limonitových krápníků, někdy
i jemnými limonitovými sítěmi, připomínajícíma pavučiny. Dna komor pak pokrývá až
0,5 m vrstva bahna.
Za tímto velkým propadlým hloubením byl hlavní kříž, dnes již také propadlý. Je mož¬
no se k němu dostat chodbou z Malého sálu barevných kovů. Vpravo (k JV) odbočuje
Studená chodba (Kaltenstollen), která se na svém konci rozdvojuje. Čelba JZ větve byla
zastižena novodobou spirálovou úpadnicí spojující Nový Hackelsberk se štolou Mír. K SV
pokračuje tzv. Lange Stollen. V současnosti je propadlá do novodobých dobývek. Hlavní
chodba pak pokračuje k SSZ.
Všechny výše popisované dobývky vznikly těžbou zrudnění vázaného na dvě paralelní
poruchy nazývané Protilehlá a Studená žíla (Gegentrumgang, Káltengang), mající směr
JV-SZ s úklonem k SV a s Hauptstreichen (Stollengang) se směrem JJZ -SSV s úklonem
k VSV. Největší zrudnění, v místě hloubení, je na křížení tohoto poruchového systému
s dalším systémem (tzv. Hauptkluít) majícím směr SSZ-JJV.
Z hlavní chodby, pokračující k SSZ, vybíhá několik chodbic. Asi po 90 metrech pro¬
chází hlavní chodba menší dobývkou nazvanou Malá pyritová dobývka. Jde o částečně
zřícený nadlom s četnými dřevěnými povály v různých výškových úrovních.
Z Malé pyritové dobývky vede hlavní chodba i několik výše položených chodbiček do
další velké dobývky (Velká pyritová dobývka). Jde o rozsáhlý komplex komor s několi¬
ka úrovněmi. Komorou prošel průzkumný vrt ZH 275, podél jehož pažnice se lze dostat
až 40 m nad úroveň hlavní chodby. Velká pyritová dobývka je spojena slepým komínem
s průzkumnými chodbami Nového Hackelberku. Komory Velké pyritové dobývky jsou
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vyzdobeny všemi typy krápníků, od brčkových až po kaskády. Konzistence krápníkové
hmoty je jak pevná, tak měkká a vyskytují se i krápníky rosolovité a blanité, u nichž je
možné vytvořit na stvolu uzel. Pevné krápníky byly v minulém stol. popisovány jako nový
nerost glockerit. Dnes víme, že se nejedná o nový nerost, ale směs - O a - OH železa.
Mezi Velkou a Malou pyritovou dobývkou byly rudy těženy i pod úrovní hlavní chodby,
ale doposud nebyl vstup do tohoto hloubení nalezen .
Prostor od povrchu (popř. dna pinek) po výše uvedené komory (asi 100 m-150 m) je
nepřístupný. Lze předpokládat, že je celý protkán spletí chodeb a komor z období, převáž¬
ně 14.- 15. stol., které mohou skrývat množství vzácného materiálu dokládajícího zdejší
bohatou hornickou činnost. Bohužel celý komplex podzemního labyrintu, jenž by si za¬
sloužil důkladného archeologického průzkumu, je v současné době nepřístupný. V krátké
době, kdy byl důl přístupný, se podařilo zachránit četné historické exponáty, které jsou
uloženy ve zlatohorském muzeu, v majetku montanisticko - geologické nadace a sou¬
kromých osob, které se podílely na jejich záchraně. Jsou to mimo jiné hornická kolečka,
hornické necky, vědro, klika rumpálu, písty a kožené lamely čerpadla, zátky inspekčních
okének potrubí, trubní redukce, lopatka aj. Již na přelomu 15.-16. stol. (podle některých
autorů již ve 14. stol.) byla vyražena 1 km dlouhá dědičná štola, dnes označovaná jako
Stará Hackelsberská (II.dědičná štola), v nadmořské výšce 790 m, která odvodňovala celý
komplex dolů na Starohoří. Šlo o nejdůležitější báňské dílo vyražené v masívu Příčné
hory. O 80 m níže byla v roce 1687 započata ražba tzv. Nové Hackelsberské štoly (tzv. III.
dědičné), která dosáhla pouze délky 160 m. Ústí třetí dědičné štoly, je pod silnici Horní
Údolí-Heřmanovice, už v lese, na první ostré zatáčce doleva.
V 18. stol. byl důl, patřící vratislavskému biskupství, činný pod označením Alt und Hackelsberg nebo Althackelsberg. Opuštěn byl jako poslední na Zlatohorsku v r. 1787. Neú¬
spěšný pokus o obnovu probíhal v r. 1803. Určitých výsledků dosáhl až Johann Honiger,
který zde obdržel propůjčky v r. 1844 a o rok později začal se zmáháním štoly. V roce 1864
získal propůjčku na tento důl Moritz Richter z Vrbna pod Pradědem pod označením Segengotteszeche. Šlo o 4 jednoduché důlní míry. Západně od dolu Segengotteszeche se na¬
chází důl propůjčený také v roce 1864 stejnému majiteli, označovaný Freundschaftszeche.
V roce 1872 k němu byly přidány další tři důlní míry. K dolu přísluší štola označovaná
jako Bleystollen (Olověná). Na JV od dolu Segengotteszeche byl v roce 1864 vytyčen důl
označený jako Carolus se dvěma jednoduchými důlními mírami, k nimi byly v roce 1872
přidány další dvě. Důl byl otevřen štolou a stejnojmenným ručně sekaným komínem.
V letech 1954 - 55 byla Stará Hackelsberská štola naposledy vyzmáhána. V současné
době, i když bylo dílo nafáráno několikrát z novodobých děl, je celý tento komplex štol
nepřístupný.

Ložisko Zlaté Hory - Kozlín
Bylo otevřeno Novou jámou v nadm. výšce 756 m, z níž jsou vyraženy překopy do
otvírkových děl ložiska ZH - jih na 1., 2. a 3. patře. Jáma je uzavřena železobetonovým
povalem na ohlubni.
Ložisko je také propojeno větracím komínem s překopem 5. patra, vyraženým z oblasti
ložiska ZH - východ.

Ložisko Zlaté Hory - jih
Nulté patro bylo otevřeno celkem pěti štolami, vyraženými v rámci geologicko - prů¬
zkumných prací v nadmořské výšce 734 m. Využívány byly štoly 0100 (ražba zahájena
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30. 9. 1962), 0102 (prosinec 1961) a 0104 (30. 6. 1963). Štoly 0108 a 0114 nebyly prakticky
využívány. Kromě toho byl na povrch vyražen komín K - 0305. Všechny štoly byly vzá¬
jemně propojeny a prováděly se z nich přípravné práce k dobývání, včetně výpustných
systémů dobývek, dobývkové (blokové) komíny, z nichž se zarážely etážové chodby slou¬
žící k odvrtu a odstřelu vějířů. Na štole 0100 byl hlušinový odval, na štolách 0102 a 0104
odvály rudní. K vyklápění vozů byly na odvalech umístěny čelní výklopníky. Zpočátku se
používaly ručně vyklápěné vozy (0,64 m3) s odklápěcím čelem.
Hlavní rozvod vzduchu po patře byl potrubím o průměru 150 mm. Z něj byla praco¬
viště zásobována stlačeným vzduchem pomocí potrubí o průměru 50 - 80 mm. Stlačený
vzduch byl odebírán z kompresorovny Geologického průzkumu Zlaté Hory, po vybudo¬
vání kompresorovny na novém závodě pak z ní. Provozní (výplachová) voda byla zpočát¬
ku zajišťována z Nové jámy, později byla vybudována samostatná čerpací stanice ve štole
0100. Podle plánu likvidace byly štoly uzavřeny plnými zdmi, komín byl uzavřen povalem
a zasypán rubaninou. Všechna uvedená díla jsou uvnitř trvale zajištěné zálomové oblasti.
1. patro v nadm. výšce 697 m bylo otevřeno štolou 1101, úpadnicemi 1400 a 1402
a šachticí K - 1302. Kromě toho bylo 1. patro propojeno s 2. patrem větracím komínem,
ústícím na povrchu. Podle plánu likvidace byla šachtice zasypána rubaninou, úpadnice
byly uzavřeny plnými zdmi a zbylé úseky zasypány rubaninou. Štola 1101 byla uzavřena
betonovou zátkou.

Vodotěžní stroje
Samostatnou kapitolou jsou ve zlatohorském dolování vodotěžní stroje (Wasserkunst).
Již od počátku se starci potýkali s nemalými přítoky podzemních vod, které znesnadňova¬
ly nebo dokonce znemožňovaly dolování. Proto byly raženy odvodňovací štoly, které však
většinou profáraly důl v době, kdy byla těžba již hluboko pod jejich úrovní. Zprvu se od¬
vodňovalo ručně pomocí kožených měchů. Později se využívalo různých čerpadel. Zprvu
šlo o malá čerpadla na úrovni štoly, ale později se začala používat stále složitější a dů¬
myslnější čerpadla. Vysoké úrovně dosáhlo stavitelství čerpadel v 16. stol. v Krušnohoří.
Odtud také přišel první stavitel čerpadla na Starohoří, o něm se nám zachovaly archivní
zprávy. Byl jím Michael Fritzsche z Freibergu. Jaké čerpadlo zde však postavil, nevíme.
Pravděpodobně se jednalo o menší čerpadlo na úrovni štoly. Větší plány měl těžař Vik¬
tor Lindenau z Míšně, který na Starohoří působil na konci 16. stol. (1596-1600). Bohužel
*

Schindlerova šachta

Kolo bylo postaveno v Horním Údolí
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Lindenau neměl velké zkušenosti se stavbou tohoto odvodňovacího zařízení. Pracoval na
stavbě kola dlouhé roky a měsíce a moc toho nedosáhl. Kurfiřt saský snad na přímluvu
vratislavského biskupa nebo knížete Jiřího II. Lehnicko - Břežského tehdy poslal dalších
třicet znalců, kteří pomohli kolo dostavět a uvést do provozu.
Byli to mistři svého řemesla s velkými zkušenostmi. Obzvláště mistr Sebastian Schwaber z Mnichova (napsal v roce 1599 biskupovi na Lindenaua stížnost).
1. 4. 1600 hormistr František Umblauf a dva přísežní horního řádu podávají biskupské
administraci tuto stížnost na počínání Viktora Lindenaua: „...Přivedl doly na Starohoří
úplně k zániku, neboť vše „znal“ lépe než horní úřad a o nic se nestaral. Ač postavil nové
čerpadlo a vykácel kvůli tomu lesy kolem dokola, všechno nechal zatopit. Potupil nejen celý
Horní úřad, ale i rychtáře. Radní a obyvatele z Horního Údolí nazval šibaly a zloději, kteří
kradou dřevo z lesa. Vyjádřil se také, zeje na dolech dědičným pánem a ty malé „kloboučky1,
které kolem něj chodí, mu musí sloužit. Obyvatelé Horního Údolí však postavili hutě za své
těžce vydělané peníze a uznávají nad sebou pouze biskupskou správu. “
Když biskup Viktora Lindenaua odvolal, dokončení vodního díla se ujal hormistr Fran¬
tišek Umblauf, který své práci rozuměl.
Nebýt nových zkušených pomocníků, kdo ví, zda by odvodňovací zařízení vůbec dali
do provozu. Vodu pro pohon velkého kola přivedli kanálem přes kopec až z Černé Opavy
od Starého Rejvízu přes dvě sedla. Tento více než 3500 metrů dlouhý vodní náhon je zčásti
dodnes vidět. Začíná asi sto metrů pod posledním domem čp. 67 na Starém Rejvízu a vede
vlevo pod stávající lesní cestou po vrstevnici, dnes lesem, dříve horskými loukami (Wienersberge) k hornoúdolskému sedlu (2100 m). Podobný, ale kratší náhon byl ke stejnému
místu pravděpodobně vybudován podstatně dříve. Byl užíván k rýžování zlatého písku
(dodnes viditelné rýžoviště a veliká jáma) na sedle luk pod Kobrštejnem u křižovatky cest.
Nový náhon byl sice delší, ale měl lepší parametry a přiváděl do sedla podstatně víc vody.
Od tohoto místa Lindenau vedl vodu dál na vzdálenost 1400 metrů po vrstevnici luk podél
svahu Jelení hory (Špicberg). Tam, kde byly na loukách větší terénní nerovnosti, byl vysta¬
ven ze dřeva akvadukt do výšky až 13 metrů. V místech, kde dnes je na hlavní cestě z Hor¬
ního Údolí do Heřmanovic první ostrá zatáčka doleva, hned vpravo od cesty za potokem,
bylo postavené kolo o výšce 32 loktů, tj. skoro 25 m. (Jedná se pravděpodobně o vídeňský
loket, který má 0,777 m. Jiná informace uvádí výšku kola jen 19 m). V tomto místě musel
být akvadukt ze dřeva vysoký aspoň dvacet pět metrů, aby proud vody tekl do sto velkých
džberů zavěšených na kole. Toto vysoké kolo sice nebylo pro zdejší horníky nic nového,
ale zcela se osvědčilo pro pohon odvodňovacího mihadlového čerpadla. Do činnosti bylo
odvodňovací zařízení pravděpodobně poprvé uvedeno v roce 1598 a funkčně propojeno
s Kunstschachtou. Z počátku bylo poruchové. Teprve o dva roky později bylo kolo plně
produktivní. Vzdálenost od vodního kola k ústí Kunstschachty je 998 metrů. Mihadla
vedla po povrchu terénu a stále do prudkého kopce a ještě uvnitř šachty vedla mihadla
dalších 182 metrů. Zde teprve přenášela sílu do pístových čerpadel a pump, které vysávaly
vodu z hloubky šachty. Náklady na výstavbu tohoto „vodního díla“ však byly velké. Mu¬
selo se vykácet mnoho stromů z biskupského lesa, proto biskup pozval Michaela Promkeho, který cenu celé stavby ohodnotil. Ze zprávy podané biskupovi vyšlo, že náklady byly
neúměrné a snad se stavba ani nevyplatila. Na svoji obnovu muselo čerpadlo čekat asi do
roku 1610, kdy zde těžil vévoda August z Anhaltu - Zerbstu (první pol. 17. stol.) a na Sta¬
rohoří byly podle archiválií realizovány nějaké nákladné stavby. Obnovené čerpadlo bylo
zřejmě podobných parametrů jako dřívější Lindenauovo. Za autora obnoveného kola lze
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s největší pravděpodobnosti považovat někoho z rodiny Leglerů, která se v letech 1606 až
1638 o kolo starala, ale přesné jméno neznáme.
Rodina Leglerů se po skončení těžby vévodou Augustem z Anhaltu-Zerbstu odstěho¬
vala do Banské Štiavnice, kde postavila podobná mihadlová čerpadla na štolách Bieber,
Schmittenrinn a na štole Ondřej, v níž je dnes hornické muzeum.
Další zpráva o vodním čerpadle pochází z 25. 3. 1656 od horního správce a hormistra Melchiora Viléma Baumgartnera. Tehdy bylo celé čerpadlo znovu obnoveno. Z této
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doby se nám zachoval popis, z něhož se dovídáme, že od vodního kola se síla přenášela na
vzdálenost 1054 m pomocí mihadel až k tzv. Schindlerově šachtě (Kunstschachtě) a odtud
nově vystrojenou šachtou do hloubky 192 m a pak zvláštní chodbou až k vodní šachtě, což
bylo dalších 80 m. Vodní šachtou z hloubky 96 m se voda čerpala na úroveň II. dědičné
štoly. Čerpadlo bylo pravděpodobně silně poruchové, o čemž svědčí několik stížností, že
nelze dolovat pro přítoky vody v nejhlubších částech dolu.
Posledním rokem činnosti čerpadla byl rok 1714, kdy se zřítily některé stěny dobývek
pod úrovní dědičné stoly a poškodily čerpadlo tak, že již nebylo opraveno. Otázkou zů¬
stává, jestli se nepodařilo celé hloubení odvodnit ještě jednou v druhé polovině 18. století.
Nejspodnější 1 - 2 metry byly totiž vyraženy za pomoci střelného prachu.
Ze zařízení se dochovaly části sacího potrubí, nosné konstrukce a drobné součástky
jako písty, táhla, vratidla aj. Pravděpodobně původní potrubí a žlaby jsou použity velmi
často v zakládkách.
V období sucha v 17. a 18 stol. si vodu z Černé Opavy pomocí tohoto vodního náhonu
bralo město Zlaté Hory k pohonu svých mlýnů. Z náhonu voda tekla v Horním Údolí do
Olešnice, na konci Dolního Údolí vtékala do dalšího náhonu (Zlatá voda), který dodnes
teče kolem zlatorudných mlýnů do Prudníku, odkud napájela Mlýnský náhon, který tekl
před kostelem.
Kromě tohoto je na svahu Příčné hory řada zbytků sběrných kanálů, shromažďujících
srážkovou a pramenitou vodu ze svahu. Tyto sběrné kanálky vybudoval v polovině 19. stol.
Johann Hóniger k pohonu pochverků (stoup), které byly na západním svahu Příčné hory.

Propadlina na Žebračce
Jedná se o technickou památku, v níž došlo k přirozenému propojení podzemních důl¬
ních prostor s povrchem, způsobeným zřícením stropu rozsáhlé těžební komory. Propad¬
lina vznikla ve vytěženém rudním tělese nazývaném Žebrácká, které je součástí ložiska
Zlaté Hory - jih. Nalézá se vpravo od státní silnice Zlaté Hory - Heřmanovice, asi 5 km
jižně od Zlatých Hor. Jedná se o impozantní prostor, většinou se strmě ukloněnými až
kolmými stěnami. V převislé stěně, situované vzhledem k pozorovateli na opačné stra¬
ně propadliny, lze spatřit relikty původních důlních chodeb, kterými bylo těžební patro
v okolí komory rozfáráno. Mimoto je v téže stěně patrný zbytek šikmého průzkumného
komína, který spojoval různé těžební horizonty.

Olověná štola
Olověná štola je jedním ze středověkých dolů. Je ztotožňován s dolem označovaným
v 16. - 17. stol jako Hatschwatsch. Leží SZ od nej významnějšího revíru Starohoří. Na¬
posledy byl celý vyzmáhán v 19. stol. Antonem Hónigerem nebo jeho synem Johannem.
Nasvědčuje tomu jeden z vysekaných letopočtů 1833 s iniciálami HA. J. Z tohoto období
pochází i jediná mapa, na které je vyznačen celý průběh štoly. Zmáhací práce v 60. letech
20. stol. již nezpřístupnily hlavní těžební komoru.
Důl je otevřen ručně sekanou štolou s typickým lichoběžníkovým profilem. Průběh je
klikatý. Do chodby pronikají v její přístupné části dva komíny, z nichž u druhého je vi¬
dět jeho obdélníkovitý ručně sekaný profil. Za tímto komínem se nachází menší komora,
v níž jsou vysekány letopočty 1768 a 1833 odpovídající pravděpodobně době vyzmáhání
tohoto díla. Dále pokračuje ručně sekaná chodba až k místu menší těžební komory, v níž
je v úrovni štoly zachován zbytek dřevěného povalu, pod ním je asi 10 - 12 m hluboké
hloubení, ve spodní části zatopené vodou. Odtud vede dále krátká chodba půlkruhového
11-198

profilu (novodobější přerážka staré chodby) k mohutnému závalu, za nimi je hlavní do¬
bývka s hloubením (dnes nepřístupná). Celková délka dnes přístupné chodby je asi 200 m.
Mezi druhým komínem a krátkou chodbou u závalu je asi o 2 m výše paralelní chodba
půlkruhového profilu, vyskládaná téměř v celém svém profilu hlušinou. Chodba byla ra¬
žena pravděpodobně v 18.- 19. stol.
Z historických předmětů byly při průzkumu zachráněny dřevěná hornická kolečka,
žebřík zhotovený z kmene stromu, dno malého dřevěného vědra a dno hliněné misky.
V ručně sekaném komínu byl spatřen netopýr řasnatý.

Důl Karel
Původní označení dolu není známo. Tím také nelze jednoznaně říci nic bližšího k jeho
historií. V 19. století byl důl propůjčen pod označením Carolus. Dílo bylo přístupno 40 m
hlubokým komínem a štolou. V současnosti je štola zavalena a komín zlikvidován při lik¬
vidačních pracích RD s ponecháním průletového otvoru pro netopýry.
Průzkum důlního systému Karel na Kosově prováděli v r.1986 členové speleologické
skupiny Hádes ze Zlatých Hor. Štola je přístupná pouze zevnitř důlního systému až po zá¬
val ve vzdálenosti cca 50 m od ústí. Směr štoly kolísá v rozmezí 60 až 80 stupňů a celková
délka štoly je asi 180 m. Zhruba v polovině své délky je chodba 2x schodovitě zalomena
a posunuta paralelně několik metrů SSZ směrem. V místech zalomení byly starci vytěženy
2 plošné strmé úzké dobývky. Dobývka bližší ústí má směrnou délku cca 25 m, druhá
dobývka pak asi 40 m. Zhruba stejný směr jako dědičná štola má i obloukovitě zahnutá
slepá chodba, ražená od komínu VSV směrem v délce cca 80 m.
Vlastní systém dobývek SZ-JV směru začíná asi 165 m od ústí dědičné štoly. Má směr¬
nou délku 70 m a sklon 80 až 90 stupňů. Převážná část dobývek byla starci těžena pod
úrovní dědičné štoly. Dosud nejníže zaměřený bod 895 m n. m. se nachází v největším,
donedávna zcela zatopeném JV hloubení, které je ve spodních částech stále ještě zatopeno
a zapadáno spadlou výdřevou a zřícenými povály. K částečnému odvodnění došlo zřejmě
v důsledku postupujících báňských a vrtných prací na úrovni štoly Nový Haklberk ze se¬
verní strany.
V rámci průzkumu důlního systému Karel byly členy skupiny Hádes zjištěny v prosto¬
ru hlavních dobývek i 2 slepé komíny, vystrojené dřevěným potrubím na čerpání vody
z hloubení na úroveň dědičné štoly. Ručně sekaný kolmý komín obdélníkového průřezu
a chodby vejčitého tvaru svědčí o značném stáří dolu. Důl je zimovištěm netopýrů.

2/5 Nejnovější geologická charakteristika okolí Zlatých Hor
Členění zlatohorských ložisek, geologická charakteristika ložiska Zlaté Hory-východ,
horninové typy, rudní minerály, stavba ložiska, ložiskové poměry, hydrogeologie,
geologická charakteristika ložiska Zlaté Hory - západ, petrografie, rudní zóny,
akumulace zrudnění, geneze ložiska
Členění zlatohorských ložisek
Zlatohorská rudní oblast s monometalickými a polymetalickými Cu, Pb, Zn, S, Ag, Au
ložisky se geograficky dělí na ložiska:
- Zlaté Hory - Hornické skály (ZH - HS)
- Zlaté Hory - jih (ZH - J)
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- Zlaté Hory - Kozlín (ZH - K)
- Zlaté Hory - východ (ZH - V)
- Zlaté Hory - západ (ZH - Z)
- Zlaté Hory - Heřmanovice (ZH - H)
Ložiska se liší různým poměrem a obsahem užitkových složek, ale charakteristické je
i to, že variabilita v obsahu jednotlivých kovů se projevuje i uvnitř ložisek. Tím složitější je
těžba i úprava těchto rud.

Geologická charakteristika širšího okolí
Zlatohorský rudní revír leží ve východní části silezika v pestré epizonálně metamorfované vrbenské sérii devonského stáří. Podle staršího dělení se na stavbě širšího okolí
Zlatých Hor podílejí tyto jednotky:
- Rulová klenba Orlíku - proterozoikum
- Rejvízská série - proterozoikum (- devon -)
- Vrbenské vrstvy - devon
- Andělohorské vrstvy (devon) - karbon
- Mladovariské vyvřeliny - karbon - perm
- Pokryvné útvary - kvartér
Kra Orlíku je budována různými typy rul hybridního charakteru a je součástí východosilezické desenské jednotky. Základní horninou rulové kry Orlíku jsou migmatizované
desenské pararuly. Původní biotitické pararuly jsou ve vyšších polohách rulové kry v J a JZ
části. V hlubších horizontech převládají ortoruly hybridního charakteru.
Chloritizované biotitické pararuly se nacházejí na styku s devonským pláštěm. Tek¬
tonický vývoj této kry silně ovlivnil stavbu či spolupůsobil při vytváření vrásové stavby
vrbenských vrstev zvláště v závěru klenby, tj. v oblouku vrbenské skupiny u Zlatých Hor.
Rejvízská série je tvořena epizonálními metamorfity spíše devonského stáří (kromě
rul) a je od vrbenských vrstev oddělena Ondřejovickou poruchou. Metamorfóza přibývá
postupně od východu na západ. Rejvízskou sérii tvoří v podloží kvarcity a kvarcitické sle¬
pence, nad nimiž leží sericitické a sericitickografitické fylity, grafitické svory a granátické
staurolitické svory. Tyto horniny jsou prostoupeny různými typy amfibolitů, které jsou
pravděpodobně výběžky sousedního jesenického amfibolitového masivu. Rejvízská série
zahrnuje dále úsek série Zlatého chlumu a krystalinika pláště žulovského masivu. V šede¬
sátých letech byly prováděny průzkumné práce na ověření indicií či ložiskových výskytů
polymetalických rud (Zlatý chlum, Práskač, Javorná).
Vrbenské vrstvy byly intenzivně zkoumanou sérií právě pro výskyt významných loži¬
sek užitkových nerostů. Stáří těchto vrstev je podepřeno nálezy spodnodevonské fauny
na Suchém vrchu u Vrbna. Podložím vrbenských vrstev je téměř všude desenská chloritizovaná pararula. Nejspodnéjším členem devonského souvrství jsou metakonglomeráty
faciálně přecházející do kvarcitů, místy pak bazální fylity. Petrografií vrbenských kvarcitů se podrobně zabývalo více osobností (Dr. J. Štelcl, Prof. Z. Pouba). Rozlišovány jsou
zejména sericitické, sericiticko - muskovitické a dále chloriticko - muskovitické kvarcity.
V nadloží kvarcitů se vyskytují grafitické, sericiticko - chloritické anebo sericitické fylity.
V nich bývají vložky metamorfovaných bazických eruptiv, které místy vytvářejí samostat¬
ný stratigrafický horizont mezi kvarcity a nadložními fylity. Všeobecně jsou tyto horniny
označovány jako zelené břidlice. Tektonika vrbenské série je alpinotypní, což se projevuje
stylem deformace. Vedle vrásové tektoniky jsou zde také poruchy příčné a směrné.
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Kromě nejzápadnějšího pruhu kvarcitů, podobných kvarcitům Suchého vrchu (tedy asi
bazálních), jsou v ostatních kvarcitech častá zrudnění ložiskového charakteru. Jde v pod¬
statě o ložiska Zlatohorského oblouku. Zlaté Hory - jih, Žebrácká - Kozlín a Hornické ská¬
ly - Cu typy, Zlaté Hory - východ - Zn, Cu, Pb, Ag a Zlaté Hory - západ - Au, Zn. Na styku
vrbenských vrstev s andělskými se ještě nepravidelně vyskytují mocné polohy vápenců.
Andělskohorské vrstvy tvoří vlastní nadloží devonu vrbenské série a jsou zařazovány
do kulmu. Tyto vrstvy jsou prvním souvrstvím Nízkého Jeseníku, které je vyvinuto ve
flyšovém vývoji. Základními členy rytmů andělskohorských vrstev jsou pelitické až fylitické břidlice, které se střídají s klastickými sedimenty (droby, drobové břidlice, pískovce
a slepence). Horniny jsou slabě metamorfovány a obsahují chlorit, směrem do nadloží
metamorfózy ubývá. V podloží bývají (ne všude) vyvinuté bazální slepence, tvořící pře¬
chodnou zónu do vápenců. Neporušená sedimentace mezi vrbenskou sérií a andělskohorskými vrstvami byla prokázána strukturními vrty v oblasti Heřmanovic. Dle R. Kettnera
byly vrbenské vrstvy zvrásněny a metamorfovány již před uložením andělskohorských
vrstev. Poblíž Albrechtic a Krnova se v andělskohorských sedimentech vyskytují bazické
žilné a výlevné horniny.
Mladovariské vyvř. jsou vyvinuty velice sporadicky, a to v ústí potoka Javorné, kde je
žula silně kaolinizována, dále jsou biotitické granodiority ve kře Orlíku. S těmito výskyty
jsou spojeny pegmatitové žíly převážně s muskovitem, hojné jsou křem. žíly.
Pokryvný útvar je tvořen skalními sutěmi a fluvioglaciálními sedimenty. Svahové sutě
jsou balvanité, silně vyvinuty jsou sutě kvarcitické, které často překrývají oblasti břidlic.
Sutě jsou pravidelně provázány hlínami, pokrývajícími fylitové úseky. Fluvioglaciální se¬
dimenty jsou vyvinuty zvláště v údolích, rozevírajících se směrem k severu do polské ní¬
žiny. Při státní hranici s Polskem dosahují mocnosti až 120 m. Tyto ledovcové sedimenty
a říční náplavy byly v historických dobách předmětem rýžování zlata.

Geologická charakteristika ložiska Zlaté Hory - východ
Geologická stavba a tektonické poměry. Ložisko ZH - východ leží ve východní a JV
části rudního revíru, který je součástí vrbenských vrstev. Celá rudní oblast je vázána na
komplex epizonálně metamorfovaných vulkanosedimentárních hornin devonského stáří
a především na polohu rohovcovitého kvarcitů v podloží grafitických fylitů. Celý horni¬
nový komplex je tedy střídavě budován vulkanickými, vulkanosedimentárními a sedi¬
mentárními horninami. Tyto formace je nesnadné od sebe oddělit pro často pozvolný
přechod. Nejhlubším podložím této formace jsou páskované až homogenní vápnité metatufity (dále jen váp. mtt.) světle i tmavě šedé barvy o mocnosti 40 - 60 m, která směrem k J
klesá. Do nadloží přecházejí přes několikametrovou neprůběžnou polohu krystalického
vápence do páskovaných metatufitů šedé barvy o mocnostech 50 - 100 m. Tyto metatuíity
jsou tvořeny pásky fylosilikátů, kvarckeratofyrů a kvarcitů. Často je tato hornina označo¬
vána jako 2 - 3 proužková kvarcitická břidlice. V komplexu těchto metatufitů se nacházejí
samostatná tělesa metakvarckeratofyrů, někdy až 40 m mocných, po úklonu mají délku až
60 m a směrnou délku mají do 100 m. Tyto horniny jsou velmi pevné a makroskopicky
připomínají rohovcovité kvarcity světle šedé barvy. Omezení těles je prstovité a ve zvrásněném komplexu hornin se jeví jako rigidní deskovité útvary, protažené většinou do smě¬
ru SZ - JV.
Metatuíity postupně laterálně přecházejí do sedimentární formace a ztrácejí vulka¬
nickou složku. Tím dostává hornina břidličnatý charakter a je tvořena především mu¬
skovitem, chloritem a křemenem. Tato poloha obecně chlorit muskoviticko kvarcitické
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břidlice je různě mocná a tvoří přechod mezi metatufity a vlastními ložiskovými kvarcity.
V pravé mocnosti je to rozpětí od 6 do 30 m. Často je tato přechodná zóna označována
jako zbřidličnatělý kvarcit, hornina je ve své svrchní části místy zrudnělá, protože na ní
už leží většinou po neostrém kontaktu rohovcovitý kvarcit, který je vlastním nositelem
polymetalického zrudnění. Jeho mocnost kolísá od 3 do 30 m a v horizontálním směru
dosahuje délky 350 - 400 m. Tím je také dáno vymezení ložiskové polohy. Při vyklínění
kvarcitů s nadložními grafitickými fýlity jsou silně kvarcitické břidlice a přímo na styku
těchto dvou hornin je často vyvinuta různě mocná žíla bílého křemene do 50 cm. Častěji
bývá na svrchní části kvarcitů nebo přímo na kontaktu s grafitickými fylity vyvinuta ne¬
souvislá poloha nepravidelně zrudnělého krystalického vápence o mocnosti 0,1 - 6,0 m.
V nadloží ložiska bývá ještě vložka sterilního kvarcitů (0,5 - 4,0 m) a na něho již nasedá
grafitický fýlit. Svrchně devonskou sedimentaci ukončují heřmanovické vápence. Na nich
již leží horniny, řazené ke kulmu.
Studiem petrografie a mineralogie revíru se zabývá mnoho odborných prací, proto je
zde uvedena pouze stručná charakteristika.

Horninové typy
Metatufity (mtt)- páskované i nepáskované různými odstíny (nejčastěji šedý až světlešedý typ) zbarvené horniny. Zastoupení minerální součástí je vzájemně proměnlivé pásky fýlosilikátů a křemene s nepravidelnými polohami živce - karbonátu. Typ s vyšším
obsahem karbonátu je označen jako vápnitý mtt.
Metakvarckeratofýry - světlešedá masivní hornina rohovcovitého vzhledu a lastur¬
natého lomu, tvořená převážně z živců a muskovitu a SiCý. Dále obsahuje kalcit, chlorit
a akcesorie.
Muskovitickokvarcitické břidlice až zbřidličnatělý kvarcit - tvoří přechod mezi kvarcity
a podložními mtt. Hlavní složky jsou křemen a muskovit, dále pak chlorit, kalcit, živce
a akcesor. minerály. Hornina má již výraznou foliaci, často je páskovaná, většinou šedá až
zelenošedá.
Rohovcovité kvarcity - světle šedá pevná hornina, foliace zřetelná jen v místech s vyš¬
ším obsahem muskovitu. Křemenné pásky jsou složeny z alotriomorfně omezených zrn
křemenu a v hornině zcela převládají. Tyto kvarcity jsou řazeny k původně sedimentár¬
ním horninám.
Krystalické vápence Modré štoly - šedobílá až bílá hornina, tvořená kalcitem a vtroušeným křemenem, draselným živcem, muskovitem, chloritem a rudními minerály.
Grafitické fylity - jedná se prakticky o grafit, muskoviticko - fylitickou břidlici. Hlavní
součástí je křemen a fylosilikáty s grafitickou pigmentací. Křemen tvoří alotriomorfně
omezená zrna a mezi nimi je vtroušen tence tabulkovitý muskovit.
Rudní minerály:
Pyrit - je nejvíce zastoupen v nižší části rudní zóny. Tvoří častěji rudní pásky se sfaleritem nebo chalkopyritem. Zrna pyritu zpravidla hypidiomorfní až idiomorfní. Pyrit,
vtroušený v horninách, je vázán především na fylosilikátové pásky.
Sfalerit - je po pyritu nejhojnější rudní minerál. V podložních rudních tělesech jsou
pásky světlejšího červenohnědého sfaleritu společně s chalkopyritem a pyritem. V přikontaktním tělese je černohnědý typ společně s galenitem a méně s pyritem a chalkopyritem.
Někdy třetí typ sfaleritu - tmavý - se vyskytuje v příčných trhlinách.
Chalkopyrit - je nosný rudní minerál v podložních rudních tělesech. Tvoří zde zrnité
agregáty rozložené nepravidelně v páscích pyritu. V komplexních polymetalických rud11-202

nich tělesech se vyskytuje jako vtroušené menší akumulace. Nejmladší typ tvoří výplně
příčných žilek alpinotypního charakteru spolu s tmavým sfaleritem nebo tetraedritem.
Galenit - se vyskytuje v rudních páscích sfaleritu, ve vápenci tvoří zrnité shluky, často
proniká mezi ostatní minerály a obklopuje je.
Pyrhotin - vyskytuje se ojediněle, častěji s chalkopyritem, méně s pyrhotinem a sfaleri¬
tem.
Tetraedrit - je ocelově šedé barvy, vyskytuje se v zrnitých agregátech, nejčastěji s chal¬
kopyritem na nejmladších příčných žilkách.
Z dalších rudních minerálů převládají v při povrchových polích sekundární minerály:
limonit, goethit, wad, chalkosin, covelín, malachit, cerusit, hydrozinkit, hemimorfit, dále
alofán a alumogel.
Všechny minerály jsou podrobně zpracovány v odborných článcích (B. Fojt, J. Havelka)
a v několika diplomových pracích.

Stavba ložiska:
Z vlastního měření při důlní dokumentaci, z prostorového vykreslení průběhu ložis¬
kové polohy a kontaktu mezi kvarcity a grafitickými fylity, jsou přinejmenším patrné dvě
etapy vrásnění. Symbolika strukturních prvků je podobná symbolice na ložisku ZH - jih,
použité Z. Pertoldem, jen indexy jsou změněny.
Nejvýraznější jsou vrásové deformace směru S - J až JV s upadáním b os k jihu či k JV.
Tyto vrásy (ležaté fylitové) mají západní vergenci, rozpětí až 30 m, amplitudy do 50 m
a mají označení B 2 .
Druhé typy vrás až metrových rozměrů se SZ vergenci a upadáním b os k SV pod
úhlem 15 - 45° jsou značeny B 3 . Existence třetích vrás /B 4 / vyplývá pouze částečně
z map vrstevnic kontaktu kvarcitů a grafitických fylitů. Jde asi o mírné zvlnění směru V-Z.
S plochy metamorfní břidličnatosti s úklonem 30 - 50° k SV a JV. V místech křížení vrás
B 2 a B 3 dochází k protažení výběžků grafitických fylitů hluboko (až 50 m) do kvarcitů
a dochází tak k přerušení ložiskové polohy.
Pro ložiskovou oblast ZHV jsou charakteristické dva systémy puklin. Nejčetnější má
hodnotu 300 - 350/60 - 85° a často jej doprovází křemenná výplň. Druhý má hodnotu
220 - 260/55 - 75°. Ojediněle se vyskytují ještě další dva systémy.
Nejvýraznější jsou průběžné porušené zóny směru JZ - SV, často mocné i více než 1 m
s výplní drtě okolních hornin s jílovými minerály a mylonitem. V místech proniku s krys¬
talickým vápencem došlo ke vzniku kavern. Jedná se většinou o strmé porušené zóny
s velkým hloubkovým dosahem, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 50 m a v grafitických
fylitech zanikají.
Dalším, spíše však ojedinělým systémem narušených zón, jsou zóny směru JV - SZ až
JJV - SSZ s úklonem 70 - 80° k SV až VSV. Jejich mocnost jde do prvních decimetrů a vý¬
plň tvoří opět drť okolních hornin a jílovité minerály.

Ložiskové poměry
Celý komplex ložiskové zóny je vázán na polohu muskovitického a rohovcovitého kvarcitu. Zrudnění místy zasahuje i do podložních břidličnatých hornin a v nadloží končí na
kontaktu s grafitickými fylity. Největší ložiskové těleso je tvořeno chalkopyritem, pyritem,
sfaleritem a galenitem. V oblasti Poštovní štoly vychází na povrch a povrchovými vrty
je vysledováno do hloubky 500 m (100 m n. m.- 150 m n. m.). Směrem k V ložiskové
kvarcity vykliňují mezi dvěma polohami grafitických fylitů. Dále do hloubky pokračuje
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zrudnění směrem k JV do prostoru ložiskové oblasti Heřmanovice. Hlavní těleso je vy¬
vinuto přibližně ve směru S - J, jako celek však upadá k JV zhruba pod úhlem 30- 40°.
Směrem do podloží se od něho oddělují menší, často samostatná čočkovitá tělesa, tvořená
buď chalkopyritem a pyritem nebo pouze sfaleritem nebo galenitem. Měděná ložiska mají
větší plošný rozsah a vyskytují se v připovrchových částech (do 100 m), kdežto ložiska
Zn a Pb jsou až v hlubších partiích. Jejich směr je souhlasný nebo mírně kosý k průběhu
hlavního ložiskového tělesa. Rozmístění užitkových složek je proměnlivé bez zákonitosti
distribuce kovů. Pouze je zřejmé, že směrem do hloubky se několikrát poloha rozpadá na
propojitelná čočkovitá tělesa s tím, že u kontaktu zůstává formace Pb - Zn a do podloží
odbíhá část bohatší na Cu. Pravá mocnost hlavního tělesa kolísá od 3 do 22 m při směrné
délce asi 400 m. Čočkovitá tělesa v podloží nepřekračují mocnost 8 m, směrná délka od 15
do 60 m, po úklonu max. 40 m. Kovnatosti čoček jsou různé, u Cu zrudnění 0,3% - 0,55%
Cu a Pb - Zn je součet hodnot 1 %. Hlavní ložisková poloha má v součtu (Cu+Zn+Pb)
obsah od 1,5 do 4%, 15 g/t Ag a 0,2 g/t Au. S ložiskovými poměry úzce souvisí i geneze
ložiska. Názorů na ni bylo vysloveno několik, jsou popsány v odborné literatuře a dosti se
vzájemně liší. Proto se touto problematikou nezabýváme.

Hydrogeologie
Podnebí v okolí zlatohorských ložisek se vyznačuje vysokohorským průměrem ročních
srážek, které jsou příčinou značné zásoby spodních vod. Na ložisku ZH - V jsou vyvinuty
dva hlavní samostatné horizonty podzemních vod. Svrchní horizont tvoří komplex detritických nezpevněných hornin v nadloží grafitických fylitů v blízkosti heřmanovických
vápenců. Nižší horizont tvoří dobře puklinově propustné ložiskové kvarcity s vápenci,
které jsou odděleny od svrchního horizontu špatně propustnými grafitickými fylity. Oba
horizonty jsou však propojeny starými netamponovanými povrchovými vrty.

Geologická charakteristika ložiska Zlaté Hory - západ
Geologická stavba a tektonické poměry:
Ložisková oblast ZH - Z je lokalizována v překoceném křídle megavrásy Příčné hory.
Z toho důvodu je většina horninových poloh uložena v překocené pozici, tzn., že stratigrafkké podloží je v generelu totožné s horninovým nadložím. (Dále budou používány
termíny nadloží a podloží pouze ve smyslu hornickém). Petrografické typy jsou charakte¬
rizovány dvěma základními typy hornin - horniny křemičité a břidlice. Uvnitř těchto dvou
skupin je rozdělení velmi problematické pro vysokou variabilitu jednotlivých minerálních
složek a časté faciální a laterální přechody, charakteristické pro vulkanosedimentární
formace. Kvarcitický pruh Příčné hory o úklonu cca 45° a směru SZ - JV, který směrem
do hloubky vykliňuje, je určujícím a vůdčím horizontem, na který jsou vázána ložisková
tělesa. V jeho podloží je komplex chlorit - muskovitických břidlic, místy kvarcitických
s polohami metabazik, metakeratofyrů, místy sekundárních kvarcitů nebo i vápnitých
břidlic převážně metavulkanosedimentárního původu. V místech nejbohatšího zrudnění
naduřují. V přiblížení ke kvarcitovému pruhu bývají silně kvarcitické, místy mají charak¬
ter světlých metatufitů.
V nadloží kvarcitového pruhu je vyvinut komplex chlorit - muskovitických až muskovit
- chlorotických kvarcitických břidlic (karbonát - živec) převážně metasedimentární po¬
vahy I. vulkanosedimentárního cyklu, který tvoří podloží zelených epidolických břidlic
a biotit - chloritických zelených břidlic v jádře antiklinoria megavrásy. Samotné kvarcity
Příčné hory (mocnost variab. 50 -100 m) jsou (dle J. Tomšíka 1986) zjevně sedimentární11-204

ho původu. V tomto kvarcitovém pruhu jsou běžně rozlišovány masivní kvarcity s fylosilikáty. První mají masivní celistvé textury, sklovitý vzhled (místní název rohovcovité kvar¬
city), druhé někdy přecházejí až do silně kvarcitických břidlic. Podložní komplex břidlic
je ukončen dalším horizontem křemičitých hornin - kyselých metavulkanitů petrograficky velmi proměnlivých. Na formování geologické stavby ložiskové oblasti měla hlavní
a největší vliv vrásová tektonika, dále pak systém dislokací. Existují zde 3 hlavní vrásové
systémy (Rajlich 1974) označované VI, V2, V3. Nejstarší VI jsou isoklinální, asymetrické,
šikmé až ležaté, B osy upadají k SZ nebo k JV pod úhly do 45°, vergence k JZ, amplitudy
všech velikostí. Vrásy V2 mají shodný charakter s odlišnou vergencí. Další systém vrás má
přibližně Z - V vergenci, úklon b os na obě strany a způsobuje jen zvlnění horninových
pruhů. Zlomová tektonika se projevuje největšími rupturami přibližně směru SV - JZ až
SSV - JJZ často se větvící. Tyto systémy poklesových struktur člení ložisko Západ na něko¬
lik ker, přitom JV kra je vždy pokleslá. Směr sklonu osciluje od SZ k JV a úklon je 70 - 90°.
Dále jsou nejvýraznější puklinové směry SSZ - JJV a VSV-JJZ.

Petrografie:
Na základě sledovaného materiálu vesměs devonského stáří a dle Návrhu označování
hornin Jeseníků (Fediuk, Fišera, Pouba, Souček, 1972) se horniny o obsahu kvarcitické
složky 50 - 70 % označují jako kvarcitické břidlice, nad 70 % jsou označovány jako kvar¬
city.
Karbonátické břidlice vykazují 5 - 50 % karbonátů, od 50 do 90 % karbonátů jsou pak
tyto horniny označovány jako příměsmi bohaté mramory a teprve při obsahu nad 90 %
karbonátické složky jsou horniny popisovány jako mramory.
Podle této klasifikace byly horniny ložiskové
oblasti ZH - západ rozčleněny do těchto sku¬
pin:
- kvarcity (sedimentogenní)
- muskovitické břidlice
- chlorit - muskovitické až muskovit - chloritické - kvarcitické karbonátické břidlice
- biotitické břidlice
- keratofyrové horniny - zelené břidlice
- mramory a s příměsmi bohaté mramory.
Z uvedeného vyplývá, že zvláště horniny
přechodových typů nelze makroskopicky jed¬
noznačně klasifikovat.
Tyto horninové typy se analogicky vyskytují
v ostatních ložiskových partiích Zlatohorského
rudního revíru a jejich mineralogické složení
je uváděno ve všech výpočtech zásob.

Rudní zóny a akumulace zrudnění

Ústi Modré štoly v roce 1935

Striktní rozdělení a klasifikace rudních zón
na ložisku ZH - západ je velmi labilní záleži¬
tostí, pro praktickou potřebu lokalizace ložis¬
kových těles je proto využita příčná zonálnost
(ve směru kolmém na vrstevní plochy). Uvnitř
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Zlaté Hory - přehled těžby a výroby závodu
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Pozn.: 1) Monometalická ložiska ZH-J, ZH-HS; 2) Polymetalické ložisko ZH-V; 3) Polymetalické ložisko ZH-Z
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produktivního pásma bylo vyčleněno osm různých typů rudních akumulací z hlediska
mineralizace a litologie. Každý typ je tvořen rozdílnou rudní paragenezí. V místech při¬
blížení kvarcitového a metakeratofýrového pruhu dochází k redukci ložiskového prosto¬
ru, a tedy k vzájemnému prolínání a spojování dvou a více jednotlivých ložiskových typů
v jedno i několik desítek metrů mocné těleso.
K jednotlivým typům:
- V nadloží kvarcitů Příčné hory se začínají objevovat jako nástup produktivní zóny
rudní tělesa, tvořená pyritem a chalkopyritem. Jsou nositelem Cu zrudnění, čočkovitá,
malých rozměrů a označena jsou jako typ 1. Od horního kontaktu kvarcitů jsou vzdálena
zhruba 20 - 30 m, výjimečně nejdále 80 m.
- Druhým typem jsou tělesa tvořená chalkopyritem a pyritem, která lemují horní kon¬
takt kvarcitů. Výjimečně mohou obsahovat galenit a sfalerit, jen ojediněle ve vyšších par¬
tiích ložiska (ve vrásových ohybech, kde naduřují) mohou být těžitelná.
- Reprezentantem 3. typu jsou tělesa uvnitř kvarcitů. Jsou tam jak monometalická Cu
nebo Zn tělesa, tak i bimetalická Zn Pb nebo polymetalická zrudnění. Tělesa bývají často
ostře ohraničená. Zřídka se mohou objevit i zvýšené obsahy Au.
- Jedním z nejdůležitějších rudních těles na ložisku ZH - Z jsou akumulace sfaleritu
a chalkopyritu se zvýšenými obsahy stříbra, někdy i olova a často i významnou zlatou
mineralizací na spodním kontaktu kvarcitického pruhu s komplexem chlorit - muskovitických - kvarcitických břidlic a v břidlicích. Těleso je označováno jako č. 4. Přítomnost
jednotlivých prvků je tady velmi proměnlivá. Složení přechází od komplexních asociací
přes různé polymetalické varianty až téměř k monotypům Cu či Zn rud. Přítomnost Pb je
často spjata se zvýšenými obsahy Ag, ale není to pravidlem. Obsah zlata je velmi variabilní
a je přímo závislý na oxidačních zónách a nabohacených tektonických liniích. Masivnější
akumulace Au zrudnění jsou pravidlem v oblasti tzv. Zlatého sloupu. Osa zrudnění rud¬
ního typu 4 je zhruba paralelní s úložnými plochami hornin, v ohybech se však přidržuje
více metamorfní foliace a proráží vrstevní plochy a horninová rozhraní. V centrální části
ložiska je mocnost tohoto tělesa až 50 m.
- Pátým typem rudní mineralizace jsou tělesa tvořená rozptýlenou rudní mineralizací
velmi nepravidelných tvarů s rychlým naduřováním a vykliňováním. Jejich charakteris¬
tickým rysem je pozice v břidlicích v podloží těles typu 4 a obsah zlata, chalkopyritové
a sfaleritové mineralizace. Tento typ se jeví místy jako odloučená tělesa 4. typu, je pouze
v místech větších rudních akumulací. V místech prolínání s tělesy 4. typu tvoří výrazné
akumulace Au.
- Tělesa 6. typu jsou reprezentována plástevnými Zn tělesy v podložních břidlicích, tvo¬
řených hlavně hnědým a fialovým sfaleritem. Tato tělesa jsou průběžná i na vzdálenosti
několika stovek metrů, kulisovitě uspořádaná, mocnosti malé, ekonomicky nevýznamná.
- Tělesa 7. typu kopírují horninový kontakt a v ohybech se rozpadají na několik poloh.
V místech výrazných deformací naduřují a stávají se polymetalickými.
- 8. typ je nejspodnějším lož. typem. Jedná se o Ag, Pb, Zn tělesa v podloží metakvarckeratofyrového pruhu. Tělesa jsou neprůběžná, rychle naduřují a vykliňují.
Poslední dva typy (č. 7 a 8 ) v prostoru pod úrovní štoly Mír nebyly prakticky zastiženy.
Všeobecně k mineralizaci ložiska ZH - Z je třeba uvést další rudní minerály, podílející se
na zrudnění. Jsou to tetraedrit, tenantit, arsenopyrit, pyrhotin. Ze sekundárních minerálů
Cu - chalkozín, covelín, malachit, aurichalcit, linarit. Sekundáry Zn - hydrozinkit, hemimorfit, alofán, alumogel. Dále cerusit jako sekundář olova a limonit, glockerit a wad jako
sekundáry Fe a Mn.
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Závěrem lze říci, že místa ekonomicky významných akumulací jsou dána zřetelně
strukturní predispozicí, tj. většinou vrásovými ohyby a u zlata především oxidačními zó¬
nami supergenního nabohacení. Nejbohatší oblast, tzv. Zlatý sloup, je vázána na spojení
dvou polymetalických zón.

Geneze ložiska:
Vzhledem k velkému množství názorů, teorií a hypotéz, často zabíhajících do oblastí
spekulací, uvádíme tuto kapitolu značně zestručněnou. Podle B. Fojta lze vyjmenovat tři
základní skupiny:
První skupinu tvoří různé modifikace hydrotermálního vzniku ložisek, vázaných na
hlubinné magmatické horniny. Druhá skupina váže vznik ložisek s devonským spilit - keratofýrovým vulkanismem většinou polygenní cestou. Třetí skupina obsahuje více názorů,
a to na základě moderních poznatků z období od 2. poloviny 70. let, na př. aplikované
problémy globální tektoniky, souvislost Au mineralizace s bazickými horninami svrchní¬
ho pláště a další.
Na základě obrovského množství poznatků, např. ohledně zonality, morfologie a litologie rudních těles, statistických testů zrudnění z ložiskových analýz i všech geochemických
prvků, mineralogických studií, geochemických aureol i stupňů metamorfózy atd. převládá
v současné době názor, že pravděpodobnost vzniku ložisek je řádově vyšší u druhé uve¬
dené skupiny. Přitom se nepochybuje o významné úloze remobilizace při tvorbě větších
ekonomicky zajímavých akumulací. Ale i přesto je patrné, že tyto lokální migrace nesetřely zcela původní primární zonálnost.

2/6 Odhad množství zlata a zbytkové zásoby rud, celková těžba kovů, místní zlaté
pověsti, hochštaplerství a zlodějiny v dějinách těžby zlata, nej novější zpráva

Odhad množství zlata a zbytkové zásoby rud
Novodobější odhady vytěženého zlata ve Zlatých Horách provádělo více geologů. Cel¬
kovou produkci primárních ložisek odhadli Hettler, Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, Tomšík
i ing. Jaromír Novák a PhDr. Václav Štěpán aj. Novák podrobně uvádí těžbu v jednotlivých
obdobích a zpřesňuje dřívější odhady na 1,85 tuny. Přičemž vytěžená kubatura jednotli¬
vých podzemních děl, k níž bylo připočteno 30% nepřístupných a zavalených prostor, činila
22 600 m3.
Ing. Pavel Hanzl ml. na základě nově provedených vrtných a báňských prací geologicko
- průzkumného úkolu ZH západ - Hackelsberg č. 800032, kde v nové průzkumné chodbě
CH 1202 nalézal stopy zlata až 26g/t, rozdělil daný prostor do tří různě exploatovaných
úseků. Celkový odhad zde vytěžené kubatury byl 122 850 m3. Při hmotnosti 3t/m3byla
tedy hmotnost vyrubané horniny 368 550 tun. Při průměrné kovnatosti 5g/t a výtěžnosti
70% nám vychází 1290 kg, při kovnatosti lOg/t vychází 2580 kg, při kovnatosti 20g/t pak
5160 kg zlata. Zůstává ovšem otázkou, jak velké a bohaté byly kaverny se zlatém v přípovrchových partiích ložiska, protože tzv. zlatá porucha (zlatý sloup) zastižená na úrovní
štoly Mír /CH 3105 P, 700 m n. m./ vykazovala až stogramové obsahy AU/t. Všichni od¬
hadci vytěženého zlata se však shodli, že nejpravděpodobnější hmotnost vytěženého zlata
se pohybuje kolem 1850 kg.
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Na základě hospodářské smlouvy mezi Geofondem ČR a Geologickým průzkumem
Rýmařov bylo v průběhu r. 2001 proveden v rámci akce Rebilance zásob II přepočet zásob
Au-Zn rud na ložisku Zlaté Hory - západ a Zlaté hory - západ 550. Zprávu o „Vyhodnoce¬
ní zbytkové hmotnosti AuZn rud na ložisku Zlaté Hory-západ“ vypracoval ing. Jaroslav
Kočandrle, CSc. Autor uvádí toto množství nebilančních zásob polymetalických rud:
v nevytěžené rudě o hmotnosti 9542 kilotun zůstalo 5873,4 kg zlata, 31,3 tun stříbra 175,5
kilotun zinku, 21,5 kilotun olova a 7,5 kilotun mědi.
Cílem přehodnocení zbytkových hmotností Au(Zn) rud na ložisku Zlaté Hory - západ
bylo vyčlenění minimálního ekonomicky významného množství nebilančních zásob, je¬
jichž využití by z hlediska obsahu kovů někdy v budoucnosti mohlo přicházet v úvahu.
Odvozená minimální kovnatost bloku ve výši 4,25g/t sumárního Au by byla ekonomicky
těžitelná v případě dvojnásobného nárůstu ceny zlata oproti průměrné ceně v r. 2000.
Malá hmotnost rud o této kovnatosti spolu s komplikovanými báňsko-technickými
podmínkami otvírky a těžby v těsné blízkosti vydobytých prostor nebo ve velké hloubce
neopravňuje ani k zařazení vyhodnocených zásob do nebilančních, čili dnes těžitelných
zásob.
Hlavní význam provedeného vyhodnocení zbytkových zásob rud je v tom, že jsou uvá¬
děny na pravou míru vysoce nadhodnocené výpočty zásob na ložisku Zlaté Hory - západ,
provedené průzkumnou organizací GP Zlaté Hory.
Trochu jiné hodnocení zásob je v knize RD Jeseník 1958 -1998. Podle kolektivu autorů
zůstaly na ložiscích Příčné hory k datu ukončení těžby zbytkové zásoby rud, které byly
převedeny do zásob nebilančních:
ZH - jih : 531,6 kt o obsahu 0,519% Cu
ZH - HS : 480,9 kt o obsahu 0,346% Cu
ZH - Kozlín: 345,3 kt o obsahu 0,476% Cu
ZH - vých.: 9 402,0 kt o obs. 0,47% Cu, 1,82% Zn, 0,58% Pb, 0,2 lg/t Au a 14,93g/t Ag
ZH - záp.: 6 076,0 kt o obs. 0,13% Cu, 1,67% Zn, 0,13% Pb, l,3g/t Au a 3,57g/t Ag.

Celková těžba kovů
Při bilancování důlní činnosti na Zlatohorsku byly provedeny odhady celkového množ¬
ství zlata získaného od zahájení dobývání do r. 1793 (kdy byla v historické etapě těžba
zlata ukončena). Odhady se liší v závislosti na předpokládaném obsahu zlata v rudách,
nejvíce autorů se přiklání k těmto hodnotám:
zlato z rozsypů
1,68
tuny
zlato z primárních ložisek
1,85
tuny
zlato vytěžené v letech 1991 až 1993
1,559 tuny
Sumarizací výše uvedených hodnot získáme celkovou produkci zlata (od zahájení
báňských prací až do r. 1994) ve výši 5,089 tun. Při zohlednění výskytu bonanz, které se
vyskytují ve všech významnějších ložiscích zlata není vyloučeno, že bylo na Zlatohorsku
vydobyto více než 6 tun zlata.
Poznámka: Mimo zlata bylo na Zlatohorsku dobýváno též stříbro, olovo a měď. Stříbro
(snad i olovo) bylo těženo zřejmě už před 16. stol., měď byla získávána od poloviny 16. stol.
Údaje o vytěženém množství Ag, Pb a Cu z těch dob však nejsou k dispozici.
Na Zlatohorsku byly vytěženy v letech 1965 až 1993 kovy v celkové tonáži:
měď
3 507 840 tun
zinek
9 023
tun
olovo
395 tun
stříbro
0,746 tun
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Místní „zlaté“ pověsti
V letech poslední těžby se ve Zlatých Horách vybagroval výkop k základům rodinného
domku. Vykopaný písek sezobaly husy. Když jednu z hus připravovali na pekáč, nalezl
majitel v jejím žaludku a střevech, které byly vyzlacené zlatavým práškem, několik větších
kousků. Protože to byl pracovník místních dolů a o podloží města věděl své, napadlo ho
dát nález na rozbor . Ten potvrdil, že se skutečně jedná o zlato.
Při hydrogeologických vrtech nedaleko hranice s Polskem prý dělníci vypírali z odvrtaného písku plné lahvičky zlatinek.
Dodnes se traduje, že podloží mezi Zlatými Horami, Ondřejovicemi a Konrádovem
je zlaté ložisko, které se netěží, protože leží u hranic s Polskem a mohlo by dojít ke střetu
zájmů.
Před lety nalezl školák z Mikulovic v Olešnici dva kousky zlaté rudy velikosti lískového
oříšku. V Mikulovicích prý o víkendu vypukla „zlatá horečka', mnozí lidé se vydali vyko¬
pávat koryto Olešnice, ale kousky zlata nikdo nenalezl.

Hochštaplerství a zlodějiny v dějinách těžby zlata
Jak jsem se seznamoval s dějinami těžby zlata, nemohl jsem nenabýt dojmu, že mnoho
těžařů tohoto vzácného kovu byli v nejlepším případě dobrodruzi, velká část hochštapleři,
a našli by se i zloději. Přes odbornou nekompetentnost těchto lidí se však udělalo podi¬
vuhodně mnoho práce, vybudovalo mnoho dokonalých hornických děl i za cenu lidských
životů.
V žádném případě touto poznámkou nechci znevážit hornickou práci a horníky, jejich
zaujetí pro věc a umění být pod zemí a vykonávat tak velmi nebezpečnou práci. Jenže sku¬
tečnosti jsou, jaké jsou. Jedni poctivě odvádějí svou práci, jiní bohatnou poněkud lehčeji.
Jsem nedůvěřivý amatér, proto nechci věřit tomu, že v tak bohatém revíru se za tisíc let
vytěžilo jen 3500 kg zlata, nebo o něco málo víc. Kdybychom z toho vypočítali průměr,
vyjde nám, že ani v nejúspěšnějších letech (Sa: 500 let těžby) se nevytěžilo víc než 8 kg
zlata za rok. Fakt je ten, že toto oficiální množství bylo evidováno - dostal ho biskup nebo
knížata, ale kolik zůstalo za nehty samotných těžařů, ani nechci domyslet. Ať to byl první
horní hejtman Hantke v Horním Údolí, těžaři v měkkých dolech v 17. století nebo monu¬
mentální těžaři na konci 20. století.
V historii Zlatých Hor jsou i písemné důkazy, které mě nutí vyslovit pochybnosti
o poctivosti bývalých těžařů. Hormistr František Umblauf a dva přísežní horního řádu
podali biskupské administraci stížnost (rok předtím na stejný úřad žaloval na Lindenaua
Sebastián Schwaber) na počínání stavitele mohutného vodního čerpadla v Horním Údolí
- Viktora Lindenaua, který pravděpodobně více mluvil než konal.
Také Johan Honiger ve své zprávě hodnotil období druhé poloviny 18. stol. záporně.
„Rozdělení Slezska vedlo k tomu, ze všechen pozůstalý majetek dolů byl bezohledně vyko¬
řisťován. Ve zlatých dolech nastala doba rabování a podle dochovaných báňských účtů bylo
ještě v roce 1765 získáno dosti zlata, stříbra a vitriolu. V roce 1767 existoval v Opavě c. k.
báňský úřad pro slezské vévodství. Nedbalost a nešikovnost vedení podniku vedly dolování
rok od roku blíže ke svému konci, který nastal v roce 1787 zejména proto, že nebyl udržo¬
ván vodotěžní stroj. Podle protokolu vypracovaného c.k komisí v onom roce 1787 o stavu
dolování zlata v Horním Údolí (Obergrunder Goldbergbau) shledáváme, že přes všechno
špatné hospodaření vedení podniku nečinily dluhy dolu více jak 855 zlatých 58 krejcarů,
zato v Horním Údolí ale byly ještě zásoby rudy a hojný inventář, puchýrny, plavírna a prá¬
dlo, olověná huť se dvěma pecemi, odháněcí stříbrná pec, pražírna vitriolu, vitriolová huť
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5 olověnou pánvi v ceně 1600 až 1800 zl. a ještě obytné domy, havírny, kovárny atd. Doly
zůstaly bez skutečného dohledu, v Hacklsberské štole byly rudy už jen rabovány, ještě Zacho¬
valé pilíře s rudou byly odstřeleny, čímž vznikly nesmírné stropní závaly a trhliny, jimiž bylo
vidět denní světlo a vstup do dolu činily nebezpečným. O pumpy se nikdo nestaral a doly se
zatápěly. Dělníci byli odkázaní sami na sebe. Když byla správa těchto objektů znovu předána
tehdejšímu biskupovi Schaffgotschovi, bylo už po dolování na zlato veta. Budovy byly str¬
ženy, drahá vitriolová pánev rozsekaná na kusy, materiál prodán. Tak skončily tyto slavné
ušlechtilé doly, které přinesly velké bohatství biskupům vratislavským. A slávu mají stále
před sebou, pokud se začne s dolováním i v hloubce, kde se nachází „zlatý sloup. “
Nemohu při tomto přehledů dobrodruhů vynechat hraběte Karla Octaviana z Lippe
- Weisenfeldu. Nový koncesionář, který od Johanna Hónigera koupil doly v r. 1849 - pře¬
sto, že to byl hrabě - záměrně falšoval zprávy o výnosech dolování, vylákal na důvěřivých
investorech 350 tisíc zlatých a uprchl se svou milenkou do Ameriky. Jak Anton Honiger
tak později i jeho syn Johann, také jistě nebyli zcela nevinní. Johann po „prodeji1* svého
podílu Karlu Oktaviánovi měl z ostudy kabát a o rok později se za ním odstěhoval do
Ameriky.
Hochštaplerstvím, sice královským, bylo také samotné konání Rudolfa II., který zlatohorským těžařům slíbil za poslané valouny zlata (celkem více než 3 kg) odměnu, ale nikdy
ji neposlal.
Na Příčné hoře bylo zlata hodně a zcela věřím mnoha tvrzením, že zrudnění místy
dosahovalo až 33 g/t, jak je to několikrát v dějinách napsáno. Pokud bych měl odhadnout,
kolik zlata se za tu dobu ztratilo a zašantročilo, tak bych věřil, že to bylo minimálně o de¬
setinu více, než se oficiálně přiznalo.
Hochštaplerství, nedbalost a nepoctivost byly i za socializmu.
Zlato se po celou dobu dolování polymetalické CU rudy oficiálně netěžilo, pokud však
v měděném koncentrátu, který byl posílán na zpracování do slovenských Krompach, byl
jeho obsah menší než 3 kg ročně, ponechávalo se smíšené v mědi, protože tyto obsahy
byly pod citlivostí hutnických procesů.
Teprve v r. 1990 se splnil sen mnoha těžařů, vytěžit tzv. Zlatý sloup. Novodobí těžaři
se k pověstnému zlatému sloupu podkopali ze severu od štoly Mír štolou Nový Hackelberk, po které mohly jezdit nakladače. Moderní vrtací a těžní stroje udělaly svoje. Dělníci
i technici, kteří měli přístup k těžené rudě, pokud si vyhledali kousek s větším obsahem
zlata, tak si ho vzali na památku. Stávalo se, že tato činnost nebyla jen náhodná. Byly
i osoby, které se výběru rudy pečlivě věnovaly. Všechna tato ztracená ruda však při ob¬
sahu 5, 20 nebo i 30 gramu na tunu neznamenala podstatné snížení cílového množství.
Ale ještě dlouho po skončení těžby zlata bylo možné ve zlatohorských hospodách dostat
zlatou rudu výměnou za pár piv.
Mnoho zlata (prý asi 1/10) se nedokázalo v úpravně roztřídit a skončilo v odkališti.
Úpravna byla také slabším článkem, kde se mohl ztrácet zlatý koncentrát. Tam se však jen
tak někdo nedostal. Každá návštěva úpravny byla komisionelní. Slyšel jsem, že opraváři
a dělníci úpravny způsobovali její poruchy jen proto, aby si do sáčku odebrali pár gramů,
ale toto asi nebude zcela pravdivé. Spíše se mohlo něco nalézt při demontáži úpravny.
Hmotnost vytěžené rudy za tisíc let je odhadnuta pečlivě. Hmotnost rudy vytěžené bě¬
hem let 1958 - 1993 je evidována zcela přesně. Jedině, co nemohlo být přesně evidováno,
je ukradené a zašantročené zlato. A teprve po těchto hodnotách by stálo za to spočítat,
kolik zlata se ve Zlatých Horách skutečně vytěžilo a jak bohaté bylo ložisko.
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Váha nepřiznaného zlata nemusela být zcela zanedbatelná, ale jak jsem již dříve po¬
dotkl, důležitá byla samotná hornická činnost. Když se ve Zlatých Horách těžilo, město
prosperovalo, když ne, chátralo.
Nejnovější zpráva
Jednatel společnosti Altenberg (Starohoří) Petr Brejla se zúčastnil 17. 5. 2004 zasedá¬
ní zlatohorského zastupitelstva a seznámil přítomné, že firma se pokusí na Příčné hoře
znovu začít těžit zlato, sulfidy zinku, mědi a pyritu. Podle jednatele firma neplánuje žád¬
né velkoplošné odkaliště nebo úpravu rudy na povrchu. Chce využít gravitační metodu,
která spočívá v tom, že se hornina rozdrtí a kovy se z vodní suspenze oddělí od hlušiny
a dalších příměsí usazováním. Jde o malý projekt, který by zaměstnával maximálně 50
osob. Firma již požádala Ministerstvo životního prostředí o povolení průzkumného úze¬
mí. U zastupitelstva tento záměr získal mnoho příznivců.

2/7 Těžba železných rud na Zlatohorsku
Lokalizace a mineralogie železných rud, Zlaté Hory, Dolní Údolí, Ondřejovice dolování v Javorné, Heřmanovice, Dětřichov, Seč
Zlaté Hory
Z archivních zpráv (viz Dr. R. Zuber, Osídlení Jesenicka):
z 15. až 17. stol. je nutno
připomenout, ze kolem Jeseníku existovalo na třináct hamrů.“
První nejasné písemné zmínky o zlatohorském hamru jsou z počátku 17. století (je na¬
kreslen na mapě z r. 1763 vedle místa, kde do r. 1962 stávala pila). Nejsou zachované ani
jakékoliv produkty z tohoto hamru. Víme jen, že se zde vyráběly kosy (Sensenhamr - Kosí
hamr) a jiné spotřební kovové zboží. Koncem 19. stol. nám ho připomíná zpráva o otevře¬
ní železorudných dolů v Javorné, která říká, že než se zde postavily hamry, byla vytěžená
železná ruda dodávána do Zlatých Hor.
Zlatohorsko geologicky náleží k vrbenské skupině devonského stáří. Její výskyt v pro¬
storu zlatohorského revíru je anomální. Jde o komplex, jehož součásti jsou i ložiska želez¬
ných rud typu Lahn- Dill.
Akumulace hydrotermálně sedimentárních železných rud typu Lahn-Dill se hojně
vyskytují na různých místech vrbenské skupiny, zejména v okolí Rudy, Horního Města,
Horní Moravice, Malé Morávky a také na Zlatohorsku (Skácel 1966, Tomšík 1993). Ne¬
rostné složení a strukturně-texturní znaky těchto rud jsou ovlivněny diagenetickými pro¬
cesy a také metamorfním přepracováním. Ve vrbenské skupině, v níž stupeň regionální
metamorfózy generelně roste směrem k severu, je vliv metamorfózy na nerostné složení
rud zcela prokazatelný (Skácel 1966, Večeřa 1982, Fojt 1995). V závislosti na stupni metamorfního přepracování se zde například výrazně mění poměr obsahů magnetitu a hematitu v rudě. Zatímco v jižní části vrbenské skupiny jsou oba zmíněné minerály přítom¬
ny zhruba ve stejném množství, směrem k severu se množství hematitu v rudě postupně
snižuje a zhruba na rozhraní chloritové a biotitové zóny hematit zcela mizí. Patrně proto
se ve zlatohorském rudním revíru, jenž leží v nejsevernější části vrbenské skupiny (v chlo¬
ritové až biotitové, místy až granátové zóně), rudy typu Lahn-Dill s hematitem vyskytují
jen zcela výjimečně. V prostoru zlatohorského revíru se tyto rudy mohly zachovat pouze
v nejméně metamorfovaných horninových partiích (Zimák, Večeřa 1997).
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Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu polymetalickém sulfidickém
zrudnění ložiska Zlaté Hory - východ
V haldovém materiálu pocházejícím z ložiska Zlaté Hory-východ byl nalezen vzorek
polymetalické rudy s několika ostrohrannými fragmenty červeně zbarvených hematit-karbonátových rud lahndillského typu. Rozměry těchto fragmentů jsou max. 5 cm. Frag¬
menty hematit-karbonátových rud jsou zcela obklopeny masivním sulfidickým zrudně¬
ním (tvořeným především sfaleritem, pyrhotinem, chalkopyritem a galenitem), které do
nich proniká v podobě nepravidelných žilek. Celým vzorkem (tj. hematit-karbonátovou
rudou i okolní mineralizací) probíhají jemné, převážně karbonátové žilky, jejíchž moc¬
nost je obvykle pod 1 mm (max. 2 mm).
Dolní Údolí
První těžba železné rudy se v této lokalitě pravděpodobně prováděla v r. 1673 pod ve¬
dením Johanna Georga Hantkeho, majitele dolnoúdolského hamru (syna prvního údolského šoltyse a horního hejtmana), na osobní povolení vratislavského biskupa a knížete
Friedricha Hessenského. Tato železná ruda se zpracovávala v nově postaveném hamru
v Ondřejovické části Dolního Údolí (za potokem - dnes Jaštík). V hamru se získávalo vel¬
mi kvalitní, ale laciné železo, které zpracovávali zdejší kováři a platnéři. Vyráběly se kamna
i hrnce a jiné železné zboží. Velmi laciné kosy dobré kvality se rozšířily do širokého okolí.
Protože však poddaní museli na slévárně velice těžce robotovat, na jaře 1685 ji zapálili
a slévárna při velkém větru lehla popelem. Na tomtéž místě byla v roce 1687 postavena
kovárna i nová slévárna s taviči pecí. V Dolním Údolí se slévárna s hutí a strojírna obno¬
vila v polovině 19. století a ještě v 1. polovině 20. stol. firma Tugendhat vyráběla trezory.
Železnou rudu si však dovážela z Pruského Slezska nebo využívala šrot.
Základní geologické údaje o železnorudném ložisku v Dolním Údolí, typové lokalitě stilpnomelanu
Ve starší literatuře je tato lokalita označována jako „Obergrunď*, později jako Horní
Údolí, v novějších pracích jako Dolní Údolí. V prostoru železnorudných akumulací na
Dolním Údolím byla v minulosti ražena důlní díla Melchior I, Melchior II a Tobiáš. Tato
důlní díla leží na sz. svahu Táborských skal. Podle Večeři (1991) je důl Tobiáš zmiňo¬
ván již koncem 18. století (v roce 1855 byl zde propůjčen důl „Tobiáš Zeche“ se štolou
„Tobias“. Štoly Melchior I a Melchior II byly podle citovaného autora vyraženy patrně až
po roce 1855. Stav zmíněných důlních děl hodnotí Zachař (1991). Důl Tobiáš je v sou¬
časnosti nepřístupný, ústí štoly je zcela zavaleno, průběh chodby lze na povrchu sledovat
podle lineárně rozmístěných propadlin. Jen částečně jsou přístupna důlní díla Melchior
I a II, a to otvory ve zříceném, resp. zastřeleném ústí štol. Obě štoly jsou zčásti zatopené
a v případě štoly Melchior I je přístupný jen její počáteční úsek v délce cca 30 m, končící
plnoprofilovým závalem. Velké reprezentativní vzorky Fe-rud lze dosud snadno získat
v haldovém materiálu v prostoru dolu Tobiáš, kolem povrchových dobývek nad štolou
Melchior I a také na malé ploché haldičce u ústí štoly Melchior I. Rudní vzorky (či spíše
úlomky hornin s velmi chudým magnetitovým zrudněním) se jen zcela výjimečně nachá¬
zejí na velké haldě pod štolou Melchior II (Zimák, Novotný).
Rudní tělesa v prostoru důlních děl Tobiáš, Melchior I a II jsou tvořena převážně mag¬
netitovými rudami s variabilním obsahem ilmenitu, hematitu a také chloritu (viz např.
Mikuš 1955, Fojt-Krutil 1966). Uvedené rudní minerály tvoří vtroušeniny až smouhovité
pásky v karbonatických biotit-muskovitických břidlicích nebo zelených břidlicích. V hal11-214

dovém materiálu nad štolou Melchior I se však hojně vyskytují i poměrné velké fragmen¬
ty masivních magnetitových rud. Podle Lowaga (1927) mocnost magnetitového ložiska
dosahuje 2 až 2,5 m, obsahy železa v rudě jsou 45-60%.
Ze železnorudných ložisek nad Dolním Údolím byl E.F. Glockerem v r. 1827 jako nový
minerál popsán stilpnomelan. Železné rudy s vysokým podílem tohoto minerálu zde
nejsou přiliž časté. Podrobně jsou tyto rudy charakterizovány v následujících odstavcích
(podle Zimáka a Krausové 2000 Zimáka a Novotného 2003).
V základní mase rud tvořené jemně šupinkovitým stilpnomelanem (s rozměry jednot¬
livých šupinek kolem 0,1 mm) jsou přítomny šmouhy či šmouhovité pásky velmi jemně
šupinkovitého stilpnomelanu (rozměry šupinek obvykle 0,005-0,02 mm) a také drobně
šupinkovité partie (s rozměry individuí až 1 mm). Ve stilpnomelanové rudě jsou drobné
čočičky (o velikosti do 1 mm), složené z alotriomorfních zrn křemene a hypidiomorfních
individuí karbonátu, která jsou místy nahrazována oxy-hydroxidy Fe. Drobná zrnka kře¬
mene, karbonátu, ojedinělého apatitu a také živce jsou nepravidelně roztroušena ve stilp¬
nomelanové mase. I když na vzorcích „čerstvého*1 vzhledu nebyly makroskopicky zjištěny
žádné projevy supergenního postižení, studium výbrusů odhalilo přítomnost oxy-hydroxidů Fe, které jsou přítomny hojně v prostoru mezi šupinkami stilpnomelanu a místy
v nich vytvářejí i jemný pigment.
Popisovanou rudou probíhají až několik cm mocné kalcitové žilky s hojnými lupeny
stilpnomelanu, jejichž plocha dosahuje až téměř 1 cm2. Stilpnomelan je zpravidla příto¬
men v intergranulárách mezi kalcitovými zrny nebo jsou jednotlivé stilpnomelanové šu¬
piny uloženy v plochách štěpnosti kalcitu. Velmi často je stilpnomelan přítomen na okraji
kalcitových žilek, kde tvoří prakticky souvislé monominerální lemy o mocnosti většinou
2-5 mm, složené z lupínků a hlavně z jehličkovitě vyvinutých individuí, narůstajících kol¬
mo na stěny žilek. Charakteristiku těchto žilek uvádí již Lazarenko (1954). Podle citován,
autora se však tyto žilky vyskytují v goethitové rudě s nepatrným množstvím hematitu.
Na žilkách a zejména v hruběji šupinkovitých partiích stilpnomelanové rudy jsou mís¬
ty hojně přítomny sulfidy. Jde především o pyrhotin, z větší části postižený disulfidizací
(časté jsou textury typu „birds eyes“). Jen výjimečně je pyrhotin provázen chalkopyritem.
V pyrhotinu (včetně disulfidizovaného) i v chalkopyritu bývají uzavřeny zprohýbané šu¬
pinky stilpnomelanu. Uvedené sulfidy tvoří až několik mm velké nepravidelné agregáty
a žilkovité útvary, časté jsou jejich jemné žilečky, síťovitě prostupující stilpnomelanovou
rudou. V některých případech jsou individua pyrhotinu snad pseudomorfózami po oktaedrech magnetitu o velikosti až 0,2 mm.
Ondřejovice - dolování v Javorné
Když v roce 1808 dva horníci znovu na Rejvízu prohlíželi staré štoly kolem vrchu U Vo¬
dárny (Zechenberg), ve kterých chtěli těžit železnou rudu pro Salisovy železárny, stalo se
jim toto: Ve starých hornických dílech po dolování narazili na zkamenělou dveřní zárubeň.
Udivení kopali dále a za dveřmi odkryli dutý prostor, v němž u stolu, jako by si včera sedli,
seděli dva muži. Při spatření strašidelného zjevu se oba horníci velmi lekli, ale potom si do¬
dali odvahy a z blízka si obě osoby prohlédli. Jak se tak nad nimi nakláněli, dotkli se obou
mumií a ty se rozpadly v prach.
Podle této pověsti by tyto doly na železo měly být otevřeny podstatně dříve (snad
J. G. Hantke), než to udělal majitel ondřejovického panství Karel Ignác Salis starší v po¬
sledním desetiletí 18. stol. V prvních správách o těžbě železných rud se píše, že před do¬
stavěním vysoké pece v Latzdorfu se vytěžená ruda vozila do Zlatých Hor.
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Zde uvádím informace publikované RNDr. Tomášem Kruťou (Slezské nerosty a jejich
literatura, 1973), které se většinou shodují s daty v rukopise ondřejovického nadučitele
Wilhelma Otteho Ortsgeschichte Salisfeld napsaného v roce 1930.
Sám název údolí Latzdorf byl záhadný... Železné rudy se dolovaly v hustě zalesněném
a těžce dostupném horském terénu nad hájovnou v Javorné, v pramenné oblasti potoka
Javorná (Latzbach) a jeho přítoků. Záznamy o bývalých železnorudných dolech v okolí
Ondřejovic jsou celkem sporé. Doly navazovaly na rejvízskou rudní oblast na katastrálně
hraničním Zechenberku (dnes název U Vodárny, 833 m n. m.) a řadily se často nesprávně
k Rejvízu. Názvy Zechenberg i dřívější název Knappensteine („Tovaryšské, Hornické ská¬
ly") upomínají na bývalé dolování, snad ještě starší, než za dob Karla Salise. Z posledního
názvu vznikl později donedávna užívaný název Knabensteine, jež se přeložil do češtiny na
Chlapecké kameny. V užším měřítku se tento název vztahuje na turisticky vyhledávanou
skupinu bizardních kvarcitových skal s nádherným výhledem do slezské nížiny a na měs¬
to Nysu.
Vznik a vývoj dolů i železáren, přidružených závodů, jejich polohu, organizaci výroby,
počet zaměstnanců, dovoz surovin, odbytové možnosti, vývoz výrobků do monarchie a do
zahraničí a řadu dalších význ. otázek nelze zcela spolehlivě zodpovědět.
První zprávy o dolování a železárnách v Javorné jsou z doby vzniku v roce 1801. Doly
otevřel a železárnu postavil majitel ondřejovického panství Karel Ignác Salis starší. Podle
majetkového soupisu rytířského statku v Ondřejovicích, pořízeného v roce 1814, existo¬
valo v Latzdorfu pět dolů na železné rudy:
1. Bierfassellehnezeche v Javorné s roční těžbou kolem 80 tun rudy.
2. Knappensteinzeche (Chlapecké kameny) u Rejvízu, nejvydatnější z dolů s roční těž¬
bou 120 tun rudy.
3. Nessellehnezeche s těžbou 80-100 tun rudy.
4. Kohllehnezeche (pod Orlím vrchem - Vysílačem) u Rejvízu s roční těžbou 80-140 tun
rudy.
5. Důl u Nového dvora (Neuhof) nad Theimerovým statkem čp. 102 - dnes pole, s roční
těžbou 60-80 tun rudy.
6. Podle novějších nálezu byl též samostatný důl zvaný „Ulrichbrúcke" (U Orlího mostu)
pod dolem „Kneppensteine" (viz následující zpráva o mineralogickém výzkumu).
Vytěžená železná ruda (hlavně magnetit,) se drtila ve stoupě (drtírna - Pochwerk); od¬
děloval se od ní zbytek hlušiny, pokud ještě zůstal z dolů. Hlavní třídění však bylo ruční
a provádělo se přímo na odvalech (haldách), kde se rubanina třídila na rudu a na jalovou
složku. Železná ruda se hutnila ve Vincencově hamru (u kamenolomu lesní správy) u pra¬
menů Javorné a tavila se ve vysoké peci, která stávala na horním konci potoka. Surové že¬
lezo se zpracovávalo v připojených provozovnách. Pevná zásoba rudy byla u vysoké pece
120 tun. Níže po potoku stál ještě jeden hamr, který se nazýval Josefův.
Kolik horníků pracovalo v dolech v prvním desetiletí po jejích otevření, nevíme. Ra¬
kouský bankrot po napoleonských válkách donutil horníky hledat si obživu jinde a v dub¬
nu 1815 v dolech Javorné zůstali jen tři havíři. Ale už v roce 1850 tu bylo 107 hutníků.
Hutnila se limonitová a magnetitová ruda o kovnatosti 25% Fe a v tomto roce bylo vyhutněno 108 tun surového železa. Hutníci tvořili většinu, počet havířů kolísal mezi 10 -15.
V roce 1853 se vytěžilo 395,4 tun železné rudy v ceně 1449 Z1 48 krejcarů a vyrobilo se
104,6 tun surového železa a 83,6 tun litiny. V roce 1856 se pomocí jednoho důlního mis¬
tra a deseti horníků (těžila se magnetitová ruda o kovnatosti 25%) dokonce vytěžilo 620,6 tun
rudy v ceně 1920 Zl.
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Z nej nepříjemnějších obtíží, které ztěžovaly dolování, byla voda. Bylo jí tolik, že ani
nová čerpadla nestačila. Jámy a štoly byly hloubeny a raženy v pramenné oblasti poto¬
ka Javorné, proto bylo zapotřebí neustále vzmáhat vodu. Přítok vody však dostoupil na
dvanáct sáhů. Důl za dolem přestával pracovat a jen občas se ještě dolovalo v dole u Chla¬
peckých kamenů. V roce 1862 byly doly trvale opuštěny. Také jiné okolnosti nepřispívaly
k rentabilnímu dolování. Železorudná ložiska leží vysoko v Hrubém Jeseníku a jsou dale¬
ko od lidských sídlišť. Přísun materiálu údolím potoka byl obtížný a možný jen koňskými
povozy. Hustě zalesněný a komunikačně nepřístupný terén vylučoval dopravu od Rejvízu. V polohách, které hornické práce v minulém století zachytily, neměla ložiska velkou
a stálou mocnost. Zpravidla šlo o nepravidelná rudní tělesa nejčastěji čočkovitého tvaru,
u nichž bylo možné počítat s vyšším rudním obsahem v naduřelých částech.
Chci poznamenat, že v nepřehledném zalesněném terénu nebylo snadné zjistit polohu
všech bývalých dolů. Podařilo se to teprve po třech letech. Hlavní zásluhu na zjištění
topografické polohy někdejších dolů má R. Gotz ze Salisova. Rozdělil nepřehledné území
na jednotlivé sektory, které systematicky procházel.
Železnorudné lož. „Ulrichbrucke“ (Orlí most) pod Chlapeckými kameny u Rejvízu
Historicky významné dobývky tvoří nesouvislý pruh směru SV -JZ, jenž začíná u ně¬
kdejší osady Javorná a končí v prostoru Seče u Jeseníku. Lokalita „Ulrichbrúcke“ je sou¬
části výše zmíněného pruhu. Leží zhruba 750 m ssz. od západního okraje Rejvízu; jde o
železorudnou akumulaci vyznačenou na „Mapě ložisek nerostných surovin ČR, 1 : 50 000,
list 14-22 Jeseník11 (vydal Čes. geol. úst. 1993).
Petrografickými poměry a mineralogii žel. rud na lokalitách „Ulrichbrúcke11 a Bleskovec se zabývala Staňková (1989). Na základě jen malého počtu výbrusů popisuje zdejší
epidot -biotitické břidlice s výrazně páskovanou texturou (někdy i s anfibolem) a několika
typů břidlic s variabilním zastoupením biotitu, chloritu a muskovitu.
V těchto horninách se střídají:
a) pásky s převahou fýlosilikátů (biotitu nebo chloritu, jenž je produktem retrográdní
přeměny biotitu) a hojným epidotem,
b) pásky s vysokým podílem křemene, obsahující plagioklas (často silně alterovaný
saussuritizace, sericitizace), ve variabilním množství fýlosilikáty a kalcit,
c) výrazně hrubozrnnější pásky tvořené hlavně kalcitem.
Méně časté jsou horniny s vyšším podílem muskovitu (např. karbonátické muskovit
-chloritické břidlice).
V prostoru ložiska „Ulrichbrúcke11 se běžně vyskytuje puklinová mineralizace alpského
typu. Krystalické břidlice ve skalních výchozech i ve starých dobývkách jsou zde prostou¬
peny jak pravými žilami, tak i ložními žilami konformními s hlavním foličním systémem
hornin. Mocnost žil je obvykle do 2-3 cm, ojediněle nad 10 cm. Žíly jsou tvořeny převážně
kalcitem, křemenem a variabilním množstvím živců; často je hojně přítomen tabulkovitý
hematit.
Křemen přítomný jako součást mineralizace alpského typu tvoří převážně zrnité
agregáty šedobílé barvy, jejichž individua často vykazují undulózní zhášení. Na někte¬
rých žilách kvantitativně převažuje šedobílý křemen v podobě stébelnatých agregátů pře¬
cházejících do partií, v nichž se nahodile prorůstají až 5 - 6 cm velká prizmata šedobílého
křemene. Jen někdy je součástí křemenných drúz křišťál. Kruťa (1973) v popisu minerálů
ze železorudných výskytu mezi Bleskovcem a Javornou uvádí krystaly křemene a křišťálu
kolem 2 cm dlouhé a 8 mm široké. I v současné době lze v eluviu a haldovém materiálu
11-217

v prostoru lokality „Ulrichbrůcke11 najít volné, jednostranně ukončené, štíhlé sloupcovité
krystaly křišťálu o délce 4 -5 cm. R. Gotz, jenž se mineralogickým sběrům na této loka¬
litě dlouhodobě věnoval, shromáždil unikátní kolekci obsahující několik desítek krystalů
křišťálu o velikosti až 10 cm. Ty se svou velikostí a kvalitou zcela vyrovnají křišťálům ze
slavné lokality „Hackschůssel“ u Vernířovic; ve srovnání s verniřovickými jsou křišťály
z „Ulrichbrůcke11 štíhlejší a jejich terminální ukončení není tak bohaté plochami. Běžně
se v alpské mineralizaci na lokalitě vyskytují živce, zastoupené hlavně K-živcem, méně
často albitem. Tyto živce tvoří zrnité agregáty. Draselný živec v podobě šedobílých nebo
narůžovělých krystalů adulárového typu tvoří drúzy na stěnách puklin.
Nejhojnější složkou nerostné asociace je kalcit, který se vyskytuje v podobě hrubě zrni¬
tých agregátů bílé barvy. V proměnlivém množství jsou přítomny íylosilikáty. Na někte¬
rých vzorcích je hojný muskovit, jenž tvoří až 4 mm velké lupínky nasedající nejčastěji
na K-živec. Pro muskovity z obou paragenetických typů jsou charakteristické relativně
vysoké obsahy Fe a také Mg.
Hematit tvoří tenké tabulky černé barvy a polokovového lesku, které nasedají obvykle
na křemen nebo K-živec, někdy přímo na stěny puklin. Rozměry hematitových tabulek
dosahují až 2 cm. Běžně zde dochází k víceméně paralelnímu srůstání, zcela výjimečně
byly nalezeny agregáty blížící se tzv. „alpským růžím“. Prostor mezi hematitovými tabul¬
kami bývá vyplněn kalcitem. Zcela výjimečně asociaci rudních minerálů doplňuje ilmenit, přítomný v podobě malých tabulek. Horninový ilmenit z lokality „Ulrichbrůcke" má
relativně vysoký obsah manganu (1 ,88 až 4,20 MnO).
Spíše ojediněle je v alpské mineralizaci na lokalitě „Ulrichbrůcke1 přítomen epidot
v podobě nedokonale vyvinutých sloupečků i nepravidelných zrn zelené barvy.
Epidot obvykle narůstá na K-živec a je obklopován kalcitem. Má relativně vysoký ob¬
sah železa, dosahující až 20 hmot. % Fe.
Společně s epidotem a K-živcem byly zjištěny drobné, nedokonale vyvinuté tabulky
titanitu. Chemismus titanitu z alpské parageneze je v podstatě s chemismem titanitu
v okolních horninách.
Obdobně jako na jiných výskytech tohoto genetického typu v sv. části Českého masivu
lze i zde konstatovat zřetelnou závislost mezi charakterem alpské parageneze a povahou
horninového prostředí, v němž se formovala.
Heřmanovice
Už v 15. stol. se v okolí Heřmanovic zmiňují dva hamry. V letech po třicetileté válce
se v okolí ještě více rozvinula těžba železné rudy. Zakládaly se nové hamry a hutě, kde se
především těžilo a zpracovávalo železo.
V Heřmanovicích se začalo železo těžit pod Kutným vrchem a byl vybudován velký
hamr na zpracování železa. V katastru obce, mezi Mnichovem a Drakovém - osadou za¬
loženou hamerníky - na jih od Drakova, uprostřed lesa pod Mlýnským vrchem (728 m
n.m.) byl v polovině 17. stol. vybudován Josefův hamr. Kolem hamru se těžilo a zpracová¬
valo železo více než sto let. V této oblasti zpracovávaly zde vytěžené železo biskupské že¬
lezárny v Železné u Vrbna p. Pradědem. Železárny v Železné ukončily svou činnost před
2. světovou válkou.
Ve dvacátých letech 19. stol. byl vybudován Hamr a Vavřincova (Lorencova) huť na
sever od Drakova, (na cestě Drakov - Rejvíz), která zpracovávala železo vytěžené v jejím
nejbližším okolí. Vysoká pec, jejíž ruiny dosud stojí, je posledním dokladem o železářství
kolem Drakova.
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V horní části Černé Opavy (pramene pod Orlíkem), byl koncem 18. stol postaven ještě
jeden hamr, v jehož těsné blízkostí se dobývala železná ruda. Hamr stál asi 500 m pod
dnešním Ruským hřbitovem u potoka pod lesní silnicí. Dodnes je vidět vodní náhon a ka¬
menné ruiny. Byla tam také nalezena struska.
Železné rudy typu Lahn - Dill na lokalitě „Maria Trosť u Heřmanovic
V této kapitole jsou obsaženy výsledky studia hornin vzorků Fe-rud typu Lahn-Dill,
které byly získány z haldového materiálu na jižním svahu Hornických skal, z místa leží¬
cího asi 650 m severovýchodně od křižovatky silnic v Heřmanovicích. Nejstarší těžební
práce v prostoru této lokality spadají do 16. století; v r. 1860 zde byla propůjčena důlní
míra s názvem Maria Trošt (viz Večeřa 1991, Fojt -Večeřa 2000). Ložisko bylo otevřeno
šachticí a štolou, která je označována jako Maria Trošt nebo jako Fanny. Nejvíce údajů
o petrografických a mineralogických poměrech na této lokalitě lze najít v diplomové práci
Komínka (1955), jejíž autor provedl i dokumentaci části zmíněné štoly, která byla v 50. le¬
tech 20. století vyzmáhána (v současné době je nepřístupná).
Na základě modálního složení lze v haldovém materiálu rozlišit tři typy rudonosných
metamorfitů (Zimák 2001). Podle běžně užívané nomenklatury hornin zlatohorského re¬
víru jde o karbonátické muskovitické břidlice a zejména o karbonátické chloritické břidli¬
ce a příměsmi bohaté mramory.
Muskovitické břidlice s proměnlivým množstvím karbonátu jsou v haldovém materiá¬
lu běžným horninovým typem. Porfýroblasty magnetitu se v nich sice vyskytují poměrně
často, avšak množství magnetitu je obvykle jen kolem 1 obj. %. Detailně byl studován
vzorek karbonátické muskovitické břidlice s nej vyšší zjištěnou koncentrací magnetitu
(5-7 obj.%). Tento vzorek je tvořen pásky, v nichž jsou v různém poměru zastoupeny tři
hlavní součástky: křemen, kalcit a muskovit. Vedlejší součástkou je albít (An00 0])), jenž
tvoří polysynteticky lamelovaná xenomorfní zrna, v některých případech evidentně
zatlačovaná kalcitem. V kalcitem bohatých páscích je často přítomen chlorit v podobě
drobných šupinkovitých agregátů. Magnetit tvoří často až 1 mm velké porfýroblasty s pře¬
vážně hypautomorfním omezením. V nepatrném množství jsou přítomny sulfidy (pyrit
a chalkopyrit).
Karbonátické chloritické břidlice a příměsemi bohaté mramory lze na lokalitě pova¬
žovat za nositele poměrně bohatého magnetitového zrudnění (koncentrace magnetitu
v některých vzorcích dosahuje až kolem 25 obj. %. Oba typy hornin do sebe plynule pře¬
cházejí. Zatímco karbonátické chloritické břidlice jsou vždy páskované (střídají se v nich
pásky s převahou chloritu s mohutnějšími pásky, v nichž převažuje karbonát a křemen),
je v případě příměsemi bohatých mramorů páskovaná textura méně výrazná (pokud je
karbonát silně převažující komponentou, bývají v hornině přítomny pouze nesouvislé
šmouhy křemene nebo chloritu, probíhající konformně s foliací). Karbonáty jsou kromě
nehojného kalcitu ve všech studovaných vzorcích zastoupeny Mg-ankeritem. Ten tvoří
velmi jemnozrnné agregáty (převažují individua 0,01-0,03), jejichž součásti jsou zrna
křemene, šupinky chloritu a muskovitu a také drobné porfýroblasty magnetitu. Místy
jsou v popisovaných agregátech přítomny hruběji zrnité partie, tvořené Mg-ankeritem
v podstatě téhož chemismu. Chemismus cloritu odpovídá thuringitu ve smyslu Melkovy
klasifikace. Hojnou součásti chloritem bohatých pásků jsou tabulky ilmenitu, ojedinělý
je xenotim. Muskovit je přítomen v podobě až 0,5 mm velkých šupinek, a to jak v par¬
tiích bohatých Mg-ankeritem, tak i v páscích či šmouhách s převahou křemene. EDX
analýzami byly v muskovitu prokázány nízké obsahy Ba (0,69-1,00 hm. % BaO). Ve všech
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analyzovaných muskovitech z lokality Maria Trošt byly stanoveny poměrně nízké obsahy
Al a relativně vysoké obsahy Fe a Mg, z nichž je zřejmé, že jde o dioktaedrickou slídu
muskovit-aluminoseladonitové řady (ve smyslu nomenklatury podle Riedra et al. 1998),
odpovídající někdy muskovitu, jindy ferroaluminoseladonitu. Ve variabilním množství
je v karbonatických chloritických břidlicích a příměsemi bohatých mramorech přítomen
magnetit, jehož převážně hypautomorfní zrna o velikosti zpravidla do 0,3 mm bývají
uspořádána do nesouvislých pásků nebo šmouh; v některých vzorcích tvoří hypautomorf¬
ní až automorfní porfyroblasty o velikosti až 0,7 mm. Magnetitová individua jsou někdy
prostoupena trhlinami, vyplněnými obvykle chloritem nebo karbonátem. EDX analýzami
bylo v magnetitu kromě oxidu Fe stanoveno max. 0,72 hm. % SiO, a v jednom z bodů také
0,32 hm. % Al^. V magnetitu byly zjištěny nepravidelné uzavřeniny chalkopyritu, pyri¬
tu a zcela výjimečně galenitu. Drobná zrna pyritu a chalkopyritu bývají hojně přítomna
v karbonátem bohatých partiích studovaných rud.
Rudními vzorky často pronikají kalcitové žilky o mocnosti do 2-3 mm. V okolí těchto
žilek dochází k zatlačování Mg-ankeritu kalcitem. Ojediněle byly zjištěny žilečky tvořené
kalcitem a stilpnomelanem. Stilpnomelan je na zmíněných žilečkách přítomen v podobě
šupinek o velikosti až 0,2 mm, které seskupeny do vějířků nasedají na stěny puklin. Stilp¬
nomelan má charakteristický pleochroismus (žlutý - hnědočerný); jeho optické vlastnosti
ukazuji na převahu Fe3+ nad Fe2+ (jde tedy o ferristilpnomelan); zajímavé jsou relativně
vysoké obsahy barya ( 1,09-1,85 hm. % BaO). Ve zcela nepatrném množství je na kalcit-stilpnomelanových žilečkách přítomen albit (polysynteticky lamelovaná xenomorfní
zrna).
Železné rudy typu Lahn - dill na lokalitě Drakov u Heřmanovic
V severní části vrbenské skupiny je v prostoru jižně od zlatohorského revíru známo
několik drobných akumulací železných rud typu Lahn - Dill, které byly v minulosti těže¬
ny. Skácel (1968) se zmiňuje o existenci starých kutisek na sz. svahu kopce Mlýnský vrch,
situovaných asi 300 jv. od křižovatky Drakov. Podle citovaného autora jsou tato kutiska
umístěna na pruhu metabazik, místy se zvýšeným obsahem magnetitu. Zmiňovaná loka¬
lita je vyznačena na „Mapě ložisek nerostných surovin ČR, 1: 50000, list 15-13 Vrbno pod
Pradědem11 (vydal ČGÚ v r. 1993). Do prostoru lokality se dostaneme po asfaltové komu¬
nikaci, která asi 1,5 km jižně od Heřmanovic odbočuje ze silnice Heřmanovice - Vrbno
pod Pradědem a vede do údolí Černé Opavy. Těsně před mostem přes Černou Opavu
z této komunikace odbočíme vlevo na lesní cestu, která nás po zhruba 300 m dovede
k dosud patrnému lesnímu průseku (po dalších asi 13 m se lesní cesta rozdvojuje). Lesním
průsekem ujdeme 40 m směrem k východu; 12 m vpravo od průseku je jáma o průměru
8 m, jejíž hloubka je asi 2,5 m. U zmíněné jámy a také v haldovém materiálu rozvlečeném
v lesním průseku byly nalezeny ojedinělé fragmenty bazických rud tvořených chloritem
a hojné horninové úlomky s variabilním zastoupením magnetitu. Vzorky získané na této
lokalitě, která je dále označována jako „Drakov", byly podrobně studovány a získané po¬
znatky jsou obsahem zprávy Zimáka (2000).
Úlomky chloritové rudy z lokality Drakov mají šedočernou barvu. Jsou tvořeny zrny
chloritu o velikosti do 0,3 mm. Výsledky chemických analýz ukazují, že jde o chlorit klinochlor-chamositové řady s jen malým podílem pennantitové složky. Podle klasifikace Melky
(1965) jeho složení odpovídá thuringitu, příp. chloritu na rozhraní thuringitu a ripidolitu.
V nepatrném množství jsou v chloritové rudě přítomna drobná zrníčka magnetitu. Z roz¬
měrů úlomků je zřejmé, že tato ruda zde tvořila polohu o mocnosti minimálně 5-6 cm.
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Podél trhlinek jsou studované vzorky jen slabě postiženy supergenními procesy, jejichž
produktem je okrový pigment tvořený oxy-hydroxidy Fe.
Velmi chudé magnetitové zrudnění bylo na lokalitě Drakov zjištěno v příměsmi bo¬
hatých mramorech. Tyto horniny mají výraznou páskovanou texturu - střídají se v nich
relativně hrubozrnnější pásky s převahou kalcitu s jemnozrnnějšími polykomponentními
pásky. Ty jsou složeny hlavně z variabilního množství kalcitu, křemene a chloritu (jeho slo¬
žení odpovídá thuringitu(, v menším množství je v nich přítomen muskovit, albit, epidot,
apatit, titanit a také ilmenit. Ojedinělá jsou zrnka monazitu, zjištěná až pod elektronovým
mikroskopem. Jen výjimečně je podstatnou složkou polykomponentních pásků magnetit,
tvořící převážně hypidiomorfní individua o velikosti kolem 0,02 mm, místy jsou však pří¬
tomny až 0,5 mm velké magnetitové porfýroblasty (vyskytující se nejčastěji při kontaktu
polykomponentních pásků s kalcitovými). Zastoupení magnetitu v nalezených vzorcích
mramoru je max. 5 obj. %.
Vtroušeniny magnetitu byly zjištěny také v chloritických, muskovit-chloritických a chlorit-muskovitických břidlicích (často karbonátických) z haldového materiálu na lokalitě
Drakov. Tyto horniny jsou tvořeny variabilním množstvím chloritu, muskovitu, kalcitu
a křemene, ve vedlejším množství nebo jen jako akcesorie je přítomen albit, epidot, biotit,
ilmenit, rutil (a leukoxen), titanit, apatit a také magnetit, jenž byl v některých vzorcích
zjištěn až při mikroskopickém studiu, v jiných tvoří již makroskopicky nápadné porfýro¬
blasty (převážně idioblasty) o velikosti až 1 mm. Množství magnetitu v tomto typu hornin
dosahuje max. 3-5 obj. %. Chlority v těchto horninách se sice svými optickými vlastn.
podobají chloritům z chloritové rudy, avšak jejich chemické složení je poněkud odlišné
a v klasifikaci podle Melky (1965) odpovídá klinochloru. EDX analýzy muskovitu proká¬
zaly, že v některých případech jde o muskovit, resp. dioktaedrickou slídu muskovit-aluminoseladonitové řady (ve smyslu nomenklatury podle Riedera et al. 1998) s relativně velmi
nízkým obsahem Al a velmi vysokým obs. Fe a Mg. Horniny této skupiny často obsahují
relativně hrubozrnnější neprůběžné pásky nebo ploché čočky s vysokým podílem kalcitu,
jenž je provázen hlavně křemenem, epidotem a muskovitem, chloritem, příp. i albitem.
Při studiu nábrusu ze silně karbonátické chlorit-muskovitické břidlice bylo v karbonátem
bohatém pásku zjištěno drobné zrno granátu s převahou grossulatové složky.
Výsledky studia vzorků z haldového materiálu z lokality Drakov naznačily, že jediným
zde těženým rudním typem mohly být chloritové rudy, obsahující kolem 20 hmot. % Fe.
Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě „Mlýnský vrch“ u Heřmanovic
K drobným v minulosti těženým akumulacím žekezných rud v území mezi Heřmanovicemi a Mnichovem patří i výskyt velmi chudých magnetitových rud na severozápadním
svahu Mlýnského vrchu (zhruba 700 m SZ od jeho vrcholu). Lokalita leží zhruba 800 m
jižně od výše popsaného ložiska Drakov. Lokalita „Mlýnský vrch“ je již stručně zmiňo¬
vána v literatuře (Fojt et al. 1970, Kruťa 1973). V prostoru lokality je dosud přístupná
štola o délce zhruba 30 m, v níž je odkryta poloha mramoru o max. mocnosti 60 cm.
Mramor má místy šmouhovitou, jinde až výrazně páskovanou texturu. Střídají se v něm
bílé nebo šedobílé šmouhy či pásky tvořené kalcitem (mocnost zpravidla 5 až 15 mm)
s šedočernými šmouhami či pásky, které obsahují již makroskopicky rozlišitelné šupin¬
ky biotitu a místy i hojná zrna magnetitu (obvyklá mocnost pásků s magnetitem je 1 až
3 mm). V bezprostředním nadloží i podloží mramoru jsou metamorfované bazické tufý
šedozelené až černozelené barvy se světlejšími, karbonátem bohatými pásky a také s vlož¬
kami fýlitu.
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Dominantní složkou studovaných mramorů je kalcit. Ve světlých partiích je přítomen
převážně v podobě 0,5 - 1,5 mm velkých zrn, v tmavých jsou rozměry jeho individuí často
výrazně menší. Křemen je vedlejší až podstatnou složkou, méně hojný je albit (00-01),
jenž místy tvoří až 0,6 mm velká hypautomorfní až automorfní individua. Ojediněle se
v mramoru vyskytují nepravidelná zrna apatitu (někde je evidentní zatlačováni apatitu
kalcitem). Ve variabilním množství (převážně jako akcesorie) je přítomen epidot v podo¬
bě drobných zrn nebo nedokonale omezených sloupečků. Podstatnou složkou tmavých
šmouh či pásků jsou fylosilikáty. Jde hlavně o lupínky biotitu. V některých tmavých šmou¬
hách či páscích je hojně přítomen chlorit v podobě jednotlivých šupinek i jejich agregátů.
Určitá část chloritu je prokazatelně produktem přeměny biotitu. Chemismus chloritu
odpovídá v klasifikaci podle Melky (1965) klinochloru, někdy ripidolitu. Spíše výjimečně
se v hornině vyskytují drobné tabulky muskovitu, daleko hojněji je muskovit přítomen
v podobě jemně šupinkovitých agregátů (nesouvislých pásků), v nichž je často provázen
drobnými zrníčky magnetitu (kolem 0,03 mm) a také shluky drobných zrn titanitu. Vět¬
šina magnetitu obsaženého v mramoru se koncentruje do tmavých pásků, v nichž bývá
provázen biotitem a chloritem (v některých páscích jsou fylosilikáty dominantní složkou,
magnetit je akcesorií, někdy i chybí). Magnetit zde tvoří převážně xenomorfní až hypau¬
tomorfní individua o velikosti do 0,7 mm, která jsou podél okrajů a trhlin různou měrou
postižena martitizací postupující podle (111). Místy jsou v mramoru přítomna drobná
nepravidelná zrníčka chalkopyritu, byly však zjištěny i jeho automorfní průřezy; výjimeč¬
ný je nález drobné chalkopyritové žilky. Ve zcela nepatrném množství se v mramoru vy¬
skytují drobná zrna pyritu. Výsledek chemické analýzy dokládá dominanci kalcitu a také
velmi nízký podíl magnetitu ve studované hornině (analyzovaný vzorek reprezentující
magnetitem nejbohatší „rudu“ nalezenou ve štole, obsahuje jen kolem 9% Fe).
Metatufy v okolí mramoru jsou tvořeny hlavně křemenem a biotitem nebo chloritem.
Fylosilikáty tvoři šupinky uspořádané do šmouh i víceméně souvislých pásků. V karbo¬
nátem bohatých šmouhách či páscích bývají přítomny i větší tabulky biotitu (až 0,6 mm).
Složení chloritu odpovídá klinochloru nebo ripidolitu. V některých výbrusech je hojný
šupinkovitý muskovit, jenž se koncentruje do šmouh konformních s foliací (místy jsou
v metatufech polohy fylitů, často grafitických). Ve variabilním množství je v metatufu pří¬
tomen kalcit, jenž tvoří drobné čočky nebo i pásky složené ze zrn o velikosti až 1,5 mm.
Jako akcesorie je v metatufu přítomen epidot, jenž tvoří drobná zrna a nedokonale ome¬
zené krátké sloupečky. Často se v hornině vyskytuji shluky drobných zrnek titanitu. Po¬
psané metatufy běžně obsahují zrníčka magnetitu, jejichž množství ve studovaných vzor¬
cích dosahuje max. 5 -7 obj. %. Relativně nízký obsah Fe v typickém vzorku kalcitického
metatufu z nadloží mramorové polohy je zřejmý z výsledku chemické analýzy. Přítomnost
drobných zrnek magnetitu v metatufu je makroskopicky snadno přehlédnutelná. Nelze
proto vyloučit, že se v prostoru lokality vyskytují i bazické metatufy s relativně vysokým
obsahem magnetitu, které mohly být v minulosti předmětem těžby.
Dětřichov - Seč
Hamr byl v 15. stol. také postaven na potůčku Čísidlnice v katastru Dětřichova, nad
Mýtinkou směrem na Rejvíz v kat. území osady Seč. Potřebnou vodu bral z rejvízkých
pramenů Černé Opavy. Je velmi pravděpodobné, že se hamernická osada nazývala Vysoká
(Hochdorf). Poslední záznam o této osadě v urbáři vratislavského biskupství je z r. 1474.
Lokalita, kde se dolovala železná ruda, se nazývala Luxkope (dnešní název Kužel). Do¬
dnes se místo lidově nazývá Čížkův důl.
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Na katastru Dětřichova stál v polovině 19. stol. ještě jeden hamr. Podle toho se dodnes
nazývá celé údolí „Hamrgrunď1. Byl postaven u hlavní silnice na Rejvíz, na konci Dětři¬
chova vpravo přes potok (je tam železný most). V první polovině 20. století tam ještě stál
vodní mlýn a pila.
Mineralogie železných rud na historickém ložisku „Gliick auf“ u Seče
V severní části vrbenské skupiny pokračují historicky významné dobývky v pruhu, kte¬
ré směřují SV - JZ, jenž začínají u někdejší osady Javorná dolem „Ulrichbrůcke", pokračují
dolem „Knappensteinzeche“ a „Zechenberg“ na Rejvízu v prostoru kóty Bleskovec (resp.
Práskač) a končí dolem „Glúck auf“ nad Čížkovým dolem. Lokalita je součástí zmíněného
pruhu. Leží zhruba 750 m ssz. od západního okraje Rejvízu; mezi Rejvízem a Jeseníkem
bylo v minulosti těženo několik drobných akumulací magnetitových rud. Historické lo¬
žisko „Glúck auf“, leží v blízkosti kóty Kužel (dříve Luxkoppe) v katastrálním území Seč.
V terénu dosud patrné stopy po těžbě rud nebo prospekci (převážně malé ploché haldičky
a mělké jamky) zde tvoří nesouvislý pruh, jenž začíná asi 50 m Z od vrcholu Kužele a po¬
kračuje v délce zhruba 200 m západním směrem. V západní části pruhu je úklonná jáma,
zatopená vodou. V materiálu deponovaném na relativně velké haldě v blízkosti této jámy
jsou přítomny hlavně amfibolity různých typů a amfibol-biotitické ruly (jde o horniny
dříve vyčleňovaného jesenického amfibolitového masivu). Charakteristiku amfibolitů
s.l. z prostoru ložiska „Glúck auf“ lze najít již v pracích Ploskonky (1953, 1954). Detailní
hodnocení petrografických poměrů v širším okolí lokality obsahuje studie Novotného
a Stekla (1961). Nově se petrografickými a mineralogickými poměry na ložisku „Glúck
auf“ zabývá Zimák (2000).
Ve výše uvedených horninách sice bývají přítomny vtroušeniny magnetitu, avšak rela¬
tivně bohaté magnetitové zrudnění je vázáno na dosud nezmíněné a v haldovém materiálu
méně zastoupené horninové typy: a) příměsemi bohaté mramory, které tvoří jen několik
cm mocné polohy v amfibol-biotitických rulách s epidotem, b) nestejnorodé horniny texturně odpovídající stromatitům, v nichž se střídají různé typy polykomponentních pásků
o mocnosti obvykle 2 až 20 mm.
Amfibol-biotické ruly s epidotem jsou šedočerné horniny s již makroskopicky nápad¬
nými černými zrny i sloupečky amfibolu s obtížně rozlišitelnými šupinkami biotitu. Často
jsou v nich přítomny šedé až šedozelené pásky s vysokým obsahem karbonátu a epidotu. Magnetit tvoří max. 0,2 mm velká lypantomorfní individua (oktaedy), roztroušená
v hornině, případně seskupená do šmouh nebo i nesouvislých pásků.Množství magnetitu
v hornině dosahuje až cca 15 obj. %. V okolí karbonátových pásků bývá hojně přítomen
kalcit v podobě xenomorfních zrn a jejich drobných agregátů.
Karbonátem bohaté pásky v amfibol-biotických rulách s epidotem svým charakterem
odpovídají příměsmi bohatým mramorům. Jsou tvořeny relativně velkými zrny kalcitu
(až 1 cm). Ve variabilním množství je v nich přítomen křemen, oligoklas An27 epidot, biotit s mírnou s mírnou převahou Mg nad Fe a amfibol s relativně vysokým obsahem Mg.
Nepatrnou měrou se na složení těchto pásku podílí K-živec, ojedinělý je chlorid. Podstat¬
nou složkou některých karbonátem bohatých pásků je magnetit, jehož zrna jsou výrazně
větších rozměrů než v okolních amfibol-biotitických rulách.
Stromatity s magnetitovým zrudněním lze rozlišit do tři hlavních typů pásků. První
typ složením a stavbou odpovídá biotitické až amfibol-biotitické rule s epidotem, druhý
typ pásku odpovídá amfibolické rule s epidotem s šedočernou barvou, kde bývá přítomen
magnetit v podobě vtroušenin, jejich mocnost zřídka přesahuje 1 cm. Třetí typ pásků je
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tvořen hlavně epidotem, kalcitem, křemenem a plagioklasem(Au20 31). Nápadnou součás¬
tí těchto pásků bývají vtroušeniny magnetitu a lokálně i pyritu. V haldovém materiálu
byl nalezen magnetitem nejbohatší typ zrudnění pocházející patrně z křemenné čočky
s malým podílem epidotu, živce a amfibolu, jejichž mocnost byla minimálně 5 - 6 cm
s vysokým obsahem magnetitu, jehož zrna se koncentrují do až 2 cm mocného pásku,
probíhající podél okraje křemenné čočky. Právě tento typ mineralizace byl v minulosti
patrně předmětem zájmu těžařů.
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3. VÝZNAMNÁ SPOLEČENSKÁ ZAŘÍZENÍ
3/1 Obecní správa - radnice
Historie správy, seznam starostů do 2. světové války, poměry po r. 1945, přehled
předsedů MNV, MěstNV a starostů v letech 1946 - 2004, rozpočet města, budova
radnice, smíšený okresní úřad ve Zlatých Horách
Historie správy
Správa obce od počátku historie Zlatých Hor spadala pod již upevněnou, stabilizovanou
správu vratislavského biskupa, která se ve 12. až 15. stol. střídala se správou opavských
knížat. Obě správy, ač rozdílného zaměření, se vůči občanům města projevovaly skoro
stejně. Biskup nejdříve vykonával svou moc prostřednictvím kaplanů a farářů, kteří měli
v malých osadách i funkci světských správců, ba ve Zlatých Horách i hormistrů. Teprve se
zvětšením města biskup ponechal duchovní správu kaplanům a farářům a určoval šoltyse,
který se staral o světský běh obce a mnohdy vykonával trestní právo. Pokud město patřilo
světským opavským knížatům, tito usazovali na Edelštejně svého správce, který zároveň
vládl městu jako rychtář - fojt. Právě kníže nebo biskup dávali městu pravidla, tzv. statuta.
Už ve 14. stol. byla v čele města s fojtem i městská rada, která na biskupovi nebo knížeti
získávala stále rozhodnější vliv na správu městských záležitostí. Zlatohorskému fojtovi
a šoltysovi patřilo hrdelní právo i pro okolní vesnice. Jak šoltéství, tak rychtářství bylo
dědičné.
V 15. stol. se město těšilo rozsáhlé samosprávě. Avšak
kníže nebo biskup měli právo městskou správu nejen
odsouhlasit, ale i jmenovat v ní svého zástupce - obyčej¬
ně starostu, který hájil jejich majetnická práva. Pro měs¬
ta specializovaná na těžbu drahých kovů platilo zvláštní
horní právo, vydávané podle známějších středisek těžby
kovů, Jáchymova nebo Zlatého Stoku v Rychlebských
horách.
Se zvyšováním životní úrovně v 16. stol., s organi¬
zováním různých řemeslnických cechů, rozšiřováním
zemědělských statků, se měšťané chtěli více podílet i na
vedení města. Koncem 15. stol. městská rada poprvé
zvolila ze svého středu zástupce starosty. Převážně však
i on zastupoval zájmy knížete nebo biskupa. Zvolení
radní bývali jen poslušnými sloužícími starosty. Zprvu
jich
bylo jen malé množství (tři nebo čtyři), ale se zvět¬
F. K. Nentwig
šováním města se volilo stále více radních.
V 17. a 18. století však ještě funkce starosty jako správce města nebyla placená. Jeden
z nejznámějších starostů - Johann Georg Nentwig (starostoval 14 let) byl především císař¬
ským výbérčím cla a poštmistrem. Taktéž jeho potomek Franz Karl Nentwig (starostoval
od 1703-1713) pracoval na poště.
Do tereziánských reforem můžeme říci, že městské správy ve svobodných městech
a jejich hospodářské úřady podřízené vrchnosti vedly v první instanci správu politickou,
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policejní, finanční i soudní. Úředníky obecních úřadů dosazovala vrchnost a vykonávala
nad nimi dozor.
V duchu osvícenské ideologie Marie Terezie směřovaly její reformy k upevnění habs¬
burského soustátí v centralizovaný stát. Po válkách s Pruskem a ztrátě Slezska si císařský
dvůr uvědomil, že podmínkou celistvosti monarchie je vytvoření spolehlivého aparátu,
který se odpoutá od závislosti na feudálních vrchnostech. V roce 1749 byly vytvořeny
centrální úřady, v roce 1751 zavedeno krajské zřízení, které řídilo obecní rady měst a ves¬
nic. Krajští okresní i obecní úředníci však byli spíše dosazováni než voleni a jejich plat
zajišťoval stát. Byla provedena reforma soudnictví. Rychtáři pozbyli soudní moci a jejich
úlohu převzali školení a státem zkoušení soudci.
Po zrušení poddanství v r. 1848 se politická samospráva města osvobodila od vlivu
knížat, biskupů, rychtářů a šoltysů a dostala se zcela pod vliv měšťanů. Jejím nadřízeným
orgánem se stalo okresní hejtmanství a zemská vláda v Opavě. Teprve na základě nového

„Ani rasa, ani kasa"

Kodex, podepsaný Marií Terezií, poprvé stanovil, že spravedlnost je stejná pro lidi různých národností,
vyznání a majetků

volebního řádu, který byl vydán r. 1850, se poprvé určilo tříleté volební období. Ve Zla¬
tých Horách byl zvolen starosta, 3 radní a 10 členů obecního výboru, kteří se zúčastňovali
plenárních zasedání nejméně čtyřikrát do roka. Starostu musely nadále schvalovat státní
(krajské) úřady. Rada zpočátku zasedala podle potřeby, později jednou měsíčně. Do za¬
stupitelstva a rady města směli volit a být voleni jen občané žijící ve městě, kteří finančně
přispívali (v podobě daně) do hospodaření města. Ženy a chudí volit nemohli. V roce 1849
byly založeny politické okresy. V r. 1850 byla oddělena soudní moc od politické správy.
Starosta města už dostával plat ve výší 250 zlatých ročně a 6 metrů palivového dříví. Prv¬
ní radní dostával 60 zlatých a 4 metry dřeva, druhý radní a třetí radní jen po 4 zlatých.
Městský písař (vykonával funkci soudce) měl roční plat 200 zlatých a 4 metry dřeva, obec¬
ní sluha 140 zlatých a účetní 300 zlatých. Funkce v obecních výborech a komisích byly
čestné, bez nároku na odměnu. Z výše stanovených odměn možno usuzovat na důležitost
jednotlivých funkcí u městského úřadu. Počet členů obecního výboru se postupem doby
měnil a zvyšoval. V r. 1852 bylo v obecním výboru 14 členů, v roce 1857 - 15 členů kromě
starosty a 3 radních. V r. 1885 poprvé dochází v městském úřadě k ustavení komisí, a to
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finanční se 3 členy, právní se 3 členy, technické, zemědělské a hospodářské s 5 členy a lesní
komise se 3 členy. Členové komisí byli voleni a podávali svá dobrozdání městské radě.
Komise pak byly voleny pravidelně ve tříletém intervalu.
Roku 1909 byl vydán první služební řád pro zaměstnance města a městské správy a slu¬
žeb, včetně městského četnictva. Úřední doba denně trvala od 8-12 a od 14-18 hodin.
Během 1. svět. války podstatné změny v práci městské rady nenastaly. Navíc musela
rada řešit různé mimořádné problémy, jako bylo např. ubytování vojska, jeho zásobování,
sběr válečných surovin, domobranu a další akce.
Do městského zastupitelstva bylo zvoleno 2. 10.1923 deset zastupitelů. Starostou se stal
Alois Kunz; 1. místostarosta Vinzenz Brauner- farář, 2. místostarosta Karl Stefan - země¬
dělec. Městští radní: Vinzenz Richter - poštmistr, Johann Beyer - obchodník, Johann Radwanski - obchodník, Julius Gepert - majitel realit, Josef Můller - strojník, Adam Spielfogel
- tkadlec a Franz Pohl. V městském úřadě pracovalo jen 7 placených úředníků včetně tři
policistů a obecního sluhy.
Rada města se vyznamenala při oslavách 700 let založení Zlatých Hor. V lednu 1924
radnice zadala práci na dějinách města tehdejšímu studentu historie na Karlově univerzitě
Josefu Pfitznerovi. Byla to práce minimálně na dva roky, ale nakonec se podařilo za pou¬
hého půl roku sepsat dějiny města do r. 1742, které ještě v roce oslav vyšly. Starostou měs¬
ta v té době byl Alios Kunz. Výbor pro oslavy měl 42 členů. K tomuto účelu byly určené
komise: finanční, umělecko - historická, tisková, zemědělská, průmyslová, živnostenská,
výzdobná, vítací a ubytovací, které odvedly pečlivou práci. Oproti předpokladu byly cel¬
kové finanční náklady větší a dosáhly 453 188 Kč, ale i příjmy byly větší (458 456,33 Kč),
takže vznikl nepředpokládaný zisk 5 267,067 Kč.
Seznam starostů do 2. světové války
Členové rady i zastupitelstva se při volbách měnili často, starostové však, jak vysvítá
z následujícího přehledu, většinou zůstávali v úřadě až do konce svého života. Od 1470 do
r. 1945 jich bylo celkem 48:
Laurencius Melczer
Matias Schónwálder
Merten Schmelzer
Christoff Schindell
Valten Schuster
Merin Boblig
Georg Sampach
Marin Lange
Georg Boblig
znovu Marin Lange
Andreas Thanheiser
znovu Georg Boblig
Hans Umblauf
Hans Sopher
Tobiáš Goldschmied
znovu Hans Umblauf
Johann Zottmantel
Joh. Georg Nentwig

1470
1505 -1513
1513
1514
1520
1530-1539
1540
1560
1585-1586
1587-1588
1588-1593
1593
1595
1600
1623
1624
1630
1632-1645

Christoph Diettel
Michael Nentwig
Josef Grúnweber
Hans Beyer
Andr. Bernard Dittel
Georg Franz Haam
Franz Karl Nentwig
Ignaz Franz Dittel
Leop. Josef Polke
Johann Georg Vietz
Franz Ignaz Bolcko
Franz Karl Heyssig
Josef Wohlfahrt
Ignaz Josef Stefan
Heinrich Birner
Ferd. Josef Scháfer
Johann Georg Aulich
Josef Geyer

1645-1654
1649
1654-1684
1669
1684-1691
1691-1703
1703-1716
1716-1721
1721-1730
1730-1759
1748
1754
1757
1759-1762
1762
1765
1765-1798
1798-1813
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Franz Trampusch
Josef Laurenta
Josef Vielhauer
Franz Kirsch
Johann Metzner
Heinrich Lamla

1813-1821
1821-1834
1834-1838
1838-1857
1858-1869
1869-1889

Josef Pohl
Heinrich Graber
Josef Kóniger
Alois Kunz
P. Vinzenz Brauner
Robert Hoffmann

1889-1904
1904-1912
1912-1919
1919-1927
1927-1938
1938-1945

Nej zasloužilejší předváleční starostové:
Johann Zottmantel starostoval jen dva roky. Byl řezníkem a má na boční stěně kostela
mramorovou desku (viz kapitola hřbitov). Jeho manželka byla po jeho smrti 6. října 1651
upálena jako královna čarodějnic.
Johann Georg Nentwig starostoval 14 let, byl to císařský výběrčí cla a poštmistr. Mi¬
chael Nentwig starostoval 5 let. Franz Karl Nentwig s přídomkem von Eichenfeld byl
povýšen do rytířského stavu. Starostoval 13 let. Díky této rodině se postavila Stará pošta,
dnes muzeum.
Johann Georg Aulich starostoval 33 let. Založil chudobinec. Za jeho starostování
v roce 1766 navštívil Zlaté Hory císař Josef II.
Dvacet let jako starosta pracoval také Franz Kirsch. Starosta Johann Metzner byl za
zásluhy o rozvoj města dekorován Zlatým záslužným křížem s korunou. Postavil cestu na
Petrovice. Zemřel 2. 7. 1870.
Nejvýznamnějším ze zlatohorských starostů byl Heinrich Lamla, který měl nevšední
zásluhy o rozvoj a úpravu města. Funkci vykonával 30 let. Měl velké pochopení pro rozvoj
průmyslu, rozšířil školu na pětitřídní, a to zvýšením budovy čp. 16 o jedno patro, pod¬
pořil založení městské spořitelny, stanovil hřbitovní poplatky, vypracoval nový tržní řád,
vybojoval stavbu železnice. Jeho úspěchu si všiml i okresní hejtman v Jeseníku a r. 1885
podal návrh na jeho vyznamenání za dlouholetou a příkladnou práci pro město. Lamla
získal 1000 zlatých pro městský chudobinec umístěný v čp. 360, 300 zlatých jako příspě¬
vek pro nemocnici a založil nadaci 500 zlatých na chudinský fond. Zemřel 24. ledna 1889,
město opanoval všeobecný smutek a bylo vyzdobeno smutečními prapory a městská rada
uspořádala pompézní pohřební obřady za účasti obyvatel města i okolí. Když v r. 1900
zemřela jeho manželka, odkázala městu 1200 zlatých pro klášter sester řádu Karla Boromejského ve Zlatých Horách. Z části peněz byla založena Lamlova nadace na podporu
chudých studentů.
V jeho šlépějích šel nový starosta Josef Pohl, který seděl na starostenském křesle 5 let.
Prosadil rozšíření vodovodu a plynu, dal vydláždit chodníky a komunikace, prosazoval
zavedení plynového osvětlení ulic apod. Velkou zásluhu měl na prosazení stavby želez¬
nice z Mikulovic do Zlatých Hor. Když v roce 1904 dlouholetý starosta Pohl zemřel, jeho
majetek, odhadovaný na 100 tisíc korun, byl odkázán městu na vybudování veřejného
vodovodu a kanalizace. Dále odkázal ochrannému spolku 2000 K, vdovám po padlých
1000 K, spolku paní a dívek 2000 K a hasičskému sboru 1000 K. Nástupem nového století
bylo provedeno sčítání obyvatel, domů, zvířectva a včelstev. Ve městě stálo 591 domů,
v nichž žilo 4596 obyvatel. Pomalu se rozmáhal turistický ruch. Známé Schweinburgovo
sanatorium lákalo množství lidi z dalekého okolí i z Německa. Městská rada schválila po¬
stavení městských jatek.
Za starostování Heinricha Grabera - hoteliéra (Dělnický dům) se postavila plynárna,
opravila radnice a vybudoval vodovod. Zemřel 23. srpna 1912.
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Starosta Alois Kunz instaloval pamětní desku pro Elizabeth Vitzovou na průčelí jejího
rodného domu. V letech 1925-1935 byl poslancem parlamentu. Zemřel 11. června 1950
ve Zlatých Horách.
Jedním z nejvýznamnějších starostů byl Vinzenz Brauner (viz kapitola Významné
osobnosti). Jako starosta působil dvanáct let. Byl děkanem kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Dopisoval si i s Masarykem. Byl také dlouhou dobu předsedou Německého vzdě¬
lávacího spolku (DTV) a nesouhlasil, aby se tento spolek politizoval. Nacisté ho zatkli
a poslali do exilu, kde zemřel. Je pochován na hřbitově ve Zlatých Horách.
Po připojení Zlatých Hor k říši fungovala ve městě německá správa prostřednictvím
landrátu, který prakticky navazoval na prvorepublikový okresní úřad. O zajištění souladu
mezi obecní radou a nacistickou stranou pečoval zmocněnec NSDAP. Od 22. října 1938
byl komisařem - zmocněncem JUDr. Brodkorb. Od r. 1939 byl ve správě města nastolen
tzv. vůdcovský princip. Ze zákona byl místnímu organizačnímu vedoucímu NSDAP Franzi Straufovi přiznán podstatný vliv na správu obce, aby bylo zajištěno působení obecní
správy v intencích nacistické strany. Ten také měl nad městem skutečnou vládu. Po r. 1945
byla mimořádným lidovým soudem „odměněna1' 20letým žalářem na Mírově.
V letech 1939-1945 starostoval Robert Hoffmann, 1. náměstkem byl Dr. Bruno Brod¬
korb, 2. náměstkem Franz Schmatelka, sekretářem Hans Stephan. Na radnici pracovalo 36
zaměstnanců.

Poměry po 2. světové válce
Po ukončení druhé světové války dostala státní správa a samospráva, na podkladě de¬
kretů prezidenta republiky z 4. prosince 1944 a Košického vládního programu, podobu
národních výborů - místních (městských), okresních a krajských.
Po osvobození Zlatých Hor se k ruskému veliteli přihlásil jistý Alois Poteschil, který byl
na Ukrajině německou správou nasazen jako komisař-správce statku. Ještě před přícho¬
dem Rudé armády se vrátil do Zlatých Hor, kde dříve bydlel. Jelikož ovládal ruský jazyk,
byl neinformovaným velitelem ruských jednotek ve městě ustanoven starostou - komisa¬
řem. Vládl obci neomezeně, naštěstí krátce.
Už v květnu 1945 se ustanovil první prozatímní národní výbor, jehož předsedou se stal
Čech přes válku usedlý ve Zlatých Horách, rolník František Jareš. Místopředsedou se stal
továrník, bývalý SAmann Rudolf Friedl, který najednou tvrdil, že je částečně židovského
původu a antifašista. I ostatní členové výboru byli Němci. Neomezeným pánem však byl
ještě komisař Alois Poteschil. Rovněž byla utvořena milice a jejím velitelem se stal Němec
s českým jménem Sliveczka - majitel pily.
Česká správa v červenci 1945 převzala řízení města do svých rukou zřízením funkce
osídlovacího referenta, kterou vykonával inspektor finanční stráže Eduard Smítal. Okres¬
ní správní komisí v Jeseníku byli pro Zlaté Hory určeni jako komisaři zástupci tehdejších
politických stran: štábní strážmistr Evžen Záhumenský za KSČ, Karel Beran za národní
socialisty, Josef Štefák za soc. demokraty a Eduard Smítal za stranu lidovou.
8. září 1945 se konala první schůze Místní správní komise (MSK). 24. 9. téhož roku
došlo k ustanovení jejích odborů. Evžen Záhumenský dostal odbor správní, finanční a pro
personální záležitosti, Eduard Smítal - zásobování, zemědělství a stavební, Karel Beran
- bytový, osídlovací a školský. Předsedou správní komise se stal Evžen Záhumenský, mís¬
topředsedou Karel Beran. Komisaři 9. října sloužili státní slib do rukou předsedy Okres-

III-229

ní správní komise v Jeseníku. Už v zápise ze čtvrté schůze této správní komise konané
5. 11. 1945 můžeme číst:
„1. Pan Heitmar má nedojivou krávu, kterou by chtěl vyměnit za dojivou. Pan referent
Smítal navrhl krávu od četníků, nebylo však rozhodnuto, zdali se to uskuteční...
2. Byl podán návrh zabavit nějakou drůbež na vánoce... “
Na další schůzi konané dne 13. 11. 1945:
„5. Zemědělský referent pan Smítal podal návrh na rozdělení chovných krav, které četníci
zabavili a jsou v jejich držení...
6. Dále pan Smítal žádal, aby bubnování bylo prováděno také česky. Bylo usneseno, že
nově přijatý zřízenec musí se naučiti bubnovat, aby přání českého obyvatelstva mohlo býti
vyhověno. “
13. listopadu odstoupil Karel Beran a jeho místo zaujal Rudolf Volák. Na téže schůzi byl
přijat nový komisař J. Grygárek, který vedl živnostenský referát.
Po prvních poválečných volbách, které se konaly 30. 6. 1946, se ustavující schůze prv¬
ního zlatohorského národního výboru sešla 18. srpna. Na schůzi byli přítomní Antonín
Hruška, Ludmila Valentová, Jindřich Vybíral, Jaroslav Hloch, Evžen Záhumenský, Josef
Štefek, Metoděj Hradil, Antonín Kalista, Rudolf Kuba, Ferdinand Prášek, František Fajks,
Jan Gerich, Leopold Strupek, Václav Vávra, Josef Vyroubal, Jaroslav Máčal, Vlastimil Voj¬
tíšek, Antonín Závada, Josef Stejskal, Rudolf Plaček, Teodor Valach, Miroslav Holas, Petr
Dlapa, Jan Tomaštík, Josef Januška, Bohumil Dudek, Viliam Bauer, Sklář František, Fran¬
tišek Přidal a ing. August Bártík. První MNV ve Zlatých Horách měl 30 členů, předsedou
se stal Evžen Záhumenský, místopředsedy: Jaroslav Hloch a Josef Štefek. Tajemníkem se
stal František Pospíšil. V desetičlenné radě byly politické strany zastoupeny takto: KSČ
5 osob, lidová strana 1, soc. demokracie 2 a národně socialistická 2 členy.
Častým změnám podléhaly komise MNV, jejichž práce střídáním členů velmi trpěla.
Jablkem sváru byla otázka přidělování konfiskátů. Jednalo se o ní 3. října 1947 na dlouho¬
trvající schůzi. Hlavním oponentem byl představitel národně socialistické strany v MNV
ing. Bártík, který dokázal přesvědčit ostatní členy NV, aby hlasovali proti milionářské
dani. Bylo zřejmé, že názory a mínění okresních a krajských výborů této strany se odrážel
i v názorech členů národních výborů.
Tento MNV zůstal beze změn do 19. února 1948. Ten den na popud vyšších orgánů
odstoupil z funkce Evžen Záhumenský a vznikla potřeba zvolit nového předsedu. Byli
navrženi dva kandidáti: Jindřich Rejthar za národní socialisty a Jindřich Vybíral za KSČ.
Ze 30 přítomných hlasovalo 15 členů pro jednoho a 15 pro druhého. Vzniklá rovnost
hlasů měla být řešena losem. KSČ ovšem ostře nesouhlasila, chtěla mít předsedu MNV za
každou cenu, a proto opustila volební místnost a tím volby zhatila.
Do další schůze MNV, která se konala v hotelu Praděd 29. února 1948, nebyli pozváni
národní socialisté a lidovci. Na schůzi, kterou zahájil předseda akčního výboru NF Karel
Neuman, hlasovalo jen 15 členů KSČ a 5 členů sociální demokracie. Předsedou MNV se
stal člen KSČ Metoděj Hradil, 1. tajemníkem A. Závada a 2. tajemníkem J. Venclík. Aby
se vyřešily předchozí rozepře v Národní frontě, strana národně socialistická byla z vedení
obce zcela vyloučena a byl navržen nový MNV. Za KSČ 15 členů: M. Hradil, J. Vybíral,
V. Sedláčková, J. Máčal, P. Dlapa, A. Kalista, J. Januška, A. Rozumný, J. Tomaštík, L. Stru¬
pek, V. Švidrnoch, M. Holas, V. Vávra a S. Vítek; za sociální demokraty 5 členů: A. Zá¬
vada, A. Hruška, J. Hajtmar, J. Stejskal a Z. Fukala; za akční výbor NF zbytek: K. Molad,
A. Kunovjanek, V. Mikeš, J. Cenclík, R. Kuba a Z. Kolář.
Metoděj Hradil byl delší dobu nemocen, a proto skončil předsedování 16. 9. 1949.
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Od července do září 1949 nemocného předsedu MNV zastupoval Josef Venclík.
Od 19. 9. 1949 se stal předsedou Miroslav Holas, místopředsedou V. Rupa a tajemní¬
kem se stal František Pospíšil.
Rada města v těch letech dávala doporučení na vzetí osob do vazby (na dva roky do
tábora nucených prací byl dne 10. 11. 1949 doporučen dříve člen MNV Josef Mališka
a 8. 5.1950 byli doporučeni na vzetí do vazby Lad. Potěšil /dříve Poteschil/ a Rud. Volák),
vydávala osvědčení způsobilosti občanů, schvalovala příděl německého konfiskovaného
majetku, rozdělovala zemědělské kontingenty, rozhodovala o přídělu půdy a nemovitého
majetku, dávala různé posudky na své domovské občany.
K podstatné změně v řízení obce došlo 25. května 1950 na ustavující schůzi reorganizo¬
vaného MNV, kdy byl zvolen předsedou Miroslav Holas, prvním místopředsedou Bohu¬
mil Dudek a druhým Jan Tomaštík.
Nový národní výbor měl třicet členů a úkoly byly přidělovány jednotlivým referentům.
Podle zákona č. 14/50 Sb. byl zvolen tajemníkem obce Antonín Obendrauf. V roce 1953
se stal tajemníkem MNV František Pospíšil, předsedou akčního výboru Jan Kána. MNV
měl potíže s prací některých svých členů a musel řešit nepřeberné množství problému
nejen v zemědělství.
Posudek na následující straně - seznam alkoholiků poslal MNV na Okresní národní
výbor do Jeseníku:
Padesátá léta se vyznačovala tzv. celkovou socializací. Práci MNV řídila KSČ, která
ovládala všechny složky Národní fronty.
27. 5. 1957 se na ustavující schůzi MNV stal předsedou čtvrtého MNV Vladimír Švidrnoch, 1. náměstkem F. Herzán a 2. náměstkem V. Rupa. Do rady byli zvoleni Bohumil
Dudek, Václav Motl, Miloslav Palička, Alois Kadlubek, Vladimír Hlaváček a Josef Vyroubal. Bylo už nemyslitelné, aby předsedou MNV byl člen jiné než komunistické strany.
V radě byli: Bohumil Dudek, Václav Motl, Miloslav Palička, Alois Kadlubek, Vladimír
Hlaváček a Josef Vyroubal.
Na veřejném zasedání MNV dne 11. února 1960 byli občané seznámeni s novou územ¬
ní reorganizací. Zlaté Hory byly připojeny k okresu Bruntál. 29. 3. 1960 byla ke Zlatým
Horám přiřazena dosud samostatná obec Údolí (Horní a Dolní Údolí). Posledním před¬
sedou MNV v Dolním Údolí byl Josef Jakubík. 13. 2. 1964 byly k městu připojeny dosud
samostatné obce Ondřejovice (poslední předseda MNV Karel Schop) a Rejvíz (poslední
předseda MNV Jaroslav Sekený).
Po volbách byl 23. červnu 1960 zvolen pátý MNV. Předsedou se stal Vladimír Rupa, ta¬
jemníkem František Lukáš. V radě byli J. Vyroubal, Fr. Kvapil, Miroslav Piterka, Fr. Bašti,
Ludvík Hruška, J. Koudela, R. Hvížďová, R. Zondláková a VI. Zlatník.
Nesrovnalosti ve vedení MNV nastaly v r. 1962. V zápise městského výboru KSČ ze
dne 10.1. 1962 je uvedeno:
„MV- KSČ ve své schůzi zodpovědně projednal klady a nedostatky s. Rupy a jelikož tento
žil i se svou rodinou delší dobu na Slovensku a na jeho vlastní žádost, by s. Rupa byl ochoten
se vrátit na Slovensko, kde i v té době pracoval a má k tomuto lidu vztah. Soudruh VI. Rupa
je sečtělý a stále se ve svém volném čase (pokud je má) vzdělává jak politicky tak i odborně."
Po neshodách mezi tajemníkem a předsedou MNV se v září 1963 se stal tajemníkem
MNV Antonín Hruška, který převzal funkci po Františku Lukášovi.
V r. 1964 byl zvolen šestý národní výbor. František Lukáš byl zvolen předsedou
MNV. Jeho náměstkem se stal K. Schopf z Ondřejovic a tajemníkem Ant. Hruška.
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Okresní národní výbor,
referát pro vnitřní viol
Jeseník.

30.6.1953

Seznam alkoholiků.
Hlásíme Vám osoby dle Vašeho dožádání, které se oddávají nad¬
měrnému požívání alkoholu:
Makovec František,nar.1910,kameník,8PK Zlaté Hory,Zlaté Hory čp.148
■gmrslík František,nar.1913,pošt.zřía.,0s.pošta Jeseník,Zl.Hory 38
dospívá Josef, udržbář,1909,Kr.vodohosp.el. Šumperk,Zlaté Hory 397
Bonk štěían, 1935, dělník,Jes.- pily, 21até Hory, Zlaté Hory, 519
Kopeoký Josef,nar.1903, saoost. rolník,Zlaté Hory,Podlesí 533
Mádr Jaroslav,nar.1933, kameník, 8PK Zlaté Hory, Blaté Hory 6p,148
Ulhula Lumír,nar.1937. str.sám. Velamos Zlaté Hory,Zlaté Hory ?p.439
Halabalík František, nar.1933,Střed,mor.plyn.Zlaté Hory,Zl.Hory 45
Kicko Juraj, nar.l93?,ČMRP Kutná Hory,závod Zl.Hory,Zl.Hory 148
Křetinský Frantiiek,nar.1903,dělník, Jes.-pily Zl,Hory,Zl.Hory 394
Kánkký Vádlav, nar. 1906, dělník, Jes.plly Zl.Hory, Zlaté Hory 597
Sadlek Ondřej, nar. 130é, samoat.rokník, Zlaté Hory, čp.31Je
Strupek Leopold,nar.1900,řeknik v JZD, Zlaté Hory, čp.403
Vasovioz Josef, nar.1910, samost.povozník,Zl.Hory, čp. 1 - R
Konečný Miloslav, nar.1936, rolník v JZD, Zlaté Hory, čp. 347
Barták Klement, nar.1911, dělník, Jes.plly Zl.Hory, Zl.Hory čp.30
Oeriyoh František, nar.1931, pilník,Kovošrot Ostrava, Zl.Hory 574
Tománek František, nar.1918, úředník, 8PK Písečná,Zl.Hory 395
Kftvrátil Josef, nar,1935, dělník, VBBamos, Zlaté Hory čp.393
lynšt František,nar.1933, dělník, Vllamos Zl.Bory, Zl.Hory 609 •
Aihula Radim, nar. 1930, dělník, Velamos Zl.Hory, Zl.Hory čp.360'
íJvížela Josef,nar.1909, prao.min.výkupu Jeseník, Zl.Hory, čp,669
Forman Josef, nar.1918, řidič v 8D0 Zl.Hory, Zlaté Hory 54B
Kotásek Richard, nar.1913, dělník,SPK Zl.Hory, Zl.Hory 313
Janiš 8tani8lav,nar.1934, dělník, SPK Zl.Hory, Zl.Hory 175
Roubíček Jaroslav, nar.1916, úředník SPK Píledáá, Zl.Hory 647
Kříž Jaroslav, nar.1894, důohodoe. Zlaté Hory, čp.338
Kos ta Pavel, nar. 1903, dělník, Zlaté Hory, čp.515
Bubela Lorenc, nar.1938, samost. rolník, Zl.Hory, Skřiv.čp.18
Brfclla Vasil,nar.1934, saoost. rolník, Zl.Hory , 8křiv,15
Bátek Břetiélav, nar.1931, rolník v JZD, Zlaté Hory čp.153
Sáš Ludvík, naT.1931, řidič u Jes.-pil Zlaté Hory, Zl.Hory 543
Bednařík Vladimír, nar.1913, lesní děl. Jes.les.prům.,Zl,Hory 478
Oep Vít;' fiar. 1911, &1RP Zl.Hory. horník, Zlaté Hory 609
Řezníček Antonín, nar.1933, Číšník, BKP, Zlaté Hory 157
Orálek Reinhold, nar.1913, ved.hotelu 8KP, Zlaté Hory 50
Večeřa Ladislav, nar,191lý t.č.nemooen-be* zamést, Zl.Hory 337
Štohl Jindřioh, nar.1898, důchodce,Zlaté Hory, 6p.3L3
Panák Richard; 1916, rolník samoet, Zl.Hory R 38
8eidi Hynek, ntr. 1903, v JZD, Zlaté Hory čp.38
p*fld,adA i™,.

V radě pracovali: Miroslav Palička, Josef Koudela, Václav Dudek, Miroslav Piterka, Fran¬
tišek Kvapil, Jaroslav Máčal, Zdeněk Seibrt, Josef Setinek a Miroslav Kvonný.
Rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě se Zlaté Hory roku 1965 staly
opět městem. MNV dostal nový název Městský národní výbor (MěstNV).
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K zajišťování služeb na základě usnesení rady MěstNV ze dne 29. 3. 1965 byly zrušeny
bytové komunální služby a byly zřízeny Domovní správy.
Po volbách v roce 1971 se 16. 12. na ustavující schůzi stal znovu předsedou František
Lukáš, místopředsedou František Kvapil a tajemníkem Milan Mašek. V radě města byli
Jos. Langášek, Fr. Kuzník, Fr. Gablas, Rostislav Navrátil, Mil. Piterka a Růž. Šebková.
V říjnu 1973 byl František Lukáš ze zdravotních důvodů uvolněn z funkce a převzal
řízení Drobných provozoven města Zlatých Hor.
Na mimoň zasedání 4. října 1973 se stal předsedou František Chlopčík, místopředse¬
dou zůstal František Kvapil, tajemníkem Milan Mašek, ale rada se neměnila.
V roce 1974 proběhly rozsáhlé oslavy 750 let Zlatých Hor.
Pro oslavy byla ustavena hlavní komise oslav za předsednictví Františka Kuzníka
a tajemnice - učitelky Drahomíry Koníčkové. V úzké spolupráci s tajemníkem MěstNV
Milanem Maškem komise vypracovala hlavní plán oslav, včetně finančního rozpočtu.
Zajistila organizaci reprezentačního plesu, dodávku sousoší „Zrození z revoluce", necha¬
la vyrobit hlubotiskový plakát, pamětní medaile, zařídila vydání almanachu „Zlaté Hory
včera a dnes", objednala Státní soubor písní a tanců, provedla slavnostní předání medailí,
nutnou úpravu místních komunikací, instalaci poutačů, vlajkovou výzdobu, úpravu fasád
některých budov na náměstí aj.
Národnímu výboru vypomáhalo od šedesátého roku do poloviny osmdesátých let
v každé čtvrti nebo osadě 9 občanských výborů. OV se jakoby ne zcela volily, spíše ur¬
čovaly. Předsedou 1. občanského výboru byl J. Otevřel, 2. Jiří Piterka, 3. Jaroslav Fiala,
4. ing. B. Otevřel. 7. Josef Hromjak za Ondřejovice, 8. Josef Jakubík st. za Údolí, 9. Zdena
Fáberová za Rejvíz.
Tyto výbory měly přenášet požadavky občanů na MěstNV, zpracovávat posudky svých
obyvatel pro potřeby soudu, škol, SNB a jiných organizací, chránit životní prostředí, or¬
ganizovat akce „Z" a shánět stavební materiál k tomu potřebný, zasahovat do zásobování
obcí a části města. V druhé polovině osmdesátých let se na občanské výbory zapomnělo
a většina jejich činnosti se vykonávala jen symbolicky.
Po volbách v r. 1976 se znovu stal předsedou MěstNV F. Chlopčík, tajemníkem Ant.
Hruška, místopředsedkyni Eva Tomášková. Do rady zasedli Ant. Trusík, Pavel Vodák,
Věra Tišnovská, Vlád. Zlatník, Fr. Kvapil a ing. Vlád. Kořínek.
31. 3.1980 byl na vlastní žádost ze „zdravotních důvodů" odvolán František Chlopčík
a od 1. dubna 1980 se stal předsedou MěstNV ing. Zdeněk Kořínek.
Po volbách v roce 1981 znovu na místo předsedy MěstNV zasedl ing. Zdeněk Koří¬
nek. Eva Tomášková se stala místopředsedkyní, Vladimír Zlatník tajemníkem. V radě byli
Pavel Vodák, Zdeněk Šindler, Zdeněk Grecman, Věra Tišnovská, Antonín Trusík, Josef
Šebesta, Rudolf Galle a ing.Vladimír Zbožínek.
Když v květnu 1985 zemřel ředitel Geologického průzkumu Josef Prejda, bylo
ing. Zdeňku Kořínkovi nabídnuto místo ředitele závodu GP. Od 25. 5. 1985 přijal funkci
předsedy MěstNV Vladimír Zlatník.
Poslední volby před tzv. „sametovou revolucí" byly konány 23. a 24. května 1986. Před¬
sedou byl potvrzen VI. Zlatník, rada pracovala ve složení: Vladimír Zlatník, Eva Tomáš¬
ková, Václav Gotthard, Zdeněk Kořínek, Libor Hlaváč, Antonín Trusík, Věra Tišnovská,
Alfréd Benda, Rudolf Šichor, Ladislav Kožušský, Lothar Losse. Bylo také zvoleno 12 komi¬
sí pro různé činnosti města, ve kterých bylo zastoupeno přes 90 zlatohorských občanů.
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V nových politických poměrech u tzv. „kulatého stolu", se v lednu, únoru i březnu 1990
shromažďovaly všechny politické strany a navrhovaly akční změny ve vedení MěstNV.
Dne 22. března se sešlo 6 členů KSČ, 4 členové ČSS, 4 členové lidové strany, 4 členové
Strany zelených a 22 členů OF a nestraníků. Toto plénum zvolilo radu se dvěma členy
KSČ, jedním členem ČSS, jedním členem lidové strany, jedním členem Strany zelených
a šesti členy OF a nestraníků. Tímto toto plénum prozatímně převzalo moc ve městě.
Dvaadvacáté zasedání MěstNV ve Zlatých Horách muselo 27. března 1990 odvolat předse¬
du MěstNV Vladimíra Zlatníka a všechny staré členy zastupitelstva. Dle ústavního zákona
č. 14. byli zvoleni noví zastupitelé: Břetislav Kuliha, ing. Norbert Buchta, MUDr. Ondra
Bartošová, ing. Michal Vacek, Marta Hořelicová, Ladislav Soukup, Vladimír Začal, Ivan
Lukáš, Dušan Steinbrener, Petr Rozbroj, ing. Vladimír Macek, ing. Pavel Still, Alena Luke¬
šová a ing. VI. Schejbal.
Prvním skutečně zvoleným poválečným starostou města se stal kandidát OF Jaroslav Prou¬
dil. Místostarostou se stal ing. Vladimír Mach. Členy rady se stali: Jan Hříbek, Vladimír Za¬
čal, Břetislav Kuliha a Alena Lukešová. V zastupitelstvu byly strany zastoupeny takto. Strana
zelených 4 osoby, strana lidová 3 osoby, ČSSD 3 osoby a OF 5 osob.
V r. 1990 zanikly místní (i městské), okresní a krajské národní výbory. Obnova samo¬
správných obcí a okresních úřadů jako prvních instancí státní správy byla návratem k sys¬
tému předtím fungujícím dlouhé roky.
Název MěstNV se změnil na Městský úřad, název předsedy MěstNV se změnil na sta¬
rostu.
24. listopadu 1990 proběhly volby do městského zastupitelstva. Byl zrušen Městský
národní výbor Zlaté Hory a vytvořen Městský úřad Zlaté Hory v čele se starostou a měst¬
ským zastupitelstvem, které se stalo nejvyšším orgánem samosprávy města.
Dne 29. 11. 1990 byl jednadvaceti zastupiteli zvolen starostou městského úřadu Jaro¬
slav Proudil, místostarostou se stal Ladislav Kožuský, tajemníky ing. Vladimír Mach do
1.12.1991 a Miloslav Romsy do května 1994.
Rada se skládala z členů: ing. Radek Doubravský, Vladislav Začal, Petr Rozbroj,
ing. Zd. Kořínek, ing. Cihelka, Věra Tišnovská. První zasedání této rady a zastupitelstva
bylo 13. 12. 1990. Zasedalo v něm mimo předchozích osmi členů rady i další členové za¬
stupitelstva: Milena Černatovičová, Miloslav Tomaštík, ing. Pavel Pánek, ing. Pavel Štill,
ing. Vladimír Zbožínek, RNDr. Pavel Hanzl, ing. August Bitara, Karel Nestarec, Miroslav
Tkadlec, ing. František Kalenda, Jiřina Zapletalová, ing. Vladimír Mach, Miroslava Pišlová.
Po volbách konaných 18. a 19. listopadu 1994 byl zvolen starostou Vladimír Začal, mís¬
tostarostou se stal Miloslav Tomaštík, tajemníkem Marie Grygarová.
Také další volby konané 13. a 14. listopadu 1998 určily starostou Vladimíra Začala,
místostarostou ing. Milana Ráče, tajemníkem zůstala Marie Grygarová a na poslední část
vol. období od 1.5. 2001 nastoupil na místo tajemníka Miloslav Tomaštík.
Po volbách 1. a 2. 11. 2002 byl 11. listopadu zvolen starostou ing. Milan Rác, mís¬
tostarostou Lumír Vrkoslav, tajemníkem do června 2003 zůstal Miloslav Tomaštík, pak
Šárka Tomaštíková. Rada se skládala ze starosty, místostarosty, ing Vladimíra Zbožínka,
Stanislava Setly a Petra Hefky.
Za nezávislé byli zvoleni do zastupitelstva: ing. Milan Rác, MUDr. Josef Jakubík, Petr
Hefka, MUDr. Antonín Kořenek. Za koalici Křesťanské a demokratické unie -Českoslo¬
venské strany lidové byli zvoleni: bývalý starosta Vladimír Začal, Vojtěch Močka ml. a Jana
Zapletalová. Za ČSSD: Bohumil Pastyřík a Gabriel Markovič. Za KSČM: Vladimír Zlatník
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a Vladimír Zbožínek (ze zdravotních důvodů odstoupil 17. 5. 2004. Místo něj nastoupil
náhradník Václav Gotthard). Za ODS kandidovali nestraníci a nezávislí, kteří získali dvě
místa v zastupitelstvu: Stanislav Staněk a Lumír Vrkoslav.
K 1. 1. 2003 se zřídily samosprávné kraje, zanikly okresní úřady a jejich pravomoci pře¬
šly na pověřené obce. Tento systém státní správy je zcela novým neprověřeným prvkem.
Přehled předsedů MNV, MěstNV a starostů v letech 1946 - 2004
Po 2. světové válce, v květnu 1945 se prvním předsedou prozatímního NV stal český
rolník František Jareš. Prvního komisaře - správce města Aloise Poteschila ustanovil veli¬
tel ruských vojsk.
V červnu téhož roku přišli první čeští občané a z nich byli určeni komisaři: Evžen Záhumenský, Karel Beran, Josef Štefák a Eduard Smítal. Od r. 1946 se stal komisařem i Fran¬
tišek Kvapil.
Názvy funkce: od 7. 6. 1945 předseda MSK, od 30. 6. 1946 předseda MNV, od roku
1965 předseda MěstNV, od r. 1990 starosta města:
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

7. 6. 1945 v čele Místní správní komise byl
30. 6. 1946 do 18. 2.1948 (l.MNV)
19. 2. 1948 do 18. 9. 1949
19. 9. 1950 do 26. 5. 1957
27. 5. 1957 do 22. 6. 1960
23. 6. 1960 do 26. 6. 1964
27. 6.1964 do 3. 10.1973 (od r. 1965 MěstNV)
4. 10. 1973 do 30. 3. 1980
31. 3. 1980 do 24. 5.1985
25. 5. 1985 do 26. 3. 1990
27. 3. 1990 do 29. 11. 1994 (Městský úřad)
30. 11. 1994 do 10. 11.2002
11. 11.2002

Evžen Záhumenský
Evžen Záhumenský
Metoděj Hradil
Miloslav Holas
Vladimír Švidrnoch
Vladimír Rupa
František Lukáš
František Chlopčík
ing.Zdeněk Kořínek
Vladimír Zlatník
Jaroslav Proudil
Vladimír Začal
ing. Milan Rác

Velice mnoho práce odvedl první zlatohorský předseda MNV štábní strážmistr SNB
Evžen Záhumenský (*16. 2. 1911). Jezdíval po městě na grošovaném koni a v uniformě.
Je jisté, že nebral příliš ohled na občany, obzvláště, když měli německou národnost. „Byl
obhroublých mravů,“ jak se zmiňuje farní kronika, a někdy násilník, ale doba nebyla ni¬
jak jednoduchá, potřebovala energické a rychlé rozhodování a to Záhumenský dovedl.
Jako předseda MNV se moc nestaral o finanční hospodaření a po několika finančních
kontrolách krajských orgánů musel odstoupit. Metoděj Hradil (*2. 7. 1911) nebyl jako
představitel města výraznou osobností, a ke spoluobčanům nebyl nijak příjemný. Svou
stranickou angažovaností lidí odpuzoval. Miroslav Holas (*10. 9. 1909) byl původním
povoláním švec, funkci předsedy vykonával osm let a má velké zásluhy na socializaci měs¬
ta i okolních vesnic. Vladimír Švidrnoch (*22. 8. 1921). V Ostravě byl Němci nasazen na
nucené práce v dolech. Když v roce 1945 přišel do Zlatých Hor, nastoupil místo úřední¬
ka plynárny a stal se členem KSČ. V roce 1949 se vrátil do Ostravy, pracoval v dole. Do
Zlatých Hor přišel zpět v roce 1953 a znovu nastoupil místo v plynárně. V r. 1957 vstou¬
pil znovu do KSČ, ze které byl vyloučen pro neplacení příspěvků. Po odchodu předsedy
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MNV Miloslava Holase byl 27. 5. 1957 zvolen do čela MNV. Po skončení předsednického
mandátu pracoval na MNV jako hospodář a hlavní účetní. V letech 1961 - 1962 byl ve¬
doucím večerní stranické školy a vykonával i ostatní stranické funkce včetně předsedy. 26.
července 1972 tragicky zahynul na služební cestě při dopravní nehodě. Vladimír Rupa
(*22. 8. 1911, t 30. 6 .1983) se narodil ve Fryštábu, okres Holešov. Členem KSČ byl od
r.1945. Do Zlatých Hor přišel v listopadu 1945 a pracoval na poště jako vedoucí. V roce
1954 vykonával funkci tajemníka MNV, pak náměstka a od voleb 1960 předsedu MNV.
František Lukáš se narodil 18.3.1926 v Rudicích, zemřel 18.8.1985 ve Zlatých Horách.
Vyučil se malířem a natěračem. Členem KSČ od r. 1953. Ve Zlatých Horách nastoupil do
funkce ředitele Velamosu a pracoval ve stranických funkcích jako školitel a aktivista. V ro¬
ce 1962 převzal funkci předsedy MNV a v této funkci vytrval nejdéle ze všech pováleč¬
ných předsedů MNV. Měl jisté a sebevědomé vystupování a jako předseda MNV si získal
autoritu u občanů. Byl dlouholetým poslancem ONV František Čhlopčík se narodil 4. 3.
1925 v Ostravici, okres Frýdek Místek. V Přerově se vyučil stolařem. V letech 1941 - 1943
pracoval v Německu. V srpnu 1951 přijel do Zlatých Hor, v září vstoupil do KSČ. Nejdříve
pracoval jako brigádník ve Státní traktorové stanici (STS) a pak se stal jejím vedoucím.
Od r. 1961 pracoval v závodě Rudných dolů jako strojník těžního stroje. Po zvolení do
funkce předsedy prosazoval „normalizaci11 společnosti. Odvolán byl ze „zdravotních
důvodů" a nastoupil na funkci správce Drobných provozoven. Za jeho předsednictví se
postavilo zdravotní středisko, mateřská školka na Nádražní ulici a opravil se vodovodní
řad. Ing. Zdeněk Kořínek (*5. 5. 1940 t 21. 9. 1999). Byl prvním vysokoškolsky vzděla¬
ným poválečným předsedou MěstNV. Zavedl systém v řízení MěstNV. Občany města byl
hodnocen jako velmi dobrý organizátor a předseda, který dbal o blaho města. Především
dal do pořádku vodovodní řady, které mívaly ztráty vody až 60%. Při jednání s občany byl
sice strohý, ale ne arogantní a bylo vidět, že hájí práva města. Vladimír Zlatník se narodil
9. 7. 1945 v Uherském Hradišti. Vyučil se opravářem zemědělských strojů v Přerově. Za
jeho předsednictví se budovala smuteční síň, zboural se Dělnický dům, opravovala kana¬
lizace a postavily paneláky za restaurací Na Zámečku. Přes dvacet pět let pracoval v růz¬
ných funkcích na NV a městském úřadě. Jaroslav Proudil se narodil v Ostravě 26.1.1940,
pracoval ve zlatohorském závodě Geologického průzkumu jako geolog. Za jeho podpory
byl v květnu 1995 otevřen hraniční přechod s Polskem a vybudováno Zlaté jezero. Zavedl
tradici Zlatých dnů ve Zlatých Horách. Vladimír Začal (*13. 6. 1957). Za jeho starosto¬
vání se v roce 1995 se opravila rozhledna na Biskupské kupě a muzeum. Po povodních
v roce 1997, které naštěstí nezpůsobily mnoho škod, byly ve městě v následujícím roce
asfaltováním opraveny silnice. Zavedlo se autobusové spojení přes sídliště, vybudoval se
Domov důchodců na „okálech". Byla provedena projektová dokumentace pro přebudová¬
ní nové kotelny na štěpky pro sídliště. Ing. Milan Rác (*15. 7. 1963). Vystudoval Vysokou
školu báňskou v Ostravě. Za jeho starostování byla dána do provozu nová moderní eko¬
logická kotelna vytápěná dřevním odpadem, který nahradil hnědé uhlí. Kotelna vykazuje
jen zlomky přípustných hodnot škodlivin a k tomu je schopna vyrobit za den elektřinu
v hodnotě pět tisíc korun. Kotelna vytápí 505 bytů, školu s osmi pavilony, dům s pečova¬
telskou službou a je připravena vytápět i další objekty.
Od r. 1948 měli v MNV ne nevýznamnou funkci tajemníci. Byli dosazování komunis¬
tickou stranou a dbali o stranický a ideologický přístup vedení MNV nebo MěstNV ve
městě. Prvními tajemníky byli Antonín Obendrauf a A. Závada, pak J. Venclík, ale vel¬
mi dlouhá léta tuto funkci zastával František Pospíšil, Antonín Hruška a Milan Mašek.
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Tajemníkem MNV byl také Vladimír Rupa, František Lukáš, Vladimír Zlatník, Václav
Gotthard aj.
Tajemníci po roce 1990 mají za úkol organizovat hospodářskou činnost městského úřa¬
du. Byli jimi: ing. Vladimír Mach od listopadu 1990 do listopadu 1991, Miloslav Romsy
do května 1994, Marie Grygarová do dubna 2001, Miloslav Tomaštík do června 2003
a Šárka Tomaštíková od července 2003.
V obecní správě po dobu působení MNV, MěstNV a městského úřadu pracovalo hodně
volených zastupitelů a úředníků. Přes čtyřicet let v obecní správě pracoval František Kva¬
pil - zahradník, přes dvacet pět let Vladimír Zlatník, Miloslav Palička a Marta Hořelicová,
přes patnáct let Vladimír Švidrnoch, Miloslav Piterka, Jiří Tománek, Ludmila Klímová,
Věra Tišnovská, Vladimír Zbožínek, delší než jedno volební období pracovali: J. Tomaštík
a M. Tomaštík, Josef Vyroubal, Fr. Gablas, Eva Tomášková, Irena Rozbrojová, Eva Nárovcová, Antonín Trusík, Stanislav Setla, Václav Gothard, Pavel Vodák, Ladislav Kožuský,
Vojtěch Močka ml., Jana Zapletalová, Bohumil Pastyřík aj. Bylo by slušné jim za jejich
práci poděkovat.
Rozpočet města
Je pochopitelné, že lidé zvolení do MNV Zlatých Hor těsně po 2. světové válce neměli
dostatek zkušeností s vedením města. Vytvářely se zcela nové politické poměry, ani hospo¬
dářská pravidla nebyla jasná a k rozhodování bylo třeba spíše odvahy než znalosti. Proto
v zápise o přezkoušení celkového vyúčtování MNV za 1945/46 a 1947/48 můžeme číst:

Zápis
Věc: přezkoušení celkového vyúčtování za rok 1945/46... a za rok 1947/48.
Výsledek revize:
Celkové vyúčtování za rok 1946 bylo sice sepsáno a předloženo, ale neodpovídá sku¬
tečnosti. Jelikož na MNV nebyly nalezeny doklady a zápisy o hospodaření s movitými
konfiskáty, byly nuceni revizní úředníci po těchto dokladech pátrati. Bylo zjištěno, že
celkové vyúčtování bylo vypracováno podle výtahu z kont č. 226 a 26 u městské spo¬
řitelny. Aby se daly zjistiti a ověřiti položky vykázané v C.V., pátrali úředníci na SNB,
kde se nachází všechny seznamy o předaných movitých konfiskátech a cennostech. Na
MNV tyto doklady byly nalezeny zčásti. Po dalším pátrání byly předloženy 3 skladištní
knihy, 2 sešity a 6 útržkových bloků. První zápis o prodeji mov. konf. jest datován 14. 9.
1945 a poslední č. 182 dnem 10.5.1946. Bloky jsou psány velmi nečitelně, bez data,
takže není možno rozlišiti příjmy za roky 1945/46 a další. Zápisy v pokladních knihách
jsou neúplné a spousta konfiskátů není pravděpodobně oceněna ani přihlášena.
Zajišťování konfiskátů se provádělo jak při jednotlivých tak při hromadných odsu¬
nech. Veškeré konfiskované svršky byly převáženy do skladišť v domech č.p. 41a 94.
Z domu č. 41 byly pak převezeny zbytky do domu č. 22. Na cennosti byly orgány SNB
vyhotovovány zvláštní seznamy. Tyto přebírali ve skladu Záhumenský, Štefek, Róslerová, Pospíšil a Vítková - provdaná Poláčková. Ostatní svršky přebíral správce skladiště
Vávra, po něm Josef Štefek, Vojtíšek, Šimůnek a Minář Josef.
...celkové příjmy ze skladu za r. 1945/46 pokud mohly být zjištěny (do května 1946,
další záznamy do konce r. 1946 a dále nalezeny nebyly), činí.207 716, 50 Kčs.
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...ač podle MNV podaného C.V. jsou výdaje stejně vysoké jako příjmy, podle kon¬
trolou dodatečně zjištěných výdajů je celková částka - 80 367,10 Kčs, jako dluh MNV
za rok 1945/5-46. Celkové vyúčtování za rok 1947 a další roky nedalo se vyhotoviti,
poněvadž se nadají zjistiti tržby za jednotlivé roky. Zápisy v peněžním deníku jsou
zapisovány dodatečně a bez dokladu...
Ve spořitelně a záložně SAZ ve Zlatých Horách /Cukmantl/ jest k 10. 9. 1949 na
kontě saldo 9 719,80 Kčs.
Jelikož revizní komise zjistila rozdíly v peněžním deníku, ve skladištních knihách
a dokladech, které z větší části chybí, navrhuje, aby případem zabývalo se pátrací od¬
dělení.
Ve Zlatých Horách dne 10. září 1949.
Za NV podpis: Pospíšil, Benran.
Za OÚ a FNO obl. úřadovnu v Olomouci: J. Sova, R.Bubliková.
Ani těsně po 2. světové válce, ani od počátku socialismu však rozpočet města nebyl
zcela důležitý. Všechno bylo státní, stát rozhodoval o všem, dával peníze na vše.
V roce 1951 je v Protokolu o schůzích pléna MNV za roky 1948-1953 o rozpočtu po¬
znamenáno: „Rozpočet města je složen z příjmů jen ve výši 600 000 Kčs a z výdajů 2 200
000 Kčs. Schodek uhradí stát. “
Malý rozpočet éry socialismu je trochu zavádějící v tom, že ne všechny peněžní trans¬
akce město provádělo jako dnes. Financování školství, zdravotnictví, dopravy, služeb aj.
nebyly v režii města, ale okresu, kraje a státu, a tudíž se nedá se způsobem organizace
městského rozpočtu po roce 1990 ani srovnávat. Od sedmdesátých let se také prováděly
akce tzv. „sdružených prostředku*, kdy závody působící ve městě byly nuceny dávat ku
prospěchu a na rozvoj města určité množství financí ze svého ročního rozpočtu. Ve Zla¬
tých Horách, nebýt Rudných dolů a Geologického průzkumu, nedalo by se postavit ani
autobusové nádraží, základní škola, mateřské školy, vodovod, dobudovat sídliště a mnoho
jiných staveb. Byla to podivná doba s nejasnou lokalizací peněžních prostředků.
Od roku 1990 se poměry zlepšily v tom, že se jasnost finančních toků zviditelnila. Žád¬
ná akciovka, žádný podnikatel ani soukromý občan se nemusí zajímat, kde město vezme
peníze na své investice, zaplacení úředníků, provoz budov, vytápění sídliště, financování
školy, odpadového hospodářství aj. Po nejasných zákonech v prvních letech po sametové
revoluci se novely zákonů přizpůsobují logickému hospodaření města.
Příkladem takového hospodaření je rok 2003, kdy rozpočet poprvé v historii Zlatých
Hor překročil magickou hranici 100 miliónů Kč.
Oproti minulým letům je rozpočet města věcí zcela veřejnou. V městském zpravodaji
z února 2003 je článek „Slovo starosty** věnován rozpočtu města k tomuto roku:
„Návrh rozpočtu byl projednán v Radě města a ve finančním výboru Zastupitelstva města
a byl předložen ke schválení na zasedání Zastupitelstva města dne 17. února 2003:
Rozpočet na rok 2003 byl postaven na vyrovnaných příjmech a výdajích o celkovém obje¬
mu 122 miliónů, 255 tisíc korun českých.
Příjmy byly v roce 2003 tvořeny:
- dotace státu
46,638 mil. Kč.
(V tom je zahrnuto m.j. dotace na žáka školy -0,577 mil. Kč, dotace na lůžka v domově
důchodců - 2, 177 mil. Kč, dotace na výkon st. správy - 1,561 mil. Kč, dotace na soc. dávky
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- 16,000 mil. Kč, dotace na centrální vytápění 20,361 mil. Kč a na výstavbu bytů 4,600 mil.
Kč.).
- daňové příjmy
24,802 mil. Kč
- poplatky
4,332 mil. Kč
(správní, za uložení odpadů, za kom. odpad, za rekr. pobyt, za hrací automaty aj.).
- Dalšími příjmy
19,022 mil. Kč
(z bytového hospodářství, z pronájmu pozemků a nemovitostí aj.).
- financováním
27,461 mil. Kč
(zůstatky účtu z roku 2002 a z fondu rozvoje bydlení, půjčky ze státního fondu životní¬
ho prostředí a ze stavebního spoření aj.).
Celkem příjmy:
122, 255 mil. Kč
Výdaje byly členěny do několika oblastí:
- místní hospodářství
2,439 mil. Kč
(vodní, odpadové, lesní).
- zařízení města
1,492 mil. Kč
(muzeum, knihovna, Naučná stezka Rejvíz, Hornický skanzen Ondřejovice, kulturní
a sportovní akce).
- správa
12,572 mil. Kč
(městský úřad, zastupitelé, SPOZ).
- příspěvkové organizace
7,359 mil. Kč
(základní škola, mateřské školy, domov důchodců).
- hasičský sbor
0,645 mil. Kč
- správa domovního fondu
14,100 mil. Kč
- údržba majetku města
4,033 mil. Kč
(komunikace, osvětlení, pohřebnictví, údržba veř. prostranství, opravy majetku).
-investice
58,123 mil. Kč
(studie, projekty, centrální vytápění, 18 byt. jednotek, rekonstrukce byt. fondu).
- ostatní výdaje
4,896 mil. Kč
( m.j. splátky úvěrů, pojištění, příděly do fondů)
- dotace neziskovým organizacím
0,400 mil. Kč
- sociální dávky
16,196 mil. Kč
Celkem výdaje:
122,255 mil. Kč
Rozpočet byl navržen tak, aby byly zdárně ukončeny a uvedeny do provozu největší inves¬
tice (obzvláště dům s pečovatelskou službou), aby byly zpracovány studie a projekty dalších
investičních záměrů, aby byla zajištěná údržba a čistota veřejných prostranství a v nepo¬
slední řadě chod Městského úřadu, mateřských a základní školy, městského muzea, domova
důchodců, knihovny, jednotky dobrovolných hasičů a nebyla opomenutá kultura, sport a ne¬
ziskové organizace. “

Přehled o rozpočtech města
MNV Zlaté Hory měl v roce 1947 rozpočet 1 809 809,40 starých československých ko¬
run. V roce 1953 byla provedena měna v poměru 1 : 5; tedy v porovnání s novou měnou
byl rozpočet
v roce 1947
361 961.- Kč.
v roce 1956
1 253 200.- Kč.
v roce 1974
6 312 000.- Kč.
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v roce
v roce
v roce
v roce
v roce

1979
1980
1987
2003
2004

7 512 000.-Kč.
8 369 800.- Kč.
10 051 200.- Kč.
122 255 000.- Kč.
81 990 000.- Kč.

Do výdajů města jsou započítávány i platy úředníků městského úřadu, povinné odvody
z mezd a náklady na provoz radnice. Nelze přehlédnut, že se stále zvyšuje stav městských
úředníků.
V roce 1925 za starosty Aloise Kunze pracovali na radnici jen 3 městem placení úřed¬
níci, 4 městští policisté a obecní sluha. Jmenovitě to byli: Julius Kinne - důchodní, Johan
Stefan - tajemník, Karl Gellich - kancelista, Josef Grundey - náčelník policie, Philipp Gritner, Johann Vogl, Josef Schupp - policisté a obecní sluha Josef Langenikl. Samotný Alois
Kunz - kožišník neměl z funkce žádný příjem.
Podle seznamu z 15. prosince 1947 bylo na MNV 8 úředníků plus jeden důchodce,
Platy úředníků byly: tajemník František Pospíšil 3 191 Kčs staré měny (5:1, tj. 638 Kčs
nové měny) obecní pokladník Jaroslav Koryčan 3 216 Kčs, vedoucí stavebního oddělení
Karel Beneš 3 813 Kčs, úřednice Ludmila Chalcarová 2 379 Kčs, účetní Blanka Kallistová 2 493 Kčs, účetní Gertruda Poláčková 2 809 Kčs, zásobovací referent Jitka Seidlová
2 403 Kčs, obecní hospodář Jan Drobílek 2 575 Kčs, zemědělský referent - penzista Franti¬
šek Valenta, měsíční odměna 1 000 Kčs. Předsedu MNV platil ONV. Plat předsedy MNV
není uveden. Město platilo také 5 zaměstnanců: městského zřízence Františka Hefku
2 894 Kčs, hajného Julia Finstrleho 2 573 Kčs, ponocného Josefa Kubu 2 448 Kčs a dva
cestáře. Tehdy město mělo v majetku 236 ha lesa, 114 ha polí a luk, městskou vodárnu,
městské koupaliště, městský hřbitov, městské pískoviště a městskou cihelnu (v klidu).
V městských lesích bylo zaměstnáno pět lesních dělníků. Všechny tyto platy byly ve staré
měně, čili průměrný plat v nové měně by byl od 450 do 600 Kčs.
O dvacet pět let později v roce 1972 se počet úředníků zvedl na deset osob, platy se
zvedly na průměr kolem 2500 Kčs.
V letech 1985 - 1990 MěstNV platil 12 úředníků: místopředsedkyně Eva Tomášková
(4000 Kčs), tajemník Václav Gotthard (4200 Kčs). Na správním odboru 4 osoby: Ludmila
Klímová - vedoucí, Marta Hořelicová, Herta Pavelková, Marie Charvátová - úřednice. Na
finančním odboru 3 osoby: vedoucí Marie Kvapilová a úřednice Alena Nová a Helena Fedáková. Na odboru výstavby 3 osoby: vedoucím JUDr. Ladislav Job, úřednice Elena Markovičová a ing. Miroslava Rubiová. Předsedu Vladimíra Zlatníka (4450 Kčs) platil okres.
Drobnou údržbu a úklid prováděl Bohuslav Ježek. Celkem na MNV pracovalo 14 osob.
Vedoucí odboru v průměru brali 3700KČS, prostí úředníci dostávali plat kolem 3 300 Kčs.
V r. 1991 bylo ještě 12 placených úředníků a dva městští policisté, v r. 1992 se jejich
počet včetně starosty a místostarosty rozšířil na 17 + 3 policisty, v r. 1993 na 18 + 4 poli¬
cisty, v r. 1995 na 23+2 policisty, v r. 1996 na 25 (byla městská policie zrušena), v r. 1997
na 27 úředníků.
V roce 2004 je na městské správě 27 úředníků (včetně starosty a místostarosty) a 9
zaměstnanců. Předpokládá se že v roce 2004 připadne pod městskou správu i povinnost
zaměstnávat další osoby, které budou vykonávat obecně prospěšné práce.
V roce 2004 na městském úřadě pracuje: v odboru tajemníka je tajemnici Šárka Tomaštíková a má 6 podřízených: J. Miková, J. Ivanová, S. Zálešáková, J. Procházková, J. Čanko a H. Klapuchová. V odboru sociálních věcí je vedoucí Jarmila Helienková, na úseku
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sociální péče Zlaté Hory L. Sotiropulosová, P. Seitlerová, A Zondláková, R. Tichopádová
a na úseku sociální péče pro Mikulovice M. Fridrichová. V odboru organizačních věcí je
vedoucí Marta Hořelicová a podřízená L. Stejskalová a L. Kulihová. Irena Rozbrojová vede
odbor výstavby a životního prostředí a má 4 podřízené D. Tomaštíkovou, B. Dlabačovou,
J. Paulovou a L. Chadzielefteriadisovou. Ve finančním odboru je vedoucím Jiří Bohm,
účetní E. Nárovcová a R. Drgáčová, fakturantky L. Zarambukasová a A. Horáková. Ve
správě domovního fondu za vedení ing. Adély Belešové pracují J. Hannigová, Š. Bártová,
R. Finsterle a V. Trulejová. Pro městská kulturní zařízení je vedoucím odboru Marcel
Šos, jeho podřízená v muzeu G. Kotasová a v knihovně J. Ivanová. Radnice má k dispozici
40 stálých telefonních linek a několik mobilních telefonů.
Radnice na svůj provoz a platy úředníků a zaměstnanců (mimo starosty a místostarosty) spotřebuje v roce 2004 z rozpočtu města, který činí 81 990 000 Kč, skoro 18 milionů
Kč.

Budova radnice
Radnice (čp. 80) mnohokrát vyhořela (viz kapitola Spolky - hasiči), jako by požáry
přitahovala. Bohužel, s budovou často vyhořel i archiv a mnoho písemností, které mohly
dostatečně prokázat historii Zlatých Hor.
Tím pádem budovu radnice nemůžeme spojovat s žádným přesným datem jejího vzni¬
ku. Spíše se radnice po požárech přestavovala, přebudovávala, dostavovala a rozšiřovala.
Dne 9. 11.1821 shořela naposledy - pošesté.
Původní dům byl postaven na místě staršího objektu z přelomu 15. a 16. století, při
němž stávala věž - hláska. Současná podoba městská radnice pochází zřejmě z doby po
požáru centra města v roce 1821, kdy byla přebudována a podstatně zvýšena. Dvoupatro¬
vý řadový dům na hloubkově orientované parcele se čtyřmi okenními osami vrcholí asy¬
metrickou mansardovou střechou. Fasáda členěna v parteru omítkovou pásovou bosáží,
kordonovou a korunní římsou, završena trojúhelníkovým štítem s ciferníkem hodin v ose
tympanonu. Pod horními okny jsou ve vpadlých polích zavěšeny štukové čabraky s kla¬
sicistně vrapovanými pásy. Vchod v přízemí umístěn asymetricky, zaklenut půlkruhově
s klenákem, vedle něj tři rovněž půlkruhově zaklenutá okna se zdůrazněným klenákem.
Pravoúhlá okna prvního patra mají segmentově tvarované nadokenní římsy, ve druhém
patře parapety a krátké úseky nadokenních říms. Mezi prostředními okny druhého patra
umístěn malovaný městský znak. Fasáda vrcholí profilovanou korunní římsou s rizalitově
na dvou konzolách vysazeným středem, tvořícím podnož nízké věže prostupující trojúhelný štít nad římsou. Uvnitř navazuje na postranní chodbu, zaklenutou plackovými klenba¬
mi na půloválných pasech, zalamované schodiště, jehož mezipodesty a ramena jsou opět
překlenuta plackovými klenbami na stlačených pasech. V patře při schodišti zachována
raně barokní valená klenba s pětibokými výsečemi, ostatní prostory plochostropé.
Za starosty Josefa Laurenta byla radnice v r. 1822 znovu vybudována pravděpodobně
arch. Antonínem Englischem do neurčitého slohu napůl barokního napůl klasicistního, se
snahou dát jí reprezentativní ráz. Je však stísněná v řadě mezi dalšími měšťanskými domy,
a tudíž se částečně ztrácí v jejich stínu.
Znak radnice byl vymalován malířem Templerem v r. 1821. V roce 1855 za starosty Lamly byl obnoven malířem Neugebauerem z Javorníku. V polovině 19. stol. budova dostala
renesanční fasádu.
V září 1909 byla přední strana radnice obnovena stavitelem Zelenkou z Jeseníku. Na
zadní straně městského znaku, při této příležitosti nově namalovaného, je nápis: „Radnice
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je ze předu renovovaná a městský znak nově vymalován malířem Karlem Knoblichem v září
1909 za starostování Heinricha Grabera.“
Po r. 1945 nebyla budova nijak opravovaná, prováděla se jen běžná údržba. V roce 1964
se provedla oprava vchodu a chodeb, upravila se obřadní síň a zavedlo ústřední topení.
V budově MěstNV došlo v roce 1969 k opravám a ke změnám kanceláří a umístění pra¬
covníků. Veškeré chodby byly opatřeny mramorovou dlažbou. V zadní části přízemí se
vybudovala nová malá zasedací síň.
Od r. 1971 do r. 1973 OSP Bruntál generálně opravil budovu vedle radnice č. 81 a tím
si MěstNV rozšířil kancelářské prostory. V budově byly vybudovány dvě zasedací síně,
archiv a sociální zařízení. Poslední vnější i vnitřní úpravy byly prováděny v letech 19921994. Fasáda tak dostala klasicistní podobu.

Smíšený okresní úřad ve Zlatých Horách
Vznik krajů a zánik okresů nejsou ničím novým, vlastně se jen stále opakuje stejný
postup, nanášejí stejné argumenty, dělají stejné chyby, jako před desítkami let, jen ve změ¬
něných společensko-politických mezích doby.
Po revolučním roce 1848 se zanikajícím feudalismem bylo potřeba přeorganizovat
administrativu rakouské monarchie. Na základě císařského nařízení byly založeny v roce
1849 politické okresy jako nejnižší administrativní celky státní správy. V záležitosti justič¬
ní správy byl každý politický okres rozdělen na několik soudních okresů. V obvodu Jese¬
níku (Frývaldova) byly zřízeny 4 soudní okresy: Jeseník, Javorník, Vidnava a Zlaté Hory.
Došlo k reorganizaci politické, soudní a finanční správy a byly vytvořeny smíšené okresní
úřady, v nichž byla správa politická a soudní sloučena. Tato organizace se však, především
zásluhou politických a bezpečnostních opatření tzv. Bachova absolutismu, dlouho neudr¬
žela.
Výnosem slezské zemské vlády v Opavě ze dne 14.3.1855 vznikl smíšený okresní úřad
i ve Zlatých Horách.
Spravovaná oblast SOÚ Zlaté Hory nebyla nijak rozsáhlá a tvořilo ji jen 9 obcí: Zlaté
Hory s místní části Rožmitál a Skřivánkov, Dolní Údolí, Horní Údolí, Heřmanovice, Ondřejovice a Rejvíz. Celková rozloha okresu činila 12 935 ha a měla 9 069 obyvatel. To bylo
německé a bylo závislé převážně na zemědělské produkci.
V čele SOÚ byl přednosta, který ovšem nebyl oprávněn k výkonu soudcovského povo¬
lání, to vykonával jeden z adjunktů. První přednosta ve Zlatých Horách Filip Kaufmann
nastoupil do úřadu 16. 3. 1855. SOÚ sídlil v nájemních místnostech budovy č. 7 a 8 (dnes
proluka na náměstí) náležejících komornímu ředitelství vratislavského biskupství v Javor¬
níku.
Ve Státním okresním archivu v Jeseníku se zachovaly presidiální spisy (tj. důvěrné pí¬
semnosti okresního hejtmana) zlatohorského smíšeného okresního úřadu z let 1855 až
1868. Bohužel nám oznamují různá nepodstatná sdělení, ze kterých se jen výjimečně
dovídáme o poměrech v bývalém okrese. Můžeme se dočíst o sledování tajných agentů
a politicky nespolehlivých osob, o rozšiřování zakázané literatury, o různých pátráních,
o pohybu na hranicích aj., např.:
„3.7. 1857 byl návrh OÚ na zřízení továrny na tabákové výrobky a doutníky ve Zlatých
Horách odmítnut ministerstvem financí. “
„Na výzvu ZVS (Zemská vláda Slezska) č. 812 ze dne 30.4.1859 zasílá OÚ trestní ozná¬
mení na kočího Antonína Heidera z Rejvízu, který se dopustil urážky císaře. “
„16. 5. 1859 byla podána žaloba v trestní věci poštmistra Richtera.“
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„OÚ sděluje ZVS spisem č. 1581 ze dne 9.7.1859, ze Antonín Heider - kočí z Rejvízu, byl
pro urážku jeho veličenstva odsouzen k těžkému žaláři v trvání 4 měsíců zostřeného půstem.
Heidera je nutno zapsati do seznamu osob politicky kompromitovaných

Biskupský dům - bývalá pošta, policejní expozitura, lesní správa. Zbouráno v r. 1983

„ZVS upozorňuje oběžníkem č. 67, že se vyskytla rakouská mince „čtvrtzlatka", na které
bylo uměleckou rukou znetvořeno zločineckým způsobem poprsí vladaře. Nařizuje se, aby
takové mince byly odebrány z oběhu. “
„Oběžníkem č. 14 bylo pátráno po padělateli peněz Ludwigu Nagym.“
Trochu zajímavější je podávání zpráv z období války v roce 1866.
„OÚ ve Zlatých Horách hlásí 18. 8. 1866 Zemské vládě Slezska v Opavě pohyby vojsk. Do
Zlatých Hor přišlo 220 mužů a 4 koně.“
„22. 8. 1866 OÚ sděluje ZVS výši vzniklých škod vpádem pruských vojsk. Prušáci zabavili
množství potravin, kuřiva, paliva atd... “
„Hlášení OÚ ve Zlatých Horách, podle něhož byly Zlaté Hory zabrány pruským vojskem již
22.6. v 6 hodin 30 minut. Vojsko hraběte Páljfyho se stáhlo ze Zlatých Hor do vnitrozemí. Berní
úřad s pokladnou a se zřízencem Sneiderem musel utéci do Mnichova u Vrbna. “
„Císař František Josef I. se zříká titulu Král Lombardie a Benátek.“
„OÚ oznamuje Zemské vládě Slezska v Opavě, že chce vyznamenat starostu města Johanna Metznera a lékaře Scharnhorsta za prokázané obětavé vlastenectví při válečných událos¬
tech. “
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„Ve zlatohorské nemocnici se ošetřovali pruští vojáci. ZVS žádá a zaslání součtu nákladů
na jejich ošetřování, které budou nahrazeny pruským státem
Mimo tyto zprávy se můžeme dočíst i o personálním údajích.
Začínajícího přednostu Filipa Kaufmana vystřídal ke konci období Franz Heisler.
Pracovníci soudu byli: adjunkt Johan Hein s ročním platem 735 zl., právník Emil Rochanovski, Eduard Kirchner, kancelista Josef Laufer s ročním platem 630 zl., zapisovatel
Franz Schindler aj.
Berní úřad: výběrčí Amand Walter a Jan Amand s ročním platem 840 zl., kontrolor
Josef Schusche, berní zřízenec Franz Sneider a Jan Stein.
Knihovník pozemkových knih: Franz Nentwig a Johann Feilhauer.
Aktuár: Jan Wladarz.
Kancelářský písař: Josef Malina a Eugen Kasper.
Smíšený okresní úřad ve Zlatých Horách byl v činnosti jen do roku 1868. Po jeho zru¬
šení, kdy došlo k opětnému oddělení soudní moci od politické správy, byla zdejší oblast
znovu politicky připojena k okresnímu hejtmanství ve Jeseníku.
V politickém okrese Jeseník však nadále zůstaly čtyři soudní okresy a sice Jeseník, Ja¬
vorník, Vidnava a Zlaté Hory do r. 1938.
V roce 1906 byly vykoupena pozemky pro postavení nového soudu s vězením na Ná¬
dražní Ulici (dnes Úřad práce), kam se soudní úředníci přestěhovali v roce 1909.
Ve spravovaném území se soudní okres projevoval svými odbory:
Okresní správní soud, berní úřad, finanční inspektorát, důchodkový kontrolní úřad
a oddělení celní a pohraniční finanční stráže, ve kterém bylo zaměstnáno ve dvacátých
letech 20. stol. kolem 35 osob.
U okresního soudu ve Zlatých Horách byl do r. 1938 předsedou Robert Bruckel, soud¬
cem Dr. Oskar Smiedt, podúředníci: Johann Smiedt, Josef Gans, Eduard Herman, Johann
Bracharz, Johann Ganster a zaměstnanec Johann Kónig.
V berním úřadě pracovali: vedoucí a daňový ředitel Leo Straub a Rudolf Krischker, asi¬
stent Ernest Pilhatsch, pracovník Ernst Furman.
Na finančním inspektorátu pracovali: vrchní finanční rada Franz Klein, technický fi¬
nanční rada Franz Zimmermann, oficiant Josef Nečesaný.
V důchodkovém úřadě byl vedoucím Johann Hasser, revidentem Andreas Umlauf, oficiálem Maxmilián Schófer, Alfred Scramm a Antonín Janalík.
V oddělení celní a pohraniční finanční stráže byl inspektorem Heirich Till, velitelem
Maxmilián Gross, kontrolor Josef Reinelt, sloužící Emil Krebs, Hugo Proske, Robert Ba¬
bel a vrchní dozorci Johan Devera a Jiří Kratochvil.
Ke dni 1. 10. 1938 připojením k nacistickému Německu zanikly soudní okresy a jejich
působnost převzaly německé úřední soudy (Amstgericht Zuckmantl). Zlatohorský úřední
soud připadl k obvodu krajského soudu v Opavě.
Advokátem byl ve Zlatých Horách do r. 1938 Dr. Bruno Brodkorb.
Ve městě působili tito notáři:
Dr. Leopold Rochowanski
1851-1890
Dr. Karel Niemeczek
1890-1896
Dr. Jan Patka
1896-1903
Dr. Antonín Balling
1903-1908
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3/2 Bezpečnost - Policie
Počátky policejní služby, pohraniční stráž, poznámka

*

Počátky policejní služby
Dějiny policie začínají revolučním rokem 1848, který se stal podnětem nejen k politic¬
kým změnám, ale též předělem administrativního vývoje rakouské monarchie. Veškerá
moc vrchnosti přešla do rukou státní správy okresních hejtmanství. Po vytvoření této po¬
litické moci, podle vzoru Lombardie, byla v r. 1849 vyčleněná z armády silná složka čet¬
nictva jako exekutivního orgánu, která podléhala hejtmanovi. Tato organizace četnictva
pak vydržela s malými změnami do r. 1938. První Ministerstvo pro zemskou a veřejnou
bezpečnost vzniklo 1. 10. 1868.
Ve Zlatých Horách byla ustanovena četnická stanice (Gendarmeriestacion) o osmi li¬
dech už v roce 1852. Bohužel není už možné zjistit personál této stanice. Teprve novější
záznamy z let 1920 - 1930 nám prozrazují, že zde sloužili: vrchní strážmistr Theodor Both,
strážmistři Karl Klameth, Karl Zigmund, Robert Ascher a František Klíma, pomocníci
Karel Nývlt a Jan Vrbata.
V souvislosti se vzrůstající protistátní činností sudetoněmecké strany byla v roce 1934
zřízena ve Zlatých Horách státní policejní expozitura s českými zaměstnanci, která měla
úřední místnosti na hlavní třídě (dnes proluka). Komisařem politické správy a přednos¬
tou státní policejní expozitury v Cukmantlu byl Dr. Jan Kožina. Jí podřízena byla zlatohorská četnická stanice o síle deseti mužů české národnosti, která sídlila nejdříve ve stejné
budově, ale od r. 1935 do roku 1938 úřadovala v budově vedle hotelu Praděd, kde dříve býval
velkoobchod s vínem („Weinhandlung zum Tirolen“ - od r. 1962 ředitelství GP).
V roce 1928 byla pro samostatné obce Horní Údolí, Dolní Údolí a Rej víz vybudovaná
nová četnická stanice (tzv. „celnice'1, později ubytovna učitelů zvláštní školy) v Horním
Údolí u křižovatky ke Kobrštejnu. Jejím velitelem se stal v roce 1934 vrchní strážmistr
František Novotný.
S větším ohrožením republiky se zřídila vládním nařízením č. 270/1936 Sb. Stráž
obrany státu (SOS) jako nový strážný sbor určený k ochraně a neporušitelnosti státních
hranic a nedotknutelnosti státního území, jakož i k spolupůsobení při ochraně veřejného
pořádku, klidu a bezpečnosti. SOS se skládala z vojenských osob, příslušníků četnictva,
státních policejních strážních sborů, obecní stráže bezpečnosti, finanční stráže, osob ma¬
jících postavení jiné veřejné stráže a těch veřejných zaměstnanců, kteří vykonávali strážní,
policejní nebo podobnou službu. Byla vojensky organizovaná a byla podřízena politickým
a státním úřadům a nejvyšší instanci ministerstva vnitra.
V posledních letech před 2. světovou válkou byl velitelem zlatohorské četnické stanice
vrchní strážmistr František Hošek. Díky panu Josefu Šmoldasovi, který mi ze svého archi¬
vu zapůjčil jeho poslední hlášení, ho zde uvádím:
Velké Meziříčí 7. listopadu 1938.
Velitelství četnického oddělení
Přílohy: 1.
Třebíč
Vrch. strážm. František Hošek hlásí, že asi v polovině měsíce září 1938 veškeří mladí
mužové německé národnosti ze staničního obvodu Cukmantl prchli do Německa. Jak
se četnictvo dozvědělo, byli v Německu cvičeni v zacházení se zbraní a vyzbrojováni.
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Dne 21. září 1938 dopoledne byl přednosta státní policejní expozitury v Cukmantlu,
vrchní komisař politické správy Dr. Jan Kožina, důvěrně upozorněn, že téhož dne nebo
dne následujícího bude z Německa podniknut třemi směry útok na Cukmantl. Vrch.
kom. Dr. Kožina žádal ihned telefonicky o pomoc, která však nepřišla. Toliko dne 21.
září 1938 odpoledne přijelo do Cukmantlu vojenské obrněné auto k celnímu úřadu a
asi po Vi hod. opět odjelo. Četnictvo jako podřízené státní policejní expozituře, samo¬
statně nic nepodnikalo a řídilo se příkazy tohoto úřadu.
Dne 21. září 1938 večer v rádio správách slyšeli št. strážm. Josef Dostalík a strážm.
Ferdinand Churý, že naše vláda dobrovolně odstoupí Německu území obývané Něm¬
ci.
Dne 22. září 1938 před polednem, kdy byly již v Cukmantlu všechny domy ozdobe¬
ny říš. něm. prapory a obrazy Hitlera, dal mě vrchní kom. Dr. Kožina telefonický pří¬
kaz, aby četnictvo ze stanice vycházelo toliko v naléhavých případech a zbraně použilo
toliko bude-li na životě ohroženo.
Vrch. strážm. František Novotný, bývalý velitel četnické stanice Horní Grunt (nyní
četnické stanice Rozhraní, okres Boskovice), který byl soustředěn v Cukmantlu, hlásil
mně dne 22. září 1938, asi oll. hod., že vojsko zaměstnané na opevňovacích pracích
v okolí Horního Gruntu má vyhlášen alarm a odchází zpět, tudíž vzdaluje se Cu¬
kmantlu a státních hranic. Z dané situace bylo zřejmé, že 10 četníků v Cukmantlu
v nastávajícím boji, který byl již v očekávání, zůstane osamoceno.
Když dne 22. září 1938, asi po 12 hod. chtěl jsem telefonicky zavolat vojska SOS
v Heřmanovicích, na poště v Cukmantlu telefonista Kristen německé národnosti již
odpověděl německy, že telefon nesmí četnictvu zajistiti, což bylo známkou, že poštovní
úřad je obsazen povstalci. Četnická stanice byla na konci města a tudíž nebylo známo,
co se děje ve městě. Do té doby nám podávala zprávy státní policejní expozitura, která
měla úřední místnosti na hlavní třídě. V této době projížděla již kolem stanice auta
s ozbrojenými muži a též i pěší osoby byly ozbrojeny.
Podle výzbroje jsme seznali, že pušky a ocelové přilby jsou od příslušníků Vojska
SOS a to pravděpodobně od družstva u celního úřadu u Cukmantlu, kde bylo 23 pří¬
slušníků SOS. Jak jsem později v Německu (v internačním táboře) od těchto příslušní¬
ků zjistil, bylo to pravdivé. Na telefonické volání se již nikdo neozýval a proto vyžádání
si nějakých rozkazů nebylo možné.
Asi o 15. hod. přišli, ozbrojeni automatickými pistolemi, na stanici továrník a okres¬
ní vůdce strany SdP Ludvík Khun a František Štrauf z Cukmantlu i s nějakým mužem
z Ziegenhalsu (Glucholaz) v Německu. Ludvík Khun prohlásil, abychom ze stanice
neodcházeli, že nám nebude ublíženo a že o 17. hod. přijde říšské něm. vojsko, načež
odešli. Že by přišlo říš. něm. vojsko, nepokládal jsem za pravděpodobné. Vzhledem
k situaci a příkazu nepoužití zbraně, jen v případě budeme-li ohrožení na životě, proti
Khunovi a spol. jsem nezakročil, poněvadž by bylo ihned došlo k boji. Hlídku odeslat
do města, aby zjistila situaci nebylo možné, neboť bylo jisté, že by byla povstalci zastře¬
lena. Ústup byl již neproveditelný, neboť ozbrojenci, kteří v autech i pěšky obcházeli za
město, obsadili všechny východy a cesta až k lesu vedla městem.
Asi o 16. hod. přijely před četnickou stanici dva nákladní auta, obsazena ozbrojen¬
ci se strojními pistolemi /maschinenpistolen/, namířenými na okna stanice a též ze
všech stran kolem stanice přiběhlo několik set mužů pod velením továrníka Rudolfa
Friedla a lesmistra Weisse z Cukmantlu - bývalých rakouských důstojníků. Tito muži
byli ozbrojeni puškami SOS z celního úřadu a státní policejní expozitury v Cukmantlu,
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pak německými puškami „Malincher", ručními granáty, opakovacími pistolemi a vět¬
ším počtem strojních pistolí, které byly okamžitě namířeny na okna stanice. Vzhle¬
dem k mnohonásobné přesile ozbrojených povstalců a že před stanicí byl zalesněný
kopec „Rochusberg“, tak že budova stanice se nedala hájiti, též v Cukmantlu byli již
odzbrojeni všichni spolehliví státní orgánové, žádaná posila nepřišla, vojsko v Horním
Gruntě odešlo, nebylo naděje na odražení povstalců neb příchod posily, případně na
ústup. Proto jsem nedal rozkaz k použití zbraní, neboť jinak nebylo možno životy četníků zachrániti. Rovněž všichni přítomní četníci uznali, že použitím zbraně nebylo by
ničeho dosaženo a s určitostí všichni by byli usmrceni.
O dobré výzbroji a počtu výzbroje povstalců svědčí též ta okolnost, že dělník Fran¬
tišek Nohavica z Cukmantlu, cestou do Německa se mně chlubil v přítomnosti strážm.
Ferdinanda Churýho /nyní v Batelově, okres Jihlava/, že sám propašoval do Cukmant¬
lu 70 pušek a 40 automatických pistolí. Nohavica, který byl trestán 3 a Vi rokem žalá¬
ře pro vojenskou zradu a na moje udání 12 týdnů vězení pro přestupek § 17 zák. na
ochranu republiky, chtěl se mě pomstiti a cestou do Německa zastřeliti, ale na zákrok
jejich vůdce Rudolfa Friedla z Cukmantlu tak neučinil.
Vrch.strážm. František Černý, první bývalý velitel četnické stanice Mikulovice okres
Frývaldov /nyní na četnické stanici Tišnov/, který po svém zajetí projížděl dne 22. září
1938 asi o 19. hod. Cukmantlem, viděl před hostincem Alfréda Theinera v Cukmantlu
státi na chodníku 15 strojních pistolí. Vzhledem k místním poměrům a k malému po¬
čtu četnictva, které bylo nuceno hlídat státní úřady a české obyvatelstvo ve městě, bylo
možno z Německa propašovati do Cukmantlu neomezené množství zbraní.
K uvedeným skutečnostem považuji vzdání se, za jediný možný způsob zachránění
životů 10 četníků.
Jako svědky dané situace uvádím: vrchního komisaře politické správy Dr. Jana Kožinu -bývalého přednostu státní policejní expozitury v Cukmantlu /nyní je u některého
okresního úřadu na Moravě/, št. strážmistra Václava Bisoně /četnická st. Konice, okres
Litovel/, št. strážm. Václava Kluje /četnická st. Rozhraní, okres Boskovice/, a strážm.
Ferdinanda Churýho /četnická st. Batelov, okres Jihlava/.
Velitel stanice: František Hošek
Výše uvedené hlášení napsal velitel zlatohorské četnické stanice po svém návratu z in¬
ternace v Německu. Jako příloha ke správě je fotodokumentace: 5 fotografií ze vstupu
wehrmachtu do města a 4 fotografie jak Rudolf Friedel a lesmistr Weiss odvádí četníky,
včetně vrch. strážmistra Františka Hoška přes náměstí k německé celnici.
Všichni zajatí příslušníci četnické stanice byli internováni od 22. 9. do 25. 9. 1938 ve
městě Glatz, od 26. 9. do 2. 10. v Zeitheimu a od 3. 10. do 17. 10 v Elsterhorstu v Němec¬
ku. Většina z nich, pokud dobrovolně nenastoupili do služeb německého četnictva, byla
propuštěna a sloužila v jiných českých městech.
Během okupace Československa, na popud německých orgánů, mohli čeští četníci
a členové finanční stráže zůstat nadále ve svých funkcích a pracovat pro protektorátní
správu. Někteří to udělali.
Těsně po 2. světové válce a po kapitulaci Německa byl nasazen v severomoravském kra¬
ji Československý armádní sbor. Bylo třeba zabezpečit pohraniční Sudety, kde se očekával
odpor německého obyvatelstva. Aby byl stav vojska dostačující, byl povolán k činné služ¬
bě v armádě ročník 1911 až 1917.
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Než do Zlatých Hor přišly první československé bezpečnostní orgány, byla utvořena
občanská milice a jejím prvním velitelem byl Němec s českým jménem Sliveczka. Dne
5. června 1945 přijela na motocyklech část Sboru národní bezpečnosti a s ní i první čeští
úředníci. Stanice SNB byla zřízena v budově čp. 614 (majetek Dr. Bruna Brodkorba), velel
vrchní strážmistr Kočí. Od června 1946 do srpna 1948 měla bezpečnost od MNV prona¬
jatou budovu klášterní školy čp. 13. Většina dobrovolných příslušníků SNB byla z Huštěnovic. První akcí SNB bylo zrušení německé milice a uvěznění SA-manna a poválečného
místopředsedy MNV Zlatých Hor továrníka Rudolfa Friedla.
9. 6. přijeli příslušníci finanční stráže, kterým velel inspektor Vávra.
12. května 1945 byla vydána Stanislavem Markem pověřeným prozatímním vedením
uniformovaných a neuniformovaných jednotek v Praze vyhláška k udržení veřejného
klidu a pořádku. Byly povolány orgány státní policie, jak uniformované, tak neuniformované, četnictvo a revoluční gardy označené řádně páskou a písmeny RG. Jen tyto orgány
byly oprávněny zatýkat a předvádět podezřelé osoby, konat domovní prohlídky a zajišťovat
majetek zatčených. Do činnosti bezpečnostních orgánů a revolučních gard se ve Zlatých
Horách zpočátku zapojili i Němci s českými jmény (Poteschil, Sliveczka), kteří dříve rádi
sloužili nacistům.
15. 6. 1945 přijeli do města první českoslovenští vojáci pod vedením podporučíka Kaly,
kteří se usadili v sanatoriu Dr. Schweinburga. Mezi nimi byl i tehdy vojín - později známý
hudební skladatel a dirigent Gustav Brom.
Ve Zlatých Horách sloužili v prvních letech po válce št. strážmistr Josef Stříž a št. stráž¬
mistr A. Kahánek, strážmistři: Vítek, Gregovský, Zvěřina, Hvižď, Bohumil Burjánek aj.
Do r. 1951 byla bezpečnost většinou organizována polovojenským způsobem v sou¬
činnosti s ochranou pohraničních oblasti. Teprve od roku 1951 způsob organizace SNB
dostala podobu pochůzkářů - okrskářů - uzemářů.
Služebna SNB se stálým personálem šesti osob byla vytvořena k 15.7. 1964 v domě
čp. 614. v prvním patře. V přízemí téhož domu do r. 1974 působila pošta. Pro Obvod¬
ní oddělení Veřejné bezpečnosti (OOVB) Zlaté Hory byl ustanoven vedoucím oddělení
František Holuša, jeho podřízení byli: Budíš, Jakšík, Milan Milata (později vykonával
funkci zástupce vedoucího oddělení okresu Karvina), Šebesta st. aj. K zlatohorskému
okrsku byly připojeny Petrovice a Janov. V sedmdesátých létech dostala stanice na dohled
místo Petrovic a Janova Mikulovice a Široký Brod. Krátký čas měla na starosti i Velké
Kunětice. V roce 1968 se F. Holuša zúčastnil akce proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy
do Československa při bourání posledního vysílacího stožáru na rejvízské retranslační
stanici. Proto byl v roce 1969 odvolán. Vedoucím oddělení se stal Miloslav Buchal, kte¬
rý byl převelen z Pohraničního oddělení ve Zlatých Horách. V roce 1973 byl vedoucím
jmenován Josef Schmidt z Bruntálu. V roce 1975 byl do funkce velitele ustanoven Vítěz¬
slav Rikan, který ji vykonával do svého odchodu do důchodu v r. 1995. Na stanici OOVB
sloužili: Buchal, Hanuš, Milan Navrátil (později plukovník-ředitel policie okresu Bruntál),
Dřímal, Markovič (odešel do Prahy, kde se stal velitelem skupiny vyšetřující vraždy), Fran¬
tišek Vaščák, Jiří Šebek, Josef Šebesta (později velitel policie Jeseník). Od r. 1996 vykonává
funkci velitele Obvodního oddělení policie (OOP) kapitán František Bašti. V roce 2004 je
jeho zástupcem poručík Bc. Petr Follner. Na stanici pracuje ještě dvanáct policistů, (ppor.
Jiří Vojtek, nadpraporčík Štěpán Semian, praporčíci: Lumír Koutný, Jaroslav Kuba, Petr
Pich, podpraporčíci: Jiří Grossmann, Martin Pavlásek, Miroslav Kuba, Petr Závěšický,
nadstrážmistři: František Kořán, Lubomír Rolník a Robert Šebek.)
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Trestná činnost ve Zlatých Horách v letech 1983 - 1987
Podíl mládeže na trestné činnosti byl roku 1987 v obvodu Zlaté hory 17,6 %,. Touto
trestnou činností byla spáchána škoda na osobním a socialistickém vlastnictví v částce
80 tisíc korun. Komise ochrany veřejného pořádku projednala 34 přestupků, 8 případů
postoupila společenským organizacím, tři případy vyřešila napomenutím. Uložila pokuty
v celkové částce 8 100 Kčs.
rok
1983
1984
1985
1986
1987

trestných činů
44
45
39
34
40

podíl alkoholu
37 %
32 %
21 %
21 %
20,7 %

přečinů
22
28
34
31
40

podíl alkoholu
24,5 %
7,5 %
9,0 %
12,9 %
8,6 %

Po roce 1990 se práce policie v podstatě nezměnila. Po uvolnění hospodářské činnosti
soukromých osob a pro ještě nejasné a nedokonalé zákony se zvýšila hospodářská krimi¬
nalita, rozšířil prodej drog, rozrostla podvodná činnost.
V roce 1993 policie dostala nové uniformy vzor 92. Od 1. 1. 1999 bylo obvodní oddě¬
lení zlatohorské policie (OOP) sloučeno s oddělením pohraniční policie (OPP) v jeden
organizační celek (26 osob). Od 1. 7. 2000 se však obě organizace znovu rozdělily a OPP
se sloučilo s pasovou policií na celnici v Referát cizinecké a pohraniční policie.
Pohraniční stráž
K bezpečnosti v pohraničních oblastech pomáhala také Pohraniční stráž. Na počátku
vzniku Pohraniční stráže stál 1. pohotovostní pluk Národní bezpečnosti ustanovený už
v prvních týdnech po osvobození republiky a počátkem léta 1945 nasazený v severozá¬
padním pohraničí, aby chránil národní majetek a bezpečnost nových osídlenců, střežil
hranici, a zejména potíral teroristické skupiny wehrwolfu a později banderovců. Wehrwolf byla organizace německých obyvatel, kteří chtěli po 2. světové válce partyzánským
bojem bránit německé pohraničí. Jediná tříčlenná skupina wehrvolfu byla založena
v Horním Údolí a skrývala se ve starých štolách. Už v 1945 byla zlikvidovaná. Banderovci
byli příslušníci Ukrajinské povstalecké armády, která bojovala s německou armádou proti
Sovětskému svazu. Název dostali po svém veliteli Štěpánu Banderovi a po 2. světové válce
utíkali z Ukrajiny přes Československo na západ.
Na 1. pohotovostní pluk navazovaly Pohraniční útvary SNB 9600, které na státní hra¬
nici chránily zájmy republiky. Novým požadavkem bylo vytvoření vojskového systému
ochrany hranic a proto byla nově od 1. ledna 1950 utvořena Pohraniční stráž, kam v červ¬
nu téhož roku nastoupili první vojáci základní služby. 11. června 1951 přijalo Národní
shromáždění zákon o ochraně státních hranic, v němž 1. článek zákona zněl: „Ochrana
státních hranic je povinností každého občana."
V létě 1951, podle vzoru Sovětského svazu, vznikly z civilních osob i první dobrovolné
jednotky pomocníků Pohraniční stráže (PPS), které v republice dosáhly množství 13 tisíc
členů. Tyto jednotky zároveň s jednotkami pomocníků stráže Veřejné bezpečnosti (PS-VB), které vznikly v roce 1956 a později, dosáhly množství asi 8000 členů. Byly v každém
městě a v každé nejen pohraniční vesnici. Ve Zlatých Horách byla počátkem 70 let jed¬
notka PPS s 28 členy a jednotka PS-VB se 14 členy, z toho jedna žena. V 80 letech se toto
množství zvětšilo na 45 až 50 u PPS a na 80 členů u PS-VB, které vedl Karel Moravčík.
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Poznámka:
Ze čtyřiceti dvou dospělých obyvatel Rejvízu bylo v letech 1972 - 85 organizováno
u PS-VB a PPS 28 členů, vedl je bývalý major čsl. armády v důchodu Otto Táborský. V ce¬
lém Severomoravském kraji, snad i Československu, nebylo vesnice, která by na jednoho
plnoletého občana měla dva pomocníky. Rejvíz byl v sedmdesátých letech 20. stol. snad
„nejpevnější hrází socialistického pohraničí".
Přejít v polovině padesátých let československou hranici už bylo téměř nemožné. Po¬
hraniční stráž nejvíce hlídala hranici s Německem a Rakouskem. Hranice na západ měla
zakázané pásmo hluboké až 6 km, s možností vstupu jen na zvláštní povolení. Po celé délce
hranic byl vybudován drátěný zátaras pod napětím a nášlapné miny, které se zrušily v ro¬
ce 1955. S postupem doby se neprostupnost hranic dále zdokonalovala. V osmdesátých
letech se využívalo elektroniky a hlavně spolupráce s některými obyvateli, kteří u hranice
žili. Ti oznámili 60 - 70 procent případů snahy o přechod státní hranice. V letech 1948
- 1989 zahynulo na státní hranici při pokusech opustit Československo celkem 390 osob.
Zastřeleno bylo 204, usmrceno v elektrických zátarasech 90, 6 zabito nášlapnými minami
a 90 zemřelo při pronásledování pohraničníky.
Hranice s Polskem nebyla opevněná elektrickými zátarasy, ani minovými poli. Zpočát¬
ku byla střežena jen pohraničníky z polské strany, ale od r. ledna 1950 se k hlídání hranic
přidala československá pohraniční stráž. Přesto, že to byla spřátelená země, pokud se ně¬
kdo spletl a tyto hranice překročil, polští pohraničníci ho od r. 1947 do poloviny šedesá¬
tých let zajali a za trest ho nasadili na několika měsíční nucené práce při budování válkou
rozbombardované Varšavy. A to byl ten lepší případ.
Pohraniční stráž ve Zlatých Horách (se sídlem na bývalé „pruské celnici" na Polské uli¬
ci) vykonávala službu do července 1964, kdy se ustanovilo Pohraniční oddělení Veřejné
bezpečnosti (POVB), které mělo k dispozici vojáky z povolání a převzalo ostrahu státní
hranice. Prvním vedoucím obvodu byl Oldřich Musil do r. 1966, pak Alois Prokůpek do
r. 1968, Miloslav Buchal do r. 1969, Augustin Naňák do r 1970, Muroň, Valda, Beneš...
Od 1. 1. 1999 bylo Oddělení pohraniční policie (OPP) sloučeno s obvodním odděle¬
ním policie, avšak od 1. 7. 2000 se obě oddělení znovu rozdělila a OPP se sloučilo s pa¬
sovou policií na celnici v Referát cizinecké a pohraniční policie (RCPP). Sídlem RCPP se
stala nová budova celnice na hranici s Polskem, v r. 2004 vedoucím RCPP je Jiří Šimík,
zástupcem Milan Biedrava. Na celnici slouží 25 až 28 policistů.
V roce 1994 byla ve Zlatých horách vybudována celnice, která byla otevřená 12. 5. 1995
a vzniklo Celní pracoviště Zlaté Hory s 12 celníky. Vedoucím pracoviště byl Pavel Kopilčák. Dnem vstupu České republiky do Evropské unie, tj. 1. 5. 2004 Celní pracoviště ve
Zlatých Horách skončilo svou působnost.
V Československu působily také složky Státní bezpečnosti pro boj s vnitřním nepříte¬
lem, tedy II. správa SNB (centrála kontrarozvědky v českých zemích) a XII. správa SNB
(centrála kontrarozvědky na Slovensku). Obě dvě centrály podléhaly 1. náměstkovi fede¬
rálního ministra vnitra. V každém kraji pak měly tyto centrály svá předsunutá pracoviš¬
tě na krajských správách SNB. Příslušník StB byl oficiálně příslušníkem SNB a všechny
útvary StB měly krycí označení jako správy SNB. Náčelník krajské správy SNB měl pod
sebou dva zástupce: krajského velitele StB a krajského velitele VB. Pod krajskou správou
SNB spadaly obvodní nebo okresní správy SNB, které se také skládaly ze složek StB a VB.
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StB registrovala v roce 1986 12 tisíc kmenových zaměstnanců a 75 tisíc spolupracovníků,
tj. agentů, rezidentů držitelů konspiračního bytu, důvěrníků. K tomu je však ještě třeba
připočítat aktivisty KSČ, důvěrníky a příslušníky Veřejné bezpečnosti, kteří byli v případě
potřeby estébákům k ruce (ač často neradi). StB byla zrušena 1. února 1990.

3/3 Zdravotnické služby a sociální zabezpečení
Péče o zdraví za 1. republiky, vývoj po 2. světové válce, lékárna, sociální zabezpečení,
veterinární správa

Péče o zdraví za 1. republiky
Před 2. světovou válkou ve Zlatých Horách působily od r.1879 léčebné lázně Dr. K. Anjela, od r.1888 známé jako sanatorium Dr. Schweinburga, v letech 1939 - 1945 se staly
vojenským lazaretem wehrmachtu, 1945 ubytovnou Rudé armády a pak československých
vojáků a od 1947 dětskou ozdravovnou.
Od r. 1925 byla ve Zlatých Horách nemocenská pokladna. V roce 1900 působili ve
městě dva lékaři, od r. 1925 tři lékaři, od r. 1935 čtyři (dva lékaři ve městě a dva lékaři
pracovali v sanatoriu).
Zdravotnická zařízení: městská nemocnice 1900-1925, městský chudobinec 1893-1923,
klášterní nem. byla v činnosti v letech 1901-1935, klášterní sirotčinec působil v letech
1910,1930, sirotčinec 1911-1935, klášterní chorobinec 1930 - 1935.
Po vzniku 1. republiky v roce 1919 bylo rozšířeno nemocenské pojištění na veškerý ná¬
mezdní poměr, tj. i na zemědělské dělnictvo a čeleď. Zákon proto povolil, aby vedle okres¬
ních nemocenských pokladen prováděly nemocenské pojištění také spolkové a zapsané
pomocné pokladny. Orgány nemocenských pokladen volily ze svého středu starostu, jeho
náměstka a dozorčí výbor. Zákon o povinném invalidním a starobním pojištění dělnictva
byl přijat v r. 1924 s platností od 1. července 1926. Invalidní a starobní pojištění pro území
celého státu zabezpečovala Ústřední sociální pojišťovna v Praze jako samostatná právnic¬
ká osoba. Jejího přednostu jmenoval prezident republiky.
Lékařská komora jako stavovský samosprávný orgán vznikla v roce 1929.
Podle dochovaných zpráv byly ve třicátých letech ve zlatohorských lázních zaměstnáni
tito lékaři: Dr. med. Erich Schweinburg a Dr. med. Aron Silberman, kteří pečovali nejen
o lázeňské hosty, ale i o soukromé osoby z města. V samotném městě sloužili dva lékaři,
kteří pracovali pro státní pojišťovnu: Dr. med. Rudolf Pekárek a Dr. med. Josef Jordán, dva
zubní technici: Dr. Rudolf Hackenberg a Dr. Rudolf Sommer a několik porodních báb:
Emma Schrammová, Amalie Gollnerová a Aloisie Hermannová. Lékař Rudolf Pekárek
byl v r. 1938 stíhán československými orgány pro protistátní činnost a proto tehdy uprchl
do Německa. Po druhé světové válce se do Zlatých Hor vrátil s německou armádou, ale
ihned také s armádou odešel. Byl členem NSDAP a SdP, členem freikopsu, a zasloužil se
o „vítězství" nacismu ve Zlatých Horách. Jeho manželka Anna byla odsunuta v r. 1946.
Po dobu války vykonával lékařskou službu ve městě jen MUDr. Josef Jordán. Dne
15. 3. 1947 byl odsunut. Ve Zlatých Horách byl tento lékař velmi oblíben a byla konána
podpisová akce proti jeho odsunu. Nepomohlo to.
V období vojenského lazaretu pro wermacht v budovách lázní působili: vedoucí - vrch¬
ní štábní lékař Dr. Steiner, vrchní štábní lékař Dr. Reithel, chirurg - štábní lékař Dr. Hofer
a vrchní lékař Arb.
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Zásobování potravinami měli na starosti: Hauptfeldwebel Dr. Hofer.
Správce lazaretu (Verwaltungsfeldwebel): Fischer.
Dodavatel lékařských potřeb (Medikamentenverwaltung): Feldwebel Paul Weber.
Sanitní službu prováděl (Sanitáter): Oberverwaltung Floenisch a Obergefreiter Galle
z Horního Údolí.

Vývoj po 2. světové válce
Zdravotnictví po 2. světové válce se zcela přeorganizovalo. Ve Zlatých Horách se lázně
přeměnily v roce 1947 v Dětskou ozdravovnu, byly zrušeny nemocnice, chudobince a sirot¬
čince. Postupně se zrušily všechny nemocenské pojišťovny a stát převzal povinnost financovat
zdravotní a hygienické služby obyvatelstvu. Od r. 1950 bylo v Československu zdravotnictví
vybudováno na socialistickém principu, čímž se deklarovalo, že právo na péči o zdraví
patřilo k základním občanským právům každého občana zaručeným Ústavou ČSSR.
Zdravotnická zařízení byla začleněna do okresních a krajských ústavů národního zdra¬
ví. Základní článek zdravotní soustavy tvořily zdravotní obvody územní a závodní. Na
vyšších stupních zdravotní soustavy byly jednotlivé zdravotnické služby diferencovány
a měly specializovaná pracoviště.
O vytváření a ochranu dobrých životních podmínek se staral hlavní a krajský hygienik
s výkonnými zařízeními v okresních a krajských hygienických stanicích.
V březnu 1947 přišel do Zlatých Hor první český lékař Dr. Antonín Rysiek.
Do r. 1981 bylo obvodní zdravotní středisko v budově na křižovatce Bezručovy a Zadní
ulice v čp. 64. Působil zde lékař ženský, dětský, obvodní a zubař. Postupně zde sloužili:
MUDr. Ant. Rysiek, MUDr. Jurášek, MUDr. Vrtílek, MUDr. Oldřich Vrba, MUDr. Jelonek aj. Ze stomatologů zde sloužili zubní technik Jindřich Vybíral, František Menšík.
1. 9. 1975 nastoupil stomatolog MUDr. Josef Jakubík.
V roce 1966 byla zřízena společná ambulance pro závody Rudné doly, Velamos, Geo¬
logický průzkum a Chemické závody Ondřejovice. Středisko pro závodního lékaře byl ve
vile na Nádražní ulici čp. 677, naproti střediska Komunálních služeb. V této vile byl i byt
pro lékaře. Ordinovali zde MUDr. Lumír Bardoň, MUDr. Vlastimil Pešek, MUDr. Sarnovský, od 1. 2. 1980 MUDr. Milan Kus.
V lednu 1980 byla zahájena stavba zdravotního střediska na sídlišti. Stavbyvedoucím
byl arch. Kobylka. V r. 1982 byla stavba dokončena. V akci „Z“ pro toto středisko občané
města zdarma odpracovali 12 955 hodin a vzniklo dílo v hodnotě přes 3.5 miliónů Kčs.
Od 15. 8. 1980 MUDr. Bartošovou, která byla na mateřské dovolené, zastupoval MUDr.
Jaroslav Škapa, který dojížděl z Krnova. Dalšího nemocného lékaře zastupoval MUDr.
Balcar z Krnova. Obvodní zdravotní středisko v tomto roce ošetřilo 5 850 případů, vyko¬
nalo 252 návštěv do bytů a domů a sestry navštívily 185 pacientů.
V r. 1980 mělo dětské oddělení s lékařkou MUDr. Sudolskou v péči přes 700 dětí a v pří¬
padě, že byla v táboře NHKG letní pionýrská rekreace, se toto množství zvyšovalo o 400
dětí. Oddělení v tomto roce ošetřilo 5 324 dětí. Ke kojencům vykonaly dětské sestry prove¬
deno 285 návštěv. V tomto roce byl velký výskyt infekční žloutenky.
Gynekologická poradna v r.1980 pracovala 33 krát. Jednou týdně do Zlatých Hor do¬
jížděla lékařka z Krnova. Sestrou oddělení byla M. Pánková. Vyšetřeno bylo 1994 žen,
z toho 523 těhotných.
Ve dvou zubních odděleních pracovali v r.1980: MUDr. Siegfriedová se sestrou Vrkoslavovou a MUDr. Josef Jakubík se sestrou Vilikovskou. Za rok provedli ošetření 6 075
pacientů, z čehož bylo: 1 225 preventivních prohlídek, 893 extrakcí, 2 425 plomb, 101 pev111-253

ných zubních náhrad, 123 snímacích zubních náhrad, 32 chirurgických zákroků aj. 1. září
1989 nastoupil v ordinaci MUDr. Veleba.
Do Zlatých Hor dojížděla v letech 1965 - 1995 Pohotovostní lékařská služba z Albrech¬
tic. Bohužel dovolat se této pohotovosti bylo poněkud složitější, protože telefonické spoje¬
ní bylo přes UTO Olomouc.

Zlaté Hory - zdravotní středisko

Od 2. 8. 1989 je zkušebně zavedena i pro Zlaté Hory Letecká záchranná pomoc. Pokud
vznikne těžký úraz, je možno tuto službu využít na tel. tísňového volání 155.
V říjnu 1991 byla znovu ustanovena Česká lékařská komora. Každý lékař, pokud chce
vykonávat své povolání, je ze zákona povinen být jejím členem a musí se podrobit její
autoritě. Lékařská komora převzala funkci primariátů a OÚNZ. V tomtéž roce lékařská
komora přijala základní stavovské předpisy a vydala etický kodex a disciplinární řád.
V roce 1991 se organizace zdravotnictví změnila. Vznikly celostátní nemocenské po¬
jišťovny, které financují veškeré zdravotnictví. Tyto pojišťovny převzaly způsob vedení
resortu zdravotnictví, který se již osvědčil za první republiky a který je s určitými změ¬
nami prováděn v jiných evropských zemích. Lékaři jsou povinni s pojišťovnami uzavřít
smlouvu.
V březnu r. 2004 ve Zlatých Horách slouží: dva praktičtí lékaři MUDr. Jaroslav Škapa
a MUDr. Marián Karpiš, dětská lékařka MUDr. Vlasta Jakubíková. Do ortopedické am¬
bulance dojíždí dvakrát týdně MUDr. Mojmír Svoboda a MUDr. Jiří Sztefek. Do ordinace
ženského lékaře dojíždí v pondělí, úterý a pátek MUDr. Marcel Šabata. Pracují zde dva
soukromí zubní lékaři MUDr. Markéta Jaroňová a MUDr. Josef Jakubík. V zubní labo¬
ratoři pracují: Jarmila Vrkoslavová a Jana Klanerová. Na zdravotním středisku je také od
r. 1996 rehabilitační středisko, kde pracují Marie Reichová a Bohdana Vodičková. Denně
v ném bývá ošetřeno kolem dvaceti osob. Lékařská služba byla k dispozici také v Dětské
ozdravovně, později v sanatoriu respiračních chorob EDEL (viz kapitola Lázně).
Lékařská služba první pomoci (LSPP) od r. 2002 poskytuje léčebnou péči občanům
v případech náhlého onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz zdravotnic¬
kých zařízení a to od 17. 00 hodin do 07.00 hodin a v nepracovní den od 08.00 hodin
do 07.00 hodin. Pro Zlaté Hory je tato služba k dispozici v Jeseníku. Lékař je připraven
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ošetřit pacienty, kteří se k vyšetření dostaví, nebo budou k vyšetření dovezeni. Návštěvní
služba lékaře je výjimečně vykonávána jen do 22.00 hodiny.
V případech bezprostředního ohrožení života, u závažných onemocnění a stavů působí¬
cích náhlé utrpení nebo bolest a u změn chování pacienta, který ohrožuje sám sebe nebo
své okolí, poskytuje léč. péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná služba svými posádkami
Rychlé lékařské pomoci (RLP) a Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) - telefon č. 155. Je
organizovaná tak, aby se k pacientovi dostala během 60 minut.
Všeobecné tísňové volání pro katastrofy, požáry, těžké úrazy je na celoevropském telefoním čísle 112.
Lékárna
Lékárna uprostřed náměstí (dnes hotel U Modrého zvonku) se před druhou světovou
válkou nazývala Maria-Hilf-Apotheke a lékárníkem byl Erich Formánek. V r. 1945 byla
dána do národní správy lékárníkovi Bořivoji Babrajovi, který ji provozoval do r. 1947.
Po něm lékárnu převzal PhMr. Ladislav Borovička, který ve Zlatých Horách působil více
než 33 let. Po dokončení lékárny na sídlišti 27. 11. 1980 se do ní nastěhoval. Po jeho od¬
chodu do důchodu, vedla lékárnu od 1. 9. 1981 do 31. 3. 1984 PhMr. Marie Kyselová.
V letech 1984 - 1995 zde střídavě působili: PhMr. Vít Navrátil, PhMr. Miroslava Stašková,
PhMr. Richard Humplík a Dr. Eva Hubertová.
Do roku 1995 byla zlatohorská lékárna pod zprávou OUNZ Bruntál - lékárenská služ¬
ba. Od 1. 5. 1996 je v majetku soukromé osoby PhMr. Zdeňka Jambora.
Sociální zabezpečení
Zásadní změny v sociálním zabezpečení byly provedeny po nástupu vlády jedné strany
po roce 1950. Do tohoto zabezpečení se promítala i politická orientace dané osoby. Kdo
byl politicky angažován, zúčastnil se odboje aj. mél i lepší důchod. Naopak, kdo pocházel
z buržoazní rodiny, dále soukromí zemědělci - kulaci nebo politicky nespolehliví občané
měli důchod minimální. Ústavou zaručené právo na práci a následně i odměna za tuto
práci nebyla pro všechny motivační, proto občane zneužívali možnosti „být nemocny4
a dostávat „jisté44 peníze z nemocenského pojištění a místo docházky do zaměstnání si
mohli přivydělávat na „fuškách44. Do důchodu mohl každý muž odejít ve svých 60 letech,
žena v 59 letech (mínus za každé dítě dva roky). Pokud však pracovník chtěl přesluhovat,
za každý rok práce navíc dostával k důchodu 1,7 % z vypočteného důchodu. Důchodové
pojištění bylo zákonem povinné pro každého občana a zabezpečovala ho Ústřední pojiš¬
ťovna sociálního zabezpečení v Praze.
V roce 1980 bylo ve Zlatých Horách 866 důchodců, z toho nad 65 let bylo 400 osob.
102 osob bylo sociálně (příjmy pod 400 Kč) potřebných a dostávali od MěstNV sociální
dávky v podobě stravenek, příspěvku na bydlení a zakoupení otopu. Pečovatelská služba
- dvě pečovatelky a tři dobrovolné pracovnice - se starala o šest občanů. Měla k dispozici
motocykl Babeta.
V sociálním zabezpečení se po roce 2000 v podstatě mnoho nezměnilo. Zvýšila se doba
odchodu do důchodu u mužů na 62 let, u žen na 60 let (mínus 1 rok za jedno dítě), avšak
je možné odejít do důchodu předčasně o tři nebo o dva roky. Zákonná povinnost důcho¬
dového pojištění nadále trvá, jsou jen částečně změny v provádění. Zaniklo zákonné prá¬
vo na práci, vznikla možnost sociálního připojištění osob. Celostátní průměrný důchod je
v r. 2003 kolem 7400 Kč.
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Veterinární správa
Od r. 1947 do 30. 6. 1991 existovala Státní veterinární správa se sídlem v Praze, která
řídila všechny Okresní veterinární správy a ty zajišťovaly všechny veterinární služby. V r.
1991 vznikla Komora veterinárních lékařů České republiky, v níž se sdružují všichni pro¬
fesní kolegové. Vedle komory ještě existuje Státní veterinární správa se sídlem v Praze,
která prostřednictvím územních veterinárních správ zajišťuje sledování a tlumení nákaz, a
především hygienu všech potravin živočišného původu.
První zvěrolékař ve Zlatých Horách sloužil už v letech 1900 - 1925. Od r. 1925 - 1945
byl zvěrolékařem MVDr. Fr. Sperlich. Prvním českým veterinářem byl MVDr. Hubert
Schanzel, nastoupil 3. 3. 1948 a bydlel v domě čp. 302, později v Mikulovicích. V roce
1965 odešel vyučovat na vysokou školu veterinární v Brně. Po něm přišel MVDr. Jiří
Joachymstál. Od r. 1971 veterinární službu vykonává MVDr. Josef Grimm. Ve Zlatých
Horách má toho času veterinární ordinaci i MVDr. Vlastimil Labaj. Vykonává ji jednou
týdně v pátek.

3/4 Škola
Počátky školství, první česká škola ve Zlatých Horách, školství po 2. světové válce,
školní družina, pobočka Lidové školy umění, mateřská školka
Počátky školství
Datum založení školy ve Zlatých Horách se nedá s určitosti stanovit. Nejsou žádné
písemnosti asi proto, že časté požáry města postupně zničily všechno, co by tuto skuteč¬
nost dokladovalo. Víme jistě, že první školu založila církev. A protože zlatohorská fara
je jednou z nejstarších ve Slezsku, jistě i škola vznikla velmi časně. Už ve středověku se
velmi dbalo na výuku zpěvu. Hlavně v kostele byl nutný. V historii kostela je zmínka, že
se v r. 1613 jako regensschori (varhaník) dobře osvědčil učitel Tobiáš Goldschmid. Zmí¬
něný učitel zavedl ve městě duchovní hry - nejprve tříkrálové, pak pašije a posléze i hry
vánoční. Tím Zlaté Hory prosluly hlavně v 18. a 19. stol. Ve farní kronice je první zmínka
o učiteli a tedy i o škole. Podle vizitační zprávy z r. 1651 městský radní a zároveň kostelní
zpěvák Jan Wolf musel vyučovat žáky „in grammaticistedy čtení a psaní. Dostával za
to od města 8 tolarů ročně (méně než obecní pastýř). Od dětí dostával po šesti groších
a čtyřikrát do roka chodil na koledu. Pobíral malou část štoly a v neděli dostával oběd na
faře. Prostory školy byly většinou ubohé a počty žáků vysoce přesahovaly číslo sto. Školní
běh ovšem určovaly polní a jiné práce. Vyučovalo se jen v zimě.
V několika písemnostech o darech z roku 1666 se pamatovalo na zvelebení školy.
Kromě školmistra učil děti ještě pomocník. K podstatným změnám ve školství došlo
v 18. stol. Obrovská negramotnost byla postupně odstraňována. Děti dříve chodily do
školy jen sporadicky, chudé děti vůbec do školy nechodily. První jednotřídní škola byla
v budově tehdejšího Mitschkeho domu čp. 13. Teprve školní řád Marie Terezie z r. 1774
zavedl celoroční povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let a uložil zakládání tzv.
triviálních škol i na venkově. Zakotvil odborné nároky na učitele a zřídil úřad komisařů,
kteří dohlíželi na plnění školního řádu. Ve větších městech byly zakládány „hlavní" ško¬
ly, v nichž se vyučovalo i účetnictví, geometrie, zeměměřictví, stavebnictví, přírodopis,
dějepis a další. Zakládala se první gymnázia. Vycházely první noviny (Opava od r. 1788),
vznikala muzea, podporovaly se hudební produkce a jiné.
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Nástupem Josefa II. na trůn v roce 1780 začala církev ztrácet monopolní postavení
ve školním vzdělávání. Vznikaly nové školy financované obcemi a státem. Počet dětí cho¬
dících do škol se rok od roku zvyšoval a vznikaly také tzv. nedělní školy, kde se mohli
vzdělávat i dospělí občané. Jediná vyšší škola na Jesenicku, piaristické gymnázium v Bílé
Vodě, ztrácela od rozdělení Slezska stále více na přitažlivosti a nakonec ji navštěvovali
jen žáci z Jesenicka. Jako studenti této školy se začaly objevovat stále více i děti domkařů
a tkalců. Do r. 1808 se používalo staré rozdělení na poety, rétory atd., od tohoto roku byly
třídy rozděleny na gramatikální a humanitární. V roce 1829 bylo gymnázium v Bílé Vodě
zrušeno a nadaní žáci museli hledat vyšší vzdělání v daleké Opavě. V roce 1871 bylo na
Jesenicku založeno gymnázium ve Vidnavě.
Postavení učitelů se zlepšovalo jen pomalu a to především zásluhou státu, který školy
dotoval. Ale že by učitelé byli dobře placení, se nedá říct. Bez polního hospodářství a vý¬
pomoci v kostele by se učitelé vůbec neuživili. „Hornoslezský spolek učitelů'1, který byl
počátkem 19. stol. součástí radikálně demokratického spolku “Silesia" ve Vídni, na schůzi
v Bílé Vodě poprvé kladl vídeňské vládě sociální a pedagogické požadavky. Chtěl odlou¬
čení školy od církve, zrušení kostelničení, stanovení počtu 80 žáků na jednu třídu aj.
První církevní škola na čp. 13 ve Zlatých Horách byla založena v polovině 18. stol., stála
blízko kostela a měla charakter triviální školy. Ještě r. 1820 ji ve dvou třídách navštěvovalo
295 dětí a vyučovali jen dva učitelé a pomocník.
V r.1825 biskupství postavilo novou školu blíže kostelu s čp. 16 (pare. č. 103). Nad dvouramenným schodištěm vchodu do budovy bývalé školy (budovu měly v majetku Státní
statky Bruntál) byla vsazena kamenná deska (viz obrázek).
I když v r. 1828 vzrostl počet dětí na 540,
Bildungsanstalt
Vzdělávací
stav učitelů se nezměnil, teprve dva roky poz¬
Schuljugend
ústav školní
ději přišel ještě jeden učitelský pomocník.
in
mládeže ve
Pro značně přeplněnou první třídu byl přijat
Zlatých Horách
Zuckmantel
v r. 1838 nový výpomocný učitel za odměnu
Anno 1825
Roku 1825
20 zlatých měsíčně.
Od r. 1860 ve zlatohorských školách vyučovaly školské sestry. O založení kláštera
Chudých školských sester Naší Paní (Notre Dáme) ve Zlatých Horách se zasloužil biskup
Heinrich Forster, který pozval školské sestry z Vratislavi. K tomuto účelu zboural starou
školu čp. 13 a vystavěl budovu novou (dnes UNIGEO) s bydlením pro řádové sestry, daro¬
val celé vnitřní zařízení a složil částku peněz na živobytí sester. Sestry ve Zlatých Horách
postupně přebíraly vedení nad obecnou školou, měšťankou, školou ručních prací a opatrovnou (školkou).
Na místě další školy (nynější pošty, Bezručova ulice čp. 144, naproti kinu) dříve stál
rozsáhlý státní sklad soli. Nízká dřevěná budova skladu byla velmi stará a k ní byl při¬
staven malý obytný domek. V roce 1840 byla budova skladu zbourána a místo ní byla
postavena jednopatrová budova z pevného materiálu. Budova byla postavena jako “Dům
řemesel - robotárna", kde byl po vzniku samostatného okresu Zlaté Hory (1850) umís¬
těn okresní soud. Tomuto účelu sloužil do r. 1851 a pak byla stavba rekonstruována pro
potřeby školy. Zpočátku zde byly umístěny dvě školní třídy; 1. a 3. třída tzv. nižšího od¬
dělení s byty pro dva podučitele. V r. 1871 podle nového tereziánského školního zákona
byla trojtřídka chlapecké školy rozšířena na pětitřídku. Město k budově přistavělo z jižní
strany další třídy.
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Při realizaci nových školských zákonů uvažovalo město i o rozšíření samostatné dívčí
školy na pětitřídní s vyučováním zaměřeným především na ženské domácí práce. Obecní
zastupitelstvo v čele se starostou Lamlou se obrátilo na vratislavské biskupství o pomoc
a dostalo ji. Biskup H. Fórster financoval přestavbu budovy č. 13 (kláštera) na dívčí školu

Zlaté Hory - dívčí škola čp. 16 vedle kostela

(Mádchenvolkschule) s pěti třídami tím, že přistavěl jedno patro. Ve škole ještě stále vy¬
pomáhaly a samostatně učily Chudé školské sestry. Ještě v roce 1920 ve škole působilo 14
sester a 5 kandidátek. Vyučovaly v dívčí škole 375 žákyň a v opatrovně (školce) měly 145
dětí.
V r. 1908 k 60. výročí panování rakouského císaře byl dán návrh na stavbu „Měšťan¬
ské školy císaře Františka Josefa". Počátkem roku 1909 dostal stavitel Zelenka z Jeseníku
zakázku na stavbu této školy, kterou financovalo město. Byla zbourána stará nevyhovující
budova robotárny a vybudována chlapecká škola (nynější pošta).
V prosinci 1906 byly vykoupeny pozemky na stavbu nové soudní budovy na Nádražní
ulici (později škola, dnes pracovní úřad). Pozemky stály 21 000 K.
V roce 1925 zde byl vrchním školním radou Alois Kunz - kožišník.
Na obecné chlapecké škole (Knabenvolksschule) - dnes pošta, se ve 4. a 5. třídě v roce
1925 učilo 147 žáků pod vedením ředitele Karla Stanzela a 4 učitelů: Leo Kittel, Alfréd
Rzeptke, Alfred Grundey a Josef Blei. Školníkem byl Adolf Kasper.
Na měšťanské chlapecké škole (Knabenbúrgersschule) - dnes pošta se v 1. až 3. třídě
učilo 245 žáků. Ředitelem byl Johann Wiesner, učiteli: Viktor Dittrich, Max Gomolka
a Rudolf Holein. Školníkem byl Adolf Kasper.
Na měšťanské dívčí škole (Mádchensbúrgerschule)- u kostela se v 1. až 3. třídě učilo
kolem 250 žákyň.
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Na obecné dívčí škole (Mádchensvolkkschule) - „klášterní1' se ve 4. a 5. třídě učilo 125
žákyň. Ředitelkou na obou dívčích školách byla Marie Leopoldina, představená školních
sester Notre Dáme a učily zde jen řádové sestry. Po nástupu nacistů a během 2. světové
války tyto sestry nesměly ve školách působit, vedly jen mateřskou školu. Na živobytí si
vydělávaly šitím a výukou hudby. Po roce 1945 se vrátily do školy a(Mádchensvolkkschulejučily v tzv. rodinné škole (klášterní), ale nový řežim se k ním zachoval jako nacisté.
Také jim zakázal učit. V říjnu 1947 byly odvezeny do Bílé Vody, ale v prosinci se vrátily.
Některé pak byly odsunuty. Svou činnost zcela ukončily v r. 1950. Tak jak sestry boromejky, které se ve Zlatých Horách staraly o(Mádchensvolkkschule)kostely a nemocnici,
i zbytek sester Notre Dáme byl odstěhován a prakticky internován v klášteře v Bílé Vodě
u Javorníku.

Zlaté Hory - na místě dnešní pošty stával státní solný sklad

První česká škola ve Zlatých Horách
Vznik Československé republiky v roce 1918 neznamenal sice ukončení staleté etapy
zápasu češtiny s němčinou, avšak teprve jazykový zákon z 29. 2. 1920 uvedl češtinu právě
zase tam, odkud byla po celá staletí vyháněna. V národnostně smíšeném Slezsku to nějaký
čas trvalo, než byla překonána nechuť starého úřednického aparátu úřadovat také česky.
Ve školství byl do všech obcí zaveden i vyučovací jazyk český. Údajně měla být menšinová
škola pro české děti otevřena pro školní rok 1924-25, ale její otevření se odložilo. Aktivní
užívání spisovné češtiny díky tisku a rozhlasu pronikal do šíře i hloubky, obzvlášť u mladé
generace.
Několik vzpomínek Miroslava Paličky, prvního českého učitele ve Zlatých Horách:
„Český život nezačal po druhé světové válce, ale za první republiky, už před otevřením
menšinové české školy. Snahy o její otevření byly od r. 1927. Právě čeští úředníci si přáli,
aby jejich děti nechodily do německé školy a měli na to plné právo. Nešlo to hned. Teprve po
dlouhých jednání a protekcí u ministerstva školství se podařilo 1. září 1932 školu otevřít. Já
sám jsem dva roky předtím sloužil v Klokočově u Vítkova. Právě tam jsem dostal dekret na
správce české školy ve Zlatých Horách s připomínkou, že se tam musím ihned odebrat a při¬
pravit otevření školy. I když jsem Zlaté Hory znal pouze ze zeměpisu, tehdy nešlo odmítnou.
Jinak bych zůstal nezaměstnán. Nezapomenu na to krásné panoráma, když jsem 2. září 1932
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přijížděl autem od Petrových chat na Zlaté Hory. Bylo velmi krásné počasí a mně tanulo na
mysli: jaká to bude škola, jak je vybavena, co mě tady v národnostně smíšeném území čeká.
Přijel jsem do města a hledám dům s oválnou cedulí se státním znakem a nápisem ŠKOLA.
Nikde nic. Na náměstí před domem čp. 388 jsem viděl příslušníka finanční stráže a chtěl
jsem se ho na školu zeptat. Nestačil jsem svoji otázku vyslovit. Sám promluvil dříve: „Vy jste
ten český učitel? Už na vás od včerejška čekáme. Tady v tomto domě budete učit," a hned
mě zavedl k majiteli domu, který mi otevřel místnost třídy, ve které nebyl žádný nábytek.
Ještě dlouho do večera jsme s příslušníkem finanční stráže sháněli aspoň sedadla, abych ráno
mohl začít vyučování. Jeden z Čechů mi zapůjčil malou tabuli se stojanem, kterou jsem dal
do třídy (obývák), našli jsme i jakési lavice pro žáky. Od jiného českého občana jsem si koupil
železnou postel (peřiny jsem přivezl sebou) a dal ji do kuchyně (kabinetu), kde jsem měl také
i „bydlet".
Večer zdejší odbor Matice opavské svolal schůzi do nynější Slezské besedy, aby se čeští
menšináři seznámili s učitelem, který začne příští den učit jejich děti. Dodnes vzpomínám,
jak toto setkání bylo srdečné.
Druhého dne jsem na chodbě očekával příchod dětí ze Zlatých Hor i z Ondřejovic. Většina
jich zdravila „Guten Tag!" Byly to většinou děti ze smíšených a českých úřednických manžel¬
ství. Až na tři děti první třídy chodily předtím do německé školy. Na dvou dlouhých lavicích
usedlo jedenadvacet žáků. Rozhovor s nimi jsem vedl dvojjazyčně, mnohdy jsem dělal pře¬
kladatele. Konec prvního vyučovacího dne však skončil velmi hezky. Všechny děti se se mnou
loučily česky: „Na shledanou, pane učiteli."
Za měsíc byl dovezen nový školní nábytek a hned bylo ve škole útulněji. Děti si na češtinu
zvykly velmi rychle, ale němečtí občané otevření české školy nepřijali s nadšením, spatřovali
v tom počešťování jejich německého města. Najevo to dávaly hlavně jejich děti, když do oken
naší školy křičely nepěkná slova a vhazovaly odpadky. O uklidnění nacionálních potyček se
zasloužil hlavně starosta a děkan zdejšího kostela Vincenc Brauner, který učil i na naší škole
katechizmus.
Pro nedostatek místa byla česká škola přemístěna v roce 1934 do prvního poschodí bu¬
dovy č.7/8 na náměstí. Budova byla tehdy majetkem vratislavských arcibiskupů a předtím
jej obýval zaměstnanec arcibiskupských lesů. V roce 1935 chodilo do školy 39 dětí a byla
přidělena učitelská praktikantka za mzdu 330 Kč. Dalo by se říci, že školní život plynul bez
větších konfliktů.
Teprve v roce 1937 se zvýšila intenzita nenávisti proti Čechům. Částečnou mobilizaci
21. května 1938 byli Němci nemile překvapeni, o to víc české občany uráželi. Neudržitelná
situace nastala 22. září 1938. Náměstí a přilehlé ulice byly plny místních občanů nepříčetně
jásajících z osvobození z „české tyranie". Se mnou bylo ještě sedm civilních zaměstnanců,
kteří jsme prchli k nádraží, kde nám už německý zaměstnanec řekl, že vlak už žádné Čechy
vozit nebude. Šli jsme přes Dolní Údolí a Rejvíz pěšky do Jeseníku.
Toho roku v září česká škola otevřena nebyla. Nábytek i pomůcky byly rozebrány a umís¬
těny v německých školách.
Už 25. července po válce jsem na příkaz okresního zmocněnce nastoupil do Zlatých Hor.
Měl jsem připravit školní budovu na začátek školního roku. Nejvhodnější byla německá škola
naproti kina. Dalo hodně práce, než se vojenská ubikace (byla obsazena vojenským útvarem
československé armády) proměnila ve školu. Vyučovat se začalo 17. září. Se mnou začaly
učit Blažena Přidalová a Zdeňka Zbožínková. Prvním ředitelem se stal František Přidal. “
Do r. 1938 byla učitelem M. Paličkou velmi pečlivě vedena kronika české školy, kterou
gestapo odvezlo prý do Opavy. Česká škola skončila provoz 22. září 1938.
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Školství po 2. světové válce
Škola s českým vyučovacím jazykem byla po 2. světové válce otevřena v bývalé „chla¬
pecké škole“ v čp. 144 (pošta) a měla dvě třídy. Školní rok 1945/46 začínalo 15 a skončilo
33 žáků. Ve škole působil ředitel a tři učitelé.
V říjnu 1945 byla v budově patřící farnímu úřadu č. 13 otevřena rodinná škola se třiceti
německými chovankami, ale působila jen jeden rok, protože si budovu školy od farního
úřadu pronajal útvar SNB. Teprve od 1. 9. 1948 byla po rozsáhlé adaptaci zde znovu umís¬
těna škola, ale už česká.
12. ledna 1948 navrhl bytový referent MNV Jindřich Rejthar proměnit bývalou soudní
budovu na Nádražní ulici na školu a ještě téhož roku začalo jednání s ministrem sprave¬
dlnosti v Praze o její přidělení. V polovině následujícího roku byla podepsaná smlouva
o nájmu soudní budovy.
Obecná škola s novým názvem národní škola se k 1. 9. 1953 sloučila s měšťanskou v os¬
miletou střední školu. Tělesná výchova se stala povinnou i pro dívky a přibyl nový před¬
mět - občanská výchova. V roce 1954 se poprvé zavedlo školní stravování, kam chodilo
116 žáků. Svépomocí učitelů, žáků a rodičů vznikla první chemická a fyzikální pracovna.
V kronice školy je z roku 1954 tento zápis:
„Třídy bývají přeplněné žáky, skoro každá má přes 40 dětí. S výukou českého jazyka jsou
problémy. Soudružka učitelka Derychová je pro vyučování J. Č. málo způsobilá - hrubě ne¬
ovládá český pravopis. Ředitel školy jí zadával lekce na doučení, výsledek se však nedostavil.
Ve škole se tohoto roku zavedlo vyučování ruského jazyka...
...Většina učitelského sboru prostřednictvím RSŠ, individuálním studiem politicky i od¬
borně roste, ale dosud se nepodařilo vyrvat ze zajetí idealistického světového názoru učitele:
Floru, Derychovou a Dohnalovou. Zvlášť učitel Flora je oporou klerikalismu v obci, soustav¬
ně navštěvuje kostel... “
Ve školním roce 1956/57 vznikla poprvé třída pro žáky řecké národnosti s řeckým uči¬
telem. Mimo 36 žáků řecké národnosti je národnostní rozdělení žáků takové: 410 české,
102 slovenské, 2 polské, 13 německé. Školní rok skončilo z osmé třídy 74, ze sedmé 47, ze
šesté 8 a z páté 1 žák.
Poznámka:
Řecké děti, které přijely s rodiči do Zlatých Hor v roce 1950, začaly chodit do školy
později, protože se musely nejdříve naučit česky. První řečtí žáci nastoupili ve školním
roce 1951/52 a potíže s češtinou v kolektivu českých dětí překonaly snadno.
V roce 1956/57 byla v odpoledním doplňkovém vyučování poprvé otevřena třída pro
děti řecké národnosti. Prvním rokem do řeckého vyučování chodilo jen 36 dětí, ale už
druhým rokem 46 dětí. Nejvíce řeckých dětí (85) se učilo řečtině v školním roce 1979/
1980. Řečtinu postupně vyučovali učitelé Janis Pagunadis, Janis Nutsos, Spiros Papadopulos a Nikos Rozmarakis. Řecké učitele financovalo ministerstvo školství. Po částečné reemigraci řeckých obyvatel ze Zlatých Hor po roce 1980 se nevyplácelo tzv. „řeckou třídu“
otevírat. Pokud se děti chtěly učit, braly soukromé hodiny. Teprve v roce 2000 se rozhodla
řecká menšina po domluvě s Asociací řeckých obcí v České republice, že znovu otevře
pro řecké děti vyučování řeckému jazyku. Těžkého úkolu učitele se ujal Ilias Michopulos, kterého platí ministerstvo školství, ale účet za učitele fakturuje Asociaci řeckých obci.
V prvním roce se vyučování zúčastňovalo 27 dětí, v druhém 17 a v roce 2003 jen deset.
V roce 1957 se zrušila tzv. „klášterní škola“ čp. 13 a byla adaptována na svobodárnu
a závodní kuchyň pro geologické pracovníky (dnes Unigeo).
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Ve školním roce 1959/60 bylo odstraněno vyučování na směny. Nový školský zákon
prodloužil povinnou školní docházku na devět let s povinností žáků jít minimálně další
dva roky do učebního poměru nebo na další školu. ÚV KSČ jednal o „spojení školy se
životem" a stanovil, aby do r. 1970 byla převážné většině mládeže dána možnost získat
středoškolské vzdělání a prosazoval úzkou vazbu vyučování s výrobní praxí.
Ministsrstvo_školstjíi_věd_a_uraěníi
Č.II/2-56/51-ŘA

V Prczs dne 17.listopadu 1951.

Všem ředitelům národních a středních škol
s řeckými a makedonskými dětmi.
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Výchova a vyučování na školách s řeckými
a makedonskými dětmi,zkušenosti a podávání zpráv.
Ref.:Fnouková,te1.41651,kl.325.
Řecké a makedonské děti, které do konce škol.roku 1950/51 byly
vyučovány v samostatných školách v dětských domovech, vyučují se, nyní
v českých národních a středních školách společně s českými dětmi. Uči¬
telům těchto škol byl svěřen veliký politický a pedagogický úkol. Mají
vychovávat v socialistickém duchu nejenom české žáky, ale mají tak
vychovat i jejich nové spolužáky, děti hrdinného řeckého národa, kterým
československá vláda poskytla na žádost demokratického řeckého lidu
dočasný útulek před monarchofašistickými vrahy. Učitelé mají dát řec¬
kým dětem, právě tak jako Českým dětem hluboké a trvalé znalosti, mají
je dobře vyzbrojit pro boj za svobodu a demokracii v Řecku a dobře je
připravit pro úkoly, k.teré je čekají při výstavbě jejich vlastí na
socialistickém základě.
Část pokynu Ministerstva školství pro vyučování řeckých dětí

Poznámka:
Od padesátých let byl ve školách zaveden sběr odpadních surovin. Snad nejvíce se ve
Zlatých Horách sbíraly odpady ve školním roce 1959/60. Děti svezly do sběren 41 714
kg železa, 5404 kg papíru, 2044 kg textilu, 210 kg kostí, 470 kg gumy, 1927 kg barevných
kovů, 19,10 kg umělých hmot, 66 kg vlasů a 518 ks lahví. Tedy celkem 51 993 kg odpadů.
O rok později bylo toto číslo dokonce překročeno na 72 732 kg. Sběr odpadních surovin
trval do poloviny osmdesátých let.
Prvním řídicím učitelem české školy od 1.9. 1932 do 22. 10. 1938 byl Miloslav Palička.
V roce 1963 mu bylo na Den učitelů uděleno rezortní vyznamenání „Vzorný učitel".
V roce 1964 byla pro havarijní stav vyřazena z provozu budova školy č. 144 (pošta) na
Bezručově ulici a kvůli tomu zavedeno znovu dvousměnné vyučování. Opravovala se dal¬
ší dva roky. V roce 1965 se opravovala také škola na Nádražní ulici.
Ředitelé v letech 1945 - 1967:
Ředitelem obecné školy od 1.9.1945 do r.1946 Miloslav Palička,
ředitelem měšťanské školy od 1.9.1945 do r.1946 František Přidal,
ředitelem měšťanské školy od 1.9.1946 do r. 1948 Jan Sedláček,
školy od 1.9.1948 do r. 1962 Vlasta Sedláčková,
ředitelem ZDŠ od 1.9.1962 do 31.7.73 Vilibald Novosad.
Učitelé v letech 1945 - 1967:
Miloslav Palička, Blažena Přidalová, Zdena Zbožínková, Jiří Bláha, Josef Flora, Vilibald
Novosad, Jaroslav Dostálek, Sedláčková, Skopal, Derychová, Tichavský, Carda, Románek,
Králová, Šmídová, Marie Seidlová, Drahomíra Cardová, Drahomíra Doupovcová, Libu111-262

še Vaněčková, Jiří Románek, Libuše Šlezarová, Lidmila Novosadová, Ludmila Pálková,
Dagmar Hrdličková, Marie Roubíčková, Eva Rusková, Lubomír Sklenář, Miloslav Hradil,
Markéta Topiarová, Karel Procházka, Dana Klímová, Adéla Brejcová, Eva Chrastinová,
Jaroslava Hendlerová, Oldřich Drápal, Ivana Slezáková, Zdenka Václavíková, Vítězslav
Škobrtal, Anna Binduová, Klára Kožuchová, Věra Romanová, Jana Zavřelová, Jarmila
Poláková, Růžena Navrátilová, Milan Jureček, Pavel Ondráček, Bedřich Domek, Alena
Lukešová, Jana Pluháčková, Ludmila Kouřilová, Eva Velartová, Zdena Bendová, Helena
Joanidisová, Jaroslava Ondráčková, Šárka Hanzlová, Milena Černatovičová, Božena Černatovičová, Jana Šimečková, Ludmila Hradílková, Karel Maroušek, Helena Hlaváčová,
Spiros Papadopulos, Janis Pagunadis, Janis Nutsos.

Zlaté Hory - bývalá soudní budova, škola, dnes Úřad práce

Před rokem 1968 jako škola sloužily tři budovy: tzv. klášter - budova čp. 13, škola na¬
proti kinu čp. 144 (dnes pošta) a pro velký počet žáků se obsadila také bývalá soudní bu¬
dova čp. 280 (dnes Úřad prače) v Nádražní ulici. Žáci 1. až 3. tříd chodili do školní budovy
č.13 v Průjezdní ulici, žáci 4. až 7.A do Bezručovy u kina a žáci 7. B až 9. třídy do budovy
v Nádražní ulici. V roce 1965 se zavedl pětidenní vyučovací týden, ale počty vyučovacích
hodin se pro žáky neměnily.
V únoru 1961 provedl investorský útvar ONV v Bruntále s předsedou stavební komise
MěstNV Františkem Bastlem výběr staveniště pro novou školu. Se stavbou pavilónové
školy se počalo teprve v roce 1965, ale ještě při zahájení školního roku 1968-69 prostory
nově budované školy nebyly připraveny.
28. října 1968 u příležitosti oslav 50. výročí samostatného Československa byla sice
symbolicky nová škola otevřena, ale děti nastoupily do tříd až 16. prosince. O vybudování
školy se zasloužil jak předseda MěstNV a poslanec ONV František Lukáš, tak poslanec
KNV František Kuzník a ředitel školy Vilibald Novosad.
Projektovou dokumentaci pro výstavbu nové školy provedl Krajský projektový ústav
Ostrava, pobočka Olomouc, hlavním architektem byl ing. arch. Vychodil, vedoucím pro¬
jektantem ing. arch. Richter. Investorem stavby byl KIÚ Ostrava, generálním dodavatelem
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Pozemní stavby Šumperk, stavbyvedoucím ing. Vrbka. 16. 12. 1968 proběhlo dokončení
stavby a slavnostní zahájení provozu školy za přítomnosti vedoucího OŠ ONV v Bruntále
Zdeňka Lojkáska, inspektora OŠ ONV Vratislava Šťastného, zástupce OV KSČ Gazárka,
zástupců MěstNV předsedy Františka Lukáše a tajemníka Antonína Hrušky a ředitelů patronátních škol.
V nové budově je tělocvična i odborné pracovny pro fyziku, chemii, biologii a výtvar¬
nou výchovu... Je zde i jídelna s kuchyní, kde se denně připravuje přes 450 jídel. Dlouho¬
letou vedoucí kuchyně byla H. Piterková. V roce 1972 se vybudoval nový experimentální
pavilon typu Kord 2, takže poprvé za celou historii Zlatých Hor jsou všichni žáci v jedné
budově. V roce 1974 při oslavách 750. výročí založení města byl před školou odhalen pa¬
mátník „Zrození revoluce1, jehož autorem je akademický sochař profesor J. Kolomazník.
Od roku 1976 se započalo s realizací nové koncepce výuky v I. stupni všech základních
škol. Spočívala v novém obsahovém pojetí výuky. Na konci školního roku bylo ve škole 619
žáků, z toho 298 dívek. Na I. stupni bylo 12 tříd s 349 žáky, z toho 169 dívek, na II. stupni
10 tříd s 270 žáky, z toho 129 dívek. Při závěrečné kvalifikaci bylo 14 žáků hodnoceno
druhým stupněm z chování, 84 žáků bylo s vyznamenáním a 9 žáků neprospělo.
Při škole pracovala řada zájmových kroužků, kde se žáci projevovali jak manuelně, tak
umělecky. Mnoho žáků se zúčastňovalo literárních soutěží i oblastních soutěží v recitaci
a uměleckém projevu.
Listopad 1989 přinesl změny i do škol. Uvolnila se uniformita osnov, pedagogové měli
svobodnou volbu při výběru vyučovacích metod, učebnic a pomůcek, byly zavedeny nové
osnovy a plány. Zvýšil se důraz na jazykovou a informační výuku. V roce 1997 se ustano¬
vila osmiletá školní docházka, která se v roce 1999 změnila zase na devítiletou. Už však
v roce 2000 se škola musela také zabývat do té doby neznámou protidrogovou tematikou
a prevencí proti kriminalitě.
Z výroční zprávy o činnosti Základní školy ve Zlatých Horách ve školním roce 2002/
2003, kterou zpracovala ředitelka školy Mgr. Hana Pavlíková, stručně uvádím několik
skutečností:
Základní škola Zlaté Hory je od 15. 3. 1996 školou s právní subjektivitou. Zřizovatelem
je město, které přispívá 904 Kč na žáka a rok (v roce 2002 - 3 mil. 121 tisíc).Finančně pak
přispívá ještě prostřednictvím zřizovatele krajský úřad (na mzdy, zákonné odvody, vzděláva¬
ní pedagogů, učební pomůcky aj.: v roce 2002 - 10 mil. 022 tisíc). Škola pak má ještě příjmy
z vlastní hospodářské činnosti a vybírá ještě poplatky od rodičů (v r. 2002 - 1 mil. 749 tisíc).
Je řízena jako příspěvková organizace. Celková kapacita školy je 700 žáků, ale školu v tom¬
to školním roce navštěvovalo 487 žáků, z toho 38 dojíždějících ze spádových osad Revíz,
Dolní a Horní Údolí, Ondřejovice, Heřmanovice a Jindřichov. Do 1. třídy bylo přijato 42
žáků. Školu opustilo 56 žáků, z toho 6 odešlo na gymnázium. Pracuje zde 31 pedagogů na
19 třídách od prvního do devátého ročníku. Učí se podle jednotného základního dokumentu
„Základní škola“ č.j. 16847/96-2. Ve škole je mimo kmenové třídy 14 odborných učeben,
1 laboratoř a 2 tělocvičny. Součástí školy je školní družina (s kapacitou 50 žáků), školní klub
(navštěvuje 52 žáků) a školní jídelna s kapacitou 480 strávníků.
Vedení školy dbá na sebevzdělávaní pedagogů a podporuje ho.
Rodiče stále nejeví potřebný zájem o spolupráci se školou, desetičlennou radu rodičů vede
Adéla Benešová.
V ročním finančním hospodaření byly celkové příjmy 15 mil. 406 tisíc vynaloženy tak¬
to: náklady na platy 42 zaměstnanců a zákonné odvody 9 mil. 753 tisíc, provozní náklady
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5 mil. 163 tisíc a 371 tisíc na učebnice, pomůcky a další vzdělávaní pedagogů. Základní škola
skončila hospodaření k 31. 12. 2002 se ziskem 119 631,90 Kč.
Ať politická situace byla jakákoliv, pro potřeby školy vykonal zlatohorský pedagogický
kolektiv nesmírný kus práce, ať ve vlastním procesu výuky a výchovy ve škole, nebo v zá¬
jmové činnosti žáků. Za tuto práci obdržela celá řada jednotlivců okresní, krajská a rez¬
ortní vyznamenání.
Srovnání počtu žáků a učitelů v letech 1925 - 2003
školní rok

školy

1925

obecná dívčí, 1.-5.
obecná chlapecká,1.-5.
Obecná
Měšťanská
Obecná
Měšťanská
Obecná
Měšťanská
Osmiletá stř. šk.
od r. 59 Základní devítiletá šk.
Základní devítiletá šk.
1. - 8. roč.
Základní škola
Základní škola

1946/1947
1947/1948
1948/1949
1953/1954
1968/1969
1976/1977
1987/1988
1999/2000
2002/2003

celkem tříd
5
5
3
2
5
4
7
4
13
19
22
24
23
19

žáků
392
375
90
43
150
115
210
126
401
646
619
734
528
487

učitelů
10
9
3
2
6
5
7
6
15
26
34
38
33
31

Ředitelé Základní devítileté školy v letech 1968 -1990:
Karel Maroušek 1.8.1973 - 31.1.1990,
Milena Černatovičová 1.2.1990 - 31.7.1996,
Hana Pavlíková od 1.9.1996.
Zástupci ředitele školy v letech 1968 -1990: Miloslav Palička do r. 1970, Marie Roubičková, 1971 a 1974, Jiří Blaha 1972 - 1973, Karel Procházka střídavě 1973-1991, Jana
Kořístková střídavě 1975 - 1990, Jarmil Schejbal 1990-1996, Marie Kalendová 1996- 2000,
Daniela Strečková do r. 2004.
Učitelé v letech 1968 - 1990: Lidmi 1 a Novosadová do r. 1973, Milan Jureček, Drahomíra
Kopcová - Buličková 1970 -1973, Vladimír Kožuch 1972 -1973, Miloslav Hradil do r.1974,
Jiřina Hradilová do r. 1974, Janis Nutsos do r. 1974, Jaroslav Dostálek do r. 1975, Zdenka Zbožínková do r. 1975, Helena Hlaváčková do r. 1975, Vladimír Nohel 1973 -1976, Helena Andrýsková 1975 -1980, Ivan Wolný 1975 -1978, Květoslava Nováková - Marseová 1975 -1977,
Jana Bussinová do r. 1978, Helena Joanidisová do r. 1979, Karel Kavalec 1976 - 1980, Hana
Brachtlová 1981 - 1983, Drahomíra Koníčková do r. 1983, Ludmila Kouřilová do r. 1983, Jiří
Blaha do r. 1986, Šárka Zahradníková 1986 -1987, Věra Černatovičová 1973 -1981, Jana Andrlová-Kučerová 1971 -1972, Jaroslav Vančura 1970 -1971, Květoslava Pillichová do roku 1973,
Ludmila Hradilová do r. 1972, Pavel Ondráček 1975 -1976, Jana Přikrylová 1977 - 1978, Eva
Joanu 1973 - 1981, Kamila Šebestová do r.1973, Božena Černatovičová do r. 1978, Lenka Tóthová 1987 - 1988.
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Učitelé po r. 1990: Milena Černatovičová, Josef Flora, Zdeněk Formánek, Milena Grecmanová, Šárka Hanzlová, Miroslava Chrtová, Libuše Ježíková, Danuše Klimová, Eva
Kvapilová, Zdenka Kuncová, Alena Lukešová, Jaroslava Ondráčková, Milena Otevřelová,
Miroslava Pišlová, Jana Pluháčková, Svatopluk Pospíšil, Marie Pospíšilová, Hana Velebová,
Milena Pospíšilová, Marie Seibertová, Alena Setinková, Jarmil Schejbal, Jana Šenbergerová, Hana Štillová, Milada Tálská, Jana Zapletalová, Svatava Bečáková, Alexandra Jobová,
Marie Kalendová, Jana Kořístková, Helena Kozáková, Danuše Kubová, Alena Kudielkováodešla do důchodu, Zdena Kuncová, Marie Kuzníková, Karel Maroušek- odešel do dů¬
chodu, Roman Moskva, Jitka Moskvová, Tomáš Novotný, Jitka Novotná, Vladimír Ostrý,
Roman Pavlík, Marie Račanská, Marcel Šos, Šárka Voj áčko vá, Igor Weinert a Vladimíra
Žáčková.
Od r. 1974 do 30. 6.1991 byla vedoucí PO SSM při škole Sylva Vlašánková.
Školní administrativní pracovníci: Josef Zajíc 1968 -1972, Marcela Pluháčková 1972
-1973, Miloslava Krušinská 1973 -1978, Milada Zielinová 1976 -1978, Marie Paličková
1978 -1979, Marie Brabcová 1979 - 2003, Marie Kalendová.
Školníci: Od r. 1947 pracoval jako školník Václav Richter, po něm Hynek Seemlera, Jin¬
dřich Ulrich a Bedřich Petroš, Oldřich Domes, Čeněk a Heedvika Stevovi, Stela Nutsosová. V nové škole na sídlišti sloužili tito školníci: 1968 - 1988 František Zikán 1968 - 1971,
Jaroslava Marhevková 1971 - 1981, Miroslav Krobot 1981 - 1982, Jan Šerák 1982 -1985,
Jiří Krejčiřík 1985 - 1987, Jitka Řeháčková 1967 - 1992, K. Kožušník 1992 - 1999, P. Křupa
od 1999.
Školní družina
jako školské zařízení byla zřízena v r. 1950. Tato instituce se stará o děti, které nemohou
před nebo po školním vyučování být sami ve svém domově, protože jejich oba rodiče jsou
zapojeni do výrobního procesu, nebo i z jiných důvodů. Ve školní družině tráví žáci vol¬
ný čas mimo vyučování za pedagogického působení vychovatelek. Děti zde plní i některé
povinnosti pro školu, připravují se na vyučování. Ve výchovných činnostech se střídá
odpočinek, učí se ušlechtilé zábavě, rozviji se kulturní potřeby a zájmy, byla využívána
spolupráce s PO SSM aj.
5. 12. 1977 byla ukončená oprava bývalé školní budovy na Nádražní ulici (soud) a do
pěkného prostředí se přestěhovala družina, která byla rozdělena na 4 oddělení a navštěvo¬
valo ji 109 dětí.
Vedoucí vychovatelky školní družiny v letech 1968 -1990: Pátíková Marie 1968 -1971,
Holušová Ludmila 1973 - 1974, Pastyříková Marie 1978 -1979, Bitarová Marie 1971 -1973,
1975 - 1978, 1980 - 1990.
Vychovatelky školní družiny v letech 1968 -1988: Holušová Ludmila do r. 1980, Lipenská
Marta do r. 1971, Vládková Alena 1971 -1972, Palová Alena 972 -1973, Kubová Marie
1973 -1974, Válková Radmila 1973 -1975, Hůževková Alena do r. 1918, Pastyříková Marie
197 4 -1992, Aloisie Múcková 1918 - 1987, Černatovičová Božena 1978 -1992, Hlaváčová
Monika 1987 - 1994, Jarmila Ordáňová, Irena Žalčíková, Lenka Moravcová- školní klub.
Pobočka Lidové školy umění
ve Zlatých Horách (dnes ZUŠ Franze Schuberta) začala svou činnost 22. 8. 1953, kdy
ONV v Jeseníku schválil činnost pobočky jesenické hudební školy ve Zlatých Horách.
První klavír a housle byly pro školu zapůjčeny od soukromníků. Práce školy však nebyla
intenzivní. Až později, v šedesátých letech se za přičinění učitelů práce na výuce trochu
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zlepšila. V roce 1970/71 již zde chodilo 40 žáků, v roce 1975/76 - 24 a v roce 1998/99 - 68
žáků. V r. 2002/03 už se zde učí 118 žáků. Ředitelem školy je Petr Ščipák. V hudebním
oboru se vyučuje na klavír, keyboard, kytaru, housle, bicí nástroje, klarinet, zobcovou flét¬
nu, akordeon a sólový zpěv. Žáci školy se zúčastňují různých soutěží a akcí městského až
krajského významu, kde předvádí své umění. V květnu r. 2003 se konal slavnostní koncert
k 50. výročí založení hudebního školství ve Zlatých Horách. Na tomto koncertě vystoupili
učitelé a žáci ZUŠ Franze Schuberta, dále pozvaní hosté: Jaroslav Dvorský, Josef Kostřiba,
Anna Ondáková - Kostřibová, hosté z družební „Szkoly muzycznej im. Jerzygo Hellera"
z Glucholaz a ZUŠ Želiezovce ze Slovenska.
V oboru výtvarném se vyučuje: kresba, malba, grafika, modelování a keramika.
Mateřská školka se poprvé ve Zlatých Horách otevřela v roce 1924 a měly ji na starost
školské sestry Notre Dáme v Kostelní ulici. První česká mateřská škola se otevřela v roce
1934 a působila do roku 1938. Ve školním roce 1946 - 47 byla otevřena první poválečná
česká mateřská škola v budově č. 2. Velmi záhy se otevřely další mateřské školy proto, aby
se mohly i ženy „zapojit do budovatelské práce". Bohužel pracovní doba v závodech začí¬
nala ráno již v 6. 00 hod., a aby mladá maminka nedostala v zaměstnání absenci, musela
se trmácet s robátkem už v pět hodin do školky. V roce 1981 byly ve městě čtyři mateř¬
ské školy: první MŠ na začátku Nádražní ulice umístila 80 dětí, ředitelkou p. Eškuličová.
Druhá MŠ je na Krnovské ulici. Pojme 30 dětí a ředitelkou byla V. Křížová. Třetí MŠ je
na sídlišti v Sadě Pionýrů, pojme 60 dětí a ředitelkou byla Kicková. Čtvrtá MŠ je uprostřed
Nádražní ulice. Byla vybudována v roce 1979, pojme 90 dětí a ředitelkou byla L. Blašková.
Jedna MŠ s 25 dětmi byla do r. 1992 v Ondřejovicích.

3/5 Pošta - muzeum
Poštovnictví ve středověku, budova staré pošty, období československé pošty (19181938), říšskoněmecká pošta, československá pošta po osvobození, Jesenicko na
známkách, budova nynější pošty

Poštovnictví ve středověku

|

|

Zlaté Hory byly odpradávna dopravní křižovatkou a důležitou silniční stanicí všech,
kdo cestovali pohořím z Moravy nebo opavského kraje do nyské oblasti a odtud dále do
Vratislavi.
Od Moravy je Jesenicko odděleno masivem Hrubého Jeseníku, od Kladska pásmem
Rychlebských hor. V dobách slovanského osídlení v 10. a 11. stol. nevedla přes tento kraj
žádná důležitá obchodní cesta. Je sice známá tzv. „česká stezka' z Prahy přes Vartu a Otmuchov na Krakov, ale ta vedla o něco severněji. Už r. 1325 se poprvé připomíná cesta
přes Ramzovské sedlo jako spojnice mezi Slezskem a Moravou. Zvláštní postavení mělo
Zlatohorsko, kolonizované z Moravy, z Opavsko - holasického knížectví, protože jeho zla¬
tonosné rudy přitahovaly horníky, těžíře a obchodníky ze vzdálenějších oblastí.
Doručování písemností ve středověku bylo svěřováno poslům, jejich úkol nebyl snad¬
ný vzhledem k nebezpečí, které číhalo na každé cestě lesem. Roku 1284 byl v tomto kraji
posel biskupa Tomáše II. chycen lidmi vratislavského knížete Jindřicha IV. a ubit, jeho
tělo protkáno šípy a srdce probodáno mečem. Jeho průvodce jménem Jindřich, farář z
Vidnavy, vyvázl z této příhody s těžkým zraněním.
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Z Prahy se jezdilo do Vratislavi právě „českou stezkou1. Když se však. České králov¬
ství stálo součástí rakouské monarchie a hlavním městem se stala Vídeň, bylo největšímu
slezskému kupeckému centru - Vratislavi zapotřebí spojení se světem na jihu. Ale teprve
v první polovině 16. stol., kdy se Evropa uklidnila po husitských válkách, se Habsburkové
dostali k tomu, aby otevírali nové cesty. Právě pro obchodní spojení mezi Vídní a Vratisla¬
ví otevřeli jednu z prvních cest přes kopce Jeseníků. Z Vídně vedla přes Brno, Olomouc,
Šternberk, Vrbno, Zlaté Hory, Glucholazy a Nysu do Vratislavi. Právě tato veřejná císařská
silnice byla od 16. stol. důležitá pro pochody vojska a jiný přesun materiálu a obchodního
artiklu. Po této silnici se konal téměř všechen služební provoz mezi Rakouskem a Slez¬
skem, takže Zlaté Hory byly neustále navštěvovány projíždějícími císařskými úředníky,
důstojníky i vojáky.
K snadnějšímu zajišťování veřejné dopravy bylo v druhé polovině 16. stol. zavedeno na
hlavních dopravních tepnách poštovnictví i ve Slezsku. Na silnici z Vratislavi do Olomou¬
ce byla zřízena celá řada poštovních stanic a zastávek pro cestující obsazených císařskou
poštovní dopravou.
O vzniku poštovního úřadu ve Zlatých Horách přesnější zpráva chybí. Václav Dragoun
uvádí v Kronice poštovního úřadu v Olomouci, že: „26. července 1530 byl vyslán dvorským
poštmistrem jízdní komorní posel Jobst z Liiczelburgu, aby založil poštovní úřady pro jedno¬
duchou poštu na cestě z Vídně do Vratislavi a do Poznaně v Polsku. V účetních záznamech
dvorského poštmistra se však nedochoval podrobný účet Jobsta z Luczelburgu, podle něhož
by se dalo zjistit, ve kterých místech na Moravě byly zřízeny poštovní stanice. Dá se však
předpokládat, že byly zřízeny na nejkratší slezské silnici vedoucí od Brna přes Bruntál a Zla¬
té Hory do Vratislavi. “
Podrobnější popis cesty vedoucí z Vrbna do Zlatých Hor v 16. století:
Z Vrbna vedla nejstarší cesta proti proudu Černé Opavy až pod Kobrštejn. Tam se zatáčela
doprava k hornoúdolským loukám a podél dnešního lesa vedla až k heřmanovickému kříži
nad Horním Údolím. Odtud pak kolem kaple sv. Anny a sv. Marty podél Příčné hory pozvol¬
ně klesala ke Zlatým Horám. Je to cesta, která nemá příkrého stoupání, ani nebezpečného kle¬
sání. Protože lesů bylo v 16. stol. méně než dnes a začínaly až nad touto cestou, celá cesta byla
viditelná z hlídkových věží hrádků a hradů jako Fúrstenwalde, Pustý zámek, Drachenburg,
Kobrštejn a Edlštejn. Důležitost této cesty znal i pruský král Fridrich II., který po ní v r. 1741
poslal svá vojska k dobytí Olomouce, Znojma a Mikulova. Zajímavá je zpráva z deníku ulmského občana Samuela Kiechela z r. 1586 o jeho cestě Slezskem s přepřažením koní ve Zla¬
tých Horách: „22. září 1586, hodinu po odjezdu z Nysy. Špatně se cestovalo v drsné krajině,
značně hornaté, po kamenité cestě. Na snídani jsme dojeli do městečka zvaného Cukmantel,
patřícímu nyskému biskupovi vzdáleného 3 míle (vídeňská míle = 7,5 km) od Nysy. Bylo
nutné připřáhnout další dva koně k našemu spřežení, protože špatná cesta vedla vysokým
pohořím Jeseníků. Oblast, kudy jsme projížděli, byla v té době velmi nejistá, příhodná k pře¬
padání a vraždění, neboť na další vzdálenost 3 mil nebyla žádná osada ani samota, jen
křoví a hustý les, nebezpečný úvoz, kde by se dva povozy navzájem nevyhnuly. V lese poblíž
cesty jsme viděli studánky. Člověk by musel mít velkou žízeň, aby se napil, jelikož by si musel
kleknout, ba snad i lehnout. V lese jsme potkávali horníky (nad sv. Annou u štoly Starý
Hackelsberg.), kteří vypadali velmi žíznivě.“
Tato zpráva potvrzuje přítomnost spoje přes Zlaté Hory, ale o poště se konkrétně ne¬
zmiňuje.
Václav Dragoun uvádí, že v září r. 1601 slezská knížata obnovila prostřednictvím
Martina Lidtnera pěší poštu z Vratislavi do Vídně, která trvalo do r. 1611. Působnost
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vratislavských poslů tak byla omezena jen na trať z Vratislavi do Olomouce. I ta byla zru¬
šena zavedením jezdecké pošty. Na trase Vratislav - Olomouc byla pěší pošta několikrát
zrušena a nahrazena jezdeckou a naopak. Záznam z r. 1628 říká, že pěší poslové byli od

sebe vzdálení 3 míle (22,5 km) v těchto městech: Zlaté Hory, Andělská Hora, Německá
Hůzová, Olomouc. Pošta odcházela z Vídně jednou týdně a to vždy v pondělí. V případě
válečných tažení bývala přerušovaná. Teprve po třicetileté válce se dá mluvit o stabilizaci
poštovního spojení.
O existenci pošty ve Zlatých Horách se více dovídáme v první polovině 17. stol. V r. 1632
je také zmínka o prvním zlatohorském poštmistrovi Johannu Georgu Nentwigovi. Byl
současně i výběrčím cla (celnice byla spojena s poštou) a starostou obce. Aby zmírnil oby¬
vatelům hlad a bídu, nechal postavit několik domů a snad i poštu (dnes muzeum). Jeho
portrét z r. 1676 se nachází v kostele sv. Rocha. Úkolem tehdejšího poštovního úřadu bylo
zajišťovat přípřeže projíždějícím cestujícím, vyměňovat unavené koně, postarat se o lis¬
tovní a peněžní zásilky. V r. 1650 byl císařský poštovní úřad ve Zlatých Horách osvobozen
od všech povinností ubytování a zásobování vojáků. Za zapůjčení koní mohl poštmistr
žádat odměnu. V polovině 17. stol. převzal poštovní úřad Jiří Pfitzner, rodák ze Zlatých
Hor. Zemřel však již v roce 1656. Jeho žena Emílie žádala o ponechání poštovní dopravy,
neboť vlastnila koně, kterých by jinak nevyužila a musela by je levně prodat.
O místo poštmistra se také ucházel bratr zemřelého Jindřich, ale získal je Jiří Francké,
za něhož se Emílie Pfitznerová provdala. Francké měl ve službě jisté nepříjemnosti. Tak
například: poštovní dopravčí Ondřej Tollich z Rýžoviště u Bruntálu marně čekal na svůj
měsíční plat za červenec 1663. Když si stěžoval, vyšetřováním se zjistilo, že peníze byly
z Nysy odeslány, ale do Andělské Hory nedošly. Francké nepopíral, že peníze převzal, ne¬
mohl si však vzpomenout, co se s nimi stalo. V té době totiž slavil v rodině křtiny, v domě
bylo hodně cizích lidí a zřejmě je někdo odcizil. Tollichovi tedy poskytl náhradu.
Násilnosti všeho druhu nebyly v té době žádnou zvláštností, zejména proto, že poštov¬
ní cesta ze Zlatých Hor do Andělské Hory vedla téměř nepřetržitě krajem lesa. Poštmistr
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Francké zemřel v r. 1675, poštovního úřadu se ujal jeho nevlastní syn Jan Jiří Pfitzner
s matkou a po její smrti r. 1681 jej spravoval samostatně. Zemřel v roce 1686. Po něm
převzal poštovní úřad David Rudolf Hantke z Prudniku, bratr tehdejšího šoltyse, majitele
hamru a horního hejtmana z Dolního Údolí. Nedlouho na to spravoval poštovní úřad Se¬
bastian Peschl, ale pak přešel znovu do zprávy rodiny Nentwigů, reprezentované v r. 1690
Franzem Karlem Nentwigem. Po otci Johannu Nentwigowi získal i hodnost celního výběrčího, takže se stal řádným císařským úředníkem. Jeho původ mu pomohl na přelomu
století získat úřad starosty města.

Budova pošty - dnešní muzeum
byla postavena velmi bohatou rodinou Nentwigů v roce 1698. Neznáme sice jmé¬
no pravděpodobně holandského stavitele, ale patří mezi nejkrásnější barokní stavby ve
Slezsku.
Popis stavby: Barokní dům bývalé pošty z roku 1698 se starším renesančním jádrem
sloužil svému účelu do roku 1902. Jednopatrový nárožní dům s atikovým patrem, krytý
sedlovou střechou. Vstupní průčelí o třech okenních osách členěno vertikálně čtyřmi pilastry s korintskými hlavicemi nesoucími úseky kládí, jehož římsa je součástí zalamující se
průběžné korunní římsy. V ose přízemí je umístěn vstup s kamenným portálem stlačeně
zaklenutým, římsovými úseky při patě oblouku a klenákem, ukončený přímou římsou. Od
klenáku visí symetricky přes cvikly rouška uchycená v rozích. Vrata s vloženými dveřmi
výplňová, zdobená řezbou. Po stranách vstupu dvě obdélníková okna krytá mřížemi s pa¬
rapetem zdobeným elipsovitou vpadlinou a s rovnou nadokenní římsou. Nad portálem
pod okenní římsou v patře je obdélníkové okno v šambráně s ušima a kapkami. Výplň pa¬
rapetu zdobena štukovým erbem složeným ze dvou poštovských trubek a písmen F. C. M..
Parapety sousedních oken pojednány štukovými rouškami s motivem ovoce. Mohutný štít
je trojosý s převýšenou střední částí s dvojicí svazkových korintských pilastrů, nesoucích
společné úseky kládí. Nad průběžnou profilovanou a zalamovanou římsou voluty rozekla¬
ného nástavce s centrálním podstavcem s profilovanou římsou nesoucím ve vrcholu vázu.
Uprostřed štítek s majuskulami V R. Ze stran na atikových úsecích s postranními pilířky,
vrcholícími protáhlou vázou, vykrajovaná volutová křídla. Ve středu štítu okno v šambráně
s ušima, s podokenní a nadokenní římsou. Nad ním elipsovité okno s žaluziovou okenicí
zdobené reliéfním rostlinným ornamentem. Boční fasáda hladká s pravoúhlým vstupem
a okny. Zadní fasáda hladká s trojúhelným štítem. Středem hloubkové dispozice prochází
chodba klenutá křížovými klenbami, oddělenými dvojicemi pasů na čabrakových konzo¬
lách. Prostory vpravo klenuté valené s lunetami.
Za pozoruhodnost bylo označeno bohaté členění fasády s korintskými sloupky a ati
kový štít.
Poštmistr Franz Karel Nentwig byl za zásluhy své rodiny, získané příkladným vede¬
ním císařské celní správy a pošty, za osobní schopnosti a charakterové vlastnosti povýšen
do českého rytířského stavu v roce 1710 a získal šlechtický titul „von Eichenfeld". V erbu
měl: v prvním a čtvrtém zlatém poli - půlku černé korunované orlice, v druhém a třetím
červeném poli - bílou (stříbrnou) krokev a nad ní ve stříbrném pruhu tři červené růže.
Poštmistrem zůstal až do své smrti 9. června 1716.
Další poštmistr Anton Franz Nentwig však měl s občany ze Zlatých Hor potíže. Velice
si stěžoval, že měšťané nechtějí poštovní stanici půjčit žádné koně k dopravě cestujících,
i když je to nutné, ač je, podle paragrafu 6 císařského patentu, jejich povinností tak učinit.
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Právě kvůli těmto potížím se Anton sám zasadil o to, aby se za krásnou budovou postavily
velké stáje a statek, tj. zázemí pro chov více koní, které byli zapotřebí k poštovní činnosti.
Na chov koní si pozval svého příbuzného Ferdinanda Ignáce Nentwiga, který se zařídil
jako poštovní dopravce. Za tuto činnost Ferdinand Ignác obdržel šlechtický titul ar. 1719
slezskou státní příslušnost. Bývalé stáje za budovou pošty (část jich dodnes stojí) sloužily
svému účelu ještě před druhou světovou válkou.
O tom, jak dlouho se cestovalo v první polovině 18. stol., svědčí účty olomouckého
kanovníka hraběte Jana Matěje Turri (Thurna), který si zaznamenával dobu jízdy mezi
stanicemi. Například v r. 1728 na cestě z Olomouce do Vratislavi přenocoval v Andělské
Hoře, odtud vyjel ve 4 hodiny ráno a do Zlatých Hor přicestoval v 10.45 hodin. Zde dvě
hodiny odpočíval. Ve 12.45 pokračoval dostavník na Nysu, kam dorazil v 17.15. Tedy ces¬
ta z Andělské Hory do Nysy trvala 13 hodin 15 minut. Cesta z Olomouce do Vratislavi
a zpět ho stála 62 zl. a 31 krejcarů.
V roce 1702 vyšel pro Slezsko nový poštovní patent, který pro svou praktičnost neměl
v ostatních českých zemích obdoby. Podle něj byl každý poštmistr povinen udržovat kro¬
mě koní, živených ze státních prostředků, dalších šest koní, dvě kolesy pro 4-6 osob a leh¬
ké dvoukolové šézy (podle francouzského la schaise der post) sloužící k listovní dopravě.
V roce 1739 pověřil císař Karel VI. vrchního ředitele cest Karla Františka Orlíka z Laziska, šlechtice z Opavska, aby zlepšil stav silnic. Obzvláště měl opravit silnici mezi Vídní
a Vratislaví právě na přechodu přes Jeseníky. Orlík ustanovil, že ze všech míst vzdálených
2 míle (15 km) od obou stran silnice, museli poddaní přispět robotami. Peníze v hotovosti
na opravy cest měly plynout z nových mýtních stanic, postavených od sebe ve vzdálenosti
6 mil. Po rozdělení Slezska v r. 1742 se tato organizace rozpadla.
V r. 1746 projížděly Zlatými Horami tzv. extraposty, které spojovaly Krnov s vidnavským panstvím. Cesta vedla přes hory a v zimě byla pro nesjízdnost často přerušovaná.
Po zřízení poštovního úřadu v Bruntále r.1748 byly dopisy a zásilky určené pro Vidnavu
dopravovány z Opavy přes Horní Benešov do Bruntálu, kde byly převzaty vídeňskou poš¬
tou směřující do Zlatých Hor. Teprve odtud byly odeslány do Vidnavy. Tentýž postup byl i
v opačném směru. Ve Vidnavě byl ustanoven zvláštní posel pro pochůzky do Zlatých Hor.
Jmenoval se Franz Xaver Trev. Od července 1750 byla pošta ze Zlatých Hor dopravovaná
jen do Vrbna, neboť poštovní úřad v Andělské Hoře byl zrušen.
V roce 1787 vídeňská dvorská komora organizovala celou síť sběren především v ob¬
cích s větším počtem obyvatel, kde nebyla pošta. Poštovní styk byl potřebný také pro pro¬
voz řemesel a obchodu. Sběrače dopisů a zásilek ustanovoval a platil nejbližší poštmistr.
Poštovní úřad ve Zlatých Horách měl'v t£ době sběrny ve Vidnavě, Javorníku a Jeseníku.
Sběrači od každého dopisu pobírali 1 krejcar doručného. Roku 1788 byla vybudována
silnice Olomouc - Šternberk - Lomnice - Bruntál - Krnov - Vratislav. Dřívější cesta přes
Zlaté Hory ztratila na důležitosti.
Poštu ve Zlatých Horách dále spravovali tito poštmistři: Franz Hessig ml. (1781- 1794).
Od r. 1794 František Simon, od r. 1808 velkostatkářská rodina Richtrů z Heřmanovic, kte¬
rá vlastnila i budovu pošty. Prvním poštmistrem z této rodiny byl Vincenc Richter, pak
od r. 1820 Franz Josef Richter, od r. 1848 Josefa Richterová a od r. 1884 Vincenc Richter.
Ještě v roce 1903 se setkáváme se jménem poštmistra Richtera. Při povodních byl členem
záchranné čety a sám zachránil několik lidských životů.
V místnostech poštovní budovy přenocovalo několik významných osobností:
Za poštmistra Hessiga (1781- 1794) to byl 8. června 1766 císař Josef II. s hrabětem
z Ditrichštejna. Na tento den vzpomíná latinský nápis na kamenné desce, instalované na
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zdi chodby muzea, jež volně přeložen zní: Šťastný 8. červenec, velký a vytoužený den! Toho
dne byl poctěn dům Hessigův, v němž bydlela jeho urozenost císař a král Josef II. Jeho jas¬
nost do Edelštadtu doprovázel kníže z Ditrich61
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Nápis „a k,me„„é desce „a staré poltě
(*21.10.1725 + 24.11.1801) byl synem ruského generála z normansko-irské rodiny. V sedmileté válce byl jako generální ubytovatel.
Vyznamenal se v bitvě u Hochkirchu a Maxenu. Stal se rakouským maršálem a pak prezi¬
dentem dvorní válečné rady.
Arnošt Gideon svobodný pán Laudon (*1717 +14. 7. 1790) byl potomkem zchudlé
skotské šlechtické rodiny. V sedmileté válce za vojenské zásluhy rychle postoupil do hod¬
nosti generála, získal i baronský titul s inkolátem v Čechách a statek Bečvary na Kouřimsku. Byl slavným císařským vojevůdcem a polním maršálem. R. 1789 dobyl na Turcích
Bělehrad. Kdo by neznal píseň: „Generál Laudon jede přes vesnici..."
Josef Maria Colloredo markýz de Stampa (*11. 9.1735 + 26. 11. 1818) se také vyzname¬
nal v sedmileté válce. Patřil k velmi rozvětvenému hraběcímu rakousko-italskému rodu,
který získal i knížecí titul. Byl generálem dělostřelectva, polním maršálem a sloužil na
ministerstvu války. Sňatkem s českým rodem připojil ke svému jménu - Mansfeld. Tento
rod vlastnil panství Dobříš a jiné další do r. 1945.
4. září 1804 navštívil Zlaté Hory arcivévoda Karel a 7. července 1867 arcivévoda Al¬
brecht. Oba byli ubytováni na poště.
Od počátku 19. stol. se spojení zrychlilo tzv. poštovními rychlíky, jež dosahovaly prů¬
měrné hodinové rychlosti 8 km. Od r. 1837 získaly Zlaté Hory, ne natrvalo, přímé spojení
s Opavou přes Město Albrechtice, tzv. koriolkovými poštovními vozy. V r. 1849 toto spo¬
jení bylo zajišťováno denní jezdeckou poštou, která tuto trať urazila za 7 Vi hodin.
Od r. 1848 měly Zlaté Hory pravidelné poštovní spojení přes Jeseník na železniční sta¬
nici v Zábřehu.
V roce 1838 byla zřízena pošta také v Jeseníku, která měla dopisy vozit na poštu do
Zlatých Hor.
V habsburské monarchii se zaváděl telegraf od r. 1847. Ve zlatohorské poště se instalo¬
val telegraf kolem roku 1862, protože téhož roku žádal magistrát ve Vidnavě, aby město
bylo zapojeno na již stávající spojení Jeseník - Zlaté Hory.
Telefon nejprve užívali jen bohatí soukromí podnikatelé, jako jesenická firma Regenhart
a Raymann už v roce 1884. Počátkem 20. stol. se telefon rozšířil po celých Jeseníkách.
V posledním desetiletí 19. stol. došlo k prudkému rozvoji pohlednic, jejichž zasílání
se stalo velkou módou. Pro sféru turistického ruchu se staly pohlednice zdrojem vydatIII-273

ných vedlejších příjmů a jako takové se objevily v horských chatách, kde vznikl nový typ
listovní sběrny účelového charakteru. A právě zde se objevují první používaná razítka,
jejichž pořízení podléhalo povolení poštovního ředitelství. Raritou mezi razítky je razítko
z Biskupské kupy používané v roce 1902. Výrobce razítka omylem vypustil písmeno „r“
a zkomolil tím jméno císaře Josefa na „F anz“ (viz oválné razítko), což mohlo být po¬
važováno za urážku císaře. Proto bylo používáno jen velmi krátce. Z 19. stol. pocházejí
nejstarší razítka Jesenicka právě z Biskupské kupy (Bischofskoppe 1896) a Marie Pomocné
(Mariahilf 1896).
Mezníkem tohoto období je 1. červen 1900, kdy pošty získaly statut a směrnice pro
svou činnost, byly opatřeny úředními kovovými a gumovými razítky s tučným grotesko¬
vým písmem.
V té době dochází na Zlatohorsku k zřízení dalších poštoven. Vedle pošt a poštoven
pokračují ve své činnosti i poloúřední listovní sběrny na turisticky atraktivních místech.
Zajišťování poštovní dopravy bylo zájmem samotných provozovatelů. V tomto období se
objevují i nestandardní razítka soukromého původu.
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Ve dvou místnostech staré pošty už v r. 1902 město vybudovalo muzeum, které měl na
starosti vedoucí Julius Kinne. O sbírky v muzeu se staral učitel Franz Schubert. Po po¬
stavení nové soudní budovy v r. 1909 se okresní soud odstěhoval do Nádražní ulice a do
staré budovy soudu (v biskupském domě, v průrvě na náměstí) se přestěhovala pošta. Tím
se uvolnily všechny místnosti staré pošty, aby se rozšířilo muzeum.
Samotná barokní budova byla ještě v roce 1945 majetkem Vincence Richtera.
Dne 22. října 1906 bylo zahájeno pravidelné automobilové poštovní spojení ze Zlatých
Hor přes Heřmanovice a Mnichov do Vrbna.

Období československé pošty (1918-1938)
Vznikem ČSR se popsaná poštovní situace podstatně nezměnila. Jednojazyčná německá
razítka byla používána beze změny dále až do dodání nových čs. razítek jednotného pro¬
vedení s česko-německými nápisy, napsanými antikvou. Ve 20. letech čs. poštovní správa
provedla změny ve stavu poštoven na Jesenicku. Některé zrušila, jiné přeměnila v listovní
sběrny (u P. M. Pomocné a na Biskupské hoře). V meziválečné době docházelo často k ob¬
měně razítek kvůli tomu, že se měnily názvy obcí, nebo se razítka opotřebovala.
Ve Zlatých Horách byla pošta stabilizována i po vzniku republiky tím, že to vlastně byl
podnik rodinný Richterů. Do třicátých let tam byl vrchním poštmistrem Vincenc Richter,
který zaměstnával jako účetní svou manželku Leopoldinu a poštovní doručovatele Rudol¬
fa Nitscheho, Gustava Krista, Richarda Pelze a Irmu Ditrichovou. V poštovnách v okolí
mu vypomáhali Karel Frolich, Rudolf Grundey, Josef Scholz a Josef Rudolf.
Prvním českým poštmistrem ve Zlatých Horách byl Rudolf Čable, který sloužil od roku
1933 do r. 1935, kdy odešel do důchodu. Po něm nastoupil poštmistr Vrbka, který po
mnichovské dohodě odešel do vnitrozemí 22. září 1938.

Říšskoněmecká pošta
Ve válečných letech 1938 až 1945 byl poštmistrem ve Zlatých Horách Gustav Richter.
Po mnichovském diktátu v říjnu 1938 se Zlatohorsko dostalo pod správu říšskoněmecké pošty. Ta převzala čs. poštovny jako služebny Poststelle. Již koncem roku 1938 dozna-

Poštovní razítka zlatohorské posty
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la poštovní síť značných změn, které se projevily i v jejich počtu. Přestala se provozovat
sběrna na Biskupské kupě a na Marii Pomocné, ale zřídily se na Rejvízu a v Dolním Údolí
a Salisově. V Dolním Údolí byla sběrna v roce 1943/44 povýšena na agenturu.

Československá pošta po osvobození
Osvobození v roce 1945 znamenalo konec činnosti všech říšskoněmeckých poštoven,
jejichž provoz nebyl čs. poštovní správou obnoven. Byly úředně zrušeny k 31. 5. 1946.
Nejasné je používání razítka na Rejvízu v letech 1945-46. Na Rejvízu také pracovala (od
1. 9. 1949 - 30. 4. 1950) krátkou dobu jediná poválečná poštovna na Jesenicku. Její denní
razítko již obsahovalo nový název poštovního úřadu Cukmantl ve Slezsku (od 15.11. 1949
Zlaté Hory u Jeseníku). Poštovními doručovateli zde byli: Kovaříková, Stoklásková a Mi¬
roslav Olejník. Další poštovní úřad v Dolním Údolí sloužil do r. 1966. Zde byly poštovní
doručovatelky Obšilová, Fabišová a Baronová. V Salisově, v nádražní budově, byl do roku
1952 poštmistrem Jan Bilský. Po zrušení pošty v Salisově přešel jako vedoucí na ondřejovickou poštu, kde sloužil do r. 1980. Po něm nastoupil Hanák, Dřímalová a doručovatelka
Gogoláková.
Po 2. svět. válce byla barokní budova pošty ještě do r.1965 muzeem, pak obřadní síní,
městskou knihovnou, klubem Arnulf a od r. 1992 zase městským muzeem.
Hned po válce byla pošta zřízena v přízemí budovy čp. 614 Bruna Brodkorba, kde pů¬
sobila do r. 1974. V prvním patře téže budovy byly úřední místnosti SNB.
V roce 1946 byla vlaková přeprava pošty nahrazena dopravou poštovními auty.
Po správní reformě v r. 1960 přešlo zlatohorské vedení poštovní správy na Okresní
správu spojů v Bruntále.
V roce 1945 jako vedoucí pošty na krátkou dobu nastoupil poštmistr J. Volák. Po něm
Vladimír Rupa, Herec, Steierová, od r. 1983 do r. 1985 administrátor Snope, od r. 1985 do
1986 Marie Motličková, od srpna 1986 je vedoucím pošty Alena Půžová. V r. 2004 jsou
zde zaměstnány: Marie Tomaštíková, Jarmila Kvapilová, Věra Tatajová, Monika Tomáško¬
vá, Dana Janíčková, Alena Dospíšilová, Jiřina Kopová aj.

Jesenicko na známkách
V r. 1979 byla vydána známka zobrazující jesenický městský znak. Z r. 1963 je známka
s kamzíkem horským, jehož autorem je Mirko Hanák. Na rakouské známce z roku 1974 je
vyobrazen známý hudební skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu, který působil v Javorníku.
Polská známka z roku 1952 zobrazuje návštěvníka jesenických lázní N.V. Gogola. Ze zná¬
mek návštěvníků zlatohorských lázní připomeňme v r. 1954 vydanou podobiznu Leoše
Janáčka a karikaturu Franze Kafky.

Budova nynější pošty
Na místě dnešní pošty (čp. 144) stál rozsáhlý státní sklad soli. Nízká dřevěná budova
byla velmi stará a byl k ní přistaven malý obytný domek. V roce 1840 byla budova skladu
soli zbourána a místo ní byla postavena jednopatrová budova z pevného materiálu. Nová
budova byla postavena jako Dům řemesel - robotárna a podle toho byla také zařízena.
Když vznikl v roce 1850 soudní okres Zlaté Hory, prozatímně sloužila do roku 1851 jako
soudní budova. Zakrátko na to, po rekonstrukci na náklady obce, byly v budově umístěny
tři školní třídy chlapecké školy tzv. nižšího oddělení. Při realizaci nových školských zá¬
konů Marie Terezie v r. 1871 byla trojtřídka rozšířena na pětitřídku, proto byly k budově
přistavěny z jižní strany další dvě třídy.
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V r. 1908 k 60. výročí panování rakouského císaře obecní zastupitelstvo v čele se sta¬
rostou Henrichem Graberem dalo návrh na stavbu „Měšťanské školy císaře Františka
Josefa". Počátkem roku 1909 dostal stavitel Zelenka z Jeseníku zakázku na stavbu školy.
Byla zbourána stará nevyhovující budova a postavena nová chlapecká škola, která sloužila
svému účelu do r. 1968.
Po nutných opravách byla tato budova předána poště v roce 1974. Roku 1995 byla celá
budova znovu opravena a do prvního patra se nastěhovala obecní knihovna.

Zlatohorská pošta

3/6 Knihovna, divadlo a kino
Knihovna
První německá knihovna vznikla v roce 1924 a dosáhla množství 1700 titulů. Vedoucím
knihovny byl do r. 1934 Dr. Alois Schindler. Před r. 1938 bylo snahou umožnit půjčování
českých knih pro české občany, ale knihovna se nezřídila. Jen učitel Palička zájemcům
půjčoval své knihy. Česká knihovna ve Zlatých Horách zahájila svou veřejnou činnost
4. 8. 1945. Byla zřízena vyhláškou ministerstva informací a doplňována z tzv. státních
doplňovacích knihoven a prostředků MNV. Po válce byla umístěna ve dvou místnostech
hotelu Slunce (Slezská beseda). První knihovnicí byla Ludmila Valentová, která přišla
z Huštěnovic a darovala knihovně svých 150 svazků. Dále učitel Palička věnoval knihovně
40 svazků. Půjčovalo se dvakrát týdně. Valentová vedla knihovnu do r. 1951. V roce 1947
měla knihovna 550 svazků a při celkovém množství 230 občanů mluvících česky výpůjčky
probíhaly pravidelně. V roce 1948 měla už 1000 svazků a 317 českých čtenářů. V roce
1998 má knihovna přes 20 000 svazků a 650 pravidelných čtenářů. Od r. 1965 se knihovna
profesionalizovala a plnila úlohu střediskové knihovny i pro okolní osady.
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Knihovna se roku 1967 nastěhovala do budovy Staré pošty (dnes muzeum) a v roce
1995 do budovy dnešní pošty naproti kinu. Od r. 1967 do 31. 2. 2003 v knihovně sloužila
Květoslava Maroušková. Od 1. 3. 2003 nastoupila jako vedoucí městské knihovny Jitka
Ivanová.

Divadlo
V roce 1922 bylo katolickým tovaryšským spolkem za spoluúčasti místní skupiny Ně¬
meckých obětí války zřízeno kino ve velkém sále Katolického spolkového domu (hotel Slez¬
ská Beseda - Sonne ). Když v r. 1927 spolek přikoupil sousední domy s č. 48 a 49, zboural
starý a postavil hotel větší, zřídilo se zde kino s názvem „Jas“ (Schein), postavil se velký sál
s pódiem i pro uvádění divadelních her. V tomto sále se do roku 1938 hrála divadelní před¬
stavení Německého kulturního spolku (Deutsche Kulturverband) s divadelní skupinou,
kterou dlouhá léta režíroval zlatohorský děkan Vinzenz Brauner. V hlavních činoherních
rolích zde vystupovali Alfréd Deseife a Karl Fochler. Kulturní spolek měl i operetní skupinu,
kterou vedl nadučitel Stanzel. Členy byli: Paul Schmidt, Paul Múller, Berta Hónich, Anni
Bóhmel, Hedl Pawlischta, Gust Sperner, Leni Troper aj. Od r. 1908 do r. 1938 působila silná
divadelní skupina také při Zemědělském klubu na Rejvízu, kde režisérem byl učitel Gustav
Parg, dramaturgem farář Jeroným Pavlík a s nimi velmi rád spolupracoval slezský básník
V. E. Heeger. Krátkou dobu působilo divadlo i v Ondřejovicích.
Divadlo a kino ve Slezské besedě bylo v srpnu 1945 znovu obnoveno. V říjnu 1945
vznikl divadelní spolek TYL, který dostal místnosti a jeviště ve Slezské besedě. Založil
ho v té době známý herec Jindřich Vacín s režisérem Josefem Grigárkem. Bohužel Vacín
v dubnu 1946 odešel z města. Při odchodu daroval městu krásný obraz Zlatých Hor, který
se pověsil v kanceláři předsedy MNV. Za obraz dostal od Místní správní komise 3000 Kčs
a k tomu, za záslužnou práci pro kulturu, písemné poděkování. Dalšími zakládajícími
členy divadla byli Miroslav Palička, Růžena Hvížďová, Františka Tomaštíková, Marie
Vecliková, Zapletal, Sedláček a V. Šviedernoch. Vacín brzo uspořádal několik přednášek
a jeho přičiněním v sále divadla promítalo také kino. Při prvním divadelním představení
Polská krev vypomáhali i herci z olomouckého divadla. Během tří let ochotnický soubor
předvedl devět divadelních her jako: Lucerna, Já jsem horník a kdo je víc, Rajská zahrada
aj. Tento divadelní spolek byl zrušen v r. 1950.
Přestože nových osídlenců ještě bylo málo, návštěvnost kina byla ohromná. Lidé po
válce dychtili po zábavě a sál Slezské besedy i sál hotelu Praděd býval od října 1945 až
do ledna 1946 častým místem zábav a tancovaček. Německy mluvící občané se těchto
akci zúčastňovat nesměli. Kino do šedesátých let působilo v Dolním Údolí a na Rejvízu,
v Ondřejovicích se promítalo do r. 1970.
V letech 1951 - 1959 bylo v provozu také divadlo při Dětské ozdravovně. Režisérem
byl Václav Veleba, vedoucím výpravy F. Krul, hráli učitelé a vychovatelé: Krul, Fialová, Pi¬
voňková, Sedláková, Saidlová, Mikulášková, Štursa, Petrlová, Kocfelda, Macková. Předvá¬
děli dětem v ozdravovně divadelní hry: nejčastěji Popelku, Princeznu se zlatou hvězdou,
Strakonického dudáka, Vojnarku, Vstanou noví bojovníci, Kozí mléko, Lucernu, Jak je
důležité míti Filipa, Kudy kam aj.
V lednu 1973 vznikl další divadelní spolek s názvem „Zlatohor“. Založili ho členové
I. místní skupiny SSM. Vedoucím souboru byla učitelka ZŠ Jana Nejezchlebová, spolu¬
zakladatelem pak Miroslav Janík a Jarmila Ondráčková. Nejdříve soubor nastudoval hru
Josefa Lady Bubáci a hastrmani, pak v roce 1974 Hrátky s čertem. Jejich představení pro
děti i dospělé měly úspěch. Stálí členové souboru: Alena a Jana Maškovy, Magda Dudová,
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Plakát zlatohorského divadla na počest 700 let Zlatých Hor (archiv J. Šmoldase)

Jarmil Schejbal, Ladislav Kubát, Petr Gotthard, Jana Macečková, Olga Havelková, Jiřina
Zapletalová, Petr Závodní a Adolf Pfutzner. Soubor působil do r. 1980.
V roce 1975 bylo v předplatitelském cyklu ostravského divadla i ve Zlatých Horách
předvedeno několik divadelních představení: Čapkova Matka, opereta Srdce v rákosí, či¬
nohra Jednou na Silvestra, Meridián, Dobrý den paní Orbánová a jiné. Divadlo se hrálo
ve velkém sále hotelu Slezská beseda.

3TZísční správ/ií ko/níse
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V Cukmantlu, dne

telefon č. 7

Uznání.

Místní správní komise v Cukmantlu^Slezsko vyslovuje tímto
panu Jindřichovi Vacínovi a jeho manželce Else své nejlepší
uznání a dík za vytrvalou práci,kterou vykonali pro kulturní
a osvětový rozvoj za 11 mgs.působení v Cukmantlu.

V Cukmantlu dne 39.dubna 1946.
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Kino
Budova čp. 142 byla postavena v r. 1939. Původně sloužila jako školní tělocvična (Turnhalle) pro naproti stojící školu. Od ledna 1948 určil MNV sál ve Slezské besedě pouze
pro divadelní představení a pro biograf v témže roce zrekonstruoval budovu tělocvičny,
kde je kino do dnešních dnů.
Na základě požadavků občanů město v roce 1968 vybudovalo širokoúhlé kino. Ve¬
doucí kina Antonín Doležal (zároveň byl vedoucím Jednotného kulturního střediska se
sídlem u Slezské besedy) předložil tento požadavek již o tři roky dříve a rada MěstNV
zadala zpracování projektu, který byl hotov v roce 1967. Zakázku na rekonstrukci dostal
Okresní stavební podnik z Krnova s ředitelem ing. Špačkem. Před zahájením výstavby
v říjnu všechny závody a podniky ve Zlatých Horách sdružily finanční prostředky. RD
Jeseník s ředitelem ing. Zdeňkem Jedličkou daly 300 000 Kčs, vedoucí Geologického
průzkumu Jan Binar 100 000 Kčs, vedoucí Moravolenu 80 000 Kčs, odbor kultury ONV
dal 100 000 Kčs a přislíbil v dalším roce další finanční prostředky. Městský národní vý¬
bor dodal nová křesla za 86 000 Kčs a zajistil finanční půjčku u spořitelny na dokončení
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přestavby. Celkově naplánované náklady 1 400 000 Kčs byly překročeny. Promítání se po
dobu rekonstrukce dělo v Sokolské ulici v budově sokolovny (zámeček) v prvním patře.
Znovuzahájení provozu kina bylo k 1. lednu 1970. Vstupné do starého kina bylo od jedné
do tří korun, plus příplatek na atraktivnější program. Po vybudování širokoúhlého kina se
vstupné zvýšilo na 8 až 10 Kč.
Vysoká návštěvnost kina nastala po válce a vystupňovala se v šedesátých létech, kdy se
běžně promítalo až 150 představení ročně. V roce 1980 se dokonce konalo 290 předsta¬
vení, kterých se zúčastnilo 23 200 diváků. Postupem televize a ostatních elektronických
zábav a počítačů se v letech kolem r. 2000 návštěvnost kina oslabila. Dlouholetými vedou¬
cími kina byli manželé Doležalovi, kteří odešli z funkce v roce 1980, kdy nastoupila Soňa
Štěrbová. Od r. 2002 kino dostal do pronájmu ing. Stanislav Staněk. Majitelem budovy
byla do r. 1993 Správa kin Praha, pak po majetkových změnách okresní správa kin v Šum¬
perku a po ustanovení nového okresu Jeseník se budova dostala do majetku městské sprá¬
vy ve Zlatých Horách.
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4 KOSTEL A FARNOST
Úvod
„Křesťanství existuje dva tisíce let a byly doby, kdy mělo maximální míru duchovní a svět¬
ské moci. Pokud však nedokázalo tuto šanci k vytvoření křesťanské společnosti na celém svě¬
tě využít, buď neumělo, nemohlo nebo to nebyla pro křesťany ta správná cesta, “ by mohl být
citát pragmatického ateisty.
Je pochopitelné, že v průběhu celého vývoje mělo křesťanské učení hodně oponentů
právě proto, že se nevyvíjelo zcela jednotně, dělalo někdy zásadní chyby (výtky kacířství,
upalování čarodějnic, nepřijímání vědecky podložených skutečností), vzájemně se potíra¬
lo v boji kariéristů o vládu církve a dogmaticky vysvětlovalo své mnohdy zakrnělé ideolo¬
gické názory. Těmito atributy lidstvu mnoho ke zlepšení nepomohlo, spíš naopak.
Pokud ovšem chceme církev spravedlivě soudit, musíme vzít v úvahu i klady, kterými
za dva tisíce let přispěla k zdokonalení civilizace. Bez jejích zásluh by se toho dosahovalo
mnohem obtížněji. Jistě k tomu patřil kostelní azyl v době válek, rozšiřování školství, ší¬
ření kultury, zdokonalení stavebnictví a v posledním století rozšiřování ekumenie a napo¬
máhání milosrdenství.
Ještě počátkem 20. století byl vliv katolické víry mezi německy mluvícím obyvatelstvem
na Zlatohorsku podstatně větší, než dnes dokážeme pochopit. Bylo nepředstavitelné ne¬
zúčastňovat se kostelních obřadů a jen otrlí obyvatelé se kostelu vyhýbali. Farář býval větší
autoritou než starosta. Všech sedm kostelů v oblasti Zlatých Hor mělo svého vzdělaného
faráře, který byl většinou i učitelem a vůdčí osobností města. Příkladem může být zlatohorský děkan Vinzenz Brauner (viz kapitola: Významné osobnosti), který byl dvanáct let
starostou města Zlatých Hor. Nacisty byl poslán do vězení v Opavě a potom vyhnanství,
kde zemřel na zápal plic.
Katolickou víru poprvé silně omezil nacismus. Po 2. světové válce, s nástupem komu¬
nistické ideologie, byl vývoj křesťanské věrouky, jako ideologického nástroje „vládnoucí
vykořisťovatelské třídy“, zcela zastaven. Hodiny náboženství v základních školách byly
omezeny a později zrušeny, teologické fakulty zčásti zavřeny, návštěvy kostelů ztlumeny,
členům KSČ dokonce zakázány. Komunistická represe na církev dolehla tvrdě. Nedosta¬
tek financí na opravy kostelů způsobil jejich devastaci a likvidaci, nedostatek morálních
kvalit vládnoucí třídy způsobil znehodnocení mezilidských vztahů, konec tolerance víry
a zničení demokracie.
Když moc ve státě převzala KSČ, Národní shromáždění schválilo zákon č. 217/1949
o zřízení Státního úřadu pro věci církevní a zákon č. 218/1949 o hospodářském zabezpe¬
čení církví a náboženských společností státem. Předsedou státního úřadu se stal Antonín
Čepička a v roce 1950 ho vystřídal Zdeněk Fierlinger. Státní kontrola činnost církví zcela
ochromila. Nejdříve proběhly procesy s církevními hodnostáři zejména římskokatolické
církve, potom byly násilně zrušeny řeholní řády a zaveden neustálý dozor StB nad akti¬
visty všech církví. Církvím byl zabaven majetek, a tak se staly i ekonomicky závislé na
ateistickém státu.
Ve zlatohorské oblasti velkou měrou k zničení církevního života dopomohlo ohromné
střídání obyvatelstva po 2. světové válce.
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V době budování socialismu měl církevní záležitosti na starosti okresní církevní tajem¬
ník, kterého řídil Okresní výbor KSČ podle svých dispozic.
V důsledku normalizace po roce 1968 se na popud komunistické strany na I. sjezdu
katolických duchovních (v Brně 3. a 4 června 1975) vytvořila „mírová" organizace Pacem
in Terris, do níž vstoupila převážná část církevních hodnostářů a část farářů, kteří chtěli
podbízivě sloužit vládnoucí třídě. Předsedou hnutí se stal A. Veselý. Sdružení navazovalo
na Mírové hnutí katolického duchovenstva, které se v březnu 1968 rozpadlo.
Po roce 1989 se náhled obyvatelstva na křesťanskou víru mnoho nezměnil. Církve se se
svými kolaboranty vyrovnaly poměrně matně a bezradně, tak jako jiné společenské insti¬
tuce, které by rovněž mohly zpytovat svědomí. Svou roli sehrála média, která katolickou
církev prezentovala jen jako instituci usilující o ztracený majetek. V církvi se však děje
i mnohou ušlechtilého. Hlásá se ekumenie, tj. spolupráce mezi všemi církvemi, opravují
kostely, organizuje charita, propaguje láska k bližnímu.
Zlatohorská farnost už od počátku jejího založení patřila do působnosti vratislavského
biskupství - od r. 1931 arcibiskupství. V r. 1901 bylo zřízeno děkanství, které svou pů¬
sobnost ukončilo v r. 1950. Zlatohorskému děkanství byly podřízeny farnosti Mnichov,
Ondřejovice, Valštejn, Hynčice, Heřmanovice, Město Albrechtice, Horní Údolí a Rejvíz.
Po 2. světové válce byl 21.6.1945 zřízen Úřad arcibiskupského zvláštního pověřence se
sídlem v Českém Těšíně (apoštolská administrativa). Teprve v r. 1977, kdy bylo papežem
ustanoveno, že hranice diecézí musí být v hranicích státních celků, byla vratislavským ar¬
cibiskupstvím apoštolská administrativa převedena olomouckému arcibiskupství. V roce
1997 bylo vytvořeno arcibiskupství Ostravsko - opavské, v čele s biskupem Františkem
Václavem Lobkowiczem a zlatohorská farnost připadla pod jeho pravomoc.
Mons. Fr. V. Lobkowicz se narodil 5.1.1948 v Plzni. Tam také maturoval. Po ročním stu¬
diu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. Na
kněze byl vysvěcen kardinálem Františkem Tomáškem 15. 8. 1972. V r. 1968 vstoupil do
řádu premonstrátů v klášteře Teplá. Jako kaplan působil ve Frýdku, Jablunkově a Českém
Těšíně. Od r. 1984 byl farářem v Mariánských Horách v Ostravě. Papežem Janem Pavlem
II. byl 17.3.1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem
pražské arcidiecéze, kde byl také děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta. V r. 1992 byl
jmenován apoštolským delegátem pro rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.
Od r. 1981 patří zlatohorská farnost k děkanství v Bruntále.

4/1 Historie farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
Popis stavby, dějiny stavby, malíři ve farním kostele, poznámka, seznam farářů
Historie farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
Impozantní trojlodní stavba v barokním slohu se při pohledu od města vypíná se svými
třemi věžemi nad jeho historickým jádrem. Z mnoha kostelů v oblasti Jesenicka není žád¬
ný tak známý a ve starých análech tak často jmenovaný.
O založení, stavebním vzniku, původní podobě a funkci farního kostela ve Zlatých Ho¬
rách nemáme přímých pís. zpráv. Dějiny kostela sahají pravděpodobně do 60. let 13. stol.
Stával zde dřevěný kostel s jednou věží a byl zasvěcený sv. Valentinu a P. Marií (sv. Acháciovi?). Byl vybudován jako jednolodní stavba v raně gotickém slohu. Stavba byla rozšířena
v r. 1780 o kapli sv. Josefa a postupně byly prováděny další úpravy v 19. a v 1 pol. 20 stol.
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Popis stavby
Rozměrný kostel je původní orientovaná trojlodní stavba s obdélnou dispozicí dopl¬
něná třemi věžemi. Starší přistavěna v podélné ose kostela k jeho východnímu rovnému
závěru a dvě mladší barokní věže vestavěny do obou nároží západního průčelí. Součástí
stavby jsou dvě sakristie po stranách presbytáře a kaple při jižní zdi trojlodí. Nepravi¬
delná hmota kostela vznikala postupnými přístavbami k původnímu základu. Hlavní loď
a výrazně snížený presbytář jsou završeny vysokými sedlovými střechami, přilehající nižší
boční lodě spolu se sakristiemi pultovými, kaple sv. Josefa nízkou zvalbenou střechou
a tři kostelní věže nesou cibulové báně s lucernami. Západní průčelí, otočené k městu,
je členěné podnoží, systémem vysokých lisenových rámů a korunní římsou. V jeho ná¬
rožích jsou nad hlavní římsou vztyčena patra hranolových vestavěných vězíc završených
cibulovitou helmicí s lucernou a makovicí. Mezi věžemi volutový štít s trojúhelníkovým
tympanonem osazeným nad zalomenou římsou, pod ní umístěny hodiny ve tvaru čtverce.
V ose průčelí situována představená empírová předsíň hlavního vstupu s nízkou pultovou
střechou. Fasáda členěna půlkruhem klenutými okny, z nichž krajní jsou slepá. Hlavní
vstup chráněn dvoukřídlými kazetovými dveřmi s nadsvětlíkem. Jižní fasáda členěna věží
vestavěnou v západním nároží, zaoblenou kaplí sv. Josefa, starou sakristií s oratoří v patře
a ustupujícím presbytářem. V celé ploše hladké omítky bez štukových ozdob. Kaple sv.
Josefa s konvexně vzepjatým obvodovým zdivém má v západní stěně situován boční vstup
s předsíní. Před jižní fasádu kostela mírně předstupuje stará sakristie, jež z jihu přiléhá
k ustupujícímu presbytáři, západní nároží zpevněno jednoduchým opěrným pilířem. Po
levé straně pravoúhlého okna ve východním zdivu sakristie osazen kamenný epitaf dato¬
vaný rokem 1649. Před východní fasádu kostela, tvořenou rovným závěrem předstupuje
mohutná hranolová věž s hladkými fasádami, členěná jen střílnovými okny a půlkruhem
klenutými okny zvonového patra. Severní průčelí kostela členěno věží vestavěnou v západ¬
ním nároží, boční lodí, novou sakristií a ustupujícím presbytářem. Pod třetím půlkruho¬
vým oknem od západního nároží situována empírově pojednaná předsíň bočního vstupu
do kostela, chráněného dvoukřídlými kazetovými dveřmi s půlkruhovým nadsvětlíkem.
Nová sakristie s oratoří v patře přilehající k severní stěně ustupujícího presbytáře tak, že
severní zdivo lícuje se severním obvodovým zdivém boční lodě, má v přízemí zazděný
původní vstup ze hřbitova.
Dějiny stavby
První písemnou zmínku, i když nikoliv explicitní, přináší vlastně až listina opavského
knížete Mikuláše II.. (1318-1365) z roku 1339, v níž: „...oppida Czukmantel a Hermanstadt, ves Arnoltovice i hrad Edelštejn se zlatými doly a jiným příslušenstvím, fojtstvími
a patronáty vzdává králi Janovi (Lucemburskému, 1310 -1346)....“
Z této informace vyplývá:
1) že Zlaté Hory byly tehdy již městem, byť s menšími městskými právy (oppidum),
2) že toto město náleželo ke kastelánství edelštejnskému a s ním, vedle nedalekých Heřmanovic a Arnoltovic (dnes Jarnoltówek v Polsku), patřilo pod moc zeměpána - knížete
opavského,
3) že ve Zlatých Horách byl tou dobou již kostel, městský, resp. farní, u něhož podle
středověkého kanonického práva uplatňoval právo podací či patronátní obvykle držitel
příslušného panství nebo ještě zakladatel, fundátor toho kostela, čili z textu vyplývá, že
zakladatelem kostela, od něhož se tradovalo ono právo patronátní, mohl být také zeměpán, tedy kdysi patrně moravský markrabě nebo opavská lnížata.
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Zpráva je ovšem lakonicky stručná. Nesděluje nic o době založení prvotní stavby, tedy
o stáří onoho kostela, ani o podobě stavebního materiálu, slohových prvcích objektu, či
o tehdejším patrociniu čili zasvěcení kostela některému světci.

Zlaté Hory - původní zlatohorský kostel se zadní věží

Z uvedených historických souvislostí vyplývá, že k výstavbě nebo k přestavbě prvot¬
ního zlatohorského kostela mohlo dojít někdy v průběhu 2. poloviny 13. stol., kdy se evi¬
dentně zvýšil význam této lokality a kdy vzrostl počet obyvatel v souvislosti s rozvojem
těžby zlata.
Ne zcela jasná je ovšem otázka církevní správy ve Zlatých Horách. Je známo, že vrati¬
slavské biskupství bylo založeno v roce 1000 a podřízeno arcibiskupství v Hnězdně, zatím¬
co na Moravě bylo „obnoveno1* biskupství olomoucké až roku 1063 a podřízeno, podobně
jako biskupství pražské (od svého vzniku v roce 973), arcibiskupství mohučskému. Při
každém zřizování biskupství vznikaly samozřejmě kompetenční a územní spory. Starší
doklady o církevněsprávní příslušnosti farnosti zlatohorské z doby před rokem 1477 nee¬
xistují, takže není zcela prokázáno, ke které diecézi v prvních 150-200 letech své existence
náležela. Jako důkaz ex silentio (z mlčení) písemných pramenů lze pak uvést tzv. Liber
fundationis (soupis majetku vratislavského biskupství) z r. 1290 a Registrum Wratislaviense (rejstřík příjmů vratislavského biskupství) z roku 1420. V těchto důležitých pramenech
nejsou Zlaté Hory uvedeny. Z toho lze vyvodit, že k biskupství vratislavskému ještě ne¬
patřily. Mohly patřit pod opavské knížectví. Nesmíme ovšem zapomínat, že se v r. 1318
Opavsko odloučilo od Moravy a olomoucké diecéze. Tím se zdůvodňuje to, že v dokla¬
dech olomouckého biskupství záznam o farnosti ve Zlatých Horách není.
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Po roce 1467 byl kostel opevněn jako náhrada za zničení hradu Edelštejna. Z roku 1477
je zaznamenáno jméno prvního faráře: Johann Molitor. Nejstarší vizitační zprávy z konce
16. století píší, že kostel byl zasvěcen Panně Marii a sv. Valentinovi.
K problematice patrocinia původního zlatohorského kostela je možno se vyslovit už
v této počáteční úvaze. Podle nejstarších vizitačních zpráv vratislavského biskupství z let
1579 a 1638 byl zlatohorský farní kostel dříve zasvěcen Panně Marii a sv. Valentinovi. Ne¬
pochybně starší a snad i původní (vyplývající také z dobového cisterciáckého a křižáckého
řádového vlivu, zejména ve 13. století) bylo zasvěcení P. Marii, které bylo typologicky mo¬
difikováno v důsledku tridentského koncilu (1545 - 1563) za protireformace na zasvěcení
Nanebevzetí P. Marii. (Vyskytuje se například také u městských farních kostelů v Bruntále
nebo v Opavě.)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách

Zasvěcení sv. Valentinovi, biskupu v rétorománské oblasti (na území dnešního Švý¬
carska a západního Tyrolska), který zemřel roku 470 v tyrolském Maisu a jehož ostatky
byly v 8. století přeneseny do Pašova, je podmíněno opět spíše dobově než místně. Po
přestavění kostela byl roku 1748 vysvěcen vratislavským biskupem Filipem Gotthardem
Schaffgotschem jménem Nanebevzetí Panny Marie.
V době relativní náboženské tolerance sem začalo pronikat luteránství. Kolem r. 1530
sem přišlo z jihu také několik rodin novokřtěnců - habánů a luteránů, ovšem katolíci si
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udrželi většinu. K největšímu rozšíření protestantismu v diecézi došlo za biskupa Martina
Gerstmanna (1574-1585), kterého zajímala více problematika hospodářská než věroučná.
Za tohoto biskupa byla 27. srpna 1579 provedena první vizitace farního kostela ve Zla¬
tých Horách. Ze zprávy, či spíše z její pozdější interpretace faráře Morra se dovídáme, že
farní kostel:, „...zasvěcen sv. Valentinu. Kostel nemá vůbec žádné příjmy, žádný majetek
a všechno musí být pořizováno sbírkami od dobrotivých dárců. Pouze několik kusů pole, do¬
hromady asi jeden lán, slouží k potřebě faráře. Do Cukmantlu jsou přifařeny Heřmanovice,
Mnichov, Horní Údolí, Dolní Údolí, avšak ze všech těchto vsí nedostává farář žádné mešní
poplatky /štolu/ ...Filiální kostel se nachází v Arnoltovicích, kde má farář stejnou výměru
polí jako v Cukmantlu, jsou však zanedbaná a neobdělaná. “ Jak je zřejmé, ve vizitační zprá¬
vě není nejmenší informace o samotném objektu kostela.
Z další zprávy z vizitace v roce 1638 se dovídáme, že biskupský vizitátor očekával
církevně a nábožensky zpustlé městečko, hnízdo čarodějnic nejhoršího druhu. Byl ale
mile překvapen, když mu zlatohorský farář, Martin Alois Berg, rodák z Pačkova, ukázal
inventář kostela, kde právě byly pořízené nové varhany za 300 tolarů. Rovněž ho pře¬
kvapila velká hotovost ve výši 1300 tolarů a vzácnost jiných církevních předmětů, jako
čtyř stříbrných kalichů a řada jiných drahocenností. Farář živil kaplana a vedl úřad ke
spokojenosti vizitátora. Mši svátou farář četl v latině, u křtu vyžadoval aspoň tři kmotry,
sv. přijímání všichni obyvatele města přijímali pod jednou, kromě dvou „bludařů'1. Kostel
byl nově upraven. Kromě 10 ha pole patřily faře i 2 rybníčky. Farářův plat: od města dostá¬
val 8,5 tolarů a 2 gr. a 15 q obilí, z biskupství 6 tolarů, z Heřmanovic 36 tolarů, z Horního
a Dolního Údolí 10 tolarů, z Arnoltovic 10 q žita a ovsa.
Následná vizitace v r. 1651 nezaznamenala viditelnou změnu v hospodaření a inventáři
kostela. „V kostele stále působil farář Berg (1638-1658), kostel byl vystavěn z kamene včetně
věže, na které byly 4 zvony. Střecha pokryta šindelem a strop byl dřevěný. Ke kostelu přile¬
hala velmi tmavá sakristie s klenutým stropem. Oltáře byly 4 a všechny byly nádherně vy¬
zdobeny. Velká stříbrná monstrance stála 500 tolarů. Byly zde stříbrné kalichy, 1 pozlacená
měděná monstrance, 4 stříbrné mešní konvičky, 6 mešních rouch, 10 ministrantských obleků
a mnoho kostelního prádla. Pěkně natřená mříž oddělovala presbytář od hlavní lodi kostela.
Nad hlavním oltářem, vedle pozlacených soch byl obraz znázorňující Nanebevzetí Panny
Marie, podle kterého byl kostel vysvěcen, včetně zasvěcení sv. Valentinovi.. Nad zpovědnicí
za oltářem byl zavěšen obraz Posledního soudu. Kostel vlastnil ještě tři olejomalby. Sochaři
učinili to nejlepší ke kráse kostela. Kostelní zpěvák Jan Wolf byl městským radním a zároveň
musel vyučovat žáky in grammaticis, tedy čtení a psaní. “
Vizitace se kupodivu vůbec nezmiňuje o čarodějnických procesech.
V kostele se postupně vyvinuly lidové duchovní hry provozované o vánocích, svátku
Tří králů a pašije o velikonocích.
Největší změny zaznamenala budova po požáru města 17. 7. 1699. Shořela střecha,
5 oltářů a varhany. Zvon byl požárem roztaven a kronika zaznamenává, že shořel i 400
let starý dřevěný krucifix. Poté byl kostel přestavěn v barokním slohu. Při hrubé stavbě
byly použity zbylé zdi, jen do průčelí na severní straně byly vystavěny dvě věže, třetí, již¬
ní byla spojena se zdivém presbytáře. Věže i vnitřní zařízení bylo barokizováno. Hrubá
stavba, která je dodnes zachována, byla dokončena ještě za faráře Balthasara Chrisostoma
Hauschilda (1672-1702). O tom, jak vypadal kostel před vyhořením, nám skýtá určitou
představu kolorovaná kresba známého slezského vedutisty a topografa Friedricha Bernharda Wernera (1688-1778), kterou sám označil nápisem Zukmantler alte Kirche (zlato¬
horský starý kostel). Další farář - Johann Anton Hoppe opravu v roce 1708 dokončil a vyIV-287

světil. Podle R. Zubera: „První velkou stavbou baroka byl kostel ve Zlatých Horách. Autor
zatím není znám, ale rozhodně je nutno hledat ho mezi skupinou architektů pracujících pro
biskupa Františka Ludvíka v Nyse. V tu dobu se tam častěji vynořovala jména Čecha, Káleckého a Dolečka..."
12. září 1729 na přání zlatohorských věřících za slavnostního procesí vedeného farářem
Antonem Hoppem byl z dřevěné kapličky Panny Marie Pomocné přenesen známý obraz
Panny Marie s dítětem a umístěn na hlavním oltáři zlatohorského kostela. Obraz byl ma¬
lován jako kopie obrazu Lucase Cranacha z Pašova. Maloval jej malíř Schwarzer z Prudniku. Po přenesení byl obraz vložen do krásného pozlaceného rámu. Zlato k pozlacení
pocházelo ze zlatohorských dolů.
V roce 1733 byly postaveny u vstupního schodiště kamenné sochy světců. Dnes je na
místě pouze socha sv. Jana Nepomuckého, ale byla tam i socha sv. Jáchyma s nápisem - hir
Fundet man mein Enkel Jesum (Zde naleznete mého vnuka Ježíše). V r. 1737 byla vydláž¬
děna střední lodi kostela šestihrannými kameny.
Roku 1740 byla na severní straně presbytáře vystavěna J.I. Tópperem z Prudniku nová
sakristie s oratoří.
Nově opravený a vnitřně vybavený kostel byl roku 1748 vysvěcen vratislavským bis¬
kupem Filipem Gotthardem Schaffgotschem. V roce 1780 za děkana Karla Můllera byla
vesnice Arnoltovice (dnes v Polsku) a Horní Údolí odloučeny od zlatohorské farní správy.
V tomtéž roce byla postavena kruhovitá kaple sv. Josefa na jižní straně boční lodi. Stavbu
financoval svobodný pán a rodák z Arnoltovic Josef von Peretzki. V kapli byl také po¬
hřben. V roce 1945 dal farář Gerhard Schubert ostatky Josef von Peretzkého vyzvednout
a uložit do nového sarkofágu. Původní sakristie, která je postavena v gotickém slohu, je
nejstarší částí kostela. Pochází ze 13. stol.
V okolí kostela jsou dodnes vidět zbytky starého hřbitova, který byl zrušen farářem
Philippem Steinem roku 1813. V roce 1820 nastoupil do církevního úřadu Josef Pfútzner,
který se celý svůj život věnoval církvi a škole. Po něm nastoupil dr. Philipp Dittrich, za
něhož byl nově a krásně vybudován kostel Marie Pomocné a byt pro kostelníka.
Z kroniky se také můžeme dovědět, že roku 1717 byla z kostela ukradena monstrance,
nejlepší ornáty, kalich a další věci. Zloděj nebyl vypátrán.
Okolo r. 1825 byly k západnímu hlavnímu vchodu do kostela a k severní boční stěně
představěny empírové předsíně.
21. března 1833 ohořel hlavní oltář, ale již 4. října byl za děkana Philippa Dittricha
zrestaurován v barokním slohu. Řezbářské práce byly provedeny známým řezbářem Ber¬
nardem Kutzerem z Horního Údolí.
Nové přes dva metry vysoké postavy sv. Gregora, sv. Ambrosia, sv. Augustina, sv. Hieronyma, sv. Valentina a sv. Achacia, které byly v těch letech v kostele umístěny, jsou dílem
mistra Antona Sztrauseho ze Zlatých Hor.
V noci ze 17. na 18. července 1870 za velké bouřlivé noci udeřil blesk o půl dvanácté
do zadní věže kostela. Poškodil severozápadní část kopule, vnikl dovnitř kostela, rozdělil
se nad oltářním křížem, sjel napravo i nalevo dolů po hlavním oltáři a ztratil se v zemi.
Ochranný plášť a rám mariánského obrazu Matky Boží hořel a téměř všechna okna kos¬
tela byla rozbita. Noční hlídač byl tou dobou v přední chodbě kostela. Viděl záři hořícího
oltářního závoje a brzy na to zazněl nocí poplašný zvon. Ve skulinách kostelní střechy
působil blesk na mnoha místech pustošivě, takže vznikla domněnka, že udeřilo více bles¬
ků na více místech. Mezitím řádila průtrž mračen, veškeré obyvatelstvo bylo na nohou
a bojovalo se živly. Naštěstí však blesky nikde jinde nezapálily.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách
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Pokrývač Mildner se svým bratrem provedl stavební opravy na kostele za 156 zlatých
Opravil všechny věže, poškozenou hlavici zadní věže sundal a nahradil ji novou, opravil
pažení. Vše to provedl pomocí lana. Kostel dostal od pojišťovny 140 zlatých.
15. srpna 1880 ve tři hodiny odpoledne udeřil blesk znovu a poškodil západni stěnu
kostela, římsu a ciferník hodin.
17. července 1883 u příležitosti návštěvy vratislavského biskupa R. Herzoga bylo město
slavnostně osvětleno.
Roku 1896 byly v kostele instalovány nové varhany vyrobené firmou Rieger - Kloss
z Krnova. O rok později byla malířem Aulichem z Kunzendorfu vymalována klenba pres¬
bytáře farního kostela.
V roce 1900 byl za děkana Gregora Kunze kostel vyzdoben nástěnnými malbami. Ty
jsou dílem známých malířů Franze Templera a Emila Brendela ze Zlatých Hor.
Děkan Vinzenz Brauner nechal v kostele v roce 1912 položit barevnou dlažbu z umělé¬
ho mramoru a pořídit nové lavice. Dal postavit nové boční oltáře a zavedl el. osvětlení.
17. srpna 1917 vypukl obrovský požár uprostřed náměstí před kostelem v domě čp. 38
na Kostelní ulici a vyhořely ještě čp. 39 a 45, čímž vznikla škoda za 12 000 K. Biskup
Bertram poskytl poškozeným pomoc ve výši 4000 K a farář V. Brauner 2000 K. Po vyho¬
ření domů s obchodem tak vzniklo před kostelem malé náměstí, které bylo později rozší¬
řeno zbouráním dalších domů čp. 34 a 35.
V roce 1937 byly postaveny podle návrhů stavitele Josefa Dittricha předsíně před zá¬
padním a severním průčelím kostela. Nástupcem děkana Braunera v letech 1941 -1945
byl provizor Gerhard Schubert. Ten nechal umístit do kaple sv. Josefa obraz sv. Rocha,
jehož autorem je opět Emil Brendel.
V roce 1942 musel kostel odevzdat své zvony. Byly odvezeny německými orgány k roz¬
tavení a měly podpořit „vítězství říše“.
Ve farní zahradě byl ke konci války kopán hluboký příkop, zde se měla najít chodba
vedená z kostela na hrad Leuchtenštejn, jenž stojí na severním svahu pod Biskupskou
kupou. Ani tehdy pověstnou chodbu nenalezli a tudíž příkop byl na jaře 1946 zasypán.
Dne 9. 11. 1945 nastoupil ve Zlatých Horách nový český administrátor Emil Biok. Při¬
šel z Frýdku-Místku, kde ve farnosti působil jako administrátor.
Ve zlatohorské farní kronice (je v muzeu v Bietigheimu v Německu, poslední český zá¬
pis v r. 1968) se píše:
„První české bohoslužby konal 26. 8.1945 kněz z Moravy, pozvali si ho osadníci. Kon¬
cem června 1945 potvrdil ]. E. kardinál Bertram sídlící v Javorníku, preláta Dr. Onderku
samostatným vikářem československé části vratislavské diecéze. Sídlo generálního vikáře byl
v Českém Těšíně a Zlaté Hory náležely pod tento vikariát.
Prvním komisařem (vedoucím obce, později předsedou národního výboru) příslušník
četnictva Evžen Záhumenský (energický menších morálních kvalit), v roce 1946 vystřídán
Metodějem Hradilem a od r. 1949 Miroslavem Holasem. “
„Farní obročí (polnosti)bylo pronajato místním usedlíkům, kteří neradi platili, jelikož
ostatní polnosti měli zdarma. Od 1. 10. 1949 zůstal podle zákona pouze 1 ha půdy a hřiště
s koupalištěm, která se pronajímala sport, klubům.“ Majetek církve: „Na koupališti je dům
čp. 644 - dřívější byt hlídače koupaliště, dům čp. 39 byl několikrát vykraden, hotel Slunce s ki¬
nem, který sloužil spolkovému životu, byl dán do národní správy, nábytek kaplana J. Grógra
byl ještě před příchodem čes. duchovního správce z fary odvezen a po mnohém naléhání více
nevrácen. Kostel sv. Kříže opuštěn, o velikonocích mají v něm řeckokatolíci své bohoslužby. “
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„Hromadné vystěhování bývalých obyvatel pokračuje až do vánoc v roce 1946. V roce
1947- 48- 49 se odsun provádí jen jednotlivě. Koncem r. 1949 mají Zlaté Hory asi jenom 150
německých obyvatel. Návštěva chrámu v nedělích nebývá velká, neboť přistěhovalci velice
naplnění chtivostí po majetku (ne však všichni) málo se starali o svou duši, později však
návštěva stoupla a ve srovnání s jinými městy byla ještě dobrá... 2. 6. 1946 bylo konáno prv¬
ní české přijímání. Od května 1946 byly konány pravidelné bohoslužby na poutním místě
P. Marie Pomocné. Věřícím německé národnosti bylo putování k P. Marii Pomocné ztíženo.
10. 6.1946 byl vystěhován do Německa poslední německý zlatohorský kněz P. Gerhard Schubert (uměl dobře česky), nerad odcházel, miloval poutní místo P. Marie Pomocné.“
V letech 1974 - 1976 byla za P. Josefa Holka provedena velká oprava kostela. Byla natře¬
na plechová střecha a zhotovena nová omítka.
V listopadu roku 1999 byl proveden stavebně historický průzkum stavby a v roce 2001
započala postupná celková oprava kostela. Byla demontována celá báň východní věže,
usazena nová konstrukce a pokryta měděným plechem. Na špici se již nyní skví i nová
zlacená makovice. Během dalších dvou let se zcela obnovily další dvě věže a celá stavba se
staticky zajistila.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie patří pod památkovou péči Národního památ¬
kového ústavu v Olomouci.
Malíři ve farním kostele
Franz Josef Wolf 1747, Michael Meissner (Asunta) 1747, sochař pozlacovač Anton
Strauss, od r. 1828 do r. 1880 byl biskupským stavitelem J. Metzner. V r. 1833 sochař
a malíř Bernhard Kutzer po požáru opravil hlavní oltář, restauroval na něm všechny
sochy a udělal nový svatostánek; 1833 malíř a pozlacovač Josef Templer z Vrbna, malíř
Aulich z Velkých Kunětic v r. 1877 vyzdobil kostel figurálními a ornamentálními malba¬
mi, v r. 1900 Franz Templer vymaloval (technikou secco) klenbu kostelní lodi figurálními
i ornamentálními malbami, v roce 1903 bylo pořízeno 14 malých obrazů křížové cesty.
Poznámka:
Tajemství makovice farního kostela ve Zlatých Horách. Makovice na zadní věži
byla vyhotovena za arciděkana Josefa Brambergera r. 1813. V roce 1827 byla sejmu¬
ta a pozlacena a 28. října byla farářem Josefem Pfůtznerem znovu osazena. Tento fa¬
rář pak do makovice vložil 4 staré mince, které pocházely z makovice r. 1699 shořelého
kostela: 1 stříbrný krejcar z r. 1697 s podobiznou Leopolda I., mincmistra Wackerla;
1 měděný krejcar z r. 1761 s podobiznou M. Terezie, mincovna P-Praha; měděný čtvrt krejcar z r. 1781 s podobiznou Josefa II., A-Vídeň; 1 grešle z r. 1781, A-Vídeň. Ještě tam
dal rakouské oběživo z dob napoleonské války: 1 měděný krejcar z r. 1800 Františka I.,
A-Vídeň; 1 měděný 3 krejcar z r. 1800, S- Smolík; 1 měděný 6 krejcar z r. 1800, A-Vídeň; 1 mě¬
děný 6 krejcar z r. 1800, B-Kremnica; 2 měděné 15 kr.; 1 měděný 30 kr. z r. 1807; 1 měděný
7 kr. z r. 1802, C-Praha a 1 měděný půlkrejcar z r. 1812 S-Smolík. Jeden falešný zlatý z r. 1811
(falešný šajn), dva oboustranné vzory bankovek na modrém papíře v hodnotě 5 a 25 zlatých
a 10 a 50 zlatých, jedno kreslené falzum 5 zlatých z r. 1816, jeden francouzský asignát v hod¬
notě 25 livres a druhý v hodnotě 100 livres.
Při opravě makovice v r. 1854 bylo do ní vloženo: pamětní medaile ke svatbě Fanze
Josefa I. z r. 1854; V4 krejcar 1816, S (Cu); Vi kr. 1816 A(Cu); 1 kr. 1816 A (Cu); ústřižek
lA zlatého z 1.5.1848 (bankovka 6. emise, pravý dolní díl) v hodnotě 15 kr.
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Makovice byla otevřena ještě v roce 1870. To bylo v době, kdy do zadní věže udeřil
blesk a ožehnul ochranný plášť obrazu Matky Boží. Do makovice bylo vloženo: 5/10 krej¬
caru z r. 1858 A (Cu), Vi kr.z r. 1858 A (Cu), 4 krejcar z r. 1868 B (Cu), 5 krejcar z r. 1858
A(Ag), 10 krejcar z r. 1870 bz (Ag) a 20 krejcar z r. 1870 bz (Ag).
Makovice byla znovu sňata 25.6.1976, kdy se začala generální oprava kostela a byly
do ní vloženy mince dané doby tj.: 5,10,20,50 haléřů, l.-,2.-,5.- Kč v mincích, 10.-, 20.-,
100.- Kč v bankovkách a socialistický závazek KSČ.
Naposledy byla makovice otevřena 28. června 2000 za přítomnosti Státního okresního
archivu, Památkového ústavu z Olomouce, zlatohorského faráře P. Mgr. Michny a dvou
zlatohorských občanů. 28. listopadu téhož roku byla makovice po pozlacení znovu nain¬
stalovaná firmou H a B Reál, která věž opravovala. I tentokrát bylo do makovice vlože¬
no: 1. pamětní list k založení Ostravsko-opavské diecéze-úryvek textu bully, 2. životopis
prvního biskupa diecéze, 3. posloupnost farářů ve Zlatých Horách, 4. zápis faráře P. Mgr.
Miloslava Michny. 5. pamětní zápis klempířského cechu fy. HaB Reál, 6. platné mince
a bankovky, 7. Lidové noviny ze dne 14. 9. 2001, 8. část novin Mf DNES ze dne 24.1.2001.
Věci byly uloženy za přítomnosti faráře, technického administrátora, dvou místních obča¬
nů a čtyř představitelů firmy.
Ještě jedna poznámka:
Pokaždé, když se znovu vkládaly předměty do makovice, se tam faráři písemně vyjad¬
řovali k dané politické situaci a k hlavním dějinným událostem doby, jen za socialismu se
tam vložil celoměstský závazek KSČ a autocenzurovaný zápis faráře Josefa Holka.
Seznam farářů (F), administrátorů (A) a kaplanů (K) při farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách:
1.1492-1497 F Georg Smed z Nysy
24. 1850-1856 F Georg Buchmann
2.1497-1499 F (není znám)
25. 1856-1863 F Anton Teifl
3.1499-1541 F Lorenz Morr
26. 1863-1871 F Josef Adam
4.1541-1575 F (není znám)
27. 1871-1888 F Karl Neugebauer
5.1575-1580 F Valentin Leitelt
28. 1888-1909 F Gregor Kunze
6.1580- 1581 F Johanes Juch
29. 1909-1941 F Vinzenz Brauner
7.1581- 1583 F Balthasar Sampach
30. 1941-1945 Prov. Gerhard Schubert
8.1583-1608 F Balthasar Toepper
31. 1945-1945 A Eduard Herman
9.1608-1613 F PaulWenikert
32. 1945-1951 A Emil Bijok
10.1613-1619 F Thomas Hoffmann
33. 1951- 1952 A Evžen Štula
11.1619-1621 F David Jůngling
34. 1952- 1954 A František Stabrava
12.1621-1628 F Zacharias Kanospsky 35. 1954-1956 A Miloslav Klisz
13.1628-1658 F Martin Alois Berg
36. 1956- 1957 A Josef Wencel
14.1658-1664 F Franz Karl Nentwig
37. 1957- 1959 K Antonín Jachnicki
15.1664-1672 F Christhoph Fr. Lindner 38. 1957-1958 K Jaromír Hučka
16.1672-1702 F Balthas Chr. Hauschild 39. 1957-1962 A Ladislav Mikulec
17.1702-1735 F Johannes Anton Hoppe 40. 1962-1968 A Eduard Gottsman
18.17 35-1760 F Johann I. A. Hillebrand 41. 1968- 1969 A Boleslav Chroboček
19.1760-1780 F Johann Josef Fieweger 42. 1969- 1972 A Karel Nečas
20.1780-1813 F KarlMůUer
43. 1972- 1973 A Ervin Morcinek
21.1813-1820 F PhilippStein
44. 1973- 1981 A Josef Holek
22.1820-1830 F Josef Pfutzner
45. 1981-1987 A Jaroslav Marek
23.1830-1850 F Philipp Dittrich
46. 1987— F Miloslav Michna
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Farář Georg Smed (Schmid) z Nysy byl velmi vzdělaný. Údajně studoval na univerzi¬
tách v Krakově a v Bologni a později se stal biskupským oficiantem.
Dlouhodobě zde působil farář Lorenz Morr, za něhož byl ustanoven kaplan pro přifaře¬
né obce Arnoltovice a Heřmanovice. Bylo založeno Bratrstvo sv. Anny, patronky horníků,
které sdružovalo zejména dělníky v dolech. Děkan Ignaz Hillebrand byl zlatohorským
rodákem.

4/2 Špitální kostel Povýšení sv. Kříže - popis kostela, dějiny stavby
Popis kostela
Kostel se nachází na severním konci města u státní silnice vedoucí do Polska. Dříve to
bylo před Dolní bránou. Je vystavěn v barokním slohu s prvky tzv. slezského baroka.
Orientovaná jednolodní stavba obdélného půdorysu ukončená půloválným presby¬
tářem, přiléhající jižní stranou lodi k budově bývalého špitálu. V ose západního průčelí
hlavní vstup s půlkruhovým záklenkem, nad ním umístěna nadedveřní římsa, symetricky
složená ze dvou volutovitě ukončených prohnutých částí. Fasáda dále členěna lisenami
s čtvrtkruhově vykrojenými poli, segmentově zaklenutými okny s hladkými šambránami
a profilovanou hlavní římsou. Obě západní nároží odsazené zaoblené. Štít západního prů¬
čelí je posazený na vysokém soklu sevřeném po stranách hranolovými sloupky na vlast¬
ních soklících s dříky s vystupujícími obdélnými poli hrubší omítky. Sokl štítu je překryt
dvěma páry vysokých pilastrů na vlastních nižších soklech s profilovanými římsami. Pilastryjsou nasazeny v místech mělkého konkávního projmutí plochy štítu. Boční křídla štítu
ohraničena dvojicí protisměrně rozevřených volutových zavíjených konzol. Mezi pilastry
je prolomeno vysoké okno s odsazeným půloválným záklenkem, olemované šambránou
s páskem s volutovým ukončením konvex-konkávně zprohýbané suprafenestry. Pilastry
vrcholí toskánskými hlavicemi nesoucími prohnutou profilovanou korunní římsu. Nad ní
je posazena vrcholová etáž štítu opět spolu s volutovým a konvex-konkávně prolamova¬
ným obrysem. Na vrchol štítu umístěn v 19. století kříž. Za štítem navazuje sedlová střecha
kostela nesoucí osmibokou sanktusní věžičku s cibulí, šestibokou lucernou a horní menší
cibulí, končící makovicí s patriarším křížem. Spodní báň věžičky zůstala kryta šindelem.
Připojená sakristie s oratoří má hladké fasády s odsazeným zaobleným nárožím, prolome¬
né v přízemí obdélným oknem, v patře oknem s půloválným záklenkem.
Dějiny stavby
Na místě dnešního kostela stávala starší kaple neznámého jména, kterou nechal posta¬
vit poštmistr a výběrčí daní Johann Georg Nentwig ze Zlatých Hor. Byla postavena vedle
městského špitálu zmiňovaného už roku 1552. První písemná zmínka o kapli je z roku
1687. Vedle kaple byl v roce 1695 na ploše dvorní zahrady založen nový hřbitov. Za prusko-rakouské války bylo město roku 1741 obsazeno pruským vojskem pod velením gene¬
rála Schwerina a zapáleno. Shořelo na 300 domů i s touto kaplí. Shořela také další kaple,
která stála na Nádražní ulici v místech, kde dnes stojí garáže lesní společnosti. Právě ta se
nazývala Kaple sv. Kříže. Náhradou za tuto kapli byl vybudován, po skončení tzv. sedmi¬
leté války v letech 1764 - 1768, nový kostel sv. Kříže a stál 2.347 tolarů a 33 grošů. Kostel
konsekroval v září 1772 biskup Filipp Gotthard Schaffgotsch s názvem Povýšení sv. Kříže.
Byl postaven z kamene a byl opravován v roce 1857 a 1888.
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Zlaté Hory - kostel Povýšení sv. Kříže

V roce 1864 byla ke kostelu směrem k městu přistavěna budova čp. 404, která původně
sloužila jako zaopatřovací útulek pro staré lidi. V r. 1886 byla přeměněna v městskou ne¬
mocnici.
Za děkana Vinzenze Braunera byl z farního kostela Nanebevzetí P. Marie přenesen do
kostela oltář, který byl vyroben Raimundem a Rafaelem Kutzerovými z Horního Údo¬
lí. V roce 1738 byl naproti kostelu přes cestu postaven chudobinec, který byl v roce 1899
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přebudován a zmodernizován. V roce 1903 byla dokončena přestavba nemocnice a práci
v ní konaly sestry Kongregace sv. Karla Boromejského. Roku 1906 byla kostelu opravena
věžní hlavice. O provoz nemocnice, chudobince i kostela pečovaly až do roku 1945 řehol¬
ní sestry z řádu boromejek.
Ve farské kronice na farář Bijok píše:
„V městském chudobinci (naproti kostelu Povýšení sv. Kříže) a po zrušení nemocnice,
v únoru 1946 zůstaly sestry Boromejky do konce listopadu, kdy byly odsunuty do Německa
a chudobinec zrušen. Kostel sv. Kříže opuštěn, o velikonocích mají v něm řeckokatolíci své
bohoslužby.“ V letech 1997 až 2002 se pod vedením faráře Miroslava Michny uskutečnila
generální rekonstrukce interiéru. Bylo provedeno statické zajištění kostela, opraven krov,
vyměněna střešní krytina, udělána nová fasáda a vstupní dveře. Při rekonstrukci interiéru
byl nalezen na kůru nad varhanami erb rodu Schaffgotschů, jenž byl na dlouhá léta zamalován. Erb byl restaurován. Opravu kostela financoval stát, římskokatolická církev, město
Zlaté Hory a farář M. Michna.

4/3 Kaple sv. Rocha - popis kaple, dějiny stavby, prusko - rakouské války
Popis kaple
Při příjezdu do Zlatých Hor od Jeseníku nemůže nikdo přehlédnout v popředí Bis¬
kupské kupy drobnou sakrální stavbu stojící na vrchu v současnosti zvaném Rochus
(524 m n m.), který se dříve nazýval Kamenný kopec (Steinberg).
Jednoduchá orientovaná zděná kaple se sedlovou střechou s polygonálním sanktusníkem s cibulovitou makovicí završenou křížkem. Tříboký presbytář osvětlen třemi okny,
čtyři další okna jsou v lodi. Kaple je zaklenuta valenou klenbou s lunetami. Kruchta na
dvou mohutných pilířích otevřena do lodi třemi půlkruhovými oblouky a opatřena dřevě¬
nou kuželkovou balustrádou s karyatidami v nárožích. Průčelí s jednoduchým vstupem se
segmentovým záklenkem, nad ním je kruhové okno a nad římsou trojúhelný štít se třemi
otvory. Ze Zlatých Hor vedla ke kapli křížová cesta, z níž se dochovalo šest zastavení.

Dějiny stavby
Historie kaple Sv. Rocha je spojena s třicetiletou válkou a morovými epidemiemi v le¬
tech 1632 - 1633. V těchto letech v obcích Petrovice (Petersdorf), Janov (Joannnesthal)
a Jindřichov (Hennersdorf), kam mor zavlekli polští povozníci, byla nákaza tak hrozná, že
většina obyvatel zemřela. I ve Zlatých Horách mnoho lidí na mor zemřelo a jejich pohře¬
biště bylo u kapličky Sv. Trojice (Sensenkapelle) na křižovatce k Podlesí. Zde byl také po¬
staven v sedmdesátých letech 19. stol. zděný „morový sloup", který majitel Kosího mlýna
(Sensenmúhle) Ferdinand Messe nechal zbourat. Tehdejší farář Martin Alois Berg vyzval
občany města, ať se v prosbách obracejí na ochránce proti moru - sv. Rocha a vyhlásil vše¬
obecný slib, že pokud mor skončí s malými oběťmi, na jeho počest bude postavena kaple
na kopci tehdy zvaném Steinberg. Prosby byly vyslyšeny a mor ve Zlatých Horách ustal.
Veřejná sbírka na stavbu kaple, zasvěcené tomuto světci, začala roku 1634 usnesením
magistrátu města. Za pilné účasti faráře Berga a výběrčího daní Johana Birolda bylo posbí¬
ráno k 15. 9. 1639 na hotovosti 146 tolarů. Další sbírky i zahájení stavby přerušily vpády
drancujících švédských vojsk v letech 1642 - 1647. Po odchodu švédských vojsk z města
byla provedena revize pokladny, ale peníze, které byly ukryty před švédskými vojáky v doIV-295

lech, se nenašly. Po odchodu Švédů r. 1648 byl konečně položen základní kámen kaple.
Sbírky na stavbu pokračovaly nerušeně dál a zvlášť se o ně zasloužil probošt křížovníků
(měl právo nosit při bohoslužbách mitru) z Nysy Franz Carl Nentwig (syn celního vý-

U kaple sv. Rocha byla v roce 1779 bitva, kde rakouští vojáci na hlavu porazili Prusy

běrčího a zlatohorského rychtáře, nar. 17. dubna 1620 ve Zl. Horách), který v roce 1657
vyslal dva muže s peticí do Slezska, na Moravu a do Rakouska s prosbou o příspěvky. Za
posbírané peníze se nakoupily cihly, kámen a vápno, ale pro nedostatek peněz se nemoh¬
lo stavět. Biskupská konzistoř ve Vratislavi dne 8. 6. 1661 stavbu kaple povolila a ještě
téhož roku se ve stavbě pokračovalo. Pozemek byl odkoupen od Johanna Hillebranda
za 12 tolarů a 12 grošů. Návrh stavby provedl stavitel Melchior Werner z Nysy v letech
1661-66, který slíbil, že provede postavení zdivá za 169 tolarů. Základy vykopali horníci
za 3 tolary a 14 grošů. Po 14 týdnech byly zdi bez střechy hotovy a probošt Nentwig zde
na svátek sv. Rocha roku 1662 konal první bohoslužby. V roce 1664 přišel do Zlatých Hor
farář Christofer Lindner, který se také všemožně snažil, aby kostelík byl dokončen, ale
roku 1655 opět situaci stavby ztížil mor. Tento farář získal nové dárce a obnos 100 tola¬
rů. Mlynář Martin Theer daroval 11 tolarů a 18 grošů. V roce 1664 byla za 100 tolarů
a stravu zhotovena biskupským dvorním tesařem Martinem Schmidtem z Nysy šindelo¬
vá střecha se zeleně natřenou věžičkou. 18. 12. 1664 byla na věžičku usazena makovice.
Do 13. 8. 1666 bylo na stavbu vydáno 741 tolarů a přitom doprava a pomocné práce
byly prováděny zadarmo. Voda potřebná pro stavbu musela být dopravována na kopec
z mlýnského náhonu v sudech. Téhož roku byla kaple konečně dostavěna a vysvěcena. Pro
její vnitřní zařízení mnozí občané věnovali finanční prostředky. Magdalena Nentwigová
v r. 1676 nechala namalovat obraz a ještě věnovala 20 tolarů.
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Prusko - rakouské války
V dobách prusko - rakouských válek v 18. století se stal vrch sv. Rocha místem mno¬
ha válečných událostí. Jeho strategickou polohu nad městem využívalo rakouské vojsko
k ochraně města a k ochraně cesty vedoucí do Vrbna.
Pozice u kostelíka využilo roku 1759 rakouské vojsko. Dne 30. dubna zde rakouský ge¬
nerál de Ville odrazil první nápor Prušáků, ale téhož roku 17. 11. dalšímu útoku neodolal
a rakouští obránci se museli stáhnout do Vrbna. Při chvatném ústupu zapálili u kostela
stan, oheň se přenesl na kapli a ta v roce 1757 vyhořela až na základní zdivo. Opět se ko¬
naly sbírky na její opravu. Marie Terezie na popud faráře Viewiegera nechala přes okresní
úřad vyplatit 700 zlatých a vybralo se dalších 674 tolarů 4 groše a 10 haléřů. Ale bylo
přitom rozhodnuto prodloužit kapli o 9 loktů (5,2 m), vytvořit klenbu, postavit zděnou
kruchtu a takto napříště ochránit stavbu před požáry. Na podzim 1767 byla zlatohorským
mistrem Deutlerem zhotovena střecha, presbytář a klenba a 17. listopadu Antonem Braunerem nasazena báň. Oprava byla roku 1768 dokončena a téhož roku 11. 8. byla kaple
požehnána děkanem Johannem Viewigerem. Dne 13. 7. 1777 byla vysvěcena biskupem
Filippem Gotthardem Schaffgotschem. Stavba kaple i s vnitřním vybavením stála 1666
tolarů, 17 grošů a 9 haléřů.
Další válečnou vřavu zažil sv. Rochus v tzv. bramborové válce roku 1778 - 1779, kdy
byl vrch opět obsazen rakouskými oddíly. Dne 14. 1. 1779 přitáhlo v 7.00 ráno od Nysy
pruské vojsko o síle 14 bataliónů, 2 eskadron a s mnoha děly a zaujalo pozice před měs¬
tem. Prusům velel generál Wunsch. Vrch sv. Rocha byl hájen jen několika stovkami dra¬
gounů 59. regimentu Langlois (dříve L.J.M. von Daun) a osmi děly. Od Ovčího vrchu nad
Ondřejovicemi, až po Biskupskou kupu zaujal postavení Wanachův sbor dobrovolníků se
dvěma houfnicemi a oddílem Chorvátů, aby zabránili obchvatu z této strany. Nalevo od
města stál prapor pluku Deutschmeister, jehož levé křídlo kryl Baumgartův sbor dobro¬
volníků. Celé formaci veleli plukovník Schindler, velitel Langlois, a plukovník dragounů
Lóweneier.
Pruský generál místo toho, aby na město rychle zaútočil, rozštěpil obě křídla, zaujal
postavení u cihelny a začal odstřelovat pozice na Rochusu. Palba děl však byla neúčinná
a útok pěšáků na zledovatělém terénu skončil tragicky. Prušáci prý volali „hora je ze skla“.
Toto odstřelování nezpůsobilo rak. silám skoro žádné ztráty. Téměř nikdo nebyl zabit.
Naopak rakouská děla citelně zasáhla pruské pozice, především jednotky umístěné u Rožmitálu. Nejvíce utrpěly prapory útočící na sedlo mezi Biskupskou kupou a Rochusem.
Stromová ul. (Boumagasse) a pole na úbočí sv. Rocha byly posety stovkami mrtvých těl.
Když generál Wunsch postřehl, že útok z této strany se nezdařil, zaútočil na levé ra¬
kouské křídlo u řeznického dvora. Málem se mu jeho záměr zdařil, ale čtyři roty pluku
plukovníka Schindlera z Langlois přispěchaly z Rochusu na pomoc a zahnaly pruské jed¬
notky na útěk.
Ztráty Prušáků byly značné, úvoz a cesta směrem k Rožmitálu byly tenkrát pokryty
stovkami mrtvých a spousta pruských vojáků dezertovala. Uvádí se kolem 1000 mrtvých
pruských vojáků. Rakušané ve svém opevnění měli jen šest mrtvých a málo raněných.
Bylo posbíráno okolo 2000 pušek. I když pruské oddíly vnikly do města, kde začaly plenit,
byly i odtud brzy vyhnány. Kdyby se nepřítel zmocnil města, jistě by je zapálil, což by
znamenalo velkou pohromu, jelikož se dosud nevzpamatovalo z požáru v r. 1741. Útok
byl odražen a Prušáci odtáhli směrem k Nyse.
Pověst o bitvě vypráví, že rakouští vojáci, aby zatajili svůj malý počet, pochodovali ko¬
lem kostelíka, aby si obléhající Prušáci mysleli, že přicházejí stále nové oddíly. Další poIV-297

vést povídá, že pruský bubeník seděl na bubnu a šňupal tabák. Nastavoval ho také směrem
k Rakušanům a volal: „Také si jednou šňupni,“ když v tom ho zasáhla kulka.
Když Prušáci začali ostrou kanonádou ostřelovat rakouské pozice na vrchu sv. Rocha,
jedna koule z pruského kanónu pronikla dovnitř kaple. Dlouhou dobu tam byla uchová¬
vána a nyní je uložena v Městském muzeu ve Zlatých Horách.
K místu se váže další pověst. Za slezských válek bylo v kostele skladiště munice. Když
ho odstřelovali pruští vojáci, střely se odrážely od střechy, aniž by kostelu ublížily, protože
se objevila P. Marie Pomocná rozprostírající nad ním svůj plášť. Zděšení Prusové se dali
na útěk. Tato scéna je znázorněná na fresce na kůru kaple. Ještě v současnosti si fresku
můžeme prohlédnout.
Při kapli byla poustevna, která byla zrušena v roce 1782.
V josefínských dobách byla kaple uzavřena a bohoslužby zde byly obnoveny v roce
1806.
Kolem sv. Rocha vede křížová cesta, z níž se do současnosti zachovalo 6 zastavení
v dobrém stavu, ale z ostatních zbývají ruiny. Cesta začíná na severním úpatí kopce za
smuteční síní, pokračuje směrem k vodárně, kde se stáčí do leva k pátému zastavení. Od
tohoto zastavení pokračuje kolmo doprava do kopce k sedmému zastaveni na Biskupské
kupě. Osmým zastavením pak směřuje přes sedlo, mezi Rochem a Biskupskou kupou,
a pak jižní stranou kopce směrem do Zlatých Hor až k silnici vedoucí do Petrovic. Křížo¬
vá cesta končila getsemanskou zahradou, která byla pod schody kostela.
Poutě zde bývaly 16. srpna. Podle farní kroniky kaple nevlastní žádný majetek, ani
liturgická roucha. Když se zde má konat sv. mše, musí být tyto paramenty přeneseny z far¬
ního kostela. V r. 1874 nechal poštmistr Konrád Richter na vlastní náklady vymalovat oba
boční oltáře.
Parcela č. 89, na které stojí kaple, a parcela č. 1329 byly odnepaměti vedeny jako majetek
města. 24. 11. 1906 požádal děkan farář Gregor Kunze převést parcelu č. 89 do správy fary
a bylo mu vyhověno. Po další žádosti, aby byla převedena i parcela pastviny okolo kostela,
mu bylo odpovězeno, že „...neexistuje nutná potřeba a povinnost města provést bezplatný
převod vlastnických práv u této parcely. Konání církevních funkcí, tak tomu bylo dosud, je
považováno za dostatečné." Ani na dalších jednáních rady farář Kunze nedosáhl převedení
majetku pod správou fary. Na protest proti tomuto rozhodnutí rady farář Kunze nekonal
v r. 1907 a 1908 v kostele sv. Rocha slavnostní procesí a bohoslužby.
Kaple sv. Rocha byla opravována v roce 1818, 1886 a za P. Klisze v roce 1955. V roce
1992 byl získán státní příspěvek 150 000.- Kč na opravu havarijního stavu střechy. Byla
vyměněna krytina, oplechování, rýny, svody a další nejnutnější prvky na střeše a věžičce.
Klub vojenské historie Zlatých Hor nechal v roce 1999 vyrobit a umístit na fasádu vedle
vchodu pamětní desku v upomínku na všechny padlé vojáky v prusko-rakouských vál¬
kách. Od roku 1994 v rámci městských oslav „Zlatých dnů“ se nepravidelně koná na tom¬
to vrchu vzpomínková historicko-vojenská akce, aby nám připomněla tyto pohnuté doby
našeho města a této kaple. V současnosti se zde bohoslužby nekonají, kaple je uzavřena
a čeká na svůj další osud.
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4/4 Ostatní kostely
Kostel a farnost na Rejvízu, kostel v Horním Údolí, filiální kostel v Dolním Údolí,
kostel v Ondřejovicích, filiální kostel Narození Panny Marie v Salisově

Kostel a farnost na Rejvízu
Než byl kostel postaven, chodívali rejvízští občané do kostela v Horním Údolí. V době,
kdy se měla nad Horním Údolím stavět na poutním místě nová kaple sv. Anny, rozhodli
rejvízští obyvatelé postavit si také malou kapličku. Stavbu doporučil i církevní komisař
- jesenický farář Johann Rother, který na Rejvíz zároveň přesunul jistý obnos z církevního
majetku.
Plán kapličky byl sice schválen, ale věřící měli většinu nákladů platit ze svého. Museli
koupit, vytěžit a přivézt z lesa dřevo i další potřebný materiál. Noví osídlenci však byli
chudí a neměli ani dostatek koní nebo jiných potahů k převozu potřebného materiálu,
a tak hledali pomoc u bohatých občanů z okolí. Prosili je nejen o pomoc při stavbě, ale
i o možné peněžní částky. První vklad 200 zlatých dal pan Baltazar Katze, farář. Dalších
200 zlatých získali „Rejvízáci“ darem od ostatních okolních farností. V té době (1806 1808) dlel na Vodní tvrzi v Jeseníku vratislavský knížecí biskup Josef Kristián Hohenlohe,
který musel své sídlo ve Vratislavi opustit, protože bylo obsazeno francouzskými napole¬
onskými vojsky. Farář Baltazar Katze biskupa navštívil, poprosil ho o stavební dřevo z je¬
ho lesů i o finanční příspěvek. Jeho prosba byla vyslyšena. Po vyhodnocení sbírky se tedy
Rejvízští rozhodli postavit místo kaple kostel a biskup dokonce převzal nad jeho stavbou
patronát.
V té době shodou okolností stavěl ve Vídni pan Wolfsohn velký taneční sál. Jesenický
farář Johann Rother, který si to přečetl v novinách, si řekl: Když ve Vídni mají peníze na
takové hříšné stavby, mohli by také přispět chudým na Rejvízu ke stavbě kostela. Nemeš¬
kal a dopisem poprosil pana Wolfsohna o drobný peněžní dar. A jak se ukázalo, udělal
velmi dobře. Obratem od něj dostal 800 zlatých, což v té době znamenalo značný obnos
(třetinu veškerých nákladů stavby).
Jenže pan Wolfsohn byl také hlavička a svůj dar publikoval ve vídeňském tisku, čímž
si udělal pro svůj taneční sál bezplatnou reklamu. Tímto činem však pomohl i Rejvízu.
Celá Vídeň se totiž dozvěděla, že se na Rejvízu staví kostel a zanedlouho začaly docházet
dobročinné dary ze všech koutů Rakouska. Tereziánská vojenská akademie zaslala 100
zlatých. Nepřicházely jen peněžní dary, ale také: svatostánek, dvě monstrance, kalich,
relikvie, 1 parament... a kdyby nebyla vznikla válka mezi Rakouskem a Napoleonovou
Francií, jistě by těch darů bylo podstatně víc. Během války však dary přestaly docházet.
Nebýt napoleonské války, možná by Rejvíz měl podstatně větší kostel. Z obcí, které vě¬
novaly peněžní dar na stavbu kostela, to byly: Jeseník 200 zlatých, Česká Ves 87 zlatých
42 krejcarů, Bukovice 598 zlatých 5 krejcarů, Dětřichov 28 zlatých. Z ostatních obcí přišlo
celkem 605 zlatých 17 krejcarů.
V r. 1808 vznikla společnost, která dostala svolení ke stavbě. Stavitelovo jméno se nám
bohužel nezachovalo, a tudíž není známo. Ani farář Jeroným Pavlík se přes všechnu snahu
jméno stavitele nedozvěděl. Domníval se však, že kostel stavěl lepší zedník, nebo zednický
mistr znalý řemesla. Architekt to být nemohl, protože stavba je nedokonalá a má plno archi¬
tektonických i statických chyb. Sloh kostela se nedá vyjádřit žádným obecným směrem, je
to lidová stavba.
Dne 20. října 1908 - ve čtvrtek - byl slavnostně položen základní kámen za přítomnosti
komisaře Rothera a kněží z okolí a za velkého jásotu obyvatelstva. Základní kámen je viIV-299

dět na vnější straně vedle vchodu kostela, je na něm nápis: „Grundstein im Jahre 1808“
Na protější straně je mramorová pamětní deska patrona kostela s nápisem: „Unter seiner
fiirstlichen Durchlaut Josef Christian von Hohenlohe“. V červenci příštího roku zhotovil
tesařský mistr Jan Gróger z Bukovic osmihrannou střechu na věži a přikryl ji šindelem.
Věžní kříž a ostatní železné kování a ozdoby
dodal Hilarius Krisch ze železáren v Že¬
lezné u Vrbna. Stěny kostela byly opatřeny
bílou vápennou omítkou a na střechu po¬
ložena šindelová krytina, která se natřela
červenou barvou. Kolem poloviny 19. stol.
byla střecha obnovena a šindel zaměněn za
břidlici. Teprve v r. 1977 byla střecha, mimo
samotnou věž, pokryta plechem.
Kostel byl za asistence šesti farářů z okolí
v neděli 24. září 1809 vysvěcen a pokřtěn
na Jméno Panny Marie. V tento den se také
sloužila v kostele první mše. Stavba trvala
velmi krátce, pouze osm měsíců (tvrdí Pav¬
lík) a musela být přes zimní měsíce přeru¬
šena. Do 27. července 1809 bylo do stavby
investováno 3.119 zlatých. První vybavení
kostela bylo velmi chudé. Hlavní oltář byl
malý a zašlý, pocházel z kostela ve Skorošicích. Postranní oltář zhotovil javornický
malíř Jung. Nad ním visel obraz sv. Anny
Rejvízská fara a kostel
v oválném rámu od Josefa Schneidera. Oba
oltáře byly později vyměněny. Nový hlavní dřevěný oltář byl vyřezán Bernhardem Kutzerem (*1794 +1864) z Horního Údolí a byl postaven v r. 1826. Za rejvízský oltář dostal
Kutzer 252 zl. Původně byl zdoben v bílém tónu s pozlacením. Před stoletým výročím
vysvěcení kostela v roce 1909 byl Franzem Templerem oltář restaurován tzv. mramoro¬
váním. Reimund Kutzer z Horního Údolí, syn proslaveného Bernarda Kutzera, zhotovil
postranní oltář a novou kazatelnu. Kostelní varhany ze zinku postavil firma Georg Rieger
z Krnova v roce 1880 a stály 900 zlatých. Malby na stěnách z roku 1904 jsou od opav¬
ského malířského mistra Konráda Asmanna při spolupráci s jeho synovcem, pozdějším
akademickým malířem Richardem Asmannem. Presbytář byl vykrášlen olejovými bar¬
vami se zeleným odstínem a hlavní loď byla vymalována kaseinovými barvami se žlutým
odstínem. Ve čtyřech koutech kostela byly zobrazeny symboly čtyř evangelií a uprostřed
uvedeno jméno Marie. Na vlysu triumfálního oblouku byl kalich s hostií a dvě srdce Ježíše
a Marie. Obrazy v kostele jsou dílem mistra Rudolfa Templera (1857 -1905), který teh¬
dy maloval ve Zlatých Horách pro kostel Marie Pomocné (Maria Hilfe). Některé obrazy
malovali pod mistrovým dozorem jeho pomocníci. V roce 1912 byla v kostele zhotovena
betonová podlaha. V roce 1923 -24 byly provedeny další podstatné úpravy. Byla opravena
střecha i fasáda a vnitřek kostela byl vymalován.
Zvony v kostele byly tři. Největší z nich se jmenoval Sv. Josef a vážil 240 kg, byl ulit
r. 1845, jeho tón je B2. V době první světové války musely být odevzdány hned na počátku
dva menší zvony jako válečný materiál. Střední zvon vážil 68 kg a malý zvon 16 kg. Velký
zvon (Sv. Josef) je v kostele dosud.
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V r. 1928 byl nově zakoupen zvon vysvěcený jménem kostela Jménem Panny Marie.
Váží 175 kg, jeho hlavní tón je Es 2 a stál 5.000 Kčs.
Lavice v kostele vyrobil rejvízský truhlář Ferdinand Geppert se svým bratrem. Pod ků¬
rem je boží hrob v podobě kapličky a před kostelem vpravo stál misionářský kříž vysvěce¬
ný v r. 1903. Za normalizace v 70. letech byl kříž odstraněn.
Jména rejvízských farářů:
Prvním farářem v nově postaveném kostele na Rejvízu byl Florián Kroner z Horního
Údolí. Teprve v r. 1813 převzal nastálo rejvízskou farnost lokální kooperátor Johann An¬
ton Ludwig, který zde vytrval šest let a postavil faru. V r. 1819 nastoupil Laurenz Imler
z Lipové. Od r. 1833 do r. 1834 tu působil Franz Hanke. V letech 18,34 - 50 byl zde farářem
Ignáz Stóhr, pak do 1858 Andreas Stohr. Do r. 1864 vedl farnost Johan Arnt a po něm do
r. 1894 Konrád Schubert, Josef Springs a Franz Hauke. V r. 1894 převzal farnost Jeroným Pav¬
lík, který zemřel 23.12. 1938.
Do konce 19. stol. se rejvízští obyvatelé každému faráři zavazovali, že ho budou platit,
zajišťovat mu dříví pro otop zdarma a z obecného majetku mohl užívat šest měřic pole
(1,20 ha).
Po druhé světové válce na Rejvízu stálý farář nepůsobil. I když faráři dojížděli odjinud,
nebyla farnost Rejvíz zrušena jako právnická osoba. Každý farář měl církevní pověření, tj. de¬
kret a státní souhlas. Od r. 1945 dojížděli faráři z Ondřejovic: 1946 - 1954 Dominik Piechaczek (+1993), 1954 -1956 Dr. Jan Zlotý (+1977), 1956 - 1957 Jaroslav Elšák (+1999), 1957
- 1959 Jaromír Hučka (+1981), 1959 - 1969 Boleslav Chroboczek, 1969 - 1971 Václav Musial
- Sedlák (+1997). Od roku 1971 do roku 1972 s nástupem Metoděje Nečase začínají chodit
na Rejvíz faráři ze Zlatých Hor. Po Nečasoví Ervin Marcínek 1972 - 1973, Josef Holek 1973
-1981, Jaroslav Marek 1981 -1987 a Miloslav Michna od r. 1987. Od roku 1980 až do své smrti
vypomáhal na Rejvízu Evžen Štula. Zemřel v roce 1993 a je pohřben na rejvízském hřbitově.
Farnost byla zrušena olomouckým arcibiskupem J. Graubnerem v r. 1994.
Kostel Horním Údolí
O stavbě prvního kostela přímo v obci nejsou zcela jasné informace. Ve farní kronice
o něm není ani zmínka. Rudolf Zuber tvrdí, že byl postaven v r. 1632 a pokud můžeme
věřit listině v makovici kostela, která byla při opravách v roce 2003 otevřena, můžeme mu
dát za pravdu. Kostel byl postaven pod patronací knížecího biskupa Karla Ferdinanda II.,
polsko - švédského prince (1625-1655). Stál na místě dnešního hřbitova a byl menší než
kaple sv. Anny. Další informace uvádí, že v roce 1680 byl dřevěný kostel s věží v Horním
Údolí přestavěn, ale ještě v roce 1687 neměl zvon. Asi v té době původní oltářní obraz
Panny Marie byl nahrazen oltářem sv. Jana Křtitele, a tím bylo změněno i původní zasvě¬
cení. Začátkem 18. stol. se o tomto kostelu zaznamenává, že měl uprostřed malou dřevě¬
nou vížku, která při bouři spadla a byla v roce 1811 přemístěna nad vchod.
První fara byla postavena u kaple sv. Anny v roce 1723. V obci byla fara postavena v ro¬
ce 1763 a stála mezi potokem a hřbitovem.
Po mnoha urgencích hornoúdolských obyvatel, kteří chtěli kazatele v obci, v r. 1750
biskup Filip Gothard Schaffgotsch ustanovil v Horním Údolí prvního hornického kap¬
lana. Jmenoval se Johann Hanke a pocházel z Dolního Údolí (také psáno Hantke, byl
synem Johanna Georga Sebastiana Hantkeho). Hornický kaplan (capelanus montanus)
měl především na starosti důl na zlato a také směl vykonávat mše, pohřbívat a křtít, vést
matriku (matrika začíná rokem 1777), ale to vše jen pod patronací zlatohorského faráře.
Hanke zemřel v r. 1772 a teprve po šesti letech by! novým kaplanem jmenován Johannes
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Schnorr. V roce 1784 byla zde zřízena lokálie. Chudobné vybavení kostela.sv. Jana Křtitele
bylo v roce 1788 obohaceno inventářem ze zrušených klášterů. Dva oltáře byly přivezeny
z dominikánského kláštera v Opavě a varhany z augustiniánského kláštera ve Šternber¬
ku. V té době se postavil v kostele vedlejší oltář. Hlavní oltář nesl obraz sv. Jana Křtitele.
Vedlejší oltář na pravé straně byl ozdoben obrazem sv. Otýlie a sv. Hyacinta. Vedlejší oltář
na levé straně byl ozdoben obrazem sv. Vinzencia. Bohužel jména malířů těchto obrazů
se nedochovala. Za své peníze J. Schnorr koupil pro kostel zvon z Olomouce, na kterém
byl nápis: Ex propriis fieri curabat Joannes Schnor, Hic primus Lokalis Capelanus caesareus
1788. Tento kněz zemřel v r. 1789.

Horní Údolí - kostel sv. Jana Křtitele

Další kněží: Laurentius Hofrichter z Tannenbergu z Pruska do r. 1794.
Florian Króner byl jedním z neosvícenějších kněží v Horním Údolí. Pocházel z Heřmanovic. V r. 1795 založil první kostelní kapelu a sbor. Kapela měla dva bubny, čtyři trum¬
pety, dva lesní rohy a čtyři housle. První vystoupení bylo na Svatodušní svátky. Právě do
jeho kostela chodili i noví rejvízští kolonisté, kteří se v květnu přistěhovali a založili novou
obec. Kaplan Króner po dohodě se zlatohorským úřadem určil šoltysem pro Rejvíz Franze
Fochlera z Horního Údolí, který se ujal úřadu. Króner finančně i organizačně napomohl
při budování rejvízského kostela, který byl vysvěcen 24. září 1809. Tento kněz také organi¬
zoval na Rejvízu stavbu církevní školy (dům čp. 11) a fary (čp. 12). Za jeho času v r. 1809
byla stará dřevěná hornická kaple sv. Anny na spadnutí a mše se tam kvůli tomu nekonaly.
Celá kaple byla prodána na stavební materiál kovářovi Johanu Laskemu. Kovář byl velmi
pobožný muž a možná proto, když přišel bourat kapli, zjevila se mu za denního světla
tajemná ženská postava, která mu dávala znamení, aby ji následoval. Když se pak zastavili,
tajemná paní ukázala na místo a poručila mu tam postavit novou kapli. A Laske přání
světice splnil. V roce 1819 společně se svým synem začal stavět novou velkou kamennou
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kapli, která byla vysvěcena 2. července 1820 a zasvěcena opět sv. Anně. Stavbu financoval
kovář. V r. 1820 postavili Franz Klameth, Alois Laske a Josef Seidel kříž na Kobrštejnských loukách. Na svátek Narození Panny Marie se tam konalo velké procesí a kříž se
vysvětil. V r. 1822 byl postaven tzv. „Kutzerův kříž“, který dodnes stojí u hřbitovní zdi
před kostelem. Dříve tento kříž stál před starým kostelem, tj. před dnešním hřbitovem, asi
blízko místa, kde dnes stojí socha sv. Floriana. Jeho historie: Velmi známý malíř a řezbář
Bernhard Kutzer trpěl za svého mládí velmi nebezpečnými souchotinami. I doktor pochybo¬
val, že nemoc přežije. Při modlení pak mladý Kutzer slíbil, že pokud s boží pomocí přežije
souchotiny, odmění se boží milosti tím, že postaví k jeho poctě kamenný kříž. Po tomto slibu
brzy poznal, že se mu v hrudi ulevilo. I lékař konstatoval zázračné uzdravení. A Bernhard
nemeškal. Z Karlovy Studánky nechal přivézt železný kříž s Kristem, vlastníma rukama jej
pečlivě očistil a ozdobil rytinami a dobrým zlatém jej pozlatil. Mramorovou podstatu kříže
přivezl z lomu ve Velkých Kuněticích a celé dílo postavil před tehdejším kostelem. Lokalkaplan Króner pak navrhl tento latinský nápis, který Bernhard vyryl a pozlatil: Insignis sculptor, Christi patientis Amator Bernardus Kutzer Haec in monumenta ferebat, an. XXII).
(Sochař Bernhard Kutzer, z vděčnosti k milosrdnému Kristovi, nechal postavit tento kříž,
roku XXII).
V r. 1827 byla postavena vedle kostela vysoká věž pro zvon. Stará věž byla dříve upro¬
střed kostela, později nad vchodovými dveřmi, ale silný vítr střechu i věžičku silně poško¬
dil. Střecha byla opravena a věž přemístěna mimo kostel. Plán stavby projektoval Bernhard
Kutzer. Náklady společně nesli šoltys Josef Zahn, důlní mistr Johan Seidel, kováři Alois
a Anton Laske. Florian Króner Hornímu Údolí sloužil do 4. března 1831. Je pochován na
zdejším hřbitově.
Dalším kaplanem lokálie byl Johann Hauke, do r. 1833.
V roce 1838 byl v kostele instalován nový hlavní oltář od Bernharda a Patricia Kutzera.
Starý oltář byl zcela rozežrán červotočem.
Anton Stoehr, do r. 1841.
V r. 1840 byl na heřmanovickém sedle postaven Annou Marií Knape na počest jejího
otce dřevěný kříž s obrazem Matky Boží. V tomtéž roce byl postaven Georgem Knoblichem v zahradě domu čp. 27 kamenný kříž (Kreuzstiftung).
Anton Heisig, 1841 - do 1. prosince 1841.
Alois Tief, 1841 - 1851. V r. 1845 byla na místě staré fary postavena v obci nová fara.
Faru, postavenou v roce 1723, která stála poblíž kaple sv. Anny, koupil Johann Hóniger,
heřmanovický rodák a důlní směnový mistr, který těžil zlato ve Staré Hacklberské štole.
Florian Witzig, kaplan, 1851- 1854.
Ignáz Worm, kaplan 1854 - do dubna r. 1866. V těchto letech již byl malý dřevěný kos¬
telík v obci nedostačující. V Horním Údolí bylo mnoho věřících katolíků, a tudíž i dost
peněz na stavbu nového kostela. V létě se mše obyčejně konala v prostorné kapli sv. Anny
nad Horním Údolím, ale v zimním období se pro množství sněhu nedalo vždy do kaple
dostat. Proto starosta obce Ferdinand Bretschneider navštívil vratislavského biskupa Dr.
Roberta Herzoga a požádal ho o povolení ke stavbě nového kostela.
V roce 1866 zemřel Ignáz Worm a do farnosti přišel Franz Zillich. Velmi dobrý kněz.
Pocházel z Petrovic u Šumperka z chudé rodiny. Velmi záhy mu rodiče umřeli. Původně se
učil ševcem. Po první návštěvě kostela se však zasvětil bohu. Sám se naučil latinsky a do¬
stal se na studia v Olomouci. Ještě před jeho nástupem do Horního Údolí, na sv. Marka
25. dubna 1886, byl položen základní kámen k novému kostelu, který měl být postaven do
1. listopadu 1888. Všechny náklady na stavbu kostela nesl vratislavský biskup Dr. Robert
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Herzog, který vyslovil přání tento kostel také osobně po dostavbě posvětit. Bohužel ze¬
mřel dříve, než se kostel dostavěl. Plány v novogotickém slohu vypracoval stavitel Schwarzer z Javorníku, stavební dozor vykonával stavitel Gróger z Jeseníku. Kameny ke stavbě se
těžily na Příčné hoře, na jižní straně kobrštejnského svahu a lepší žulový materiál i z lomu
v Širokém Brodě. Celé vnitřní zařízení kostela, včetně nového oltáře, zhotovil zdejší malíř
a umělec Reimund Kutzer a jeho syn Leo. Varhany byly dodány firmou Rieger z Krnova.
Dva zvony byly dovezeny z Vídně od firmy bratrů Gbsser. Věžní hodiny byly pořízeny
obecní radou za 500 zlatých, tj. za 1000 korun. Během stavby se nestalo ani nejmenší
neštěstí. Kostel byl vysvěcen 18. října 1888 a opět zasvěcen sv. Janu Křtiteli. V kostele
po stranách před oltářem byly sochy sv. Petra a sv. Pavla vyřezané Bernhardem Kutzerem a přenesené ze starého kostela. Na bočním oltáři stojí socha Panny Marie. Samotný
hlavní oltář zdobily sochy sv. Petra a sv. Pavla, pak oba ochránci proti moru sv. Šebestián
a sv. Roch a sv. Josef se sv. Hedvikou.
Prvním pokřtěným dítětem v tomto kostele byl pozdější probošt Engelbert Neugebauer
narozený 13.10.1888, který později, v r. 1907, postavil v Horním Údolí novou faru podle
plánu stavebního mistra Grogera z Jeseníku.
V kostele a v obci byly dodržovány staré zvyky a tradice. Slavily se zde velikonoční
svátky s mnoha zvyklostmi a vánoční svátky nemohly být bez pašijových her.
V r. 1891 byla lokálie povýšena na farnost a r. 1994 byla zrušena olomouckým arcibis¬
kupem J Graubnerem.
Organizátor stavby kostela farář Franz Zillich zemřel v r. 1893 a je pochován na hřbito¬
vě v Horním Údolí. Jeho nástupcem se stal Albert Vogel, farář 1893 - 1900.
Karel Seichter, farář 1900-1906, píše ve farní kronice: „Rok 1902 byl velmi mokrý, shni¬
ly všechny brambory a vznikl hlad. 29. října se vysvětila kaple sv. Marty. V ten den byly
také vysvěceny kapličky Bolestné Matky Boží, patronky chudých, osamocených a nemocných
a kaplička zv. Armenseelen. Světil je děkan Gregor Kunze.“
Jak kaple sv. Anny, tak i ostatní kapličky byly vybaveny pracemi řezbářské rodiny Kutzerových.
Franz Seichter, farář, 1906 - 1912.
Robert Siwek, farář. V r. 1915 musel odevzdat všechny tři zvony k válečné výrobě kanónů. Vojáci mu zaplatili 4 Kč za kg. Zemřel v r. 1917.
Alfons Klimosch, nastoupil jako farář v roce 1917. Za jeho času v r. 1921 byla velká
povodeň a byly provedeny zásadní opravy kostela. 21. října 1923 byly přivezeny tři nové
zvony firmy Richard Herold z Chomutova a stály 27.862 Kč. Na všech zvonech dole je
latinsky napsáno: Mě lil Richard Herold, Chomutov 1922. Na menším zvonu je latinsky
nápis: Hodina umírání, padám do věčnosti. Na středně velkém zvonu je napsáno: Matko
boží, nejčistší panno, buď naší ochrannou pomocí po všechny časy. Na největším zvonu: Jane
Křtiteli, pros za nás. Z hor volám člověka, Bože jenom hlídej náš klid. V tomto roce se ujal
výzdoby kostela malíř Franz Templer z poutního kostela Maria Pomocné ve Zlatých Ho¬
rách, který nejen namaloval potřebné obrazy, ale i novogotickými ornamenty vymaloval
vnitřek kostela.
Poslední farář v Horním Údolí Alfons Klimosch zemřel ve své farnosti 26. 5. 1947.
Kostel byl nastálo uzavřen v r. 1950, ale ještě stále sem chodil konat nedělní mši zlatohorský farář. Bohužel časy se změnily natolik, že v obci ubylo katolicky věřícího obyvatel¬
stva. Většina nových osídlenců - Řeků bylo pravoslavných, a jen velmi málo německých
a českých katolíků mohlo a chtělo kostel navštěvovat. Posledním, kdo se o kostel staral,
byl Rudolf Múler (bydlí vedle kostela vlevo) a pak rejvízská kostelnice Anna Seidlová.
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V roce 2002 je v osadě jen 23 dospělých stálých usedlíků a tři děti, kostel pro svůj dezo¬
látní stav byl darován do majetku Poutního místa Marie Pomocné. Od začátku srpna 2003
prováděla na kostele v Horním Údolí firma Kučerik z Jindřichova ve Slezsku generální
opravu věže kostela, investorem akce byla Duchovní správa poutního místa Panny Marie
Pomocné. Věž kostela byla vůbec nejvíce poškozenou částí této krásné stavby a hrozilo
její samovolné zhroucení. Záchrana přišla doslova v poslední chvíli, protože nadcházející
zima mohla být pro věž tou poslední.
Původní břidlicová krytina byla nahrazena měděným plechem, který lépe odolá roz¬
marům horského počasí. Oprava byla dokončena v půli listopadu.
Firma Kučerik provedla nejdříve výměnu trámů věže napadených hnilobou. Poté, co
byla konstrukce věže staticky zajištěna a vše důkladně ošetřeno prostředky proti dřevokazným houbám, začalo se se stavbou ojedinělého dvanáctipodlažního lešení, vysunutého
z prostoru zvonice. Lešení postupně rostlo a blížilo se k vrcholku věže zakončené 3,5 me¬
tru vysokým železným křížem. Při té příležitosti počátkem října 2003 byla sňata z věže
makovice, v níž se nalezla pouze zakládající listina kostela z roku 1888.
Ve čtvrtek 2.10.2003 byla za účasti památkářů, stavařů a příznivců kostela makovice
z vrcholu věže slavnostně spuštěna. Měla v průměru jeden metr a ukrývala plechové
pouzdro obsahující listinu, kterou do ní uložili stavitelé kostela v říjnu před 116 lety. Její
český překlad je tento.
„Pod záštitou Jeho výsosti biskupské, Veledůstojného pana biskupa z Vratislavi, jemuž
podléhá před více jak 258 lety zcela ze dřeva vystavěný a během času docela zchátralý sou¬
časný lokální kostel chudé obce Horního Gruntu, věnujeme tento sepsaný list.
Chudí obyvatelé spoléhali především na dobrosrdečnost, kterou oplýval všem známý
veledůstojný pan biskup Dr. Robert Herzog, který v roce 1882, pod slovutným vládnutím
císaře Franze Josefa I. a slovutným veleknězem jeho svátosti papeže Lva XIII., nastoupil na
biskupský stolec ve Vratislavi. Věřili, že nebudou zklamáni. Když obecní zastupitelstvo, pod
tlakem stávající chudoby uznalo nutnost nové stavby kostela, podalo své snaživé prosby přes
pana biskupského komorního ředitele a známého radu pana Josefa Linnera na biskupskou
výsost, ten ji vyslyšel, protože pan komorní rada doporučil tuto stavbu k financování. Stav¬
bou a vypracováním plánu a výkresů pověřila Jeho výsost stavebního mistra Karla Schwarze
z Javorníku a vedením stavby stavebního mistra Adolfa Bireka z Jindřichova.
Na místě, které věnovala obec, byl položen dne 27. 4. 1866 základní kámen za přítomnosti
ctěného pana Leopolda Giersiga, děkana a faráře z Hynčic, který jej posvětil, přítomni byli
i duchovní rada pan Karel Neugebauer, farář z Cukmantlu, pan Johann Appel, farář v Heřmanovicích, pan Adolf Wiesner, farář v Albrechticích, pan Josef Springs, lokální duchovní
z Rejvízu a pan Franz Zillich, farář z Horního Gruntu. Přítomni byli dále pan Gustav Walke,
vedoucí důchodní z Cukmantlu, který zastupoval komorního ředitele Linnera, pan nadučitel
z Horního Gruntu Karel Hofman, zástupce obce pan Ferdinand Bretschneider, obecní radní
pan Johann Muller, Anton Gróger a někteří členové výboru z Horního Gruntu, potom páno¬
vé Karel Schwarzer jako dohlížitel a pan Adolf Birek jako vedoucí stavební mistr.
Navzdory všem těžkostem byla stavba pojata se vší energií a mohutným nástupem a pod
ochranou Boha bez jakéhokoliv neštěstí probíhala až do dnešního dne, kdy byla báň a kříž,
jako symbol katolické obce, usazena a stavba 17. října 1887 ukončena.
V průběhu stavby potěšil svou návštěvou Horní Grunt ctihodný pan zemský prezident
von Mervelt z Opavy, ctěný pan okresní hejtman Krch z Frývaldova a ctihodný pan komorní
ředitel Linner z Javorníku, který se pochvalně vyjádřil o stavbě.
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Nepříjemný pocit dolehl na všechny, protože současnému dobrosrdečnému příznivci obce,
Jeho výsosti panu biskupovi dr. Robertu Herzogovi, který se postaral o historický pomník,
nebylo dopřáno, aby se jeho oblíbené přání - posvěcení kostela, kterého se chtěl osobně zú¬
častnit, neboť vzdor své věrnosti povolání během desetiletí, 26. prosince 1885 navždy odešel
a nemohl se o tento slib postarat. V tomto smutečním pocitu doufá vděčná obec, že násle¬
dovník nezapomenutelného, současný biskup dr. Georg Kopp, jehož z funkce biskupa do bis¬
kupské výsosti jmenoval papež, bude pokračovat v díle a bude věnovat přízeň tomuto kostelu
a jeho posvěcení.
V tom nám pomáhej, Bože!
Gustav Walter-zástupce patronátu
Josef Staschek-biskupský lesní
Franz Zillich-farář
Karl Neugebauer-farář z Cukmantlu
Schwarzer-stavitel
Ferd. Bretschneider-zástupce obce
Adolf Birek- stavitel
Raimund Kutzer-sochař a radní obce
Josef Springs-lokál z Rejvízu
Johann Muller-radní obce
Karel Hofman-učitel
Johann Seidel-člen výboru
Adolf Tharmer-člen výboru
Franz Neugebauer-člen výboru
Ferdinand Zeiten-člen výboru
Johann Langer-člen výboru
Stefan Seidel-člen výboru
Rafael Kutzer-člen výboru
Kajetán Seidel -člen výboru
Reinhard Kutzer-člen výboru
Závěrem dodejme, že do opravené makovice byl uložen opis původní listiny společně
s dalšími dokumenty vztahujícími se ke kostelu a současné době vůbec.

Filiální kostel v Dolním Údolí
V r. 1770 povolil vratislavský biskup na obecní náklady postavit dřevěnou kapličku.
Ale teprve v r. 1819 obec kapličku postavila. Byla vysvěcena jménem sv. Acháce. Varhany
byly přivezeny do kaple v r. 1888 z Horního Údolí. V r. 1911 bylo jasné, že dřevěná kaple,
podemletá povodní z roku 1903, je neopravitelná a bylo potřeba postavit kostel. Do sbírky
dal vratislavský biskup 14 000 K, ostatní náklady věnovala obec a byli i další přispěvatelé.
Koncem r. 1912 byl nový obecní kostel postaven vedle nové školy a posvěcen jménem
sv. Acháce. V roce 1913 byla zbourána dřevěná kaple stejného jména nad potokem. Už
o čtyři roky později kostel musel vojákům odevzdat jediný zvon. V r. 1920 se postavil
nový oltář. Byl darován Emilem Banertem z domu čp. 67. V r. 1925 známý umělec Emil
Brendel z Marie Pomocné kostel vymaloval za 1500 korun. V letech 1933 - 34 zde působil
věhlasný kostelní sbor vedený vrchním učitelem Ewaldem Kunzem.

Kostel v Ondřejovicích
Kolem roku 1300 se objevuje poprvé církevní evidence kostelů v otmuchovsko-nyské
oblasti. Mezi vesnicemi, které už kostel mají, je jmenována i obec Ondřejovice. Rok vý¬
stavby prvního kostela není uveden.
Kostel byl pravděpodobně vysvěcen jménem sv. Martina podstatně dříve než v r. 1413.
V pozdním zápisu v křestní matrice je uvedeno: „V roce 1413 byl za faráře Johanna Bresina von Brega (Jan Březina z Břehu) vysvěcen kostelní kůr světícím biskupem Bernhardem.“
Původní zasvěcení sv. Martinu přitom bylo rozšířeno o P. Marii, sv. Hedviku a sv. Ondřeje.
Z toho můžeme usuzovat, že kostel již byl postaven dříve a v tomto roce byl jen rozšířen.
K farnosti patřily Mikulovice (Niklasdorf), Široký Brod (Breitenfurt), Hradec (Gróditz),
Kolnovice (Kohlsdorf) a Podlesí (Schónwalde). Obyvatelé jmenovaných obcí museli podIV-306

nikat dlouhé cesty k bohoslužbám, ale i ke křtinám a pohřbům. Zemřelí z Kolnovic byli
pravděpodobně do r. 1450 pohřbíváni v Ondřejovicích.
V kostelní vizitační zprávě z 26. 8. 1579 se píše: „ Ondřejovice jsou položeny v horách,
kam cesta je velmi obtížná. Musíme použít k cestě koně. Vzdálenost od Zuckmantlu (Zl. Hor)
činí kolem čtvrt míle (rakouská poštovní míle 7,8 km). Patronem kostela je vratislavský bis¬
kup. Jako farář je zde mnich z kláštera ze Šternberka, který je oblečen ve svém řádovém
obleku a slouží zde už jedenáct let. Byl vysvěcen olomouckým biskupem, ale nemá biskupské

Ondřejovice - kostel sv. Martina

zplnomocnění. Co se týče hospodárnosti a potřeb kostela je zde vše v pořádku. Účetní do¬
klady, uložení kostelních peněz a evidence inventáře je možno dělat dále dosavadním způ¬
sobem. Vizitátor ale přesvědčuje mnicha, aby se vrátil ke svým řádovým slibům a opustil
ženu a děti, protože k pravému manželství je jako kněz nezpůsobilý. Mnich si vyprosil čas na
rozmyšlenou. Ve věcech víry jsou v obci rušivé vlivy známého hospodáře, zdejšího statkáře
Seyfrída z Promnitzu, který je pilným zastáncem protestantismu, přestože je synovcem a dě¬
dicem biskupa Baltazara. “
Reforma církve našla přístup i do Ondřejovic tím spíše, že jejich majitel Seyfríd z Promnitz byl jejím nadšeným stoupencem. Ještě v letech 1580 - 87 se ve správě pro biskupa
uvádí, že farářem je Martin Lessel z Nysy, který žádá své nadřízené o ochranu, protože jej
farníci nerespektují. Zavřeli mu kostel, takže se neslavily ani svátky, lidé byli pochováváni
bez kněze a zastavili mu i příjmy. Z toho je zřejmé, že občané Ondřejovic byli v té době
převážně protestantského přesvědčení.
V roce 1588 se farář Lessel odstěhoval do Vidnavy. Už šest let předtím se však stal ma¬
jitelem ondřejovického panství zemský rada Kryštof Maltitz. Celá rodina Maltitzů byla
prokatolického přesvědčení a dělala vše proto, aby v obci nastal zvrat ke katolicizmu.
V roce 1638 vratislavský kněz Peter Gebauer po vizitaci kostela napsal zprávu, ve které
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uvedl, že 4. března přijel do Ondřejovic a že majitelem zdejšího panství byl ctěný pán
Zikmund Maltitz. Šlechtic byl patronem kostela a horlivým katolíkem, který netrpěl v ob¬
ci kacíře a byl vlivným pomocníkem mladého faráře Martina Zothmantela. Další zpráva
byla napsána po další vizitě kostela v roce 1651. Uvádí se v ní, že škody v obci po třice¬
tileté válce nebyly velké a kostel nebyl poškozen. Byl pokryt šindelem. Oznamuje se zde
také, kolik měli oba faráři Hans Olsner a Tobiáš Mohrn příjmů i v naturáliích a že kostel
dostává roční důchod (pravděpodobně od zámeckého pána) 300 tolarů. V roce 1666 se
o místním kostele sděluje: „Patronem kostela je Jan Zikmund Maltitz. Kamenná věž kostela
má čtyři zvony a hodiny. Hlavní oltář zdobí sochy z kamene, křtitelnice je ze dřeva, v kostele
je dvanáct praporů, na kůru jsou varhany. Kostel sv. Martina má bohatý inventář mešních
rouch, knih a zařízení. Farářem je po osm let Georg Karl Pohl z Jeseníku, který však sídlí
v Mikulovicích. Zástupcem faráře pro ondřejovický kostel je kaplan Konig z Mikulov ic. Hřbi¬
tovní zeď je z kamene
Od roku 1644 se v kostele vedla matrika.
V roce 1666 jsou v obci dva faráři: Johann Elsner a Tobiáš Mohr, kteří jsou osvobozeni
od roboty na panském.
V roce 1672 po stížnosti mikulovických farníků se mikulovický kostel a také ostatní
kostely v obcích, které spadaly pod ondřejovickou farnost, osamostatnily.
V roce 1678 je farářem Daniel Peter Becke.
12. 4. 1777 v 10 hodin dopoledne byl kostel zapálen střelou mysliveckého praktikanta
Franka Winklera, když střílel po ptácích (šindelová střecha). Ještě tentýž rok byl posta¬
ven nový kostel a 27. listopadu zasvěcen sv. Martinovi. Zasvěcení kostela provedl děkan
Vieweger ze Zlatých Hor.
Dne 21. července 1782 vratislavský biskup Schaffgotsch vysvětil kostel sv. Martina
v Ondřejovicích.
V letech 1818 - 1831 byl farářem Johann Karpstein z Písečné (zemřel 1839). Získal si
velké zásluhy na rozšíření ovocnářství v obci. Podle obecní kroniky byl vyhledávaným od¬
borníkem v širokém okolí. V roce 1830 za peníze opavských obchodníků Keila a Tlacha
byla postavena ke kostelu jednopatrová fara. Dále pak do r. 1838 byl farářem Laurenz Linke ze Supíkovic, do r. 1863 Franz Wolfz z Bernartic a do roku 1883 farář Eduard Nitsche.
15. srpna 1883 byla opravena kostelní věž. Od tohoto roku převzal farnost jeden z nej¬
významnějších farářů v Ondřejovicích. Jmenoval se Josef Wurscher a měl titul doktora
teologie. Narodil se 12. 7. 1849 v Jeseníku jako syn papírenského podnikatele stejného
jména. Byl vysvěcen knězem ve Vratislavi a pak promoval na Teologické fakultě v Olo¬
mouci. Zemřel 31. října 1901. V roce 1889 Konstancie Rudzinská darovala tisíc zlatých na
opravu varhan. Po něm převzal farnost Mgr. Karl Ludwik, svobodný pán z Menshagenu.
V roce 1907 byl podstatně rozšířen hřbitov a znovu postavena kamenná hřbitovní zeď.
Dalším farářem od r. 1909 do r. 1936 byl Franz Hackenberg. V roce 1914 byl kostel reno¬
vován. Paní Valerie von Merkl, rozená Rudzinská, odkázala kostelu 3 tisíce korun. Také
její neteř věnovala kostelu 500 korun. V tomtéž roce byl pro kostel vyroben na náklady
rodiny Rudzinských z Rudna hlavní oltář.
14. června 1918 při opravě kostela se stala tato příhoda:
Kvůli opravě zakřivené korouhve kostela vylezli na střechu věže dva pracovníci. Pokrývač
a klempíř. Protože začalo pršet, přihlížející lidé se schovali do kostela. V době, kdy se klempíř
na střeše uvazoval, se přihnala strašlivá bouře. První blesk uhodil přímo do korouhve a elek¬
trický výboj blesku klempíře zasáhl, ale ještě to nebylo tak zlé. Druhý muž - jeho pomocník,
byl právě ve vikýři věže. Ještě nestačil jít zraněnému na pomoc a v tu ránu uhodil do věže
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druhý blesk. Muž na střeše se skácel polomrtvý. Lidé, kteří byli v kostele, uslyšeli výkřiky, vy¬
šli ven a celou příhodu sledovali. Je samozřejmé, že ihned přispéchali na pomoc. Společnými
silami rychle odnesli zraněného, polomrtvého muže se střechy a vozem ze statku ho odvezli
do jesenické nemocnice. Teprve po měsíci se nemocnému ulevilo a přišel práci dokončit.
Posledním německým farářem (do roku 1946) byl Richard Brieter.
Po druhé světové válce, ještě do listopadu šedesátého devátého roku byla fara a kostel
plně funkční a konaly se mše. O farnost se starali pan Dominik Pěcháček, velmi vzdělaný
doktor teologie Zlotý, mladý pan Jachnický, pak farář Hučka a od r. 1959 do roku 1969
Boleslav Chroboček. Tito měli na starost i rejvízský a salisovský kostel. Od r. 1970 ondřejovický kostel dostala na starost zlatohorská farnost.

Filiální kostel Narození Panny Marie v Salisově
Salisovští obyvatelé vybudovali nejdříve dřevěnou kapli v roce 1823, ale ta padla za
oběť veliké bouřce 24. prosince 1824. Stála na místě, kde dnes stojí bývalá škola čp. 46.
Ze zbytků dřeva z rozbořené kaple vyrobili věž pro zvon, který pro farnost koupil v roce
1823 Josef Hackenberg z domu čp. 8. V roce 1880 daroval statkář Albert Nitsche z domu
čp. 3 místo k postavení kaple a v tomtéž roce byla postavena, ale byla velice malá, a proto
v roce 1892 byla rozšířena. Stávající kaple včetně věže byla nakonec stržena a postavena
zcela nová kamenná stavba. Byla vysvěcena 19. 11. 1892. V roce 1894 byl přivezen jako
dar - nový zvon za 351 marek. Ještě do padesátých let 20. stol. se v kostele jednou měsíčně
konala mše, počátkem 21. století se také konají jednou měsíčně, ale jen v letním období.

Filiální kostel v Salisově
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4/5 Poutní kostel Panny Marie Pomocné
Příhoda ze švédských válek, poustevnictví na Zlatohorsku, první pokus o zkázu,
zajímavost, nový poutní kostel
Mariánská úcta trvá v katolické církvi nepřetržitě od samých počátků křesťanství. Pod¬
le tehdejšího vědomí lidi byla právě Panna Marie pro své zásluhy, skromnost a pokoru
obdařená silou nadpřirozené ochrany a uzdravující mocí.
Ve Zlatých Horách má mariánská autorita kořeny z dob třicetileté války. Horské masivy
jesenických hor s temnými, hlubokými hvozdy, rozeklané stržemi prudkých potoků, dá¬
valy jen skromnou výživu. Téměř jedinou příležitostí, jak se uživit, bylo hornictví. Chudá
neplodná pole plodila jen nouzi obyvatel, a tudíž jejich víra v něco nadpřirozeného a nut¬
ná naděje v zázračnou budoucnost jim pomáhal překonat těžké živobytí. Právě pro naději
a pomoc se lidé obraceli k místu, kterému dali mystický smysl. Nejdříve svátý obrázek,
pak kaplička a nakonec kostel a věhlasné poutní místo - Stánek Panny Marie Pomocné
se stává symbolem a centrem proseb o zastavení zabíjení všeobecně a zvláště o ochranu
nenarozených.

Příhoda ze švédských válek
V první polovině 17. století v celé Evropě řádilo švédské vojsko. Plenilo, loupilo, zná¬
silňovalo, zabíjelo. Když v roce 1647 přišlo švédské vojsko do Zlatých Hor, nastalo zde ne¬
popsatelné zděšení. Mnozí museli opustit svůj dům a majetek, aby si zachránili holý život
útěkem do hor. K těm, kteří uprchli, patřila i žena místního řezníka Anna Tannheiserová,
která byla v požehnaném stavu. Bezpečné místo našla asi hodinu cesty od města, na hoře
zvané Boží dar (Gotesgabe). Tam pod převisem skály, který kryla mohutná jedle, si chtěla
odpočinout, ale přišly na ni porodní bolesti. Nedaleko od místa slyšela švédské vojáky
a řinčení jejich zbroje. Bála se nejen o sebe, ale hlavně o své nenarozené dítě. V této tísni
úpěnlivě prosila Pannu Marii o pomoc a byla vyslyšena. Najednou se kolem převisu obje¬
vila mlha, která zakryla i široce rozestřené větve jedle a ztlumila porodní výkřiky mladé
maminky. Švédové ji jen tak tak minuli, ani ji neviděli. Stalo se to 18. července 1647 a žena
porodila dravého syna Martina, s nímž se zakrátko vrátila domů. Chlapec se vyučil otco¬
vu řemeslu a byl zbožný. Později se stal radním města. Zemřel v r. 1714. Jeho dcera Dorota
Weisová pak splnila otcovou poslední vůli. Nechala u malíře Šimona Schwarzera zhotovit
kopii obrazu bohorodičky Marie Pomocné od Lukáše Cranacha z Pašova a v říjnu 1718
tento zavěsila na staré jedli u převisu skály - v místě otcova narození. Již v následujícím
roce se toto místo stalo cílem prvních poutníků - ctitelů Panny Marie Pomocné.
Během deseti let zde byla postavena kaple a zápisy vyšetřující biskupské komise (kněz
a dva lékaři) svědčí v tomto poměrně krátkém období o nejméně pěti prokázaných zá¬
zračných uzdraveních.

Poustevnictví na Zlatohorsku
V druhé polovině 18. stol. při kostele Panny Marie Pomocné působili dva poustevníci
bez fundace: 1. Onofrius Schenk, nar. 1726, poustevník řádu sv. Kosmy a Damiána z Hor¬
ní a Dolní Sýrie. 2. Minoritský terciář Šebestián Achinger (Eichinger), nar. 1746. Oba byli
živi z podpor dobrodinců a almužen. V jejich poustevně je v roce 1782 zastihlo zrušení
eremitů, ale i po něm zůstal O. Schenk nadále při kostele Panny Marie Pomocné jako
kostelník. Další poustevník - minoritský terciář Antonín Nimez (Nimetz), narozen 1717,
kterého vydržovalo ondřejovické panství, žil v poustevně při kapli sv. Anny v Latzdorfu
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u Ondřejovic. U kaple Panny Marie v Salisově žil poustevník - minoritský terciář Franti¬
šek Reich, nar. 1739, vydržovaný také správou statku. V roce 1782 byla zrušena také pous¬
tevna při kapli sv. Rocha, v níž žil činný poustevník bez fundace Gottfried Hedenreich.

Zlaté Hory - poutní kostel Panny Marie Pomocné v roce 1932

Slezští poustevníci 18. století byli minoritskými terciáři, tedy členy třetího řádu sv. Fran¬
tiška z Assisi (Ordo Fratrum Minorum Conventualium), byli oblečení do hábitu černé
barvy a po jednoročním noviciátu byli přidělováni do určité poustevny jako do svého pů¬
sobiště. Jejich povinností bylo pečovat o čistotu kostela nebo kaple, ráno otevírání kostela
a večer zavírání, příprava bohuslužebných rouch, zdobení oltářů, zvonění ve stanovenou
denní dobu aj.
Poustevníci byli zrušení reskriptem císaře Josefa II. z 13. ledna 1782. Ve Slezsku bylo
v té době 22 pousteven.
První pokus o zkázu
Biskupský úřad o zázračných uzdraveních nechtěl nic slyšet, a tak mu přišly vhod stíž¬
nosti občanů Zlatých Hor, kteří žádali přenést obraz do zlatohorského kostela. Stalo se
tak dne 21. září 1729 ve slavnostním procesí. „Osvícené11 reformy Josefa II. dosáhly v roce
1785 i do Zlatých Hor. V roce 1785 bylo světskou vrchností nařízeno zbourání dřevě¬
ného kostelíka, ale ke zbourání nedošlo, protože se v širém okolí nenašel nikdo, kdo by
byl ochoten státní příkaz splnit. A to ani pod pohrůžkou (datovanou 1.6.1803), že bude
k provedení příkazu použito vojsko. Protože v té době nastaly napoleonské války, stát na
zbourání zapomněl. Biskupský lesmistr Hanich však nechal zhotovit další kopii téhož obIV-311

rázu a dal ho do kaple, kterou na vlastní náklady v roce 1805 rozšířil. V roce 1819 bylo
znovuotevření kaple povoleno.
Zlatým písmem se do dějin Marie Pomocné zapsal děkan dr. Filip Ditrich, který při¬
šel do Zlatých Hor roku 1830. Rostoucí příval poutníků jej přivedl na myšlenku postavit
místo kaple kostel. Na otázku, kde na to vezme peníze, odpověděl: „Znám jednu paní,
která vlastní neocenitelné bohatství, a jejíž pomocí se nám jistě dostane, tím spíše, že kostel
bude k Její oslavě“. Tato důvěra se ukázala jako správná. Každý mariánský ctitel přispěl,
co mohl a zdálo se, že s boží pomocí o mnoho nezchudl. Základní kámen byl položen
v roce 1834. Svétitelem byl světící biskup z Vratislavi Daniel Sommerfeld. Na prosby dě¬
kana Ditricha poskytl papež Řehoř XIV. plnomocné odpustky všem, kteří v oktávu svátku
Narození P. Marie přijmou zde důstojně svátosti.
Léta největšího rozkvětu přišla po vybudování nového kostela. Počty poutníků se zvý¬
šily a obliba poutního místa Marie Pomocné se rozšířila i za hranicemi. Prvním vratislav¬
ským biskupem, který toto poutní místo navštívil, byl v roce 1850 Melchior svobodný pán
z Diepenbrocku (1797-1853), známý ve světě jako básník. Byl výborným překladatelem
Calderona a spolu s básnířkou Luisou Henselovou vydal v r. 1826 sbírku Duchovní kytice
(Geistlicher Blumenstrauss), která vzbudila ve světě velký ohlas. Biskupa přivítala hornic¬
ká kapela. Uděloval tady sv. biřmování. Taktéž jeho následníci Heinrich Forster a Robert
Herzog následovali jeho příkladu. Rád zde pobýval kardinál Kopp a dvakrát sem přijel
kardinál Bertram. Poutní místo se stále zvelebovalo. Postupně byla vybudována křížová
cesta, v kostele položili novou dlažbu a zřídila se oltářní lurdská jeskyně. Okna dostala ba¬
revné obrazy ze života P. Marie, z darů věřících vyrostly svaté schody a tzv. soudní brána,
úmrtní kaple, Olivetská hora, kaple Poslední večeře a studánka s křišťálově čistou vodou
dostala důstojnou podobu. Před druhou světovou válkou se odhadoval počet poutníků
každoročně na 80 až 100 tisíc.
Ve zlatohorské farní kronice se píše o červnu 1945: „Poutní místo P. M. Pomocné bylo
vykradeno ruskými vojáky. Rodina správce ze strachu před nimi utekla bydlet do Zlatých
Hor. Teprve z jara r. 1946 se vrátila zpět...(Kronika města Zukmantlu toto popírá: „Ně¬
mečtí hlídači svedli na ruské vojáky vykradení kostela P. M. Pomocné. “)
Válečná léta poutní místo nepoškodila. Po válce poslední německý duchovní Reinold
Wolný znovu dobrou tradici oživil. V roce 1947 navštívil poutní místo českobudějovický
biskup dr. Josef Hlouch.
Odpor nové komunistické vlády k církvi přinesl poutnímu místu neodvratnou zkázu.
„Zastavení bohoslužeb v kostele Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách“ zněl titul
příkazu místnímu farnímu úřadu, odeslaný 24. 5. 1955 pod číslem jednacím 203/55 apoš¬
tolským administrátorem v Těšíně a zdůvodňovalo se to prováděním důlních prací a rud¬
ného průzkumu. Po zjištění, že ředitelství Geologického průzkumu nežádalo a ani nebylo
informováno o uzavření poutního místa, se pokusil místní duchovní správce Miloš Klisz
o intervenci u Státního úřadu pro věci církevní v Praze. Dostalo se mu za to pokárání
a krátce nato i přeložení. O tom, že to byly vykonstruované důvody, svědčí fakt, že přístup
ke kostelu měli zakázán jen věřící. Ani dětem, ani rekreantům a jejich vandalské činnos¬
ti zabráněno nebylo, což znamenalo faktickou likvidaci chrámu. O záchranu kostela se
ještě pokusil administrátor z nedaleké Písečné Evžen Štula. Měl k poutnímu místu vel¬
mi úzký vztah. Dopisem v roce 1965 požadoval po ordináři Veselém předání poutního
místa České katolické charitě ke zřízení rekreačního střediska, ale nedostal ani odpověď.
Kostel mezitím chátral. Opakovaně se opravovaly vylámané dveře a dokonce se i zazdily,
rozbíjela se okna, zničil se oltář. Zkáze neušel ani inventář z kostela v Karviné-Dolech,
IV-312

který byl zde přechodně uskladněn. V této fázi projevilo několik okolních farních úřadů
zájem o poměrně kvalitní varhany. „Státní dozor" dělal s převodem potíže tak dlouho, až
„náhodní vandalové" královský nástroj rozbili na kusy. Rozebrali a odvezli kostelní dlažbu
a mramorové obložení, schodiště...Z tohoto materiálu byla později nedaleko odtud po¬
stavena čekárna autobusové zastávky.
Za této neradostné situace dostal zlatohorský duchovní správce Eduard Gottsman ná¬
vštěvu. Církevní tajemníci - okresní i krajský- doprovázení ordinářem Veselým si přišli
pro písemný souhlas k demolici poutního místa. Tvrdě na starého nemocného kněze nalé¬
hali, ale on nepovolil. Oddechový čas nastal pro kostel Marie Pomocné v roce 1968. Věřící
s nově jmenovaným administrátorem Karlem Metodějem Nečasem rychle odstraňovali
škody a novým plechem pokryli střechu. Když v sedmdesátých letech nastala tuhá „nor¬
malizace", P. Karel Nečas, navzdory hrozbám odnětí státního souhlasu ke kněžské službě,
ve své snaze o záchranu kostela neustával. Zajistil přípravu plánů na generální opravu,
sháněl peníze. Byl však přeložen do Písečné. Na horu Boží dar se 16.5.1973 vypravila po¬
četná delegace okresních funkcionářů, aby vynesli konečný verdikt o likvidaci. Poslední
naděje o záchranu zhasla 22.9.1973 (Antonín Bíro tvrdí 24. 11.1973). Protože však tuto
práci nechtěli udělat místní horníci (podobné jako jejich předchůdci před dvěma sty lety),
byla povolána speciální skupina střelmistrů pod vedením vojska, SNB a St. bezpečnosti.
Nad Zlatými Horami dlouho zněla detonace výbuchů.
Zajímavost:
Než byl kostel Marie Pomocné odstřelen, přišli ke kostelu horolezci. Chtěli zachránit věci
historického významu, které bývají ukládány do makovic nebo k základním kamenům kos¬
telů. Ti sice vylezli až k makovici, byla však už vykradena.
Cv

Zlaté hory - poutní kostel Panny Marie Pomocné v roce 2000
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Druhá výprava byla konána k prohlídce základního kamene. Byl ve výšce 1,25 m na pra¬
vém rohu stavby u vchodu (díváme-li se z kostela). Bylo na něm napsáno: LAPIS FUNDAMENTALIS 1834. Nyní je uložen u nového kostela. Při páčení jsme zjistili, že kamen je silný
jen v nároží, a že podél zdi se klínovitě zeslabuje. Když jsme ho vylomili, zklamalo nás, že
jsme žádný „poklad“ nenalezli. Již jsme byli na odchodu, když nás kolega zavolal zpět. Našel
totiž jakousi zlomenou destičku. Otočili jsme kámen na druhou stranu a dívali se na otvor,
v němž byla kovová nádobka. Byla na několika místech zaletována, takže nám chvilku tr¬
valo, než jsme vyjmuli obsah. Uvnitř byla listina velmi poškozená vlhkostí, která do krabice
celá léta pronikala netěsnostmi, takže jsme ji nemohli přečíst, ani pořádně rozbalit. Kromě
listiny byly v plechovce i mince. Zřejmě nejstarší (pravděpodobně ještě ze dřevěné kapličky)
byl 6 krejcar s opisem kolem poprsí: D:G:CAROLVS EPVS:/V1/0L0MVCENS* na aversu,
kolem erbu s korunkou: 17-18DVX LOTHAR ET BAR:S:R:I:P:R:C:B:C:na reversu. Ostatní
mince byly rakouské s opisem kolem hlavy panovníka s vavřínovým věncem. Byl to jeden
tříkrejcar - s číslicí 3 na prsou orlice. Na aversu je opis kolem dvouhlavého rakouského orla:
FRANCISCVS I:D:V:AVSTR1AE IMPERATOR. Na reversu pak bylo HVN.BOH. LOMB.
ET VEN.-GAL.LOD.IL.REX.A:A: 1834. Korunovační peníz - s dvojportrétem a opisem na
aversu: FRANC.LET PER EVM FERD.V. Na reversu bylo pod korunou, z níž vycházejí pa¬
prsky: CORON, POSON MENSE SEPT. MDCCCXXX. Dále tam byl desetikrejcar z r. 1833,
dvacetikrejcar z r. 1834 a půltolar z r.1834. Všechny měly ražební lesk. Nádobku s listinou
jsme odevzdali do zámeckého muzea v Bruntále v domnění, že pomoci moderních metod lis¬
tinu rozloží, zakonzervují a přečtou text, který byl jistě zajímavý. Nestalo se tak. Když jsme
se před stavbou nového kostela Panny Marie Pomocné ptali v uvedeném muzeu na listinu
s nádobkou, nikdo již o ni nevěděl. Škoda," je poslední slovo zápisu svědectví Jaroslava
Fialy ze Zlatých Hor.

Nový poutní kostel
Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Ještě v roce 1989 by člověk, prorokující brzké znovuvzkříšení kostela, byl nazván bláznem, fantastou. V únoru 1990 je ustanoven přípravný
výbor pro obnovu poutního místa P. Marie Pomocné ve Zlatých Horách, v kooperaci míst¬
ních org. ČSL z Mikulovic, Zlatých Hor, Jeseníku a řady křesťanských aktivistů. V rámci
sdružení pracoval osmičlenný výbor a tříčlenná revizní komise: předseda - Václav Dvořák
z Jeseníku, místopředseda - Vladimír Začal ze Zlatých Hor, tajemník - Jiří Šnajdr z Miku¬
lovic, pokladník - Nikodém Fiala z Jeseníku, členové - Ladislav Soukup ze Zlatých Hor,
Oldřich Vala z Jeseníku, ing. Petr Dvořák z Mikulovic a Radek Kontrik z Dolní lipové.
22. dubna téhož roku na Velehradě, za nadšené účastí statisíců věřících, Svatý Otec
Jan Pavel II. posvětil také základní kámen pro stavbu nové mariánské svatyně. Dopisem
ze 3. prosince 1990 dal své požehnání ke stavbě kostela Otec arcibiskup ThDr. František
Vaňák, metropolita moravský. V dubnu r. 1991 dostalo Sdružení pro obnovu poutního
míst definitivní souhlas ke stavbě s podpisem biskupa Josefa Hrdličky, který přijal čestné
místo v předsednictvu Sdružení. Sdružení se obracelo s nekonečnými prosbami k pros¬
tým věřícím u nás i v zahraničí. Za pouhý rok se podařilo získat částku přesahující dva
milióny korun.
Stav pokladny v roce 1991 byl následující: na běžném účtu bylo 748 407 Kč, na devi¬
zovém účtu 10 092 DM. Na kontě v Německu u Otce Adolfa Schrenka bylo 55 691 DM,
u Otce Aloise Braunera v Scheppachu 10 000 DM a ve Švýcarsku u Leopolda Kunze v Ber¬
nu 6 625 DM. Celkem tedy 2 208 000 Kč. Přitom rozpočet stavby podle studie se blížil
částce 20 milónů korun.
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Sdružení pro obnovu poutního místa bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno
21. května 1991. V říjnu provedl Městský úřad ve Zlatých Horách bezúplatný převod po¬
zemků poutního místa a už 21. listopadu téhož roku byl dokončen projekt olomoucké¬
ho architekta ing. Tomáše Černouška. Krátce na to bylo zahájeno jednání ve věci vydání
územního rozhodnutí pro stavbu nového kostela.
Výstavba byla rozložená do dvou etap: nejdříve byl postaven kostel, pak klášter a ná¬
dvoří s ambity. Architektonicky je kostel pojat jako otevřená náruč, která vítá poutníky,
a vysílá své poselství odpuštění a lásky. Vnitřní prostor kostela je napojen na prostor vněj¬
ší i na klášter. Je v něm situován oltář z růžového mramoru, svatostánek a nad ním zídka
s obrazem Panny Marie, ambo, sedes, lavice pro 60 návštěvníků a dvě zpovědní místnosti.
Ve vnějším prostoru je situován poutní obětní stůl - kvádr z jesenické žuly, jehož vrchní
deska je vyleštěna. Ve druhé etapě výstavby byl vnější prostor ohraničen ambity a uzavřen
kovanou bránu. V roce 1997, 16. srpna vil hodin byla tato část stavby vysvěcena ostravsko-opavským biskupem ThDr. Františkem Lobkowiczem. Do tohoto roku bylo investo¬
váno 23 miliónů Kč. Z toho pochází asi polovina z darů českých občanů a polovina od
rodáků žijících v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku a USA.

4/6 Hřbitov
Nejstarší zlatohorský hřbitov se nachází v bezprostřední blízkosti kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Už ve 12. a 13. stol. se pohřbívalo těsně kolem kostela, protože však bylo
málo místa, neustále se rozšiřoval, obnovoval a současně zčásti rušil. Pod kostelem je
z těch dob kostnice, jejíž vchod byl zazděn v roce 1945. Rovněž z nedostatku místa jsou
náhrobní desky z významnějších zrušených hrobů usazeny do zdi kostela. Na východní
zdi je ještě dnes umístěná nejstarší náhrobní deska datovaná 7. srpna 1649. Jedná se o ná¬
hrobní desku Johanna Zottmantla, řezníka a od 1630-1631 starosty Zlatých Hor. Je vsaze¬
na do zdi původní sakristie, která pochází ze 12. stol a je postavena v gotickém slohu.
V záhlaví desky se nachází nápis, který přeložen do češtiny zní: „Dnes mně, zítra tobě“.
Nápis na rámu okolo desky počínaje levým horním okrajem směrem doprava zní v pře¬
kladu: „Roku 1649 7. srpna v Bohu zesnul počestný slovutný pan Johann Zottmantel, bývalý
starosta, jehož stáří 65 let, milostiv buď. “ Uprostřed des¬
ky je další nápis, který zní: „Zde ležím já a odpočívám
v zemi, čekám na vzkříšení v soudný den. Kristus Pán,
který je náš věrný spasitel, posoudí vás všechny vzorně
HltMGICHmMKíiuVEmbT
a spravedlivě; neznáte den ani hodinu smrti. Co jste
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AM iýblUSTEH lAĚDCk HfRRE
nyní vy, býval jsem i já, jak já i vy budete trouchnivět:
CHRiSTKR VUSERTKEVee
Proto čiňte dobře a nepřete se! Přísný je poslední soud!“
HEÝUímr UTSCHÍCKTíČCtf
niĚtccHJiuc ivmtmcH
V roce 2001 byla v kostele Nanebevzetí Panny Ma¬
mrvvsnoa WEtnnvnt
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rie, za chórovou lavicí, nalezená nápisová náhrobní
itti-iCH&EtoĚ síty. vm wie
ICH-liN hl/JTIHt-mVEifV
deska starosty Kryštofa Dittelbecka (1645 - 1654)
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Eten mích r.ACHv/itGEsrnvCE
o rozměrech 720x540x20 mm. Je z krystalického je¬
ins ávtSTE cEticqr
senického mramoru. Její stáří určuje nejmladší dato¬
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vání
úmrtí člena rodiny r. 1677 nebo o něco později.
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Mramorová deska vykazovala známky silné eroze, byl
ulomen levý horní a pravý dolní roh a byla nalomena.
Náhrobní kámen Johanna Zotmantela
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Vlastním nákladem faráře Mgr. M. Michny byla restaurována sochařem doc. Bohumilem
Teplým z Olomouce. Nápis je německý, a předposlední řádek je psán latinský.
Na severní straně kostela zvenku jsou zazděné další náhrobní kameny. Na jednom
z nich je erb s německým nápisem: „Hier ruhet Hochwohlgeborne Franz Josef von Rozenthal k. k. Oberstwachtmeister, welcher den 14. Novemb. 1795 das Zeitliche mit dem Ewigen
verwechselt seines alters 60 Jahre 2 monate. “ V překladu nápis zní: Zde odpočívá vysokoblahorodí František Josef z Rožmitálu, c. k. vrchní strážmistr, který 14. listopadu 1795
dočasnost za věčnost vyměnil ve věku 60 let a 2 měsíce.
Jmenovaný byl guberniálním radou, členem mnoha komisí vysílaných státním ředitel¬
*
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stvím v Brně ke zjišťování
Volný překlad:
stavu biskupských statků
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na Jesenicku. Po rozparce¬
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TAG-ES-ERBARMETEVCH-WSE
MÍTEiNEMM/fERbNSERměsta.
Osada
byla přičle¬
dnes mě .
zítra tobě
H0DÍMÍ(HLčft> CRASTlBÍ
něna ke Zlatým Horám.
GLWESENICHB1MNa dalším náhrobku je
ABER-ÍE5S
BYL JSEM, ALE TED UŽ NEJSEM
NífH-MEHR
nápis: „Hier ruhet der hoch
,
--...
L
fiirstffszeche Herr Kammer
Rath - Ignáz Schimonský welcher den 15.may 1780 das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt
hat seines Altes 36 Jahr.“ Překlad: Zde odpočívá pan komorní rada biskupského knížectví
- Ignáz Šimonský, který 15. května 1780 dočasnost za věčnost vyměnil ve věku 36 let.
Členové rodiny Šimonských (Schimonski, Schimonský) byli starého polského rodu,
který vlastnil statky i ve Slezsku. V r. 1766 prodal svobodný pán Karel Josef Schimonský
dvůr Kateřinky u Opavy. Jeho syn, Josef Emanuel Schimonský byl od 1824 - 1836 vrati¬
slavským biskupem. Marně se snažil potlačit klerikální opozici ovlivněnou josefinismem
a francouzskou revolucí, která pronikla na biskupský stolec.
V jedné z hrobek uvnitř kostela: „...spočívají ostatky jistého Nentwiga von Eichenfeld,
který zemřel jako purkmistr Zlatých Hor. Po jeho smrti bylo jeho tělo nabalzamováno a ulo¬
ženo v hrobce farního kostela. Neporušené mrtvé tělo se vždy po určitém časovém období
přebalí do nového plátna... “ píše J. C. Hoffmann.
Jedná se o Franze Karla Nentwiga, vynikajícího tkalcovského mistra a výběrčího cla.
Jeho původ mu pomohl na přelomu století k získání úřadu starosty města, ve kterém zů¬
stal až do své smrti 9. června 1716.
Už v r. 1695 nebylo na hřbitově dostatek místa. Město získalo dosavadní biskupskou
dvorní zahradu k založení nového.
V roce 1813 podle nařízení z vyšších míst přenesl farář Filip Stein hřbitov u farního
kostela do zahrady špitálního kostela Sv. Kříže, ale ještě se pohřbívalo i na hřbitově okolo
farního kostela. V r. 1896 se dostal starosta J. Pohl do sporu s místním farářem v otázce
hřbitova. Zatímco farář prosazoval čistě katolický hřbitov, starosta tvrdil, že hřbitov má být
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^dispozice z fa mí a hřbitovem
ve Zl.Horách ,okres Bruntál

Radě
městského národního vyberu
Zlaté

Hory

okres Bran tál.
Fřípisem Vašeho farního úřadu ve Zl.Horách se naše Apoštolská adainistra
túro dozvěděla,žo hodláte na konfesijním katol.hřbitově ve Zlatých
Horách disponovati 4 ksroenn. náhrobky knžží a odprodat! je Komunál,
službám - ksmenictví v Krnově .Vyslali jsme na místo secé našeho práv.
referenta ,který prošetřil povahu a správu tohoto dosu církev¬
ního
majetku a sdělujeme Vám k Vaší informaci:
Výnosem ministerstva místhlho hospodářství a Stát.úřadu pro věci církev¬
ní ze dne 29.dubna 1556 č.j. 11-C61/11-29/4-1S56 /Sbírka inctr. pro
MNV roč, 1956 částka 9,poř.č. 57 , byla Vám převedena pouzo správa
konfesijního řím.katol pohřebiště ,a to dle informace jen nového pohřebil
tě ,které je kamennou deskou u vchodu vyznačeno jako Sicako-katQl. fnm
konfesijní hřbitov. Dle tehdejšího zák.o konfesij.hřbitovech , byl
na tomto pohřebišti vždy vzedu vyhražen prostor pro jinověrce.Starý
hřbitov v nádvoří kostela udánlivě jste ani do své správy nepřevzali
a upcavuje jej farníúřda. Převedením pohřebiště nebo kostel, nádvoří
však se ničeho nemění na vlastnických právech, na HNV přechází toliko
péče o vlastní pohřebiště ,kde jsou umístěny hrobky.HKV musí umožniti
jak církev, úřadům tak i duchovním volný přístup ke hrobům. Dosabadni
církevní symboly a odznaky zůstávají nedotčeny .Kdo poškodí nějaký
hrob.hrobku nebo církev, symbol,je povinen svým nákladem poškozené uvésti
do rádného stavu.
Kamenné hroby kněží mezi nind i hrobka P. Vincence Braunera ,dlou¬
holetého starosty ašet* ,který jako antifašista byl v r. 1942 odvlečen
do ko.-ccntrač.tábora a jeho mrtvola byla v r. 1343 převožena na náš
hřbitov k pohřbení,nedovolíme ze svého hřbitovního pozemku cdstrsniti.
Jde o naše vlastnické právo jak k pozemku tak i k hrobům ,které byly
pořízeny vždy nákladem farního úřadu na vlastním pozemku.Proti jakému ^oliv zásahu do tohoto našeho vlastnictví podáme žalobu nC ochranu
vlastnického práva a náhradu škody .
íiejame neochotni jednati s Vámi cestou civilně právní o využití
neužívaných ploch farního hřbitova ,tfovcloti přemístění hrobů,pokud
^ebránl mez^n^ir» normy/ochrana vojenských hrobů - a dohody a jinýa i
^ evang. církví protestatňtskou a židovskou náboženskou obcí /
aroiky zejména jest nutno považovat! za stavbu ,která se souhlasem vla0í~
ri<5+
zřlztna na jeho pozemku, žádáme ▼5ak,afcysto bez našeho oré^100’
náa^?10 rozh°únutí nedisponovali vlastnickou podstatou hřbitova,příP
Pi^dem uvědomili o svých záměrech , obsažených v úzu mním plánu ob
iíoňŽT. íjfáoý-

r a h a

biskup-apoštolský a dni ni s rútoř
1/!S 113 ^domí /:
0KV** tajemník pro věci církev.Bruntál
£*®ako»katol farní úřad Ve Zlatých Horách
*<®*Moální služby Krnov - kamenoaochařatví
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pro všechny bez rozdílu vyznání. Městská rada nakonec odhlasovala rozdělení hřbitova
takto: I. oddělení pro děti mezi 5-10 rokem; II. pro děti do 5 let; III. až VI. a IX. pro dospělé;
VII. pro židy; VIII. pro protestanty; X. hrobky; XI. pro bezvěrče, XII. pro nepokřtěné děti;
XIII., pro sebevrahy. XIV. pro ostatní. V roce 1897 byl podle tohoto rozdělení založen
dnešní hřbitov.
Ve třicátých letech 20. stol. byl hřbitov rozšířen o severní menší část. Původní severní
zeď hřbitova z roku 1897 byla rozebrána a zčásti použita na stavbu nové zdi. Na nové části
hřbitova jsou vesměs pohřbeni obyvatelé, kteří zemřeli po r. 1945.
Ještě víc se rozšířil v letech 1960-1970 směrem na sever. V květnu 1988 začala vedle
cesty na Rožmitál stavba Smuteční síně. Stavba byla ukončena v roce 1991 a celkové ná¬
klady činily 1 milión 240 tisíc Kč.
Na hřbitově je mnoho krásných kamenických prací. Snad nejmonumentálnější je rodin¬
ná hrobka zakladatele slezského kamenoprůmyslu Alberta Fórstera. Podle jeho životních
příběhů spisovatel Oldřich Šuleř napsal knihu Letopisy v žule. Rodinná, rozměrná hrobka
s architekturou připomínající tvar řeckého chrámu. Na dvoustupňovém podstamentu se
tyčí na obdélném půdorysu deset pilířů z černé leštěné žuly s kanelovými dříky. Pilíře vr¬
cholí novoklasicistními hlavicemi z okrového místního granitu, zdobenými vždy odlišným
vegetabilním dekorem. Zadní plochu hrobky tvoří panel z černé žuly protknutý zadní řa¬
dou pilířů. V jeho středovém poli je umístěn velký reliéf z bílého supíkovického mramoru
se scénou Snímání z kříže. V bočních polích jsou bronzovými písmeny vysázena jména
a data úmrtí Alberta Fórstera (*4. 11. 1832, t8. 3. 1908), Anny Fórsterové (t30.12.1913)
a Wilhelma Fórstera (t 17.6.1909). Otvor hrobky je krytý gravitovanou náhrobní deskou
s křížem uprostřed. Čelo hrobky je vytaženo v portikus nesený dvěma karyatidami z tufu
ve formě ženských postav stojících na krychlových postavcích ve staroegyptském šatu,
nesoucích nízké bochníkové hlavice se stylizovaným papyrovým listovým. Stupně, víko
hrobky s litinovými úchytkami, postament a obrubníky jsou ze žuly. Kvalitní náhrobní ar¬
chitektura je dílem sochaře Engelberta Kapse. Hrobka byla restaurována v r. 1997. Hrob
byl prohlášen kulturní památkou v r. 1994.
Na hřbitově je ještě další rodinná novoklasická hrobka s pozdně secesními prvky z čer¬
né žuly Josefa Fórstera, který není příbuzným předchozího. Podstavec je obklopen nízkým
zábradlím z hranolových pilířů, protknutých horizontálním deskou. V pozadí se tyčí pa¬
nel s vyrytými jmény Josefa a Marie Fórsterových. Na panelu je bronzový reliéf Krista na
kříži a mramorová socha truchlící ženy, sklánějící se v žalu nad urnou obtočenou věncem
z růžových květů. Nad ní ve vpadlině je nápis FAMILIE FÓRSTER. Autorem projektu
zhotoveného v roce 1922 je sochař Josef Obeth. Hrob byl restaurován v r. 1997, prohlášen
kulturní památkou v r. 1994.
Na první třetině levé části starého hřbitova je ještě jeden velmi zajímavě pojatý náhro¬
bek navržený též Josefem Obethem. Je to hrobka k. a k. školního rady profesora Josefa
Esche (*1849,11912), který by měl být prohlášen kulturní památkou.
V popředí hřbitova je příčná řada deseti hrobů, kde jsou pochovaní faráři. Mezi nimi je
Viktor Wolf, spisovatel, ceremoniář, básník, hudební skladatel, a Vinzenz Brauner, děkan
kostela a starosta města (Viz kapitola Význačné osobnosti), který v letech svého působení
vykonal mnoho práce ke zvelebení města a který se stal první obětí nacistické ideologie.
Dne 17. ledna 1917 byl na hřbitově pochován spisovatel, kronikář, jednatel sekce turis¬
tického spolku J. C. Hoffmann. Ještě donedávna byla zde i židovská část hřbitova s nád¬
hernými náhrobními kameny. Na hřbitově je ještě pochováno mnoho občanů, kteří se
významné podíleli na rozkvětu města a okolí.
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V roce 1979 rada MěstNV ve Zlatých Horách hodlala několik náhrobních kamenů od¬
prodat komunálním službám v Krnově, ale apoštolský administrátor protestoval a nebylo
to provedeno.
Je to hřbitov, kde ve stínu lip odpočívají vedle sebe Němci, Češi, Židé, Řekové, rumunští
Slováci, Poláci a také sovětští a němečtí vojáci bez nenávisti a zloby.
Jak již bylo naznačeno, v dřívějších dobách se velký hřbitov nacházel také na Nádraž¬
ní ulici, tam, kde jsou garáže lesní společnosti. Zde stávala špitální kaple Sv. Kříže, která
v r. 1741 v rakousko-pruské válce do základu shořela a už se neobnovovala. Místo ní se
postavil špitální kostel Povýšení sv. Kříže v severní části města.
Za zmínku ještě stojí hřbitov založený v době moru v r. 1632-33. Nacházel se u kapličky
Sv. Trojice (Sensenkapele) na začátku cesty na Podlesí.

Ostatní hřbitovy
V Horním Údolí byl hřbitov kolem starého hornoúdolského dřevěného kostela. Po
zbourání starého kostela v roce 1888 se hřbitov rozšířil i na jeho místo. Ale nejstarší hor¬
nický hřbitov byl vlevo vedle dnešní kamenné pyramidy sv. Rocha pod hřebenem Příčné
hory (11 horníků udušených při dolování v r. 1577). Spoře užívaný hřbitov byl i vedle kap¬
le sv. Anny. Některé hroby byly ze hřbitova u sv. Anny převezeny do nového - dnešního.
Na tomto hřbitově je pochováno kromě několik farářů a učitelů i řezbář Bernhard Kutzer
(u smuteční vrby?) a členové jeho rodiny. Jsou tam hroby starousedlíků i německých vo¬
jáků padlých za druhé světové války v Rusku a také hroby řeckých politických emigrantů
žijících zde od r. 1950. U zdi hřbitova ke kostelu je tzv. Kutzerův kříž (viz kapitola Bern¬
hard Kutzer) a před vchodem na hřbitov pískovcová socha sv. Floriána věnovaná kostelu
kamenosochařem Patriciem Kutzerem.
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Rejvíz - zajatecký tábor u Opavské chaty pod Orlíkem v roce 1943
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Návrhy zdejších litinových křížů, které se rozšířily po celém Zlatohorsku, jsou také od
Bernharda Kutzera. Vyráběly se většinou v hutích v Železné u Vrbna a později v Latzdorfu.
Na návrh Reimunda Kutzera kovářská rodina Laskeho vyrobila bránu.
Hřbitov v Dolním Údolí ještě v r. 1896 nebyl. Teprve po hádce s městem Zlaté Hory ve
věci pohřebních služeb si obec hřbitov založila. Není zde pochován ani jeden farář.
Rejvízský hřbitov byl vybudován v r. 1810 a vedla k němu cesta alejí z jasanů a třešní. Je
dodnes užíván a jsou tam pochováni nejen občané národnosti německé, ale také polské,
maďarské, české, slovenské i řecké.
Jsou tam pochovaní i čtyři faráři: v r. 1894 Franz Hauke, v r. 1938 (zemřel 23.12.) tam
byl pohřben farář Jeroným Pavlík, pisatel rejvízské kroniky a vůdčí osobnost rejvízské
společnosti před druhou světovou válkou. V únoru 1993 byl zde na vlastní žádost po¬
chován ve stejném hrobě s Pavlíkem i farář Evžen Štula, velký příznivec Rejvízu. Narodil
se 21.4.1915, zemřel 19.2.1993. Tento farář i přes nejtvrdší léta normalizace přijížděl na
Rejvíz i se svými věřícími a kázal slovo boží. Každou neděli i v tomto malém kostelíku
bývala mše. Obzvláště byly známé půlnoční mše vánoční, kdy se zde hrála kostelní hudba.
Lidé přijížděli ze širokého okolí v takovém množství, že se mnohdy nevešli do kostela. Ke
konci mše trumpetisté Josef a Miloslav z věhlasné jesenické Oškerovy dechovky vystoupili
na věž a odtud troubili známou píseň Tichá noc, svátá noc, která se ozvěnou rozléhala po
široširých zasněžených lesích. Bývalo to nádherné.
O dva měsíce později, v dubnu 1993, byl vedle faráře Štuly pochován i jeho mladý tra¬
gicky zahynulý přítel farář Vilém Kubátko.
Na hřbitově byl pomník na paměť jedenácti padlých rejvízských občanů za první svě¬
tové války. Jména padlých jsou napsána na desce z černého mramoru, která je uložena
v kostele. Od r. 1962 patřil hřbitov Městskému NV ve Zlatých Horách a bylo zde zakázáno
pohřbívat. Dnes je hřbitov zase majetkem církve a podle přání a domluvy s farářem ve
Zlatých Horách je možnost zde odpočívat navěky.
Lesní - Ruský hřbitov na Rejvízu leží uprostřed lesů na severním úpatí Orlíku, kde byl
za druhé světové války vybudován zajatecký tábor, v němž němečtí nacisté věznili nejdříve
zajaté vojáky polské armády, pak zajatce Rudé armády a ke konci války dokonce i anglické
a francouzské zajatce - letce.
Po žluté turistické značce je to z Rejvízu kolem Penzionu Rejvíz, dříve Noskova chata,
asi hodinu pěší chůze.
V letech 1939 - 40 německá firma Nitsche z Vrbna postavila další jednoduché ubikace
pro zajatce. Taktéž postavila kůlnu pro nářadí, samotku, márnici, samospádný vodovod,
celý objekt oplotila a postavila bránu, na níž byl známý nápis: „Práce osvobozuje" (Arbeit
macht Frei) a pod ním: „Pozor, zlí psi“ (Achtung, die bosen Hunde). Tábor pro zajatce byl
vybudován v době, kdy se hitlerovské Německo pustilo do války, která odsávala pracovní¬
ky ze závodů a ti museli být nahrazováni zajatci. Obdobný tábor v Jeseníkách byl zřízen ve
Vidlích u Vrbna pod Pradědem v červnu 1940, na Drakově, v Bělé pod Pradědem a menší
v Dolním Údolí.
První zajatci polské armády byli přivezeni do tábora v srpnu 1940. V další dokumentaci
ze Zemského archivu v Opavě bylo zjištěno, že zajatci z polské armády byli na podzim roku
1941 předáni na práci do různých soukromých firem a na jejich místa přivezeni zajatci Rudé
armády. Mezi nimi byla i řada zajatců ze západní Ukrajiny, také F.V. Lučuk, který v r. 1965,
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při 20.výročí osvobození Československa, tato místa navštívil. Jejich počet byl nejméně
dvojnásobný, než kapacita tábora dovolovala a byli doslova nacpáni do dřevěných baráků.
Jejich zdravotní stav, jak uvádí zpráva podaná pracovnímu úřadu v Jeseníku, byl již při
přepravě velmi špatný. Zajatci ve zkroušených životních podmínkách živořili a v táboře
vypukl tyfus. Za krátký čas jednoho měsíce od 4.12.1941 do 5.1.1942 zemřelo sedmnáct
zajatců. Další čtyři v r. 1942, jeden v r. 1943 a dva neznámo kdy. Ve zprávě je uvedeno,
že v průběhu podzimu a zimy musela být vyměněna jedna třetina zajatců pro tělesnou
slabost a neschopnost pracovat v tak těžkých podmínkách. Závěr zprávy pak hovoří, že
i další přidělovaní zajatci jsou ve velmi zbědovaném stavu. Podle výpovědi tehdejšího les¬
ního správce Huberta Nitscheho zemřeli hladem a na úplavici nejen zajatci, ale i dozorci
a jeden lesní.
Nový personál lesní správy a noví dělníci, kteří přišli po odsunu Němců, nacházeli od
r. 1946 do r. 1948 různě po lese roztroušené hroby ruských zajatců. Tyto hroby byly vět¬
šinou označovány křížem z břízy nebo i ze smrku, na němž obyčejně bylo vyryto jméno
a data narození a úmrtí pohřbeného. U některých starších hrobů příslušná data nebyla
čitelná nebo scházela zcela. Z popudu nových zaměstnanců lesní správy a hlavně díky
Františku Olivovi a Jaromíru Malcovi ze Zlatých Hor byly za přičinění národních výborů
ve Zlatých Horách a ve Vrbně pod Pradědem tyto hroby vyzvednuty a ostatky mrtvých
převezeny r. 1948 do nově založeného hřbitova ruských zajatců. Pozůstatky mrtvých
byly uloženy na hřbitově o rozměrech na délku 11 metrů a na šířku 14 metrů ve dvou
trojřadech, přičemž čísla hrobů šla od vrchního levého rohu do spodního pravého. Zde
jsou jména pohřbených: 1. Demidjenko Kiril z vesnice Šupjeky na Ukrajině, narozen 1.5.1890
zemřel 4.1.1942. 2. Kaverin Ivan, St. Jurjeva, 18.8.1911 - 30.12.1941. 3. Mitjajev Filip, Suchoje,
8.10.1901 - 29.12.1941. 4. Kirejev Aleksandr, Vladikino, 1910 - 5.1.1942. 5. Kolomenkin Vasil,
Najinsk, 15.10.1908 - 3.1.1942. 6. Jesin Andrej, Suchoje, 29.12.1912 - 1.1.1942. 7. Michijev Pjotr,
Bikova, 9.7.1904 - 14.7.1942. 8. Matarov Dimitri, Anna, 27.10.1910 - 12.5.1943. 9. Milovidov
Ivan, Bikova, 28.12.1895 - 24.1.1942. 10. Neznámý. 11. Neznámý. 12. Kuzniecov Ivan, Michailovka, 12.8.1911 - 25.9.1942. 13. Fedosov Andrei, Njelsa, 1909 - 4.12.1941. 14. Zubkov Vasili,
Tsilik, 14.5.1917-6.12.1941.15. Tjurin Aleksi, Talaknova, 12.2.1907-8.12.1941.16. Tsupin Vladimir, Kuzmino, 25.7.1908 - 8.12.1941.17. Volochov Ivan, Alchevčík, 13.7.1913 -10.12.1941.18.
Repin Anatoli, Codin, 18.5.1914 - 9.12.1941.19. Makejevlvan, Hetmanska - Buda, 12.10.1912 12.12.1941.20. Posnov Jevstafi, Krutjetz, 29.7.1907 - 12.12.1941. 21. Šachov Feodor, Sergejevka,
15.7.1907 - 15.12.1942.22. Jeretšov Pavel, Novgorod, 26.5.1917 - 19.12.1941.23. Rudjenko Ivan,
Tarasovka, 18.6.1910 - 23.12.1941.24. Colovin Nikolai, Takušova, 18.9.1911 - 28.12.1941.
V letech 1951 - 52 byly původní dřevěné kříže nahrazeny žulovými pomníčky a vybu¬
dován centrální pomník ze žulových kvádrů, na němž bylo vyryto: „Padli řadoví, netřeba
slz, bojovali za nás. Ať spí.“
V r. 1974 byl dán podnět ke komplexnímu přebudování Ruského hřbitova a k novému,
hlubšímu prozkoumání dokumentace. Návrh na úpravu hřbitova provedl ing. architekt
Pražák z Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Jeho projekt
byl realizován v r. 1975 odborem kultury ONV, MěstNV ve Zlatých Horách a stavebně
restaurátorskou skupinou Vlastivědného ústavu v Bruntále.
Nový pomník byl postaven na místě starého Ruského hřbitova a byl situován takto:
uprostřed čtvrtkruhu se čtyřiadvaceti symbolickými hroby v podobě pěticípých hvězd
stojí asi pět metrů vysoký sloup z růžového albánského mramoru. Na sloupu je kolem
dokola bronzový prstenec popsaný jmény padlých. Pěticípé hvězdy leží uprostřed vysáze¬
ného vřesu a i celý hřbitov je parkově upraven. Bohužel v letech 1989 až 90, po sametové
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Situace zajateckého tábora a Ruského hřbitova
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revoluci, komise zlatohorských radních dala sloup zbourat a odvézt prý na opravu do Zlatých
Hor. Nikdy už nebyl přivezen zpět.
Dnes je Ruský hřbitov na Rejvízu zapsán v seznamu kulturních památek. Protože se
nachází na lesních pozemcích ve správě Lesů ČR, s.p. Hradec Králové, Lesní správy Je¬
seník a vzhledem k jeho zchátralému stavu, zajistila Lesní správa Jeseník v r. 1999 jeho
rekonstrukci.
Po dohodě s referátem kultury Okresního úřadu v Jeseníku a Městským úřadem ve Zla¬
tých Horách byla dohodnuta forma rekonstrukce - upravit hřbitov tak, aby byly odstraně¬
ny všechny nevhodné prvky, jako například zbytky tribuny, rozpadlé náhrobky nahradit
přírodními valouny a upravit stávající zeleň.
Zpracování ideového návrhu celé rekonstrukce bylo zadáno Sotirisovi Joanidisovi
z Rejvízu. Po odsouhlasení návrhu příslušnými orgány byla provedena vlastní realizace.
Celou rekonstrukci Ruského hřbitova na Rejvízu financovaly Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správa Jeseník. Při rekonstrukci v říjnu r. 1999 byly rozpadlé hvězdy a jejich pod¬
stavce odstraněny a na stejných místech se postavily přírodně tvarované valouny různých
rozměrů. Tyto kameny jsou postaveny na výšku. Je to symbolika smírčích kamenů, která
byla využívána ve středověku.
Jako mohyla, postavená asymetricky na pravou stranu, byl přivezen více než třítunový
valoun, na němž byla vyryta pěticípá hvězda a nápis: Bojovali za nás, ať spí.
Dříve, za socialismu i za normalizace, bylo zvykem, že každý rok k příležitosti 9. květ¬
na organizovaly KSČ a MěstNV ve Zlatých Horách za účasti dočasně zde umístěných rus¬
kých vojsk „pouť“ s položením věnců na paměť padlých ruských zajatců, osvoboditelů.
Od r. 1950 se o Ruský hřbitov každoročně pečlivě staral zlatohorský zahradník Fr. Kvapil.
Ale i dnes mnoho turistů navštíví toto pietní místo a je dobře, že taková místa se udr¬
žují v úctě k mrtvým.
Ondřejovický hřbitov je jedním z nejstarších v širokém okolí. Je zde pochováno devět
farářů, učitelé, členové šlechtických rodů. Větší náhrobky jsou vybudovány pro rozvětve1V-322

nou rodinu Rudzinských z Rudna. Jejich šlechtický erb z monolitu byl na ondřejovickém
hřbitově hned vpravo u vchodu. Se souhlasem tehdejšího ředitele technických služeb ve
Zlatých Horách pana Šmely (v r. 1992) byl tento erb odvezen potomky rodiny Rudzin¬
ských do Německa.
Na vnější straně ondřejovického hřbitova je pochováno několik padlých německých
vojáků z 2. světové války.
Salisovský hřbitov obec založila v roce 1894 vedle kostelíka. Do té doby se pohřbívalo
na hřbitově v Ondřejovicích.

4/7 Kaple na Zlatohorsku
Sv. Anna a sv. Marta v Horním Údolí, kaple sv. Trojice na Podlesí, kaple sv. Anny
u hradu Edelštejnu, kaple sv. Antonína Paduánského v Rožmitále, kaple sv. Anny
v Javorné

Sv. Anna a sv. Marta v Horním Údolí
Prvním modlitebním místem v Horním Údolí byla malá dřevěná kaplička. Stála v blíz¬
kosti šachty Staré Hackelsberské a patřila horníkům. Dozajista byla postavena před r. 1455,
že prý dříve než Zlaté Hory dostaly nová městská privilegia, a původně byla zasvěcena
patronce horníků sv. Barboře. Zasvěcení sv. Anně - ochránkyni horníků bylo provedeno
kolem r. 1500. Už tehdy horníci uznávali vedle sv. Barbory i sv. Annu jako svého patrona.
Novou kapli sv. Anny postavil pro horníky vratislavský knížecí biskup Karel Ferdinand
II. (1625-1655), polsko - švédský princ v roce 1653. První hornické procesí zde vykonal
zlatohorský kněz Martin Berg 28. června 1654.

Horní Údolí - poutní kaple sv. Anny a 5v. Marty v r. 1912
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Tato hornická kaple byla zpočátku pod péčí zlatohorského faráře, který tehdy mimo
Zlaté Hory konal mše i v Arnultovicích, Heřmanovicích, Mnichově a Horním Údolí.
V r. 1809 byla stará dřevěná hornická kaple sv. Anny na spadnutí a mše sektám kvůli
tomu nekonaly. Celá kaple byla prodána na stavební materiál kovářovi Johanu Laskemu.
Kovář byl velmi pobožný muž a možná proto, když přišel bourat kapli, zjevila se mu za
denního světla tajemná ženská postava, která mu dávala znamení, aby ji následoval. Když
se pak zastavili, tajemná paní ukázala na místo a poručila mu tam postavit novou kapli.
A Johann Laske přání světice splnil. V roce 1819 společně se svým synem začal stavět
novou velkou kamennou kapli, která byla vysvěcena 2. července 1820 a zasvěcena opět sv.
Anně. Stavbu financoval kovář sám. V roce 1836 Johann Laske - syn dostavěl ke kapli zdě¬
ný presbytář. Na podzim r. 1888 požár kapli zpustošil. Dobrovolníci však za krátkou dobu
postavili novou kapli z cihel a k ní další dvě. Na levé straně kaple sv. Anny v roce 1907
Dušičkovou (Duší čistých). Měla na klenbě nápis „Poslední soud“ a obrazy na stěnách
představovaly smrt spravedlivých a povolání hříšníků před boží soud. Po pravé straně po¬
stavili v roce 1908 kapli Bolestné Panny Marie (Matky boží bolestné). V těch letech byla
za sv. Annou postavena J. Můllerem z Písečné kaple zasvěcená sv. Martě.
Od r. 1884 zde působili i dva poustevníci Ferdinand Gůtler a František Ludwig. Byd¬
leli v poustevně pod hostincem u kapliček. Bratr Ferdinand byl rozporuplná osobnost,
ale u lidí byl oblíben a nejeden z nich si k němu chodil pro rady. Duchovenstvo mu však
nebylo nakloněno, byl obviněn a souzen. Tato příhoda ho zlomila a krátce nato v r. 1898
zemřel. Rejvízský farář Pavlík o něm řekl: „Mnozí ho považovali za svátého, jiní za lháře.
Obojí nebylo správné. Chtěl bych říct, že byl pobožný. “
Vybavení kapliček bylo chudé. Kaple sv. Anny byla vybavena pracemi řezbářské rodiny
Kutzerových. Z Horního Údolí sem vedla skromná křížová cesta a opodál je pramen sv.
Marty. Ještě v roce 1948 byl pod kapličkami v provozu hostinec. Postupně kapličky chát¬
raly a v roce 1960 byly menší okolní kaple, hostinec a poustevna s hospodářskými budo¬
vami zbourány ženijním vojskem čs. armády. Čas a nenechavost lidských rukou poznala i
největší kaple sv. Anny, která je dnes v ruinách.
Dnes se toto poutní místo omylem nazývá podle kaple sv. Marty - „U sv. Marty“.

Kaple sv. Trojice na Podlesí - Sensenkapelle
Kaplička, která stojí po levé straně silnice před odbočkou na Podlesí, je ve svých zákla¬
dech prastaré stavení v nejjižnější části města. Název Sensenkapele je dnes nepřeložitelný
(Kosí kaple ? kosa smrti?, podle nedalekého hamru, který vyráběl kosy: Sensenhamer?).
V r. 1633 v celé zemi řádil mor a nejinak tomu bylo ve Zlatých Horách. Na mor zemřely
první oběti, které nesměly být pohřbeny na městském hřbitově, ale daleko před branami
města, v tomto případě nedaleko kovárny, tam, kde dříve stával morový sloup. Když byl
sloup zbourán, neznámí stavitelé postavili kapli, která byla zapsána do pozemkové knihy
města a byla po generace udržována majiteli pily a kovářství. 28. srpna 1916 byl kapli ode¬
brán zvon pro válečné účely. Kolem kaple byl rozsáhlý hřbitov obětí moru ze 17. stol.
Popis stavby:
Neorientovaná drobná zděná sakrální sálová stavba stojící na obdélníkovém půdorysu
s půlkruhovým závěrem obráceným k jihu. Hřeben sedlové střechy prolomen osmibokou
sanktusní věžičkou s lucernou a makovicí. V bočních stěnách po dvou oknech v plochých
šambránách s odsazenými půloválnými záklenky. Fasády se zaoblenými nárožími hlavní¬
ho průčelí pokryty zdvojenými a na rozhraní polí trojitými lizénami sepnutými do rámců
pod bohatě profilovanou korunní římsou. Vstup dřevěnými dvoukřídlými kazetovými
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dveřmi osazenými v portálu zaklenutým stlačeným obloukem a lemovaným profilovaným
štukovým ostěním, v jehož vrcholu je štuková rokoková mašle. Nad průčelím zaoblený
štít s volutově ukončenými křídly. Uprostřed
je štuková reliéfní oválná kartuš s boltcovým
ornamentem a mřížkou, vrcholící stylizovanou
lilií. V kartuši je umístěn obraz na plechu s ná¬
mětem Nejsvětější Trojice. Vytvořil jej malíř
Karel Knoblich v r. 1930. V interiéru prostor
kaple rozdělují dva přízední pilastry s římso¬
vými hlavicemi na lodi a kněžiště. Obě části
kryty plochým omítaným stropem. Torzálně
dochovaný mobiliář je z konce 19. století.
V roce 1930 rozpadající se kapli opravil dě¬
kan Brauner. Po domluvě s tehdejší majitelkou
kovárny a pily paní Holánderovou, že se kaple
převede včetně nej nutnější plochy 78 m2 do
majetku farního úřadu, byly peníze k opravě
poskytnuté z církevních prostředků. Měla být
vyvýšena a podezděna střecha kaple, aby se
srovnala s výškou tehdy nově zavezené cesty
do Heřmanovic, ale při této práci bylo zjištěno,
že celá stavba je rozmočená, proto musela být
stržena. Z původně plánované opravy vznikla
novostavba, která s oplocením a novým zvo¬
nem stála 23 893 korun. Občané z okolí při¬
Kaple sv. Trojice (Sensenkapelle) na Podlesí
spěli sbírkou 800 korun. V kronice jsou jmé¬
na řemeslníků, kteří se na stavbě podíleli. Obraz Nejsvětější Trojice na fasádě kaple nad
vchodem namaloval Karel Knoblich. Před kapli byl postaven velký kříž s Kristem.
V sobotu 25. června 1933 odpoledne, za pěkného počasí a shromáždění věřících, byla
kaple vysvěcena děkanem Vinzenzem Braunerem. Tři sbory zpívaly „Asperges me“ a byla
sloužena mše svátá. Po vysvěcení nového zvonu byl tento vyzvednut do věžičky. Zvoník
a kostelník F. Sperlich po dlouhých letech opět zvonil z tohoto místa ke slávě Boží a staří
pamětníci nabyli dojmu, že zvon zvoní přesně tak, jako ten odebraný v roce 1916. Byly
zde pravidelně konány májové a růžencové pobožnosti.

Kaple sv. Anny u hradu Edelštejnu
Příjemnou procházkou lesem kolem rekreačního střediska Bohémy a bývalé štoly Mír
až kilometr za zatáčku, kde bychom odbočovali na Edelštejn, stála kdysi stará dřevěná
kaplička. Ta byla v roce 1905 pro své stáří stržena a na náklady obchodníka Karla Starkera
byla postavena nová. V témže roce byla vysvěcena děkanem Gregorem Kunzem.
Podle legendy v místech pozdější kaple zaútočilo na lesníka jakési divoké zvíře. Ten
v obavách o svůj život prosil v modlitbách o pomoc sv. Annu a zvíře se uklidnilo. Jako
poděkování za záchranu života vystavěl kapli zasvěcenou sv. Anně. Kaple byla nazýva¬
ná Lesní, aby se odlišila od kaple téhož jména v Horním Údolí. Nedaleko byla studánka.
Každý rok na den sv. Anny přicházelo mnoho lidí, aby se zúčastnili mše a také odpočinuli
v krásné přírodě. V roce 1962 na kapli spadl veliký smrk a poničil ji tak, že musela být
rozebrána.
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Zlaté Hory - bývalá kaple sv. Anny u Edelštejnu

Kaple sv. Antonína Paduánského v Rožmitále
V roce 1719 doručovatel Ferdinand Ignáz Nentwig napsal: „Živil jsem poustevníka
z 3. řádu, který žil na poustevně v blízkosti Arnoltovic a který téměř zemřel hlady. “
Tato věta nám dokazuje, že se poustevna bez¬
pochyby nacházela poblíž nějaké staré kapličky
Sv. Antoníčka. Poblíž je také lesní pramen zvaný
Antoníčkův, který se mění v potůček a teče přes
Jarnoltówek. Rožmitálští sedláci postavili novou
kapličku sv. Antonína Paduánského jako dík za
zrušení roboty císařem Josefem II. v r. 1781. Majitel
sousedního pozemku Treimer v roce 1902 postavil
vedle kapličky chatu, kde podával občerstvení pěším
výletníkům. Byl to oblíbený romantický lesní kout,
docela blízko státních hranic.
Ke kapličce, která dnes neexistuje, se vystupovalo
po několika schodech. Malinká věžička byla po¬
stavena nad předsíní kaple. Stěny a trámy byly bíle
natřeny, střecha byla pokryta eternitem a miniaturní
věžička břidlicí. Za kapličkou stával překrásný silný
buk s červeným listím - „siamské dvojče“. Kaplička
měla i svůj malý zvonek, vážil necelých 10 kg a když
nějaký neukázněný návštěvník zatáhl za provaz,
zvonek jakoby zaplakal do tichých lesů. Když maji¬
teli chaty bylo za první světové války nahlášeno, že
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mu bude zvonek odebrán na válečné účely, objevilo se tam dvacet pět rožmitálských sed¬
láků, jakoby chtěli zvon chránit, ale ani to nepomohlo. Od těch dob byla kaplička hluchá.
Uvnitř kapličky hořívaly na železných svícnech svíčky.
Mladí se modlívali ke sv. Antoníčkovi proto, aby dostali
dobrou manželku nebo manžela. Kaple byla zbořena po
druhé sv. válce.

Kaple sv. Anny v Javorné

Kaple sv. Anny v Javorné

Z roku 1883 je zápis v ondřejovické farní kronice, že byl
z nejmenované kapličky z Javorné přenesen vzácný obraz
Matky Boží do hlavního kostela do Ondřejovic. Z toho mů¬
žeme usuzovat, že kaplička v Javorné stála i dříve a pravdě¬
podobně byla stejného jména a na stejném místě, kde je dnes.
Stávající kamenná kaple sv. Anny - patronky horníků, byla
postavena v roce 1906. Je v novogotickém slohu a postavil
ji generálmajor Karel Rudzinski z Rudna pro svou zbožnou
manželku Annu při příležitosti jejich stříbrné svatby.

4/8 Pomníky z první a druhé světové války
Zlaté Hory, Horní Údolí, Dolní Údolí, Ondřejovice, Salisov, Rejvíz

Zlaté Hory
Pomník padlým z první světové války byl ve Zlatých Horách postaven před kostelem
vlevo. Slavnostně odhalen a vysvěcen byl 21.5.1922. Na soklu se dvěma stupni stál dva
a půl metru vysoký čtverhranný monolit, který
byl dole zdobený nápisem: Obětem světové války
věnovalo město Zlaté Hory. Střední část monolitu
byl na všech čtyřech stranách popsán jmény 118
padlých zlatohorských občanů, kteří zahynuli
za 1. svět. války. Horní čtvrtina monolitu byla
ozdobena dvěma zkříženými meči, nad nimiž
byl v oválu kříž. Na prvním stupni soklu, na
každém jeho rohu byl postaven sloup, který byl
spojen s ostatními třemi řetězem, jakoby ochra¬
nou pomníku. Pomník byl zbourán v r. 1949.
Za 2. světové války padlo 120 Zlatohorských
za Hitlera. Nezvěstných bylo přes 200.

V Horním Údolí
vedle kostela vpravo, dodnes stojí kamenný
pomník na paměť 27 padlých hornoúdolských
občanů za první světové války.
Z Horního Údolí padlo za druhé světové vál¬
ky přes padesát jeho obyvatel.
Zlaté Hory - pomník padlých z 1. světové války
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V Dolním Údolí
byl r. 1923 vybudován pomník na paměť 28 padlých za první světové války. Protože bě¬
hem druhé světové války tam bylo dáno i několik křížů nových padlých, byl celý pomník po r.
1945 zbourán. Kamenná helma z pomníku byla nalezena v potoce a v roce 1993 přenesena do
městského muzea. Z Dolního Údolí padlo během 2. světové války 56 obyvatel.

V Ondřejovicích
byl pomník (podobný zlatohorskému) z 1. světové války na nádvoří zámku, před vraty,
který se i s pomníkem zboural v r. 1960. Na pomníku bylo napsáno 32 jmen. Na křižovatce
před dřevěným zámečkem uprostřed obce byl vybudován také pomník z 2. světové války,
ale byl po válce zbourán. Z druhé světové války se nevrátilo 62 ondřejovických Němců, 28
zůstalo nezvěstných.

V Salisově
byl v r. 1924 postaven pomník na paměť pěti padlých za 1. svět. války. Stál před budo¬
vou dřívější školy. Jeho pozůstatky dodnes leží vedle cesty u domu č. 51. Z druhé světové
války se nevrátilo 26 salisovských mužů.

Rejvíz

Pomník z l. světové války na Rejvízu
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Nejzajímavější a nejhonosnější pomník
z 1. světové války byl postaven na Rejvízu.
Je dílem sochaře Engelberta Kapse z r. 1929.
Je to vlastně pět kamenných sloupů, asi šest
metrů vysokých, postavených do pěticípé¬
ho půdorysu. Na každém ze sloupů je kříž
s válečným letopočtem 1914 až 1918. Na¬
vzájem jsou tyto sloupy uprostřed spojeny
symbolickým pětihranným kalichem hoř¬
kosti, na jehož první straně je zobrazeno
vtlačeným reliéfem do měděného plechu
rozloučení odvedence s rodinou, na druhé
ploše jsou zobrazeny tuhé válečné boje,
na třetí hrdinova smrt, na čtvrté je vyob¬
razen anděl smrti a na páté, čelní straně,
je nápis v němčině: „Die Heimat ihren toten
Heldensohnen bedeckt mit Lorbeer und betaut
mit Tránen“ což v překladu znamená: „Vlast
své mrtvé hrdinné syny pokrývá vavřínem
slávy a pláče. “ Byl postaven na paměť jede¬
nácti rejvízských občanů padlých za první
světové války.
Během druhé světové války padlo 16
Rejvízských.

4/9 Křížové cesty, mohyla, kříže a boží muka
Křížové cesty na Zlatohorsku byly tři. Nejstarší křížová cesta na celém Jesenicku byla
postavena začátkem 18. stol. ke kapli sv. Rocha. Začínala 1. zastavením za dnešní smuteč¬
ní síni, sedmé zastavení bylo u kaple sv. Rocha, za ní dále vedla křížová cesta k Petrovické
cestě a končila posledními třemi zastaveními blízko sebe asi sto metrů od křižovatky hlav¬
ní cesty na Krnov s Petrovickou cestou. Tato křížová cesta končila Getsemanskou zahra¬
dou, která byla pod schody kostela. Křížová cesta byla nejednou přebudována, naposledy
počátkem 20. stol. Ze stávajících zastavení se dodnes zachovalo 1. a 2. (restaurováno v ro¬
ce 1978) částečně 3. a 4., pak 13. (restaurováno v roce 2001) a 14. zastavení. Už neexistuje
ani Getsemanská zahrada.
Další křížová cesta vedla od Bohémy k poutnímu místu P. Marie Pomocné. V třicátých
létech ji obnovil děkan zlatohorského kostela Vinzenz Brauner a začátkem 21. století se
obnovila znovu.
Třetí křížová cesta byla v Horním Údolí. Začínala u hotelu Pod Příčnou a vedla k pout¬
ní kapli sv. Anny a sv. Marty. Je zachované jen jedno torzo stavbičky, ostatní zastavení
zcela zmizela.

Mohyla sv. Rocha v Horním Údolí
Pod vrcholem Příčné hory (vlevo od modré tur. značky) byl kdysi dávno hřbitov hor¬
nických obětí a památník na toto neštěstí. Ještě v roce 1896 byly patrné i zbytky hřbitov¬
ních obvodových zdi. Těsně pod vrcholem Příčné hory je postavena pyramida sv. Rocha,

Horní Údolí - mohyla sv. Rocha pod Příčnou horou
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ochránce proti moru (Rochus - Denkmal, Freudenschaftts - Denkmal, Rochus Steinpyramide). Byla postavena v období po tzv. bramborovém moru v r. 1848 a do její desky jsou
zapsáni všichni, kteří tento pomník stavěli k úctě sv. Rocha, protože je v době moru ochrá¬
nil před smrtí. Za jmény zakladatelů: B. Kutzer, Joh. Kutzer, Patricius Kutzer, Severin Kutzer, Zen. Kutzer, Reimund Kutzer, Leo Kutzer, A. Vogt, A. Ronge, J. Kristen, J. Rupprich,
K. Tschanter, J. Kunze, J.Gesierich,, F Wanke, J. Nitsch, A. Laske, C. Lorenz, J. Ottenheber,
B. Friede, J. Langer, A. Hartmann, St. Hanikel, F. Proske a J. Proske je dodatečně zapsa¬
né datum úmrtí těchto osob. Pomník byl vysvěcen 16. 8. 1849 H. A. Tiefelem, farářem
z Horního Údolí. V druhé polovině 19. stol. se v kostele v obci konaly bohoslužby vždy
17. srpna, den po svátku sv. Rocha. Pomník byl renovován v letech 1902 a 1935.

Kříže a boží muka
Po celém Zlatohorsku bývaly kolem cest postaveny různé malé stavby, zvané boží muka.
Tyto se stavěly jako připomínka Kristova umučení. Podoba původního jednoduchého
sloupu, u něhož byl Ježíš Kristus bičován, se vylepšoval různými podezdívkami a ozdo¬
bami, nebo se měnil v křížky a přístřešky různého tvaru z různého materiálu, do nichž se
vkládaly obrazy ze života Ježíše Krista.
Velký kamenný kříž stával na hlavní zlatohorské křižovatce, tam kde je dnes v půlkru¬
hu městská plakátovací plocha. Byl
vysoký, kamenný a stál mezi dvěma
dodnes stojícími smrky (jeden se
každoročně používá jako vánoční
strom). Koncem padesátých let však
byl mezi smrky natažen plakát o bu¬
dování socialismu tak nešťastně, že za
ním čouhal kříž s Ježíšem. Někdo pak
tuto situaci vyfotografoval a poslal do
časopisu Dikobraz, který fotografii
vytiskl. Je nasnadě, že takový „antikomunistický“ kříž musel být ihned
zbourán.
Dřevěný kříž stával za křižovat¬
kou na Podlesí u hospody. Zděná
boží muka s přístřeškem stojí u au¬
tobusové zastávky u zlatohorského
nádraží a podobné, zchátralejší
i u STS v Ondřejovicích na cestě do
Salisova. Prostý dřevěný kříž stojí
v osadě Rožmitál. Kamenný křížek
také stojí u bývalé pošty v Ondře¬
jovicích. Postavil ho myslivec Josef
Molle v roce 1810. Na hřebenu mezi
Heřmanovicemi a Horním Údolím,
kde se říká U heřmanovického kříže, je dřevěný kříž s plechovým Kristem i tabulkou
s nápisem I.N.R.I. Před hotelem Pod Příčnou horou v Horním Údolí je stéla sv. Rocha
s německým nápisem „Sv. Rochu, pros za nás. Zřídili ke slávě Boží Štěpán a Marie TschanteroviU hornoúdolského hřbitova je socha sv. Floriána z r. 1875, dílo Patricia Kutzera.
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O dvě stě metrů níže po levé straně je kamenný kříž: na jeho postavci je nápis v němčině:
„K uctění a zjevení našeho spasitele Ježíše Krista. Zřízeno rodinou Alberta Tschanthera, sed¬
láka z Horního Údolí“. Ještě o sto padesát metrů níže je kamenný podstavec a na něm již
rozbitý kříž, pravděpodobně náhrobní kámen sebevražedkyně Mathylidy Neugebauerové
(zemřela 23. 6. 1900). Mramorový kříž na loukách pod Kobrštejnem postavili v roce 1820
Franz Klameth, Alois Laske a Josef Seidel z Horního Údolí. Je na něm v němčině napsá¬
no „Dokonáno jest“. Socha sv. Jana z Nepomuku je před zlatohorským kostelem a socha
sv. Josefa před radnicí.
Smírčí kříž se ve středověku stavěl jako trest za vykonaný zločin. Viník musel postavit
nejen kamenný kříž vlastnoručně vytvarovaný, ale také rodině zemřelého nebo poško¬
zeného nahradit škodu. Pokud vše provedl podle tehdejšího zvykového práva, bylo mu
rodinou pozůstalých odpuštěno, pokud něco nesplnil, mohl ho kdokoliv z nich zabít. Je
postaven v Horním Údolí u domku čp. 78.
Na Rejvízu býval do r. 1967 misionářský kříž před kostelem. Jeden kříž je u Starého
Rejvízu. Je na něm napsáno „Kříž postaven a vysvěcen v r. 1908. Obnoven 1999“. Ještě do
r. 1959 bylo na konci Starého Rejvízu asi 150 m v lese, pod skálou vlevo na cestě do Hor¬
ního Údolí, hezky upravené modlitební místo, kde stávala porcelánová soška Panny Marie
Lurdské. Obrázek neštěstí při svozu dřeva saněmi v třicátých letech 19. stol. je na cestě
z Kobrštejnských luk do Horního Údolí.
Kříže stávaly také u lesní kapličky sv. Anny na Edelštejně, u sv. Antoníčka Paduánského
v Rožmitále, u sv. Anny na Javorné aj.
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5. VÝZNAMNÉ STAVBY
5/1 Biskupská kupa - dějiny turistiky
Biskupská kupa se svými 889 m nadmořské výšky vystupuje u Zlatých Hor z nyské ro¬
viny jako gigantická přední hlídka Jeseníků. Jméno je odvozeno z tvaru hory, připomína¬
jící biskupskou mitru, nebo proto, že právě z tohoto vrcholu lze přehlédnout v kruhovém
výhledu skoro celou oblast v majetku vratislavského biskupství. Obzvláště v dobách, kdy
zalesnění bylo jen ve vyšších polohách kopců, byla jakýmsi okem do velké části tzv. Hor¬
ního Slezska.
První pokusy udělat z tohoto vrcholu jakýsi „bod pozorování" (Beobachtungstelle),
byly konány už v 2. polovině 18. stol. kdy při návštěvě Zlatých Hor v r. 1766 vystoupil na
Biskupskou kupu sám rakouský císař Josef II. Bohužel o tomto výstupu není v kronikách
žádná zpráva. Soudíme jen podle toho, že turistická sekce uvažovala v r. 1883 o tom, že na
počest této události umístí na Biskupské kupě pamětní desku.
Prvním iniciátorem zlatohorské turistiky byl hodinář Anton Wolf. V roce 1870 na
Biskupské kupě upravil pramen, který předtím
objevil, pak r. 1875 nechal dopravit na vrcholek
hory velký kámen a zřídil zde provizorní po¬
zorovací bod, který ovšem přísná lesní správa
nechala v následujícím roce odstranit.
První turistický spolek v tomto kraji vznikl
v Jeseníku 26. 4. 1881. Jmenoval se Morav¬
skoslezský sudetský horský spolek (MSSGV,
Máhrisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein).
Ke konci roku, a to 15. 12 1881, byl dán návrh
na ustavení zlatohorské sekce, která vznikla
18. května 1882 s 25 členy a patřila mezi první
sekce jesenického turistického spolku. Prvním
předsedou zlatohorského spolku se stal řídící
učitel Karel Czermin. Důležitou osobou však
byl i jednatel J. C. Hoffmann (autor knihy Prů¬
vodce městem a okolím), který organizoval
a zabezpečoval veškerou činnost sekce. Jednot¬
livé sekce pak přijímaly úkoly z vedení „hlav¬
Bývalá dřevěná pyramida na Biskupské kupě
ního předsednictva" v Jeseníku. Zlatohorská
sekce do r. 1889 velkou činnost nevyvíjela a byla často kritizována.
Po jisté reorganizaci a přijetí nových členů spolek začal věnovat pozornost jedinému
významnému turistickému místu Zlatých Hor - Biskupské kupě. Sekce nemohla jinak,
než dospět k záměru postavit na kopci nad Zlatými Horami rozhlednu.
Rozhodnutí o postavení dřevěné rozhledny (pyramidy) přijala sekce turistického spolku
ve Zlatých Horách v r. 1884.1 když stavební přípravy probíhaly od r. 1885, začala se stavět
v dubnu, dostavěna byla 21. června, ale k zahájení provozu došlo ve středu 9. července
1890. Otevření rozhledny se stalo pravým svátkem pro mnoho příchozích. Byli přítomni
V-332

1

I

také hosté ze sekcí v Nyse, Hlubčicích (Leobchůtz), Prudniku a Glucholaz. Šesti podlaho¬
vá 13 m vysoká pyramida měla tvar komolého jehlanu a byla zajištěna čtyřmi ocelovými
lany, zakotvenými na silných stromech. Náklady dosáhly 317 zl. a 25 krejcarů. V blízkost
byla postavena prkenná Rudolfova chata, kde se bylo možno občerstvit.
V r. 1895 byla dřevěná rozhledna znač¬
ně poškozena bouřlivými větry a v předjaří 1896 se celá zřítila. Byla postavena
na dnešní české straně česko - polských
hranic. V době stavby to byla hranice
mezi Rakousko - Uherskem a německým
císařským Pruskem.
Po velkých nesnázích s dřevěnou py¬
ramidou se 13. října 1895 vedení sekce
rozhodlo vybudovat rozhlednu novou,
tentokrát zděnou. Byl vybrán projekt na
rozhlednu 20 m vysokou, jejíž pořizova¬
cí náklady by byly 5000 zl. Vedení sekce
vyvolalo pro stavbu velkou kampaň a vy¬
hlásilo sbírku a to nejen v rakouské, ale
i v pruské části Slezska. Akci podporovalo
i místní obyvatelstvo, podnikatelé a úřady
Zlatých Hor. Značně úspěšná sbírka vy¬
nesla 2100 zl.
Stavbu organizoval sudetský turistický
spolek MSSGV - sekce Zlaté Hory, která
se bez otálení pustila do stavby nové, 18 m
vysoké válcové rozhledny. Plán stavby byl
proveden stavitelem Josefem Planittou.
Stavbu řídil zednický mistr Werner z neZlaté Hory - rozhledna na Biskupské kupě
dalekého Janova, dozor na stavbě konal
rada Hermann Heyek.
18. 5. 1898 se konala schůze, kde se jednalo o dokončení stavby rozhledny. Schůzi za¬
hájil předseda turistického spolku učitel Czermin, roční zprávu a finanční přehled přečetl
sekretář J. C. Hoffmann. Bylo opět zvoleno představenstvo: učitel Karl Czermin - před¬
seda, obchodník a obecní radní Alfred Glassner - zástupce předsedy, městský sekretář
J. C. Hoffmann - pokladník a zapisovatel a členové: Heinrich Graber - hoteliér, Richard
Róssner - cukrář, Josef Kuntschy - městský důchodní, Albert Seifert - učitel. Jako členové
stavebního sdružení byli zvoleni: Hermann Heyek - obecní radní, Paul Hofmann - majitel
pily, Vinzenz Richter - poštmistr a Anton Wolf - hodinář. Na schůzi se konstatovalo, že
stavba je už 8 m vysoká a zdárně pokračuje ke svému konci.
Nejvíc se o stavbu zasloužili: majitel pily Paul Hoffmann, který zadarmo dodal veškeré
stavební dříví, kameníci Albert a Wilhelm Forster - dodávali kámen. Ressler z Petrovic
a majitel vápenky Latzel z Vápenné taktéž dodávali materiál za velmi nízké ceny.
Celkové náklady, nečítajíce dary na materiálu, byly 9200 korun. Dr. Wolf tuto částku
uvádí v guldenech, tj. 4618 zlatých (Fl.) a 89 kr., z toho padlo 3231,46 zl. na samotnou
stavbu, ostatní náklady na různé výdaje 1387,43 zl. Sekce si musela půjčit 1700 zl., 400 zl.
byly dotace z pokladny spolku a 2100 zl. vynesla sbírka.
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26. srpna 1898 za nádherného počasí byla „Rozhledna císaře Františka Josefa" na
Biskupské kupě slavnostně otevřena. Název rozhledny byl dán k poctě padesáti let vlá¬
dy tohoto císaře. Slavnost měla velmi důstojný ráz a zúčastnili se jí přední předsedové
sudetského turistického spolku: Klein, Kettner, Faschank, Gránz a Wolf. Dále pak byli
přítomni zástupci sekcí z Vratislavi, Krnova, Prudniku, Nysy, Šumperku, Glucholaz, Jese¬
níku a samozřejmé mnoho návštěvníků nejen ze Zlatých Hor. Přišlo mnoho pozdravných
telegramů a pozdravných dopisů: od zemského prezidenta z Opavy, turistického spolku
z Liberce a dalších příznivců stavby. Nová rozhledna a Rudolfova restaurace byly slavnost¬
ně ozdobeny. Program byl zahájen v půl čtvrté odpoledne spolkovou písní od Mozarta.
Pak byl předsedou Czermínem přednesen uvítací projev, v němž neopomněl zdůraznit
zásluhy císaře Franze Josefa I., jemuž provolal slávu. Taktéž byla provolána sláva němec¬
kému císaři Wilhelmovi II., staviteli rozhledny mistru Wernerovi z Janovic, biskupovi
vratislavskému a zlatohorskému turistickému spolku. Po dalších proslovech byla nako¬
nec zazpívána píseň „Myslivcovo loučení” od Mendclsohna a k poslechu hrála hudba
kapelníka Schóna.
Tato krásná rozhledna byla velmi často navštěvovaná mnoha turisty ze širokého okolí.
Dne 24. dubna 1911 navštívil Zlaté Hory saský král a také vystoupil na rozhlednu na
Biskupské hoře. V upomínku na tento den tam později byla zasazena pamětní deska.
V listopadu 1914 se turistický spolek musel dohodnout s vratislavským biskupem o dal¬
ším způsobu provozu rozhledny, která stála na jeho pozemcích. Spolek začal platit jednu
korunu ročně a měl právo pozemek užívat 25 let. Mimo značené cesty nebyl přístup do
lesů povolen. Po 20. hodině večerní do 6. hod. ranní byl částečně omezen provoz Rudol¬
fovy hospody a podávání jídla a pití. Ke všem dalším stavebním úpravám musel mít spo¬
lek povolení biskupa. V pohnuté době 1. světové války o turistiku nebyl zájem. Rozhledna
sloužila vojenskému útvaru pro pozorování. Po 1. svět. válce zlatohorská sekce s předse¬
dou - majitelem likérky a konzervárny Rudolfem Friedlem, měla 178 členů, tj. trojnásobek
předválečného stavu. V roce 1926 se věž renovovala za 7647 korun. O rozhlednu se nadále
staral Alois Rudolf, kterému byla pronajata za 4200 korun, až do r. 1931.
V roce 1928 zlatohorská sekce MSSGV otevřela lesní koupaliště („Waldbad", u Geolo¬
gického průzkumu) s čistou vodou, restaurací, kabinkami, skokanským můstkem a lodič¬
kami.
Počátkem třicátých let se začínají zde objevovat první čeští turisté, ale jen na krátkou
dobu. I turistická sekce ve Zlatých Horách, která už měla 396 členů, se přidala k nacistic¬
kému hnutí. České úřady odhalily v r. 1938 organizovaný dovoz zbraní do Zlatých Hor,
jenž neorganizoval nikdo jiný než předseda turistického spolku továrník Rudolf Friedel.
Během 2. světové války byla rozhledna obsazena wehrmachtem jako pozorovatelna
průletů letadel.
Po roce 1945 byla Rudolfova chata přidělena národní správě hedvábnické firmy Adensamer ve Zlatých Horách k rekreačním účelům. Je pravděpodobné, že i rozhledna patřila
pod stejnou národní správou.
Zajímavost.
27. 7. 1946 v 16 hodin odpoledne byl u Biskupské kupy zabit bleskem František Stacha
z Mikulovic, který zde byl na výletě.
Po zestátnění pozemků rozhlednu přebral Klub českých turistů a po zrušení tohoto
spolku byla rozhledna pravděpodobně předána městu. Zakrátko se věž pro veřejnost uzaV-334

vřela. V roce 1946 byly opraveny schody, ale pak o rozhlednu nikdo nestál. V roce 1965
byla komunálními službami ve Zlatých Horách provedena generální oprava plechové stře¬
chy. Naštěstí o věž projevila zájem správa telekomunikací, která ji v první polovině 60. let
využila jako nosiče televizního převáděče pro Zla¬
té Hory. Pomocí občanů a podniků GP a RD byl
televizní převaděč v hodnotě 135 tisíc vybudován
jen za 55 tisíc. Od roku 1966 byl vstup na věž za¬
kázán. V roce 1992 byl převaděč přemístěn na nový
stožár. V roce 1996 na popud Klubu přátel Zlatých
Hor (J. Šmoldas, Z. Smítal, Z. Pěčonka, J. Tománek
ml. aj.), se začalo s celkovou opravou schodiště
a fasády. Vnitřních oprav se ujala firma Rozsypálek.
Práce na opravě fasády věže provedla firma Josefa
Hromjaka z Ondřejovic v roce 1998. Nápis nade
dveřmi obnovil Josef Šmoldas. Klub přátel Zlatých
Hor ji ke stému jubileu stavby slavnostně zpřístup¬
nil v polovině července 1998 u příležitosti Zlatých
dnů Zlatých Hor. Od února 1999 se o rozhlednu
příkladně stará pronajímatel Miroslav Petřík, který
zde postavil Stánek s občerstvením. Přes léto na¬
vštíví rozhlednu až tři sta lidí denně. Místo je také
velmi oblíbené polskými občany. Vstupenka na
rozhlednu v roce 2002 stála 10 Kč.

MSSGV

15. 12.2001

Vrchol Biskupské kupy sloužil také jako významný geodetický bod: byl zařazen mezi
tzv. Laplaceovy body. Na těchto bodech s astronomicky určenou zeměpisnou šířkou, dél¬
kou a azimutem byly přímo měřeny uvedené délky a azimuty.
Od 6. září 2001 je ve věži v nepřetržitém provozu observatoř, která provádí sledování
vzájemných pohybů geologických jednotek v rámci aktivit „Dynamika Zeme‘. Byla insta¬
lovaná pracovníky ÚSMH Akademie věd České republiky. Je vybavena přijímačem GPS
Ashtech Z-18, který monitoruje družicové signály NAVSTAR i GLONAS. Anténa typu
„choke-ring“ je umístěna na ochozu rozhledny. V roce 2002 byla observatoř dovybavená
přístroji sledujícími kontinuálně metereologické parametry.
Několik technických dat: rozhledna stojí na bývalém triangulačním bodě. Průměrná
výška vyhlídkové terasy - 17,8 m, obvod rozhledny v základě - 19,5 m, průměr rozhledny
- 6,2 m, tloušťka zdivá - 0,95 m, objem zdivá - 280 m\ celková výška 19,3 m. Stojíme-li na
vrcholu rozhledny, vzdálenost horizontu, kam můžeme dohlédnout (ve směru do polské
nížiny), je 108 km. Můžeme tedy např. za velmi příznivé viditelnosti a pomoci dalekohle¬
du zahlédnout město Vratislav (Wroclav), případně nejvyšší štíty Vysokých Tater (azimut
cca 120).
Biskupská kupa slouží jako pěší turistický přechod mezi Českem a Polskem, ale do
roku 2004 bylo nutno mít platný cestovní pas. Bohužel však polští pohraničníci neradi
české turisty do Polska pouští. K rozhledně se dostaneme pěšky z Náměstí Svobody ve
Zlatých Horách po zelené značce anebo opět po zelené značce ze sedla silnice Zlaté Hory
- Petrovice.
120. výročí založení MSSGV vzpomněl Klub přátel Zlatých Hor pochodem na Biskup¬
skou kupu, kterého se zúčastnila i městská garda.
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5/2 Historie Edelštejnu
Báje o vzniku hradu, historie hradu, archeologické nálezy

Báje o vzniku hradu
Už dávno si nikdo nepamatuje, že se Zlaté Hory kdysi nazývaly Edelštadt a málo lidí si
uvědomuje, že se ještě nedávno nazývaly Zuckmantl. V době, kdy se Zlaté Hory jmenovaly
Edelštadt, stál jihozápadně od města, na cestě přes Příčnou horu, nádherný hrad Edelštejn
(ušlechtilý kámen - drahokam), který vévodil městu. Zdi hradu byly tak silné a pevné, že
i čas měl co dělat, aby je za mnoho století zboural, i když měl mnoho pomocníků v lidech,
kteří hrad dobývali, nebo v něm hledali poklad.

Ruiny Edelštejnu v roce 1975

Byl položen na vyvýšenině uprostřed hor jako vzácná perla uložená zlatníkem do zeleného
plyše lesů, aby se nepoškodila. Pokud hrad měl dobrého pána, město mělo dobrého ochránce,
ale mnohokrát měl Edelštejn vládce špatné a to většinou bylo pro město pohromou.
Trosky hradu, které ještě dnes můžeme vidět, už zdaleka nemohou ukázat jeho bývalou
krásu a velikost, ani stavitelské umění té doby. Přesné datum vybudování hradu není bohu¬
žel známé, ale podle pověsti jej postavil v r. 1119 rytíř Oto z Erlitzu (z Olešnice), který také
otevřel první štolu (Starou hackelsberskou) pro těžbu zlata.
Prý to nemohly být jen slabé lidské ruce, které tento mohutný a krásný hrad postavily,
ale obři. A ne obři ledajací. Hlavní a jedinou prací obrů stavitelů a prvních hradních pánů
byl lov lidí. Ano, slyšeli jste dobře. Lovili zlatohorské obyvatele jako jeleny a připravovali
si je k jídlu. Lidé kolem hradu žili několik desetiletí pod jejich nadvládou v nelidských pod¬
mínkách. Když obři vycházeli na lov, lidé zanechávali práce na polích a rychle se schovávali
do podzemních děr jako lišky nebo jezevci. Jedině do těchto nor se obři nemohli dostat, aby
jim ublížili. Obyvatelé tohoto kraje v těch dobách nemohli stavět domy, pěstovat dobytek
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ani bezstarostně vychovávat děti. Na každém kopečku, na každé větší hroudě stával člověk
na hlídce s upřeným zrakem k Edelštejnu. Kdykoliv uviděl pohyb obrů, ihned zvonil na po¬
plach. Tato krutá nadvláda pomalu a jistě vyháněla lidi z kraje a nebýt toho, že jednoho dne
tito strašliví obři zmizeli, nikdo neví kam, jistě by v tomto kraji nezůstalo ani človíčka.
Po obří nadvládě se Edelštadt rychle stal bohatým městem. Nedaleko se otevřely doly,
v nichž kovkopové dolovali zlato a jiné vzácné kovy. Město se rozšiřovalo a vzkvétalo, lidé si
stavěli krásné domy, paláce i kostely. Hrad Edelštejn měl nového pána - moravského knížete,
který dbal o město a bezpečnost jeho obyvatel. Ale jak čas plynul, vznikl kvůli zlatu spor
o město i doly, kníže byl poražen a hrad opustil.
Hned nato se hradu zmocnili loupežníci, pod nimiž obyvatelé v podhradí trpěli tolik, co
pod nadvládou obrů, ne-li víc. Násilí hradních pánů neznalo mezí. I tak tito loupežníci měli
podivné manýry. V podstatě se nezajímali o loupení drahých kamenů nebo zlata či peněz, ale
nejraději přepadali vozy, které měly náklad dobrého vína z jižních krajů nebo aspoň medoviny. Dobré pití bylo snad jedinou jejich zálibou. Noční pijácké zábavy pořádané na hradě byly
slyšet široko daleko do okolí. Tehdy nebylo nic divného, když i docela slušní lidé vstupovali
mezi ně do spolku „bratři z mokré čtvrti1', aby v dobrém moku lehce utratili těžce vydělaný
majetek. Ovšem i tehdy platilo, že čeho je moc, toho je příliš. Proto, když se loupežnická
banda rozmohla natolik, že kvůli vínu přepadala a zabíjela slušné lidi i za bílého dne, spojili
se zlatohorští a mikulovičtí občané a připravili loupežnickým zloduchům záhubu.
Provedli to takto: Dobře věděli, že lapkové mají velmi rádi víno a na tom založili svůj
plán pomsty. Propašovali na hrad falešnou zprávu, že v určitý den pojede z Moravy přes
Heřmanovice do Vratislavi konvoj vozů s italským mešním vínem pro biskupa a lapkové
skočili na lep. Na ten den pak občané přichystali sudy s vínem, do kterého nasypali uspávači
prášek. Víno naložili do vozů, v noci ho tajně dovezli do Heřmanovic a čekali do rána. Vše
bylo dobře připraveno. Povozy s vínem se vydaly směrem ke Zlatým Horám na chystanou
léčku, loupežníci přepadli vozy, víno dovezli na hrad a bez zbytečného zdržování se dali do
hodování. Jak to ovšem bývá při pití vína s uspávacím práškem, za chvíli každý loupežník
spal jak v pohádce O šípkové Růžence.
Zlatohorští a mikulovičtí občané se kolem půlnoci lehce dostali na hrad a konečně se po¬
mstili za utrpěné křivdy. Všechny loupežníky zabili a větší část hradu zpustošili, aby se tam
žádní loupežníci nemohli napříště usídlit. Dobrý nápad se vydařil a dlouhé roky byl klid, ale
čas běžel a loupežníků bylo dost, jako v této pověsti.
Po tomto boji se hrad poboural a zničil. Úplný rozklad hradu však dokončili lidé, kteří
v něm hledali edelštejnský poklad. Zatím nebyl nalezen, ale jednou prý má přijít k ruinám
hradu nevinné dítě a poklad nalezne. Kdo vyhrabe poklad, najde také zakládající listinu
hradu. Je prý psána jakýmsi podivným písmem, ale přesto se dá rozluštit. V této listině je
i to, jak to bylo s městem Edelštadtem, kde se tady v horách vzalo zlato a proč se Zlaté Hory
donedávna jmenovaly Zuckmantel.
O Edeštejnu jsou další báje a vždy se pojí s těžbou zlata: Pověst o Otovi z Olešnice,
O čeledínovi, který se spolčil s ďáblem, O modré štole, O dvou bratrech loupežnících aj.

Historie hradu
Turista jdoucí ze Zlatých Hor po modré značce směrem na Příčnou horu, dojde k rui¬
nám hradu Edelštejna, ležícího na severní straně Příčné hory. Jeden z nejmohutnějších
středověkých hradů Slezska sloužil hlavně jako pohraniční hrad, jako strážce zlatých dolů
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a důležité obchodní spojnice z Moravy do Slezska. Zlato a osídlování preseky vratislavský¬
mi biskupy z jedné strany a moravskými knížaty z druhé, vytvořilo z tohoto kraje zemskou
hranici a místo častých sporů mezi těmito útvary.

Edelštejn - pokus o hmotovou rekonstrukci k r. 1467

Přesnou dobu, kdy byl hrad postaven, neznáme. Dřívější dějepisci se domnívali, že
Edelštejn byl postaven biskupy na ochranu vznikajících osad a především zlatých dolů
(odtud také jeho jméno „Ušlechtilý kámen“). Dobu jeho vzniku kladou do první poloviny
13. století. Jiní jsou přesvědčeni, že hrad byl postaven českým králem Přemyslem Otaka¬
rem II. ( 1253 - 1278), známým zakladatelem měst a hradů. Jistá je však souvislost mezi
osídlováním kraje, Edelštejnem a nalezištěm zlata.
Hradní jádro, dnes zcela zarostlé vysokými stromy, mělo podobu nepravidelného li¬
choběžníku, dlouhého 120 m a širokého 65 m. Hradní areál byl rozdělen nehlubokým
příkopem na dvě nestejné části. V západní části hradu se nacházelo hlavní opevnění včet¬
ně válcové věže o průměru 7 m, zasazené do silné zdi. V její blízkosti byly ještě v polovině
19. stol. stopy po studni. Hradby byly zesíleny baštou, umístěnou v rohu lichoběžníku.
K hradební zdi přiléhaly obytné budovy, jejichž rozlohu dnes již nelze blíže určit, protože
se zcela sesuly. V druhé, slaběji opevněné části hradního areálu stály asi méně důležité
hospodářské budovy, dnes rovněž zcela srovnané se zemí. Vstup do hradu byl pravděpo¬
dobně v západní, hlavní části objektu. Hrad byl mnohem rozsáhlejší a pevnější než neda¬
leký Leuchtenštejn. Kastelology je často srovnáván s Fulštejnem u Osoblahy a kvůli své
pohraniční poloze považován za polyfunkční, neboť měl také sloužit k ochraně zemské
hranice mezi Opavskem a Nyskem, která v tehdejší dobách byla také hranici státní mezi
Moravou a Polskem. Mimo to se naskýtá oprávněná domněnka, že měl za úkol střežit také
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onu zmíněnou významnou obchodní cestu z Olomouce do Vratislavi zvanou Královská
(Konigstrasse), která vedla pod Edelštejnem.
Edelštejn byl obsazen bratry Otou a Oldřichem z Linavy dříve, než se zmiňuje jaká¬
koliv listina. Kdy a jak se dostali k držení hradu, přesně nevíme. Pravděpodobně využi¬
li zmatků mezi opavskými knížaty, obsadili hrad a s posádkou o síle asi padesáti mužů
vládli podivným způsobem. Podnikali loupeživé výpravy do nyské a otmuchovské roviny. Po smrti krále Otakara II. na
Půdorys Edelštejnu podle
Moravském
poli roku 1278 nastalo
iv české zemi bezvládí a posádka
H Weinelta \
Zd Gardáňského
hradu se o to více živila loupežemi
nejen ve svém okolí, ale především
v daleko bohatší oblasti vratislav¬
ského biskupství. Proto Mikuláš I.
(1281-1296) z Opavy, nemanželský
syn Otakara II., nutil Otu z Linavy
k vydání hradu. K němu se připojil
i vévoda Jindřich IV. z Vratislavi,
bratranec Mikuláše I., který loupeživou posádku z hradu Edelštejnu
vyhnal silou v dubnu 1285. Mikuláš
1 - hlavní budova, 2 - vedlejší budova, 3 - hradby, 4 - bašta,
I. pak dal hrad do zástavy biskupovi
5, 6 - hradní vály
jako náhradu za škody, které byly na
biskupském majetku způsobeny posádkou hradu. Právě ve zmíněné listině z 6. září 1281
se píše. „...de Castro lapideo, quod Edilsteyn dicitur ... cum suburbio, quod Zukmantil...“.
„...hrad, který se nazývá Edelštejn ...s podhradím, které Cukmantl..."
O toto pohraniční území vzplanul boj mezi vratislavským knížetem Jindřichem IV.
a vratislavským biskupem Tomášem II. Dne 4. 8. 1284 biskup Tomáš požádal o pomoc
proti Jindřichovi IV. českého krále Václava II. a připomenul, že hrad Edelštejn leží na
českém území. „ ...ut ei castrum Edilsteyn, in quo nichili iuris habet, cum pertineat regno
vestro...“ Válka, která vznikla kvůli tomu, že se biskup nechtěl vzdát kolonizovaných úze¬
mí na Zlatohorsku, obzvláště hradu Edelštejnu, trvala od roku 1284 do roku 1288 a nyské
knížectví bylo zcela zpustošeno. Biskup se ukryl na svém hradě v Otmuchově. 18. dubna
1285 bylo biskupovo sídlo v Otmuchově Jindřichem obsazeno a biskup uprchl ke svému
známému knížeti do Opole. Jindřich IV. pak zaútočil na hrad Edelštejn a po týdnu obléhá¬
ní jej 27. dubna 1285 dobyl. V roce 1288 došlo k usmíření knížete Jindřicha IV. a biskupa
Tomáše II. Jindřich IV. zemřel roku 1290 usmířen s církví a Edelštejn byl vrácen Mikulá¬
ši I. Opavskému a opavskému knížectví. 8.7.1339 musel další opavský kníže Mikuláš II.
Edelštejn, zřejmě nedobrovolné, odstoupit českému králi Janu Lucemburskému (1310 1346) společně se zlatými doly. „...oppidum Zuckenmantel cum Hermanstat oppido et Arnoltstorff villa cum castro Edelstein necnom aliis pertinenciis et aurifodinis..." V odstupné
smlouvě se píše o trestu za neposlušnost. Ale již 21. 8. 1361 jej císař Karel IV. (1346 - 78)
vrátil Mikuláši II. Opavskému s tím, že chtěl odstranit dřívější otcovu křivdu, „...quod
predicta videlicit opidum Czukmantel et castrum Edelstein cum omnibus eorum pertineniis
de korpore tui ducatus Opavie dudum furunt...“ Roku 1365 Mikuláš II. zemřel a Opavsko
bylo rozděleno mezi jeho 4 syny. 21.4. 1377 Edelštejn losováním připadl knížeti Mikuláši
III. Opavsko - Hlubčickému, ale o výtěžek z dolů se měli dělit všichni čtyři bratři. Pro fi¬
nanční potíže, které bratrům nastaly, byl hrad dán do zástavy knížatům z Olešnice. Roku
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1394 Mikuláš III. zemřel a jeho bratr Přemek I. Opavský hrad ze zástavy yyňal. V r. 1409
je na hradě uváděn jako purkrabí Jindřich Glaubis.
Za tažení husitů sice padly v březnu 1428 Glucholazy, ale Edelštejn neoblehli. Brzy poté
se na hradě sešli přední vůdcové protihusitského odporu - vratislavský biskup Konrád,
Ruprecht Lehnický a opavský kníže Přemek k poradě o válečné situaci. Po Přemkové
smrti roku 1434 byla opavská země, jako již v roce 1377, rozdělena mezi jeho 4 syny. Mi¬
kuláš IV. obdržel Edelštejn, ale po třech letech zemřel a hrad převzal jeho bratr Václav II.
Opavský. Roku 1440 byl Edelštejn Václavem dán do zástavy za 800 kop grošů Bolkovi V.,
knížeti opolsko - hlohovskému z rodu Piastů. Hrad však v tu dobu vyhořel i se všemi do¬
kumenty města Zlatých Hor. Příčina požáru není známa. Kníže Bolko nechal hrad ihned
roku 1455 opravit. Když později Václavův syn Jan Opavský chtěl hrad vykoupit ze zástavy,
Bolko požadoval i náklady za znovu postavení shořelého Edelštejnu, ale to zase Jan ne¬
chtěl zaplatit. Hrad tedy zůstal v rukou Bolka. Jenže po nečekané Bolkově smrti jeho bratr
a dědic Mikuláš Opolský měl větší starosti než o zděděné město. Roku 1460 nastoupil
v Čechách husitský král Jiří z Poděbrad, který si na hrad dělal nárok jako na odumřelé
léno. Králova snaha o sjednocení českého státu a jeho správy vyvolala tvrdý zásah i ve
Slezsku, a tak nastala poslední fáze boje o majetnictví Zlatých Hor a Edelštejnu. Nakonec
se dohodli tak, že Jiří z Poděbrad přikoupil od Mikuláše Opolského mimo Zlatohorska
i část Opavska za 28 tisíc zlatých. V r. 15. 8. 1460 vznikla mezi nimi dohoda o předá¬
ní některých měst (včetně Zlatých Hor) v opavském knížectví českému králi. K předání
Zlatých Hor a Edelštejnu došlo o pět let později. Protáhlo se nesouhlasem slezské šlechty
a obzvláště nesouhlasem vratislavského biskupa Jošta z Rožmberka (Jodok, 1456 - 1467),
který pocházel z českého rodu, ale byl zapřisáhlým nepřítelem všech vyznavačů přijímání
pod obojí. Husité obsadili v r. 1466 hrad. Moravský šlechtic utrakvista Jan ze Žerotína vy¬
užil nesvárů českého krále s panskou jednotou a stal se skutečným pánem na Edelštejnu.
„... Eo tempore ille Zertinsky hereticus in Edestein residens...“ Tím se Edelštejn stal baštou
husitství na okraji katolického Slezska. Jeho hradní posádka konala loupeživé nájezdy do
vratislavského biskupství. Boje o hrad však neustaly. Dne 16. července 1467 dosáhly vr¬
cholu. Biskup Jošt využil toho, že Jan ze Žerotína byl v Praze, aby se ospravedlnil králi
z nařčení ze spojenectví s katolickými pány, a zaútočil na hrad, který padl zradou a po
několika dnech jej rozbořil. V nyské pozemkové knize je zapsáno: „1467 třetí den po Mar¬
garetě biskup Jošt ke vší spokojenosti hrad Edelštejn skrze sílu obsadil a jej v několika dnech
kvůli velkým výdajům, kterými byl udržován a držen, od základu zbořil, kostel ve Zlatých
Horách zpevněn a obsazen se vším příslušenstvími Stejně informuje vratislavský biskup,
že obsadil hrad Edelštejn (Paskenštejn). „... episkopus Wratislaviensis obtinuit castrum
Edilstein alias Paskenstein expugnatum, quod interceptit locavit et possedit..." Pravým dů¬
vodem zboření hradu bylo, aby nezůstal nadále ohniskem boje proti katolickému Slezsku.
Ve stejném roce biskup Jošt zemřel.
Dnes by člověka jdoucího kolem ruin ani nenapadlo, že zde mohl stát tak ohromný
hrad.
Archeologické nálezy
Výzkum středověkých opevněných sídel na Jesenicku má dlouholeté tradice. Jeho po¬
čátky lze spatřovat v badatelských pracích řady regionálních vlastivědných pracovníků již
na konci minulého století.
Zříceninu Edelštejnu ve své zprávě pro biskupa poprvé podrobně popsal v r. 1687 bis¬
kupský horní hejtman Hantke z Dolního Údolí, který mohl ještě rozpoznat vály a příkopy.
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Svými rozměry patřil k nejmohutnějším slezským hradům, zvláště po jeho obnově
knížetem Bolkem v letech 1445 nebo 1446. V současnosti z něj zbývá několik fragmentů
zdivá a věží, které dávají tušit polohu budov a hradeb.
Ještě v polovině 19. stol. našel Anton Peter zbytky železné brány z Edelštejnu na západ¬
ní straně kopce a hradní studnu.

;
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Archeologické nálezy z Edelštejnu:
1,2 - zlomky džbánů,
3 - kovová ostruha,
4,6 - hornická želízka,
5,7,8,13 - železné hroty šípů z kuše
10 - příborový nůž
12 - hřebík

13

Zlatohorská turistická sekce po domluvě s vratislavským biskupem provedla odlesnění
ruin hradu v roce 1904 a vybudovala k němu přístupovou pěšinu. Mimo to v r. 1908 také
částečně restaurovala jihovýchodní baštu, čímž se ruiny Edelštejnu staly dalším turistic¬
kým místem i pro lázeňské hosty.
Pokusy opravit Edelštejn, podniknuté na počátku 20. století, selhaly pro nedostatek
peněz.
Výsledky stavu bádání o jesenických fortifikacích shrnul r. 1936 Herbert Weinelt ve
své publikaci o vývoji a typologii opevněných sídel (Probléme schlesischer Burgenkunde,
gezeigt an den Burgen des Freiwaldauer Bezirkes). Vyhotovil plán hradu s popisem a roz¬
dělil ho na hlavní a vedlejší - zadní část, ještě tehdy byly vidět nepatrné zbytky zdi. Z jed¬
né věže existoval ještě velký suťový kužel. Také na východní zdi byla věž. Na jihovýchodní
straně se nalézala mohutná bašta.
Krátce před 2. světovou válkou Wielfried Titze uskutečnil výzkum hradu Leuchtenštejna (1936-1940) a Kobrštejna (1939-1940). Početná kolekce keramiky a železných předmě¬
tů z těchto hradů se nachází ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě.
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Další archeologické nálezy byly získány v prostoru zadního hradního já,dra v roce 1934
a předány H. Weineltovi, kde však dneska jsou, nevíme. V roce 1944 učitel Schubert s ně¬
kolika nadšenci našel pod kořeny mohutného vyvráceného buku mnoho hřebíků, šípo¬
vých hrotů a kladiv.
V prvních letech po 2. světové válce došlo k útlumu zájmu o problematiku středově¬
kých fortifikací. Teprve v sedmdesátých letech se obnovil zájem a v 80. letech navázalo
jesenické muzeum spolupráci s katedrou užité geofyziky PřF-UK v Praze a v následujících
letech byla provedena různá měření, která se však zlatohorských hradů netýkala.
Ještě v roce 1982 nalezl B. Frobel v severovýchodním nároží jádra, na místě ilegálního
výkopu, jak tvrdí, zvířecí zuby a keramiku údajně z 13. století, kterou odvezl do Německa
(!) a jež je nyní uložena v pamětní místnosti v Bietigheimu.
Nové zhodnocení stavebního vývoje a revidování výsledků předválečných zjištění
H. Weinelta pro hrady Edelštejn, Leuchtenštejn, Kobrštejn a Quinburg provedli v 80. le¬
tech P. Kouřil a M. Plaček. V roce 2000 P. Kouřil, D. Prix a M. Wihoda napsali knihu
Hrady českého Slezska, ve které podrobně popisují i Edelštejn.
Vlastní hrad je delší osou orientovaný ve směru sever-jih a včetně systémů impozant¬
ních valů a hlubokých příkopů má maximální rozměry 190/200 x 123 m; stavby vnitřních
zdí a budov jsou v rozloze 120 x 65 m. Hrad byl rozdělen na dolní hrad, čili předhradí,
které je nepravidelného obdélného tvaru, a horní hrad, který byl od dolního rozdělen pev¬
nou vysokou zdí s 3,4 m širokou bránou. V blízkosti brány byla údajně v minulém století
ještě patrná studna.
Vlastní archeologie hradů se opírá o slušnou kolekci keramických artefaktů, doplněnou
nemnohými železnými předměty. Jde o nálezy, které byly získány dvěma malými sonda¬
mi v roce 1996 v místech, která byla poškozena svévolnými výkopci, zjevně v souvislosti
s hledáním metalických předmětů pomocí detektoru kovů. První sonda u východní obvo¬
dové hradby poskytla 151 ks keramických zlomků a druhá v severovýchodním nároží 471
zlomků. Celek byl doplněn nálezy z povrchových sběrů, učiněných příznivci zlatohorského muzea, kam byl veškerý materiál předán. V sumě tedy můžeme pracovat s téměř 700
keramickými zlomky patřícími v naprosté většině kuchyňské keramice; jsou tu zastoupeny
hrnce a hrnky, mísy a misky, džbány, poháry, poklice i cedník. Jen výjimečně byl nalezeny
kahánky anebo fragmenty kachli. V téměř stovce okrajových fragmentů převládají ty, jež
jsou formovány do tvaru okruží s okraji vně vydutými, zesílenými a zaoblenými. Hodně
je okrajů patřících džbánům. Hmota je většinou středně hrubá až jemnější ostřená, barva
vypálení ponejvíce šedá se svými odstíny, i světle béžová. Celý soubor můžeme datovat
do 14. a 15. století, ale část nálezů i do závěru 13. století.
Železných předmětů není mnoho. Nejčastěji se objevují hřeby a hřebíky různých typů
a také militária, zastoupená však toliko masivnějšími hroty střel kuše s tulejkou. Našel
se i klíč do válečkového zámku, poškozený příborový nůž opatřený zdobenou kostěnou
střenkou a také část ostruhy. Za pozornost stojí také hornická želízka a hrubě tesaná ka¬
menná koule o průměru 15-20 cm.
Nejstarší publikovaný terénní náčrt byl pořízený H. Weineltem v r. 1934. Tento náčr¬
tek nebyl nejpřesnější. V roce 1960 uveřejnil své vlastní zaměření lokality Z. Gardavský.
Je také sice schématický, ale nepostrádá téměř žádný z primárních atributů fortifikace,
včetně měřítka a správné orientace. O třicet let později byl vyhotoven a zveřejněn nový
plánek, který poměrně věrně zachytil většinou rozpoznatelných pozůstatků kamenné
architektury i celkovou terénní konfiguraci. Pořídili jej P. Kouřil a M. Plaček, kteří také
vytvořili zobrazení hmotové rekonstrukce.
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5/3 Leuchtenštejn
Historie hradu, archeologické nálezy
Na severním úbočí Biskupské kupy, od Zlatých Hor na levé straně horizontu kopce, ve
výšce 660 m n. m. se nacházejí zříceniny drobného strážního hrádku. Písemných doku¬
mentů je poskrovnu, takže v datování vzniku jsme
0
10 20 m
odkázáni na archeologické nálezy. Byl postaven
pravděpodobně v druhé polovině 13. století. Pod
ním ležela vesnice, která patřila do glucholazského újezdu s názvem Lichtenberg či Leuchtenberg
(uváděná jako pustá již r. 1420). „...Leuchtenbergk
villa in montibus deserta...,. Ležela 2 až 3 km od
Zlatých Hor pod Biskupskou kupou. Nad ní se ty¬
čil hrad Leuchtenštejn, který s největší pravděpo¬
dobností
byl zbudován vratislavským biskupem
Půdorys hradu podle H. Weinelta
Lorencem někdy v pol. 13. stol. Ve zlatohorském
urbáři z r. 1687 se připomíná jako wtistes Sloss nebo jako Altes Sloss a je s podivem, že
jeho skutečná funkce se v dějinách Zlatých Hor nijak nekonstatuje, třebaže ležel o dobrý
kilometr blíže města než větší a významnější Edelštejn.
Již svou polohou, která umožňuje široký rozhled do polské nížiny, na Heřmanovice,
k Dolnímu Údolí, a svým jménem (zářící, svítící kámen) naznačuje, že sloužil jako signa¬
lizace před blížícím se nebezpečím, k ochraně zemské hranice, obchodní stezky a zlatých
dolů. V současnosti je patrný hradební příkop a zbytky kuželovité věže, na jejímž dně je
patrná ústupová chodba. Cesta ke hradu je obtížná. Můžeme jet přes Rožmitál po hrbo¬
laté cestě k bývalé kapličce sv. Antoníčka nebo po státní silnici na Petrovice. Zlatohorský

Leuchtenštejn - pokus o hmotovou rekonstrukci ve 13. století
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rodák a historik dr. Herbert Weinelt popsal a zakreslil r. 1936 oválný hradební pahorek
s průměry 50 a 35 m. Pro svou nepříznivou svažitou polohu je valový příkop blíže k Bis¬
kupské kupě, vykopaný v devonské břidlici a dosahuje až 35 m šířky. Devonská břidlice
byla také stavebním materiálem hradu. Sutinový kužel široký 9 m z bývalé věže se nachází
na jižní straně. Uvnitř je šachta s více než 2 m v průměru a kolem čtyř metrů hloubky,
vystavěná s pečlivostí kamenického mistra. Na dně šachty je patrná ústupová chodba, kte¬
rou Weinelt sledoval do vzdálenosti 6 m.

Leuchtenštejn - archeologické nálezy:
1,2 - keramické nálezy, 3,4 - špice a hřeb, 5 - háček k zámku, 6 - hák na maso, 7 - zlomek srpu

Samotný hrad nebyl velký. Měl vejčitou podobu o délce 50 m a šířce 35 m.
Z Leuchtenštejnu pochází poměrně bohatá kolekce archeologických nálezů. Při ar¬
cheologickém průzkumu dr. Weinelta byly nalezeny keramické úlomky, které sám dato¬
val do 1. pol. 13. stol., méně z 14. stol. Novější výzkumy jeho nálezy zařazují do konce
13. století a do 14. a 15. století. Z téhož století byl nalezen svorník (čep) ze samostřílu.
Velmi málo úlomků mohlo být datováno do 15. stol. Jeho nálezy z r. 1934 jsou uloženy
v muzeu v Bruntále. Zaměstnanec Zemského slezského muzea v Opavě Wilfried Titze
nalezl zde v letech 1936 -1940 více střepů, šípů, kovových svornic, kousků brnění a jejích
části, u kterých datování provedl vedoucí jesenického muzea Z. Brachtl v r. 1989. Ten pak
určil původ těchto nálezů z druhé poloviny 13. stol. Nálezy W. Titzeho doplněné sběry
H. Freisinga (na tisíc kusů) jsou keramické zlomky nádob a více než sto kusů železných
předmětů, hřebů, hřebíků a železné plátky destičkové výzbroje. Nemálo nálezů z Titzeho
výzkumu bylo s největší pravděpodobnosti ztraceno v závěru válečných událostí.
Ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka je z Leuchtenštejna železná sekera, zlomek
podkovy a torzo ostruhy, vše z 14. - 15. století.
První schematický plánek pořídil H. Weinelt v r. 1935. Celkový tvar opevnění, vyjma
centrálního plato, však nevystihl. Z jeho zaměření vyšel i W. Titze, který plán obohatil
zvýrazněním valového systému, zachycením části zdivá a zejména vyznačením místa, kde
prováděl archeologický výzkum.
Zaměření hradu došlo v 80. letech. Hrad tak dostal odpovídající rozměry, zvláště po¬
kud jde o průběh válu a příkopu. Val byl mohutnější na přístupové východní straně, stejně
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jako na straně severní, a včetně něj velikost hradu byla maximálně 45 -50 m. Zdivo hradu
bylo až 1,50 m silné, kladené na dobrou vápennou maltu. Na nejvyšším a zároveň nejex¬
ponovanějším místě areálu, na plošině oválného tvaru o rozměrech 27 x 18 m, stála válco¬
vá věž zasekaná do skalnatého podloží, z níž je dodnes vidět její vnitřní šachta o hloubce
2,9 až 3,0 m.
Existuje ještě obraz neznámého autora (je uložený ve sbírkách muzea v maďarském
Veszprému), který zachycuje bitvu u Zlatých Hor v roce 1799 v rámci rakousko-pruské
tzv. bramborové války. Je v něm nakreslena dominantní Biskupská kupa a pod ní rozsáhlá
holina respektující polohu hradu. Sám hrad však zobrazen není.
Novější a podrobnější průzkum provedli P. Kouřil a M. Plaček. Své nálezy publikovali
v knize Hrady českého Slezska.

5/4 Kobrštejn
Historie hradu, archeologické nálezy, báje o hradu
Podíváme-li se ze starého Rejvízu na jih, uvidíme kopec Zámeckého vrchu (934 m n. m.).
Na jeho západní straně ční přírodní skalnaté útvary, které z dálky vypadají jako hrad. Na
severovýchodní straně kopce se zvedá nad lesy věž postavená lidskýma rukama, která
měla průměr kolem deseti metrů a výšku dvanácti metrů. Dnešní torzo věže je jediným po¬
zůstatkem stavby vlastního hradu, kolem něhož byly obranné příkopy zčásti vytesané do skály.
Kobrštejn nikdy nebyl rozsáhlým hradem. Byl postaven v polovině 13. století. Jeho půdorys je
uváděn 85 x 110 m.
Hrad je v dominantní poloze s vynikajícím
rozhledem do všech světových stran, zvláště pak
k východu s možností kontrolovat starou cestu
podél Černé Opavy, která vedla z Vídně přes
Olomouc, Bruntál, Vrbno do Zlatých Hor a Nysy,
kudy se vozila nejen sůl, ale i zlato z hornoúdolských dolů.
Hrad byl zničen za česko - uherských válek
Matyášem Korvínem (v r. 1479 byl korunován
v Olomouci na českého krále, když získal Mo¬
ravu, Slezsko a Lužici), aby se tam neshromaž¬
ďovali bývalí husitští bojovníci.
Po zničení hradu a jeho následném opuštění
se Kobrštejn stal počátkem 16. stol. sídlem tzv.
loupežných rytířů neboli lapků, kteří řádili
v širokém okolí do poloviny 17.stol.
Půdorys Kobrštejnu podle měření z r. 1984
Nejznámějším loupežníkem na Kobrštejně
byl jakýsi Waldemar, který zde loupil na přelomu 16. al7. století. Terorizoval široké okolí,
přepadal obchodníky na cestách a se svou bandou napadal i vzdálenější kraje. Nebál se
chodit loupit až ke Krnovu a k Bruntálu. Dokonce byl tak drzý, že unesl dceru posledního
rytíře z Vrbna a odvedl ji na Kobrštejn. Ta dívka se prý dlouho trápila tím, že denně viděla
násilnosti a smrt mnoha nevinných lidí, které loupežníci házeli z kobrštejnské skály do pro¬
pasti, neboje v lepším případě zavírali do podzemní kobky, kde pomalu umírali hladem.
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Slezský básník Viktor Heeger, který býval na Rejvízu v třicátých letech .častým hostem,
o tomto zápase napsal sbírku básní s názvem Kobrštejn.
Nejpočetnějšími archeologickými nálezy z Kobrštejna jsou zlomky keramiky, kde
převládá nálepková technika a oxidační barva výpalu. Relativně velký je soubor bělavé

keramiky s částečně červeným dekorem. Složení hliněného těsta nevybočuje z běžného
normálu. Kromě keramiky byla získána rovněž struska, sklo, kosti, bronzový plech, hrací
kostka. Tyto nálezy jsou ze 14. a 15. stol. Celá keramická kolekce, kterou daroval H. Weinelt, je uložena v muzeu v Bruntále. V roce 1940-1942 vykonával archeologické práce
i W. Titze a své nálezy odevzdal do Slezského zemského muzea v Opavě. Dva železné

Kobrštejn - archeologické nálezy:
0
1,2,3 - keramické nálezy, 3,4,5,7 - kovové ostruhy, 8,9,10 - kovové špice, 11,12,13 - skoby a hřebíky,
14,15,16 - sekyra
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předměty jsou uloženy v jesenickém muzeu. Ze dalších železných předmětů se nalezly
hřeby, hřebíky, včetně tzv. šindeláků a části ostruh s kolečkem.
Nový zájem o slezskou hradní architekturu v 80. letech 20. stol. byl vyjádřen novým
zaměřením Kobrštejnu P. Kouřilem a M. Plačkem. Vzniklý půdorys je podán v odpovída¬
jících prostorových dimenzích, nepostrádá val, naznačení spádu terénu, zachycuje někte¬
ré skalní výchozí a další zjištěné pozůstatky zdivá. Poslední zaměření hradu bylo v letech
1996 a 1997.
Dnes je na Kobrštejnu vidět jen polorozpadlou věž. Jen dobře informovanému člověku
se objevují malé rovné plošinky kolem skály, kde kdysi stávaly chýše loupežníků. Protože
kloudná cesta ke Kobrštejnu nevede ani dnes, nechce se věřit zápisům archeologů, z nichž
někteří tvrdí, že kolem věže bývaly i obranné vály a příkopy. Dokonce v jednom starším
jesenickém průvodci je tvrzeno, že se jednalo o vodní příkop, což by bylo zcela absurdní
ve svahu, v jakém Kobrštejn stojí a kde jediná studánka je od hradu vzdálena dvě stě me¬
trů.

Báje o hradu
Kuželky na Kobrštějně
Za pradávných časů, kdy místo obce Rejvíz byly jen louky a pustý les, ve kterém náhodný
poutník mohl potkat leda různé skřítky, rusalky, hejkaly a na mechových polštářích kolem
jezírka vidét tančit vodní víly, kdy tmavé lesy plné divoké zvěře nenavštívila lidská noha,
aby zlomyslně kopala do velikanánských, nikým nesbíraných hřibů, nebo aby svým dupotem
rušila vážky nad močálem, byl tady hluboký posvátný klid. Zdejší krutou zimu s hlubokou
vrstvou sněhu každé předjaří odvánou silné vichřice, a jaro zase přírodu rozkvete do nové
nebývalé krásy. Když léto dodá přírodě sílu k přežití zimy, přichází nejkrásnější část roku,
podzim, čas našeho příběhu.
Tehdy ještě na Zámeckém vrchu nestál hrad Kobrštejn. Jen borovice, buky a ztepilé smr¬
ky bylo možno vidět kolem celého kopce a trochu níže také louky a prosluněné paseky, ale
všechna ta krása nebyla nikomu k užitku. Jen sem tam, když bylo hezké počasí, vyháněli pastevci
z Horního Údolí svůj dobytek k bohatým rejvízským loukám nebo i do lesa.
Jednou časně zrána vyhnali dva mladí pastevci z Horního Údolí krávy na pastvu. Pomalu,
pomaloučku je popásali, až se dostali pod vrchol Zámeckého vrchu právě do míst, kde k nebi
ční dvě vysoké skály. Pod jednou z nich si rozdělali ohýnek, aby si ohřáli svačinu a kravičkám
dovolili, aby se neuvázané popásaly v lese. V mechu pod borovicemi a smrky rostla jelení
tráva, kterou dobytek s libostí okusoval, aniž by se od toho místa vzdaloval.
Byl krásný podzimní den. Barevné listí buků se jen tetelilo posledním zbytkem tepla babí¬
ho léta a pastevci si na chvíli lehli na prosluněnou paseku. V tichu lesa se jen občas ozývaly
zvonky krav, aby svým klink...klink...klink, upozorňovaly pastevce, že je všechno v pořádku
a že nemusí mít o svěřený dobytek starost. Podzimní pohoda je ukolébala k dřímotě.
Najednou se však v jejich blízkosti ozvalo: krrrrr ťuk ťuk ťuk bác, a pak hihihi a hohoho.
Podivné zvuky oba mládence překvapily, ale ještě lenošně polehávali. Když však ve chvilce
znovu uslyšeli stejné zvuky a smích k tomu, zvedli se a šli se podívat k místu odkud hlasy
zněly.
Co spatřili, vzalo jim dech. Přímo pod nejvyšší skálou, kde se vzala tu se vzala, objevila se
krásná horská loučka. Na té louce stála zlatá kuželková dráha a dva skřítkové hráli se zlatý¬
mi kuželkami svou oblíbenou hru. Jeden postavil kuželky, druhý vzal zlatou kouli a silně s ní
hodil po zlaté kuželkové dráze k stojícím kuželkám. A jak koule letěla po dráze, tak: Krrrrr
ťuk ťuk ťuk a bác a zlaté kuželky se rozletěly na všechny strany, až se pastevcům zablesklo
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před očima, jak se zlato v poledním slunci zatřpytilo. Jen skřítci se smáli, jeden hihihi, druhý
hohoho. Chvíli se chlapci strnule dívali a nebyli schopni slova.
V tom se jeden skřítek k nim otočil a vyzval je ke hře:
„Hej, kluci, nechtěli byste si s námi zahrát? My tady hrajeme celé roky sami mezi sebou
a nevíme, co je porážka nebo vítězství, protože jsme oba stejně dobří."
Chlapci už dávno zapomněli, že mají na starost krávy, ale překvapením nemohli říct ani
ano, ani ne. Jako by měli zašitá ústa. Z toho lesku zlata snad i oněměli.
„Jen se nás nebojte a pojďte hrát. Kdo bude prohrávat, musí stavět kuželky," povzbudili je
skřítci.
S radostí se chlapci zapojili do hry a lesem každou chvíli zněl jasný smích dětí a skřítků.
Jednou prohrávali skřítkové, třikrát pastevci.
Hráli a hráli. Příjemný lesk zlata jim hřál ruce, ale brzy ve hře zapomněli, že zlato zna¬
mená bohatství a moc. V zajetí hry jim bylo jedno, jestli je koule z diamantu, nebo ze dřeva.
Pro ně, jako pro všechny děti světa, byla hra důležitější. Mohli se smát, vyhrávat nebo pro¬
hrávat. Hlavně, že mohli aspoň na chviličku zapomenout na pozemské starosti.
Ani se chlapci nenadáli a čas jim uběhl jak voda v Podzámeckém potoce. Večer se blížil
a velké červené sluníčko začínalo zapadat za nejvyšší zdejší horou, za Orlíkem.
Skřítkové se kamarádsky rozloučili a náhle zmizeli i se zlatou kuželkovou dráhou. Ani
nejmenší známka neprozrazovala, že ještě před malou chvílí pod skálou byla loučka, kde
hráli kuželky. I louka zmizela. Proměnila se v malou paseku, kde roste maliní a ostřice.
Teprve za drahnou chvíli si pastevci vzpomněli na krávy. Museli je přece dohnat zpátky
k hospodáři do vesnice. Kolem dokola však ani zvoneček nezacinkal. Pilně tedy začali pro¬
hledávat Zámecký vrch, ale kde krávám byl konec. Po dlouhém a marném hledání se kolem
půlnoci vydali domů. Báli se. Moc se báli přijít před hospodáře bez kraviček. Jeho tvrdá ruka
jim jistě nechá na zadečku nějaké to modré znamení, ale nedalo se nic dělat. Co si nadrobili,
to si museli odpykat.

Ruiny hradu Kobrštejnu
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Konečně se schlíple přišourali do Horního Údolí. Všichni obyvatelé ještě byli vzhůru.
Chystali se je právě hledat. Shlukli se tedy kolem chlapců a otázky i nadávky jen pršely.
Ani trochu kluci nemeškali a všem vyprávěli, co na Zámeckém vrchu prožili.S udivenýma
dětskýma očima vyprávěli až koktali: o skřítcích i o zlaté dráze, jen o kravách nemohli pově¬
dět, kde právě jsou.
Pro hornoúdolské obyvatele však teď bylo důležitější zlato, než jakési krávy, natož trest pro
nezodpovědné kluky. Podle přísloví, kdo nevěří, ať tam běží, se všichni vydali přesvědčit se
o jejich vyprávění. Mezi tím, než se chlapci vyspali, hornoúdolští do rána hledali na Zámec¬
kém vrchu zlatou kuželkovou dráhu se skřítky. Kdepak ale jim byl konec. Hlavně však, že
našli, ke spokojenosti hospodáře, zatoulané krávy, které k ránu přihnali do vesnice.
O Kobrštejnu je několik starých bájí a pověstí: O založení obce Mnichova (Einsiedel),
Kuželky na Kobrštejně, O pastevcích krav z Horního Údolí... Prý tam dodnes straší bez¬
hlavý rytíř a bezpochyby je tam, jako v každém pořádném hradě, bílá paní. Jmenuje se
Helena.

5/5 Paleontologické nálezy na Zlatohorsku v drakovských kvarcitech
Systematický výzkum devonských fosilií v tzv. drakovských kvarcitech (křemencích)
začal v druhé polovině 19. století (Fr. Romer, J. N. Woldřich - 1863, Tietze, Rzehak
a další).V třicátých letech minulého století uveřejnil v časopise Mitteilungen des Naturwissenschaítlichen Vereines in Troppau C.S.R. dvě obsáhlé práce prof. J. Wilschowitz.
Popsal a pečlivě vyobrazil zkamenělé zbytky několika desítek druhů spodnodevonských
živočichů, které byly nalezeny v horách mezi Rejvízem a Vrbnem p. P. Mezi popisovanými
fosiliemi jsou deskatí koráli, stromatopory, červi, lilijice, jablovci, velmi početná skupina
ramenonožců, asi dvě desítky mlžů, plži, tentakulit, trilobit: a části pancířů primitivních
rybovitých obratlovců. Nálezy zkamenělin však nejsou tak časté, jak by se mohlo zdát
z výčtu nálezů. Navíc jsou často velmi deformované a špatně dochované. Když k tomu
připočteme velikou variabilitu uvnitř jednotlivých druhů, je zřejmé, že zařazení nálezu
k určitému druhu je velmi obtížné a docházelo i k omylům.
K tomu, abychom pochopili původ a další osudy zkamenělin, je nutné zmínit se ales¬
poň několika větami o geologických poměrech, které s tím souvisí.
Ve spodním devonu (před asi 400 miliony let) leželo naše území na jižní polokouli
blízko rovníku v mělkém moři mezi prakontinentem Gondwanou a Laurussií (Severoatlantským kontinentem). Odumřelí živočichové tohoto tropického moře byli překrýváni
křemičitými nánosy z pevniny (drakovské kvarcity), které byly později ve střídavém sledu
překryty produkty sopečné činnosti, jíly a vápenitými kaly. Drakovské kvarcity dosahují
mocnosti až přes 200 metrů a celková mocnost devonských usazenin je přes 1000 metrů.
Před asi 350 miliony let došlo ke kolizi mezi Gondwanou a Laurussií, jejímž důsledkem
bylo mj. i vyvrásnění území dnešních Jeseníků. Nánosy i s podložím byly vyzdviženy,
zvrásněny a horniny v nich vlivem velkých teplot a tlaků přeměněny (metamorfovány).
Toto zřejmě vysoké pohoří bylo v následujících geologických epochách poměrně rychle
snižováno a zarovnáváno erozivní činností. K rozčlenění původně zarovnaného povrchu
došlo až počátkem třetihor, před asi 65 miliony let, v důsledku tektonických pohybů bě¬
hem alpínského vrásnění. Tolik tedy velmi stručná historie dějů, které měly rozhodující
vliv na dnešní vzhled Jeseníků.
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Spodní polohy drakovských kvarcitů jsou na zbytky mělkovodní fauny-poměrně bo¬
hatší než polohy svrchní. Jsou zde typická mělkovodní společenstva ramenonožců (Tropidoleptus, Rhenorensselaeria, Acrospirifer, Hysterolites aj.), velcí tentakuliti (Tentaculites
grandis), mlži, koráli a vzácně i zbytky trilobitů. O zbytcích trilobita se zmiňuje J. N. Woldřich jako o druhu Homalonotus crassicauda, prof. Wilschowitz popisuje druh Homalonotus Róemeri de Koninck a v současné době je jmenován jako Digonus comes. Je to
calymenidní trilobit, který se předpokládanou délkou 28 cm řadí mezi největší moravské
trilobity. Patrně jde o zkameněliny částí (nejčastější je ocasní štítek - pygidium) jednoho
druhu. Nejčastějším nálezem jsou ramenonožci. Jsou to mořští živočichové, jejichž tělo je
chráněno dvěma nestejně velkými miskami z uhličitanu vápenatého nebo chitinu a fos¬
forečnanu vápenatého. Většinou jsou stvolem připoutáni k podkladu. Někteří prvohorní
ramenonožci stvol vyvinut neměli a leželi volně na mořském dně. Uvnitř, mezi miskami,
je nápadný vířivý orgán, který přivádí vodu s potravou k ústům. Je tvořen dvěma spi¬
rálovitými rameny, která byla v roce 1806 A. M. Dumérilem mylně pokládána za orgán
sloužící k pohybu živočicha. Odtud pojmenování ramenonožci - Brachiopoda. Vápenitá
výztuha ramen může být zachována i na fosiliích a v tom případě je důležitým znakem
pro určení druhu.
Ve svrchních polohách, které jsou vyvinuty jako bělavé metakvarcity, je jen chudá fauna
s převahou mlžů Grammysia a stopy po činnosti červů Arenikolites.
Nejznámější naleziště je na Suchém vrchu pro veřejnost nepřístupné rezervaci. Fosilie se však dají najít i na mnoha jiných místech v horách mezi Rejvízem a Vrbnem p. P.,
i v křemencích v údolí Černé Opavy.

Komentář k vyobrazení části fosilií prof. Wilschovitze z časopisu Mitteilungen des
Naturwissenschaftlichen Vereines. Názvy zobrazených druhů byly ponechány v podobě
užívané prof. Wilschowitzem.
1, 2: Pleurodictyum problematicum Goldf., jsou kolonie deskatých korálů.
3, 4: Rensselaeria sp. nova - misky ramenonožců.
5: Agelacrinus sp. Halí - fosilie ostnokožce jablovce.
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6: Tropidoleptus carinatus - miska ramenonožce. Jedna z nejčastěji nalézaných fosilií
této oblasti.
7, 8: Rensselaeria strigiceps F. Rómer - silně vyklenuté misky ramenonožce.
9, 10, 11, 12: Kochia capuliformis - miska mlže.
13: Grammysia inaequalis Beusch - misky mlže ze Suchého vrchu.
14: Hysterolithes vulvarius Schloth - fosilie ramenonožce.
15: Pterinea expansa Maur - miska mlže.

5/6 Památková zóna
Zdůvodnění památkové péče, památkově chráněné objekty, socha sv. Josefa

Zdůvodnění památkové péče
Zlaté Hory jako město byly vyhlášeny chráněnou městskou památkovou zónou
10. 9. 1992. Na základě zadání úkolu Ministerstva kultury ČR na zpracování plánu pa¬
mátkové ochrany městské části Zlatých Hor byly v roce 1999 provedeny terénní a archivní
průzkumy a ing. arch. Karel Biňovec a ing. Eva Pulkrtová zpracovali plán památkové
ochrany Zlatých Hor.
Původní silnicová dispozice bez náměstí zůstala zachována. Dodnes se ve značné míře
dochovala i gotická parcelace kolem hlavní silnice, kterou v 18. stol protékal potok. Co
se týče fortifikace města, nejsou žádné doklady. Je docela možné, že zadní část blokové
zástavby mohla být nápodobou fortifikace, kterou dokončovaly obě městské brány, ale je
to jen dohad. Je pouze dokladováno, že po zániku hradu Edelštejna byl opevněn kostel.
Zástavby mimo hlavní ulici nebyly nikdy kompaktní. Několik zničujících požárů mělo
podstatný vliv na zachování původnosti staveb. V převážné míře se dochovaly prvky em¬
píru a klasicismu. Starší stavební fáze se zachovaly u některých objektů především v pří¬
zemích a ve sklepech. Nepodstatněji se však požáry a špatná údržba projevily na střešní
krajině, která se většinou změnila z původních vysokých sedlových střech s hřebenem kolmo
k ulici na asymetrické sedlové střechy s nízkým hřebenem rovnoběžným s osou ulice nebo
dokonce pultové střechy o minimálním spádu směrem do dvora.
V řešeném území se nachází 9 objektů s číslem popisným a dále kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kostel sv. Kříže a plastika sv. Josefa, umístěná na Náměstí Svobody, které
jsou zapsány jako nemovité kulturní památky.
Kromě toho se v mnoha domech především kolem Náměstí Svobody a ulice Polské do¬
chovaly z hlediska památkové péče zajímavé stavební prvky. Jedná se o původní dispozice,
klenuté prostory, řešení schodišť, umělecko-řemeslné prvky architektury, které je třeba
zachovat v maximální míře autentičnosti.
Jedná se v podstatě o historické jádro města ohraničené křižovatkou při vjezdu na Ná¬
městí Svobody a končící u kostela Povýšení sv. Kříže na Polské ulici při výjezdu k hra¬
ničnímu přechodu. Hranici zóny pak tvoří zeď nového hřbitova na východní straně za
farním kostelem a Prudník na západní straně. Osou památkové zóny je náměstí uličního
typu, po jehož stranách se nachází řada hodnotných měšťanských domů.
Jelikož město postihla celá řada požárů (1692, 1699, 1741, 1757), byly domy často pře¬
stavovány. Většina z nich má starší renesanční nebo barokní jádro s empírovou přestav¬
bou průčelí z počátku 19. století. Je to např. dům čp. 22 s jádrem ze 3. čtvrtiny 16. století,
empírový rohový dům čp. 67 z počátku 19. stol., radnice na místě staršího objektu z přeloV-351

mu 15. a 16. století, domy čp. 84,85,87 s barokním jádrem, dům čp. 88 s go.tickým jádrem
přestavovaný v renesanci a pozdějšími empírovými úpravami. Další je původně renesanč¬
ní dům čp. 89, z 1. poloviny 19. století je empírový dům čp. 93, který dokládá jednotnou
empírovou zástavbu náměstí.
Chloubou města je barokní dům Městského muzea čp. 94 z roku 1698, který sloužil až
do roku 1902 jako pošta. Bohužel, jméno projektanta je neznámé. Pravděpodobně po¬
cházel z Holandska. Poštu postavila rodina Nentwigů. Je to krásná ukázka tzv. slezského
baroka. Původně renesanční je i dům čp. 95, s pozdější úpravou přelomu 18. a 19. stol.
Před budovou radnice stojí umělecky kvalitní žulová socha sv. Josefa s Ježíškem, (slezská
provenience), jež byla osazena 25. 10. 1731. Z církevních staveb v městské památkové zóně
je špitální barokní kostel Povýšení sv. Kříže a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který
je spjatý s dobou největšího rozkvětu středověkého města. Vzhledem k vysokým umělec¬
ko - historickým a architektonickým kvalitám je právem ceněn jako památka evidovaná
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. I přes některé
negativní zásahy prokazuje kostel nesporné kvality a to především v uchování velmi hod¬
notné kombinované gotické a barokní struktury. Na hřbitově jsou kulturními památkami
dvě hrobky kamenických podnikatelů rodin Fórsterů. Mimo městskou památkovou zónu
stojí drobná sakrální stavba (u cesty Zlaté Hory - Heřmanovice) tzv. Sensenkapelle, která
patří mezi chráněné objekty. Souvisí pravděpodobně s morem, jež postihl město v letech
1632 - 1633. V její blízkosti se pohřbívali mrtví na mor. Zchátralý barokní objekt byl roku
1930 radikálně přestavěn děkanem Vinzenzem Braunerem. Obraz Nejsvětější Trojice ve
štítě kapličky namaloval Karel Knoblich. Kaple byla znovuvysvěcena 25. 6. 1933.
K transformaci jsou navrženy objekty, které byly postaveny nebo celkově přestavěny
po roce 1960 a nerespektují charakter památkové zóny. Jsou to garáže při ulici Úzké, ob¬
jekt čp. 583 a čp. 322, ale především objekt technických služeb na parcele čp. 301a sídlo
dobrovolných hasičů v objektu čp. 740. Je třeba odstranit zelené plochy konifer a jinou ne¬
vhodnou parkovou zeleň (nevhodná dendrologická skladba výsadeb) a přizpůsobit řešení
stavu z počátku 20. stol. při použití odpovídajících taxonů.
Po roce 1945 byl narušen urbanismus města vznikem proluk, které nebyly zastavěny, nebo
byly zastavěny nevhodným způsobem. Většina objektů mimo náměstí je znehodnocena ne¬
vhodnými stavebními úpravami a jsou rušivým prvkem památkové zóny.
K záměrům památkářů patří i plán možné úpravy střech s hlediska vhodnosti jejich
tvarů. Většinou doporučují zachování stávajícího stavu tvaru střech.
Návrh na památkovou zónu pro osadu Horní Údolí a navazující část Dolního Údolí se
vyznačuje dobře dochovanou dřevěnou architekturou převážně 19. století nenarušenou
nevhodnými dostavbami. Urbanisticky reprezentuje nepravidelnou zástavbu horského
typu. Je významným rekreačním místem v oblasti a v dalším rozvoji obce je třeba zachovat
nynější citlivý přístup k opravám objektů, což vyhlášení navrhované Vesnické památkové
zóny umožní.
Návrh na památkovou zónu byl v roce 2001 dán i pro část vesnické výstavby domů na
Rejvízu.
Památkově chráněné objekty
Ve Zlatých Horách byly v r. 1963 prohlášeny kulturní památkou: původně raně gotická
stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie, zbytky hradu Edelštejna, špitální kostel Povýšení
sv. Kříže, kaple sv. Rocha, renesanční dům čp. 22 na náměstí, empírový dům čp. 67 na ná¬
městí, Městská radnice s čp. 80, barokní dům čp. 87, goticko-renesanční dům čp. 88, reneV-352
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sanční dům čp. 89, empírový dům čp. 93, barokní dům bývalé pošty - dnes-muzea s čp. 94,
renesanční dům čp. 95.
V r. 1992 byla prohlášena kulturní památkou drobná, původně barokní sakrální stavba
kaplička sv. Trojice na Podlesí (Sensenkapelle) na Krnovské ulici.
V r. 1994 byly prohlášeny kulturní památkou: hrobka rodiny Fórster, hrobka rodiny
Josefa Forstera, Měděná štola, důl Marie Pomocná I., důl Marie Pomocná III., Poštovní
štola, doly Sarkander a Barbora, Měkké doly.
V Horním Údolí byly prohlášeny kulturní památkou v r. 1983: Kutzerův kříž na hřbi¬
tově, v r. 1995 socha sv. Floriána před hřbitovem; v roce 1990 a 1991 chalupy čp. 3, 7, 21,
23, 24, 73, 108; v r. 1994 hornické dílo Olověná štola a rudní revír Starohoří.
Na Revízu byl prohlášen v r. 1963 kulturní památkou Lesní hřbitov sovětských zajatců
a zřícenina hradu Kobrštejnu; v r. 1998 Penzion Revíz se salonkem vyřezávaných židlí.
V Ondřejovicích byl v r. 1963 prohlášen kulturní památkou kostel sv. Martina se hřbi¬
tovem a ohradní zdi.

Socha sv. Josefa
Socha byla postavena ke cti sv. Josefa - Ježíšova pěstouna. Josef pocházel z královského
rodu Davidova v té době zchudlého. Byl povoláním tesař. Slibem se zavázal k ustavičné¬
mu panictví. I po svatbě s Pannou Marií hodlal tento slib
dodržet. Když si však všiml Mariin požehnaný stav, chtěl
ji propustit, byl však poučen andělem a uvedl ji do své¬
ho domu. Jejího syna Ježíše Krista vychovával a chránil.
Zemřel v Nazaretě dříve, než Kristus začal konat zázraky.
Sv. Josef - Pěstoun Páně je ochráncem církve katolické
a jeho jméno se slaví 19. března.
Barokní žulová socha sv. Josefa před radnicí byla po¬
stavena v roce 1731. Stojí na dvojstupňovém soklu s volu¬
tami po stranách, profilovanou římsou a oválnými útvary
s pravoúhlým zalomením po stranách. Světec v biblickém
šatě, traktovaném do lineárně pojednaných záhybů, drží
j*ýv náručí Ježíška, který jej hravě chytá za vousy. Ušlechtilá
o;
světcova hlava se něžně naklání k Ježíškovi. Obě postavy
Barokní socha sv. Josefa postavená
mají kovovou paprsčitou svatozář, světec držel původně
vr-1731
v levé ruce kovovou lilii.
Ve vpadlinách soklu jsou latinské dedikační nápisy s chronogramy udávající data 1746
a 1751:
SANCTO IOSEPHO/ VIRG IVSTO FIDO IESV/ NVTRITIO/ KASTRO MARIAE/
SPONSO PIETATIS ERGO/ POSITA/ DIE 25. OCTO./ 1731//.
Na zadní straně soklu je nápis:
AD. TE/ S IOSEPHE PIE SVEPIRAMVS/ EIA PIVS/ SVCCVR/ RENOBIS FF/ IAH/
PZ//.
Iniciátorem postavení sochy byl starosta Johann Georg Vietz (1730-1759), který se po¬
staral o finanční sbírku na výrobu a instalaci sochy. Je to kvalitní sochařská práce slezské
provenience, bohužel neznámého autora. Prostor kolem sochy byl původně chráněn ko¬
vovou ohrádkou. V r. 1810 vznikl spolek, který zajišťoval každoročně po osm dní kolem
svátku sv. Josefa osvětlení sochy lucernami. Byla opravována v r. 1851, v r. 1999 ji nepříliš
zdařile restauroval Jaroslav Jelínek. Jako nemovitá kult. památka prohlášena v r. 1963.
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5/7 Park Elizabeth Kateřiny Vitzové
V roce 1997 při příležitosti 200. výročí narození známého skladatele Franze Schuberta
si občané Zlatých Hor vzpomněli na jeho matku, která se narodila ve Zlatých Horách,
a jejím jménem pojmenovali malý městský
park mezi ulici Sokolskou a Sadovou na Park
Elisabeth Vitzové.
V roce 1896 byla dostavěna ulice tehdy
zvaná Willensstrasse (Vilová ulice), dnešní
část Sokolské ulice přiléhající k parku. Před
nádhernými domy s velkými pěknými zahra¬
dami se v bezprostřední blízkosti nacházelo
pusté kamenité místo, které lidé po dlouhé
generace nazývali Čarodějnickými haldami
(Hexenhalde), a které hyzdilo pěkné prostředí.
Název měl své opodstatnění v čarodějnických
procesech 17. stol. Toto místo totiž sloužilo
jako popraviště pro osoby, obviněné z kacířství
a odsouzené inkvizičním soudem k trestu smr¬
ti upálením na mohutných hranicích dříví. Jen
od 5. července do 29. září bylo zde upáleno 30
osob. Aby Zlatohoráci zapomněli na tak hroz¬
nou minulost, místo, kde se popravy konaly,
Zlaté Hory - pramen F. Schuberta
upravili a vybudovali v r. 1897 park, který na¬
zvali Parkem Františka Josefa I. Byla to připomínka na téměř padesátiletou vládu tohoto
císaře. V parku už od r. 1922 stojí kámen, který se dnes nazývá Pramen Fr. Schuberta.
Původně tento kámen s rourou, z níž občas teče voda, neměl jméno. Teprve když park
dostal název Elizabeth Vitzové, tak kámen se
nazval jménem jejího syna. Jak se měnily po¬
litické poměry, měnil se i název parku. Ve tři¬
cátých létech, podle významného zakladatele
a propagátora německé tělovýchovy, dostal ná¬
zev Park Friedricha Ludwiga Jahna. Na vstup¬
ní straně parku byl na jeho počest v r. 1933,
k 70. výročí založení tělovýchovné organizace
ve Zlatých Horách (Turnverein), instalován
druhý kámen. Dnes je bez oválné plastiky, na
níž byl zobrazen vousatý F. Ludwig Jahn. Ká¬
men je bludným balvanem, který nalezl Felix
Schichor v okolí Černého jezera. Na návrh
pionýrů ze dne 24.4.1950 byl park přejmenován
na Sad pionýrů. V letech hornického budování
socialismu zde byly každoročně konány mo¬
hutné oslavy Dne horníků.
Nezávisle na všech politických obměnách
však býval nazýván též Dětským parkem (KinPomník F. L. Jahna - zakladatele něm. cvič. spolku
derpark).
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6 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
6/1 Biskupové

Zlatohorská historie je svázána hlavně s hornictvím a osoby zabývající se touto činností
byli spíše podnikatelé a investoři. Bez jejich aktivit by prospěch města a jeho obyvatel
nebyl tak viditelný Ve vzdálenější minulosti byli podporovateli hornictví zejména vra¬
tislavští biskupové: biskup Lorenz I. (1207-1232), Jošt z Rožmberka (Jodok 1456-1467).
O hornictví se zajímal Rudolf z Riidesheimu (1468-1482) r. 1477 udělil nová horní práva.
Johann IV. Roth (1482-1506); Johann VI. Thurzo (1506-1520) pocházel z Horních Uher,
udělil horní práva podle Rychleb (Zlotý Stok v Polsku), zmodernizoval zlatorudné mlýny
a pochverky a zahájil ražbu dukátů. Jakub ze Salzy (1520-1539) otevíral nové „měkké"
doly, dal městu nová horní práva podle Jáchymova. Baltazar z Promnitz (1540-1562) do¬
vedl „měkké“ doly k rozkvětu, za jeho doby byl vybudován náhon k dnešním „Zlatým
mlýnům1' a do Zlatých Hor, otevřel znovu štoly v Horním Údolí a dovolil k ním postavit
odvodňovací kolo, přivedl do kraje nové osídlence, razil zlaté mince, otevřel ve Zlatých
Horách školu. Biskup Kašpar z Logau (1562- 1574) pokračoval v dolování. Martin Gerstmann (1574-1585) byl nepřející horníkům a horníci proti němu stávkovali, v Horním
Údolí se udusilo 11 horníků. Ondřej Jerin (1585-1596) udělal vizitaci hornoúdolských
dolů a zjistil hlad a bídu, byly nalezeny dva valouny zlata v měkkých dolech, byla postavena
štola Svatých Tří králů. V letech 1596-1599 nebyl císařem dosazen biskup pro vratislavský
stolec. Pavel Albert (1599-1600), Jan VI. von Sitsch (1600-1608); Karel I. arcivévoda Ra¬
kouský (1608-1624), císařův syn, za jeho doby začala výroba vitriolu, Karel II. Ferdinand
(1625-1655), princ polský, měl při nástupu na biskupský stolec teprve 12 let. Leopold Vi¬
lém, arcivévoda rakouský (1656-1662), Karel III. Josef, arcivévoda rakouský (1663-1664),
Sebastian z Roztoku (1665-1671), kardinál Friedrich, lantkrabě hesenský (1671-1682),
František Ludvík, falckrabě rýnský z Neuburku (1683-1732). Kardinál Filipp ze Sinzendorfu (1732-1747) napomáhal vývoji plátenictví. Jedním z nejznámějších vratislavských
biskupů je Filip Gotthard Schaffgotsch. Narodil se 3. června 1716 ve Warmbrunu (dnes
Cieplice-Zdrój v Polsku) jako šestý syn hraběte Jana Adama Schaffgotsche, svobodného
pána z Trachenbergu, dědičného pána panství Kynast, Greiffensteinu, Giersdorfu, v letech
1704-1740 zemského hejtmana knížectví svídnicko-javorského, a jeho ženy Anny Terezie,
rozené hraběnky Nowohradské z Kolowrat. Na kněze byl vysvěcen roku 1738 ve Vídni,
v roce 1740 byl ustanoven kanovníkem v Olomouci a Halberstadtu a kustodem a influovaným proboštem kostela sv. Kříže ve Vratislavi a v roce 1743 komendátorem kláštera
na Písku ve Vratislavi. 5. března 1748 byl jmenován biskupem a 1. května slavnostně vy¬
svěcen. Po dočasném dobytí Vratislavi rakouskými vojsky za sedmileté války roku 1757
sloužil biskup Schaffgotsch slavné Te Deum na počest vítězství Rakušanů. Tím navždy
ztratil přízeň krále Friedricha II., který mu znemožnil další výkon biskupských práv, usta¬
novil mu koadjutora von Strachwitze a biskup se uchýlil do Javorníku. Když se pak Schaff¬
gotsch v r. 1763 vrátil do pruského Slezska, byl internován v klášteře v Opolí. V dubnu
1766 z pruské internace uprchl do rakouského Slezska a usadil se trvale na Jánském Vrchu
u Javorníka. Král Friedrich II. jmenoval von Strachwitze generálním vikářem pro pruskou
část vratislavské diecéze, Schaffgotsch spravoval až do své smrti jen její rakouskou část.
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Ve Zlatých Horách umožnil těžbu ve zlatých dolech, razil zde mince a přivedl sem nové
osídlence, kteří založili Rožmitál, Salisov a Rej víz. Zemřel na Jánském Vrchu 5. ledna 1795
ve věku 79 let.

6/2 Podnikatelé
Z civilních osob se zabývali těžbou zlata ve Zlatých Horách např. František Těšínský
z Levenberka, bankéři Fuggerové a kníže August z Anhaltu.
Johann Georg Hantke. V Dolním Údolí byla budova čp. 44 - (hostinec, pivovar, dnes
„U Pekina“) odpradávna privilegovaným sídlem dědičného nejdříve šoltyse, pak rychtáře,
kterého dříve určoval majitel panství - vratislavský biskup. Od počátků dějin obce v 17. stol.
zde sídlila rodina Hantků s nejvýznamnějším horním hejtmanem, šoltysem, kolektorem,
výběrčím daní, rytířem Johannem Georgem Sebastianem Hantkem, pak s jeho neméně
významným synem a dalšími potomky, kteří v Dolním Údolí vlastnili hamr, železnou huť,
pily, mlýn atd. V r. 1673 se pod vedením Georga na osobní povolení vratislavského bis¬
kupa a knížete Friedricha Hessenského postavila v Dolním Údolí slévárna s hutí (stála na
dolním konci vesnice mezi dnešní cestou na Zlaté Hory a potokem) a železárny. Železná ruda
se většinou těžila kolem zdejších hamrů, ale protože jí bylo málo, dovážela se také z Čech.
Odlévalo se zde velmi kvalitní, ale laciné železo, které zpracovávali zdejší kováři a platnéři.
Vyráběly se kamna i hrnce a jiné železné zboží. Velmi laciné kosy dobré kvality se rozšířily do
širokého okolí. Výroba byla velmi dobře organizovaná, takže za rok bylo vybudování slévárny
zaplaceno. Zisk nebyl velký, ale další roky to mělo být podstatně lepší. Protože však poddaní
museli na slévárně velice těžce robotovat, na jaře 1685 ji zapálili a slévárna při velkém větru
lehla popelem. Na tomtéž místě byla v roce 1687 postavena kovárna i nová slévárna s taviči
pecí.
Je doloženo, že Hantkeho hospoda v Dolním Údolí měla pivovárečné mílové (rakouská
poštovní míle 7560 m) právo už v roce 1684 a pivo právě odtud se prodávalo lépe než pivo
zlatohorské. Dodnes stojící budova byla pravděpodobně vybudována v roce 1836 jako
pivovar a hospoda, kde se v horním sále také zpočátku vyučovalo. Rodina Hantků tento
dům obývala do roku 1893, kdy k šoltéství patřil mlýn čp. 45, řeznictví čp. 43 a kovárna
čp. 42.
Kajetán Beer z Beerenbergu přišel do Zlatých Hor v roce 1740. Byl chalupníkem, který
pravděpodobně pocházel z Lipové. V polovině 18. stol. se stal hejtmanem v Jeseníku, pak
v Supíkovicích a Mikulovicích. V r. 1748 se stal horním hejtmanem ve Zlatých Horách,
kde se usadil jako všichni, kteří se snažili zbohatnout dolováním zlata. Bohužel však do
Zlatých Hor přišel trochu pozdě. Skoro veškeré zlato z dolů bylo vybráno, a doly, místo
aby bohatly, upadaly do dluhů. Převážně působil v Horním Údolí. Byl to velmi agilní muž
a za podpory biskupa Filipa G. Schaffgotsche vynaložil veškerou snahu důlní provoz po¬
stavit na nohy. Nepovedlo se to.
Od r. 1753 vyráběl potaš - uhličitan draselný - potřebný k výrobě skla a dodával ho do
sklárny (1749-1769) na Rejvízu ve Filipově údolí (pod Ruským hřbitovem). Kajetán Beer
koupil 6.7.1768 na Rejvízu od vratislavského biskupa díl lesa za 235 zlatých a 12 krejcarů
ke stavbě poplužního dvora, který sloužil jako hostinec a mezistanice pro povozy na tehdy
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velmi užívané obchodní cestě, zvané Solné. O rok později Kajetán Beer postavil další dva
domky a tím založil Rejvíz.
František Fochler pocházel z Horního Údolí a byl dosazen vratislavským biskupem
jako rejvízský šoltys. Přijímal zde v letech 1793 až 1795 nové osídlence a organizoval vý¬
stavbu vesnice. V roce 1794 postavil na Novém Rejvízu hospodu čp. 1 „Zur Scholtisei“,
dnešní Chatu Svoboda.
Johann Honiger byl významným odborníkem a podnikatelem v hornické činnosti
v 19. století (*22.8.1804 Heřmanovice, t2.8.1892 Mírovka - Havl. Brod). Jeho otec Anton
se vyučil hornictví v Jáchymově a v roce 1794 po sňatku s Alžbětou (roz. Langerová) přišel
jako nový osídlenec Rejvízu. V roce 1801 se odstěhoval do Heřmanovic. Johann bylo páté
a poslední dítě. Hornictví se vyučil u otce a roku 1826 již pracoval jako měřič. Snažil se ob¬
novit těžbu zlata, stříbra, olova a mědi u Andělské Hory a Vrbna. Pracoval jako směnmistr
v Horním Benešově a cestoval po rakouských zemích. Začínal spolupracovat s Rotschildem jako dozorce nad železnorudnými doly na severní a východní Moravě a v Ostravě.
Roku 1844 začal za tiché spoluúčasti Rotschilda obnovovat těžbu ve Zlatých Horách. Prý
to chápal to jako pomoc strádajícímu místnímu obyvatelstvu. Nakonec doly prodal pod¬
vodníkovi hraběti z Lippe - Weissenfeldu. Honiger pak postupně pracoval v Horním Be¬
nešově, v dolech u Krupky, na Hoře sv. Kateřiny (okr. Chomutov), v Hrobu u Teplic atd...
V roce 1861 odjel s rodinou do USA, kde se v Kalifornií pokoušel o zlatokopectví. Krátký
čas tam provozoval knihkupectví. V roce 1865 rodinu v Americe opustil a vrátil se zpět
do Čech. Pokračoval dále v hornickém podnikání na různých místech v Čechách, byl ko¬
respondentem geologického ústavu ve Vídni, který publikoval jeho články o zlatohorském
hornictví a člen mnoha hornických spolků. Jeho potomci v USA žijí doposud.
Eduard Karl Anton Rudzinski z Rudna (*5.10.1812 Jindřichov ve Slezsku, til.8.1874
Ondřejovice) vystudoval zemědělství v Hohenheimu. Oženil se s Charlottou, dcerou
opavského obchodníka V. Keila, který společně s V. Tlachem koupili roku 1821 železnou
huť v Latzdorfu (Javorná u Ondřejovic). Po jejich smrti (Tlach 1837 a Keil 1838), převza¬
la díl dědictví dcera Charlotta. Rudzinski byl náruživým lovcem, dal postavit vápenku,
ohradil kus lesa, kde zřídil oboru a choval jelení a daňčí zvěř. Finančně se podílel na vý¬
robě v železárnách v Latzdorfu, zvelebil zemědělství, u zámečku postavil za vedení Karla
Jaschkeho v roce 1830 nový pivovar a lihovar. Starý pivovar z roku 1787 byl v domě čp. 6.
Nový lihovar byl dán do provozu v r. 1856 a vyráběl ze 100 kg brambor 18,32 litrů lihu,
ze 100 kg žita 45,80 litrů a ze 100 kg ječmene 44,64 litrů. Roční výroba byla až 8000 litrů
padesátiprocentního lihu. V Javorné postavil pilu. Díky teoretické výuce a praktickým
ukázkám v provedení faráře Jana Karpsteina, za vydatné pomoci Eduarda Rudzinského,
se ovocnářství dostalo na nejvyšší úroveň na Jesenicku. Zdejší statek patřil od roku 1840
mezi osm nejlepších statků ve Slezsku. Už od třicátých let 19. stol. se zde chovalo velké
množství ovcí a v roce 1855 - 56 na světových zemědělských výstavách v Paříži získal sta¬
tek Ondřejovice zlatou medaili za berany z chovu merina a černá merina a osm stříbrných
medaili za ovčí kůže a ovčí vlnu.
Ve čtyřicátých letech 19. stol. Eduard Rudzinski vybudoval pod zámkem park anglické¬
ho typu a také velkou ovocnou zahradu. Od roku 1848 byl Eduard Rudzinski poslancem
vídeňského parlamentu a byl při tom, když se 29. 8. 1848 přijal zákon o úplném zrušení
roboty. 1 další členové rodu Rudzinských se k Ondřejovicím chovali jako mecenáši. EduVI-358

ard Rudzinski měl deset dětí. Z rodiny jeho syna Oskara ještě v roce 2002 žije poslední
potomek Rose Maria Retzman rozená Rudzinská (3.8.1924 v Ondřejovcích) v Bad Lippspringe v Německé spolkové republice.
Albert Fórster (*4. 11. 1832 v Supíkovicích, t8. 3. 1908 ve Zlatých Horách) byl vý¬
znamným podnikatelem v oboru kamenictví. Kameníkem se vyučil v Opavě. Roku 1851
byl odveden k vojsku, kde strávil 16 let. Jako voják zažil také revoluční rok 1848. Byl vy¬
znamenán stříbrnou medailí Za statečnost. V roce 1867 založil ve Zlatých Horách kame¬
nickou firmu, která se rozrostla na jeden z největších podniků tohoto druhu v habsburské
monarchii. Zaměstnával několik set dělníků, provozoval brusírny ve Zlatých Horách,
Mikulovicích, Ondřejovicích, Žulové, měl lomy v Žulové, Ondřejovicích, Supíkovicích,
Vápenné, Skorošicích aj. Vyráběl široký sortiment výrobků z žuly a mramoru. Vlastnil
lomy a dílny nejen na Jesenicku, ale i v italské Carraře. Zasloužil se o založení odborné
kamenické školy v Žulové (1886). V roce 1901 mu císař udělil titul „c.k. dvorní kamenic¬
ký mistr". Z jeho bývalých podniků pracují v současnosti dílny v Mikulovicích, Zlatých
Horách, lomy na Žulovsku apod. Rodinná hrobka na zlatohorském hřbitově je kulturní
památkou. Po smrti Alberta Forstra převzal podnik jeho syn a posléze vnuk. Jeho dceři,
provdané za zlatohorského advokáta - nacistu Grotkorpa, postavil vilu s čp. 614 (dnešní
sídlo Obvodního oddělení policie). V roce 1945 byl majetek zkonfiskován a vytvořen z něj
národní podnik. Podle příběhu jeho syna napsal Oldřich Šuleř román Letopisy v žule.
Johann Friedrich Klein (*8. 1. 1756, f30. 9. 1835) byl zakladatelem rodiny podnikatelů
silničních a železničních staveb, průmyslníků v hutnictví železa aj. Pocházel z Loučné nad
Děsnou u Šumperka. V roce 1801 koupil pozemky v Salisově u Ondřejovic. Obchodoval
se střelným prachem (pro generála Laudona), lněnou přízí a plátnem. Byl otcem devíti
dětí. V Salisově se narodil jeho syn Libor (*2. 2. 1803 v Salisově, dům čp. 43, t 9. 2. 1848
v Brně). Obzvláště za vedení Alberta Kleina von Wisenberg (1807 - 1877) firma „Gebrůder Klein" postavila po celé Evropě následující dráhy: 1854-59 Terst-Lublaň, 1856-57
Jihoseveroněmeckou dráhu, 1856-58 Dráhu císařovny Alžběty, 1858 Dráhu arcivévody
Karla Ludwiga, 1860-61 Českou západní dráhu, 1867-70 Dráhu korunního prince Rudol¬
fa, 1867-70 Dráhu Ostravsko - frýdlantskou a jiné železniční dráhy. Vybudoval několik
mostů přes Dunaj, Rýn a Labe. V roce 1866 koupil velkostatek Jindřichov ve Slezsku, pře¬
vážně však žil v Praze. Byl humanitárně činný. Jako první z rodiny Kleinů byl povýšen do
šlechtického stavu (1858). V roce 1864 povýšen do stavu rytířského a v roce 1872 do stavu
svobodných pánů. Od 1863 byl poslancem říšského sněmu ve Vídni.
Vinzenz Tlach (*1773 Ratiboř, ti837 v Opavě) kupec a průmyslník. Syn řeznického
mistra. Oženil se s dcerou obchodníka s železem. V roce 1810 vznikla firma „Tlach a Keil",
která se zabývala výrobou a prodejem kovového zboží. Od hlubčického obchodníka An¬
tonína Forniho zakoupila statek, doly a železárny v Ondřejovicích - Latzdorfu (Javorné),
kde přestavěla vysokou pec, v roce 1822 postavila válcovnu, v roce 1826 přebudovala
papírnu v místě na moderní válcovnu plechu a v roce 1824 založila Vincencův a Josefův
hamr. Tato firma vymyslela a patentovala rafinaci zinku za studená a začala vyrábět první
pozinkovaný plech v rakouských zemích. Velmi úspěšně pronikla s prodejem pozinkova¬
ného plechu do všech zemí Evropy. V druhé polovině 19. stol. vyráběla též měděný plech.
Měděným plechem z Latzdorfu je pokryt i nejznámější chrám Sv. Štěpána ve Vídni.
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Alois Hohlbaum (*1854 Heřmanovice, t4.3.1906 Jeseník) podnikatel. Studoval na
opavském gymnáziu a obchodní akademií ve Vídni. Po studiích ho zaměstnala tkalcovská
firma Regenhard a Raymann v Jeseníku. Studoval také na vyšší škole tkalcovské a che¬
mické. Stal se vyhlášeným odborníkem ve výrobě, bělení a barvení plátna. Několik let
působil v Německu jako výrobní ředitel a později učitel pro technologii výroby V roce
1885 založil v Krnově továrnu na výrobu mechanických tkalcovských stavů, první tohoto
druhu v rakouské monarchii. Byl jedním z největších podnikatelů v Krnově.

6/3 Spisovatelé hudební skladatelé:
Wilhelm Urbter, publicista (*7.3.1831 ve Zlatých Horách, 115.12. 1898 v Dlouhé Vsi
u Nového Města na Moravě). Navštěvoval gymnázium v Opavě a absolvoval vojenskou
akademii (horský myslivec). Jako nadporučík bojoval v roce 1866 v prusko - rakouské
válce. V roce 1868 byl pro oslepnutí levého oka penzionován. Již jako voják byl korespon¬
dentem různých časopisů. V Šumperku a okolních městech založil několik regionálních
časopisů, kde psával divadelní kritiky a různé jiné články a fejetony.
Dr. Karel Gross (*26.6.1837 ve Zlatých Horách, v domě čp. 405, f30. listopadu 1898 ve
Vídni). Profesor práv na vídeňské univerzitě a c. a k. dvorní rada, pocházel z rodiny zce¬
la chudého tkalce. Chodil zde do triviální školy. Ředitel školy Eduard Fischer rozpoznal
v Karlovi mimořádně nadaného žáka a poslal ho do dalších studií ke svému bratrovi do
Těšína, kde vystudoval gymnázium. V červnu 1857 maturoval a v říjnu téhož roku na¬
stoupil do studií na právnické fakultě ve Vídni. V roce 1861 studia dokončil a nastoupil
praxi u c. a k. zemského soudu ve Vídni jako praktikant. Po krátké době složil rigorosum
se státní zkouškou a stal se zemským advokátem. Posléze nastoupil jako soukromý docent
právnické fakulty k vědecké práci, kde se zabýval procesním právem. 9. listopadu 1967
byl v univerzitě v Insbruku jmenován profesorem procesního práva. 26. 6.1870 se oženil
s dcerou profesora anatomie. Od října 1870 učil 16,5 roku na univerzitě v Grazu, kde se
dvakrát stal děkanem a v letech 1878/9 rektorem. V roce 1888 nastoupil na vídeňskou
univerzitu, kde vedl právní fakultu.
Napsal mnoho právní pojednání o procesním právu a vydal několik právnických knih.
Prof. Dr. Josef Píitzner (*24.3.1901 v Petrovicích u Jindřichova ve Slezsku, t 6. 9. 1945
v Praze). Jeho otec byl ševcem. Po absolvování gymnázia v Opavě začal studovat histo¬
rii na Německé univerzitě v Praze. Jeho manželka se jmenovala Elisabeth a pocházela ze
Znojma. Měl dva syny: Wolfganga (* 23. 9. 1930) a Gerharda (* 30. 11. 1943), které, pokud
je vychovával, tak přísně nacisticky.
Na návrh rady města Zlatých Hor k 700. výročí v r. 1924 napsal jako svou doktorskou
práci knihu o dějinách města z názvem Geschichte der Bergstatd Zuckmantel in Schlesien bis 1742. Historie je napsána se značnou dávkou vědecké objektivity. Je doposud brána
za jeden z hlavních zdrojů zlatohorské historie, jelikož mnoho dokladů, které čerpal z vra¬
tislavského archivu, je ztraceno.
Studoval také v Lipsku, v r. 1923 získal titul doktora filozofie a v roce 1927 habilitoval
na Německé univerzitě v Praze jako soukromý docent. Ve věku necelých třiceti let se stal
v r. 1930 profesorem na tamější katedře východoevropských dějin.
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Mladý a sebevědomý profesor na sebe poutal pozornost nejen svoji vysokou odbornos¬
tí. Plynně hovořil česky a již během studií začal navštěvovat seminář významného čes¬
kého historika Josefa Pekaře. Ten si mladého sudetského Němce oblíbil. Jejich vzájemné
kontakty pokračovaly i po Pfitznerově profesuře. Pekař ho nazýval „česko - německým
historikem" a vysoce oceňoval jeho práce dějezpytné. Vážnosti požíval Pfitzner i u řady
dalších významných českých historiků a také u prezidenta Masaryka, který ho považoval
za sudetoněmeckého historika napomáhajícího posílení společného česko-německého
historického povědomí. Pfitznerovy kolegiální vztahy k českým historikům a zájem o čes¬
ké odborné publikace trvaly až do počátku druhé poloviny třicátých let, kdy vstoupil do
Henleinovy Sudetoněmecké strany. Po oslnivém volebním úspěchu SdP v r. 1935 (získala
44 poslanců) Pfitzner přispěchal nabídnout své služby Henleinovi, v němž spatřoval uskutečnitele „myšlenky sjednocení sudetoněmeckého národního společenství". V roce 1936
napsal knihu Sudetendeutsche Einheitsbewegung (Sudetoněmecký jednotný postup), ve
které jeho partajní kolega a vydavatel K. H. Frank z Karlových Varů s jeho souhlasem pro¬
vedl v textu „určité změny". Není pochyb o tom, že Pfitzner tuto knihu psal s myšlenkou
na politickou kariéru v Henleinově straně. Tento ideologický spis byl nepochybně začát¬
kem jeho rozchodu s českými kolegy a jeho rozloučení se seriózní vědeckou prací. Česká
odborná veřejnost tuto publikaci zcela ignorovala. Otevřená roztržka s Čechy nastala,
když Pfitzner zneužil dopisů svého zemřelého přítele Pekaře k propagaci sudetoněmec¬
kého nacismu, čímž svou odbornou erudici degradoval na služku nacistické ideologie.
Po velmocenském vzestupu Hitlerova Německa se naplno oddal drobné politické práci
a nevynechával žádnou příležitost řečnit na jakékoliv schůzi sudetských Němců. Přes
veškerou snahu svou první veřejnou politickou funkci získal až v květnu 1938, kdy se
po obecních volbách stal členem zastupitelstva města Prahy za SdP. Na radnici zastihla
Pfitznera i okupace zbytku ČSR a dne 16. března 1939 vítal na Pražském hradě Adolfa
Hitlera jako „vůdce a zachránce pražských Němců". Tentýž den zemský prezident na po¬
pud německé okupační správy jmenoval Pfitznera vládním komisařem ve správě Prahy
s titulem náměstek primátora. Otakar Klapka se stal rovněž vládním komisařem a byl mu
ponechán titul primátora města Prahy. V záležitostech, o nichž rozhodoval primátor, měl
Pfitzner právo spolupodpisu.
Nový náměstek primátora se na magistrátu snažil kontrolovat české „světonázoro¬
vé dění" a usiloval o ideologické podrobení si českého obyvatelstva Prahy. Své náhledy
formuloval ve spisku Tausendjáhriges Prag (Tisíciletá Praha), který čtenáře seznamoval
s „německým městem" Prahou. V knize také projevoval velké obavy, aby si Češi „nepři¬
vlastňovali to, co vykonali Němci" a aby se „nechlubili cizím peřím". Zakrátko začal od¬
straňovat pomníky a sochy, které se nehodily do nacistické ideologie, přejmenoval ulice
a zesiloval tlak na germanizaci magistrátních úředníků a města.
Dne 9. července 1940 byl pro spolupráci s odbojem primátor Klapka a o něco později
i jeho nejbližší spolupracovníci zatčeni a později fyzicky zlikvidováni.
Po nástupu Reinharda Heydricha měl Josef Pfitzner se svými soukmenovci velké ne¬
shody a bylo nebezpečí, že bude zbaven funkce a odvolán z Prahy. Ani po Heydrichově
smrti (27.5.1942) se jeho situace nestabilizovala, bylo mu nabídnuto profesorské místo ve
Štýrském Hradci, což ho přímo urazilo. Bylo jasné, že „skvělého parteigenosse" J. Pfitzne¬
ra nikdo nikde nechtěl. Přestože pracoval pro Třetí říši zcela oddaně a naprosto nezištné,
u ostatních pražských nacistů byl neoblíben. Jen karlovarský rodák SS - Gruppenfúhrer
K. H. Frank trval na důstojném průběhu jeho odvolání. Další Pfitznerovou oporou byli
pražští příslušníci SA, většinou sudetoněmečtí nacisté. Ti dobře chápali, že udržení PfitzneVI-361

ra na magistrátu nebo způsob jeho odchodu z Prahy se stane významným precedentem
při postupu říšskoněmeckých funkcionářů i vůči nim, pokud by se stali nepohodlnými.
Konečně K. H. Frank po poradě s Vůdcovým hlavním stanem dosáhl toho, aby bylo „pro¬
zatím od obsazení místa pražského primátora Němcem upuštěno'1 a aby Pfitzner nadále
vykonával funkci náměstka primátora. Pro prof. Pfitznera konečně skončila strastiplná
a ponižující kapitola jeho politické kariéry. Protože ke jmenování německého primátora
nikdy nedošlo, zůstal Pfitzner nejmocnějším mužem na pražském magistrátu až do konce
německé okupace. Pozvolna se vyrovnal skutečností, že nikdy neusedne do primátorské¬
ho křesla, začal být skromnější a nenápadnější. Ale až do hořkého konce „tisícileté říše"
vytrval na svém působišti a pilně pro ni pracoval. Poslední válečný zápis v jeho deníku je
povzdech: „Proč to všechno! Vždyť i Valdštejn řekl: Mír, mír, mír!"
Vysoký důstojník SA prof. Josef Pfitzner přijal pokyn k všeobecné evakuaci německých
občanů a 8. května uprchl z Prahy. V západních Čechách byl Američany zajat, internován
a o třináct dní později předán československé policii.
Z výslechových protokolů vyplývá, že vystupoval sebejistě, ale nikoliv zpupně. Sebe
označil jako „nacionálně orientovaného Němce".
Ke dni 1. 9. 1945 předložil veřejný žalobce JUDr. Jaroslav Drábek obžalobu na Josefa
Pfitznera Mimořádnému lidovému soudu. Přelíčení začalo 5. 9. Pfitzner v obhajovací řeči
plynulou češtinou prohlásil, že se necítí vinen, že usiloval vždy jedině o autonomii sudetských Němců a jejich kulturní a hospodářské zrovnoprávnění s Čechy. Přelíčení skončilo
tím, že žalobce navrhl trest smrti provazem a veřejné vykonání rozsudku. Soud: „...uznal
právem, že Dr. Josef Pfitzner je vinný v plném rozsahu obžaloby..." Zemřel na popravišti na
Pankráckém náměstí 6. 9. v 18,30 hod. Jeho poslední slova byla „Umírám pro Německo".
Protože Pfitzner v době vykonávání funkce zástupce primátora ztělesňoval v očích
Pražanů nacistické germanizační úsilí, byl československou justicí odsouzen jako válečný
zločinec k trestu smrti a popraven. Patřil k nej aktivnějším strůjcům a vykonavatelům pro¬
tičeské orientace kulturní politiky okupačního režimu.
Dodnes však zůstává neobjasněnou otázkou, zda byl Pfitzner zločincem i z hlediska
tehdy platného trestního práva, nebo spíše jen zástupným symbolem nacismu v očích po¬
válečné české veřejnosti.
Novinář deníku Tvorba (3/90) uvádí rozhovor s americkým novinářem, přímým svěd¬
kem popravy:
„Když měl být souzen německý zástupce primátora Prahy Josef Pfitzner, začali na Pan¬
kráckém náměstí stavět šibenici ještě v průběhu procesu. Bylo to hrubé ovlivňování soudu
a závažné porušení zákona. Vyžádal jsem si obžalobu. Obsahovala asi dvacet řádek a byla
ještě před zahájením procesu naprosto nepřipravena; rozhodně na smrt nevypadala. Dal
jsem se ohlásit u ministra spravedlnosti dr. Stránského, ale ten bezmocně rozložil ruce. Já
vím, ale jsem bezmocný, vzdychl.“
Lid si žádal potrestání. K podobným procesům docházelo ve všech hitlerovci okupova¬
ných zemi, například i ve Francii. Jsou asi přirozenou reakcí na roky ponížení.
„Bylo mi nanic, když jsem viděl jak matky zvedají své dítě nad hlavu, aby jim nic neuniklo,
diváci šplhali na lucerny a deseti tisíce čumilů zírali na velkolepé divadlo. A když už Pfitzner
visel, dal popravčí mrtvole ještě facku, až se na provaze otočila. Vypukl nadšený jásot. “
Přelíčení a následná poprava se staly příznačnou předzvěstí příchodu nového totalitarismu.
Za zmínku nepochybně stojí Pfitznerův vřelý vztah k rodným Petrovicím i tamním
obyvatelům a láska k přírodě, kvůli níž pokládal lidi z města za málo citlivé. V době, kdy
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tamní Němci chtěli z hrůzy před ruskými vojáky prchnout na západ, jim však nepomohl.
Jen do Petrovic vyslal dne 28. 1. 1945 automobil, aby z ohroženého Slezska odvezl do Pra¬
hy ukryté písemnosti. Svým krajanům odvoz nenabídl, protože by se vedle beden do auta
nevešli.
Franz Kafka (viz kapitola Léčebné lázně -Sanatorium EDEL).
Nadučitel Karl Czermín (*12.1.1847, f5. 6. 1903). Předseda mnoha zlatohorských
spolků: hasičů, Mužského pěveckého spolku, turistického spolku aj.
Viktor Emanuel Heeger (*28. 4. 1858 Zlaté Hory, t5. 8. 1935 Opava), učitel a spi¬
sovatel, byl významnou osobností německého kulturního a veřejného života přelomu
19. a 20. století na území rakouského Slezska. Jeho otec Moric Gabriel Heeger byl knížecí
biskupský kontrolor, taxátor a později vrchní lesmistr v Javorníku. Matka Anna, rozená
Reineltová, původem z Jeseníku, brzy ovdověla. Když měl Viktor Heeger 6 let, přestěho¬
vala se vdova se třemi dětmi do Opavy. Matka mu
zemřela ve dvanácti letech. Viktor vystudoval vyš¬
ší reálnou školu v Opavě a po učitelských studiích
tamtéž nastoupil do Velkých Heraltic na podučitelské místo. Jako pedagog pokračoval v Bruntále
a iniciativně se zúčastňoval spolkových činností
ve městě. Pracoval v německých nacionálních
spolcích, vydával časopis. V r. 1892 mu zemřela
jeho žena Tereza Wurstová z Bruntálu a v r. 1985
se znovu oženil s Martou Teilovou z Bruntálu. Od
r. 1897 byl poslancem Říšské rady za volební okre¬
sy Jeseník, Krnov, Albrechtice, Benešov a Bruntál
a bydlel se svou rodinou ve Vídni. Od roku 1901,
kdy se vzdal mandátu poslance, se odstěhoval do
Opavy, kde se věnoval již jen kulturní a vzdělava¬
telské činnosti. Velmi často jezdil na Rejvíz, kde
založil (1912) tradici prvního slezského lidového
Viktor Heeger
divadla - Reihwiesener Volksbúhne (rejvízské
lidové jeviště). Spolu s rejvízským farářem Jeroný¬
mem Pavlíkem a rejvízským učitelem Gustavem Pargem dlouhou dobu vedli rejvízské di¬
vadlo při Zemědělském klubu. Zde byly předvedeny jeho divadelní kusy „Zázračná léčba“,
„Pískající střelec", „Hans Kudlich", „Děti" a další. Věnoval se sbírání lidových pohádek,
zvyků a tradic jesenické oblasti. Ve svých povídkách, básničkách, písních nebo dramatech
pro ochotníky využíval lidového nářečí. Jeho divadelní hry byly s úspěchem mnohokrát
hrány. V roce 1920 mu v Opavě zemřela druhá žena a on se odstěhoval na Gráfenberk,
kde se v krásném prostředí poeticky inspiroval. Zde napsal román „Kovář Šmíd" a složil
píseň „Mei Griene Schles" a „Ein Deutsches Paar". V roce 1921 se odstěhoval do Brun¬
tálu. V roce 1932 dostal pozvání ke spolupráci s rozhlasem v Gliwicích v Polsku a v roce
1934 spolupracoval s rozhlasem v Brně a v Praze. V roce 1934 se vrátil do oblíbené Opavy,
kde o rok později zemřel.
28. června 1936 mu byla na rodném domě č.p. 21 na nám. Svobody ve Zlatých Horách
odhalena pamětní deska, která byla po 2. svět. válce odstraněna a ztracena.
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Eduard Hermann, pedagog a spisovatel (*11.11.1834 ve Zlatých Horách, tl 5. srpna
1894). Studoval na opavském gymnáziu a pak studoval filologii (němčinu, latinu a řečti¬
nu) na vídeňské vysoké škole, kde státní zkoušku vykonal 6. října 1860. Jako suplent učil
v Budapešti a pak v opavském gymnáziu. 3. října 1861 nastoupil do Tereziánské akademie
ve Vídni. V roce 1866 byl jmenován c. a k. profesorem a 1887 mu byl udělen titul c. a k.
školní rada.. Je považován za jednoho z tvůrců německé gramatiky. Napsal několik peda¬
gogických knih a sbírku povídek s názvem Edelštejn.
Dr. Viktor Wolf (*10. 8. 1867 ve Zlatých Horách, |21. 10. 1936). Byl to vlastenecký
idealista, kněz - ceremoniář, básník, hudební skladatel a spisovatel. K 700 letům založení
města napsal knihu Festschrift zur 700 Jahrfeier der Stadt Zuckmantel und eine Rúckschau auf die júngere Ortsgeschichte, která doplňuje Pfitznerovy dějiny města do roku
1924. Také k těmto oslavám napsal pozdravný a oslavný proslov pro starostu města Aloise
Kunze. Jako kněz a profesor hudby působil v Jeseníku a Frýdku.
Složil k oslavám 700 let Zlatých Hor hudební skladbu Liederkranz um die Heimat
(zpěvný věnec pro vlast) a dříve složil zpěvohru Untergang der Burg Edelštejn (Zánik hra¬
du Edelštejnu).
Julius Carl Hoffmann, spisovatel, (*25. 4. 1859 ve Zlatých Horách, t24.1.1917 tamtéž).
Narodil se v chudé tkalcovské rodině a ve svých čtyřech letech již pomáhal rodičům na¬
víjet přízi. Do roku 1872 navštěvoval obecnou školu a od deseti let se učil tkalcovství a ve
volném čase se věnoval tkaní plátna. Pomáhal rodičům jak při výchově početné rodiny,
tak i malým finančním přilepšením. 23. května 1872 nastoupil do kanceláře císařského
krajského notáře Rochowanského jako praktikant a ve volných chvílích se věnoval studiu
stenografie.
26. července 1881, přestože byl výkonným redaktorem zlatohorského týdeníku, přijal
místo sekretáře v městské radě města. Protože již předtím shromažďoval všechny dostup¬
né informace ze zlatohorské historie, místo sekretáře mu nabízelo volný přístup do archi¬
vu města, k jeho dokumentům a listinám, což byla vítaná příležitost pro další rozšiřování
historických znalostí. Když bylo informací dostatek, rozhodl seje publikovat. V roce 1889
vydal vlastním nákladem svou první knížku Chronik und Fůhrer von Zuckmantel. Po je¬
jím vyprodání a na žádost veřejnosti vydal v roce 1894 průvodce Zlatými Horami Fůhrer
von Zuckmantel a v roce 1898 rozšířenou o okolí Fůhrer durch Zuckmantel und Umgebung. V roce 1890 vydal společně s Josefem Lowangem z Vrbna pod Pradědem pověsti
Die Altvatersagen a v roce 1899 na žádost vydavatele Josefa Richtera knížku o vzniku kap¬
le sv. Anny a sv. Marty v Horním Údolí Die Entstehung des St. Anna und Marthakapelle.
Hoffmann byl velmi významnou osobností ve spolkovém životě. Byl zakladatelem a ta¬
ké jedenáct let předsedou Čtenářského spolku, byl zakladatelem a rovněž předsedou, ale
i učitelem Videlského stenografického spolku. Byl členem zlatohorské Střelecké společ¬
nosti, členem hasičského spolku, členem, pokladníkem i zapisovatelem sudetského turis¬
tického spolku MSSGV. Velmi se zasloužil o postavení rozhledny na Biskupské kupě.
Jeroným Pavlík (*22. září 1865 ve Starém Jičíně (Altischein), t23.12.1938 na Rejvízu).
Byl synem českých rodičů. Otec Karel Pavlík byl krejčovským mistrem. Matka Anna byla
rozená Dorazilová. Jeroným maturoval ve Valašském Meziříčí v r. 1884. Po maturitě pů¬
sobil krátký čas jako pomocný učitel v Novém Hrozenkově. Chtěl být původně misioná-
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řem, ale pak požádal o přijetí do kněžského semináře vratislavské diecéze. Teologii studoval
v Olomouci, kde byl také vysvěcen kardinálem Fiirstenberkem. Po vysvěcení nastoupil místo
kaplana ve Skorošicích (Gurschdorf) a od 10. dubna 1894 převzal na Rejvízu administrati¬
vu a farnost, které také zůstal věrný do konce života. Jeho matka zemřela v r. 1925 ve věku
88 let, jeho otec v r. 1927 ve věku 91 let.
Mluvil stejně dobře svou mateřštinou jako i latinou a němčinou. V německém prostředí
se však většinou vyjadřoval německým jazykem, v němž psal i kázání a pašijové hry.
Byl to osvícený vlastenec, člověk všestranného vzdělání a největší osobnost své doby
na Rejvízu. Ovlivněn německou lidovou hudbou skládal i hudbu ke kostelním pašijovým
a divadelním hrám. Úzce také spolupracoval se svým přítelem slezským básníkem Vikto¬
rem Heegerem. K hudbě svých písní skládal i texty. Z jeho her byly divadelně provedeny:
r. 1925 Vina a trest, 1927 Blažení, kteří mají čisté srdce, 1928 Popelka a pašijová hra Na¬
rození Krista. Napsal i několik básní. Byl úředním překladatelem z němčiny do češtiny
a naopak. Učil v místní škole katechismus a zpěv. Na počest stoletého výročí vysvěcení
rejvízského kostela v r. 1909 vydal tiskem rejvízskou kroniku. Již dříve vydal Moravsko¬
slezský kalendář a samostatně byla vydána i kronika Horního Údolí. Po delším čase vydal
v r. 1929 podrobný zeměpisný, přírodopisný, kulturní a historický zápis o Rejvízu.
Rudolf Zuber, (*23.1.1912, f29.10.1995) autor mnoha publikací, které se týkají pře¬
vážně Jesenicka, se sice nenarodil ve Zlatých Horách a ani zde nepracoval, ale nemohu ho
ve výčtu zlatohorských osobností pominout. Tomuto městu i celému Jesenicku vrátil za
socialismu sebepoznání.
Narodil se v Ostravě, po maturitě prošel historickým studiem u prof. A. Neumanna
(Olomouc), K. Stloukala a V. Chaloupeckého (Praha) a J. Šebánka (Brno). Poté působil
jako archivář v Kroměříži a v Javorníku. Napsal disertační práci Mladá léta kardinála
Dietrichštejna a pak dvě větší publikace o Jesenicku: Jesenicko v období feudalismu
do r. 1848 a Osídlení Jesenicka do XV. století. S jesenickým regionem je spojena i řada
dalších prací např. o skladateli Karlu Dittersi z Dittersdorfu. V penzi se věnoval svému
celoživotnímu dílu - církevním dějinám, které však byly na okraji zájmu socialistické spo¬
lečnosti Osudy moravské církve v 18. století (1987). 2. díl této knihy vyšel až r. 2004. Do
knihy Zlatohorsko včera a dnes, vydané na počest 750 let výročí založení města, napsal
historii Zlatých Hor.
Oldřich Šuleř se narodil 1.6.1924 v Ostravě, pracoval jako horník, rozhlasový, časopi¬
secký a nakladatelský redaktor, knihovník, právník, elektrárenský strojník, vedoucí činitel
ve spisovatelské organizaci.
Jeho prvotinou byl román Letopisy v žule, kterým spisovatel přiblížil těžkou práci ka¬
meníků na Jesenicku. Popisuje život Alberta Fórstra, kamenického podnikatele, který žil
ve Zlatých Horách (bydlel ve Fórstrově vile - dnes sauna) a po celé Evropě rozšířil věhlasnost slezské žuly a mramoru. Následovala trilogie Měsíční krajina, Dlouhé stíny, Horský
provoz a jiné. Napsal také novely a povídky a s pohádkami a pověstmi (Modrá štola) se
znovu vrátil k tomuto kraji. V roce 1992 se znovu zabývá tématem jesenické krajiny a lidí
v knize Severní svahy.
Václav Kapličky - prozaik, zasloužilý a národní umělec (*28. 8. 1895, f4.10.1982) se
tohoto kraje dotkl svým historickým románem Kladivo na čarodějnice.
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Petros Cironis se narodil 12.7.1936 ve vesnici Glikionery v Řecku. Do Československa
přijel v roce 1948 v akci „Řecké děti“. Jeho otec Nikolas Cironis a matka Steriani - účast¬
níci řecké občanské války, přijeli do Československa o rok později a do své smrti žili ve
Zlatých Horách.
Od svého příchodu do Československa vystřídal několik domovů řeckých dětí. Zlaté
Hory byly jeho oblíbené město, kam každoročně jezdil ke svým rodičům na prázdniny
a setkával se zde se svými bratry a sestrou. Vystudoval v Praze Nerudovo gymnázium na
Malé Straně (1952-1955) a filozofickou fakultu Karlovy univerzity (1955-1960), pak na¬
stoupil funkci vedoucího Státního okresního archivu v Rokycanech.
Je autorem románu Děti Helady (1976), ve kterém líčí osudy dvou chlapců v období
řecké občanské války a mnoha jiných publikací: Cizinci bez pasů (1999), Česko - řec¬
ké vztahy, Řekové-Bizantinci nebo Helénové?..., které se zabývají problematikou řecké
emigrace v Československu. Další publikace historicko - naučné a literární se týkají Rokycanska. Napsal sbírku básní o cizině a lásce: Větévka veršů; novely: Vyprávění ze Země
a vesmíru, Rok šílených krav a Smrt přistála v Kosovu, kde se vyznává ze svého názoru na
současné světové dění.
Elizabeth Kateřina Vitzová, matka Franze Schuberta, (*30.10.1756 Zlaté Hory,
t28.5.1812 Vídeň) se narodila ve Zlatých Horách v domě č. p. 51 na náměstí Svobody, jako
páté dítě ze sedmi děti manželům Franzu Johannu
Vitzovi a jeho manželce Marii Elisabeth Constancii,
rozené Riedlové z Biele u Nysy. Rodina Vitzova
žila ve Zlatých Horách po mnoho generací, věno¬
vala se kovářskému řemeslu, puškařsví a zámečnictví. Franz Johan Vitz - dědeček Fr. Schuberta,
zastával ve Zlatých Horách významné postavení
místního soudce a byl správcem městské a ce¬
chovní pokladny. Svízelné válečné hospodářské
poměry ho však donutily odejít do Vídně (prý
i s cechovní pokladnou). Tam byl zajat a následně
delší dobu pobyl ve vazbě. Zemřel 25. ledna 1772
ve Vídni.
Otec Franze Schuberta se jmenoval František
Teodor Florian Schubert (*1751). Byl učitelem
hudby a věhlasným vídeňským skladatelem. Na¬
rodil se v Nové Vsi u Starého Města pod Sněž¬
níkem. Ve svých 21 letech odešel do Vídně, kde
se za rok oženil s Alžbětou Kateřinou Vitzovou,
která ve Vídni pracovala jako kuchařka.
Rodný dům E. Vitzové - matky F. Schuberta
Franz Schubert (*1797, 11928) - rakouský hudební skladatel, se narodil ve Vídni.
V 11 letech se stal zpěvákem dvorní kapely. Jako třináctiletý napsal svou první skladbu
a od té doby jich napsal neuvěřitelné množství. V roce 1814 nastoupil u svého otce uči¬
tele jako učitelský pomocník. Po dvou letech školu opustil a dal se na dráhu hudební. Do
konce svého nuzného, krátkého života jen komponoval. Je jedním nejcharakterističtějších
představitelů zakladatelského období romantismu. Melodika jeho skladeb se otevřeně
hlásí k lidovému písňovému vzoru a navazovala na Beethovena, kterého Schubert obdivoVI-366

val. Zjišťujeme-li v Schubertově tvorbě i slovanskou notu, pak cesta vede k jeho slezským
rodičům. Obzvláště otec hudebník i matka jistě znali lidové zpěvy z domova.
Schubertova melodická vynalézavost byla nesmírná a citové bohatství nevyčerpatelné.
Jeho dílo, zahrnující přes 160 opusů písňových, symfonických, komorních, drobných
instrumentálních skladbiček, nebylo za skladatelova života doceněno. Jeho nejznámější
skladbou je symfonie h moll Nedokončená.
Dne 2. června 1922 se ve Zlatých Horách konala slavnost na paměť Franze Schuberta
s odhalením pamětní desky jeho matky Elizabeth Schubertově, rozené Vitzové, na které
bylo napsáno: „In diesem Hause hat die Mutter Franz Schubert, geboren Elisabeth Vitz,
am 30. Oktober 1756 das Licht der Welt erblickt. “ (V tomto domě se narodila a světlo světa
spatřila matka Franze Schuberta, rozená Elisabeth Vitzová.) K této slavnosti se sešlo a sjelo
z blízkého i dalekého okolí mnoho spolků a jednotlivých hostí. Při slavnostním obřadu
u oltáře, postaveného před radnicí, zazpíval početný mužský sbor Schubertovu německou
mši „Kam se mám obrátit..." Mocným dojmem působily řady spolků, nádhera praporů
a salvy střeleckého praporu pod nádherným zářivým sluncem. Přítomní dojatě sledova¬
li slavnostní prolog básně, Schubertovu písňovou tvorbu a odhalení pamětní desky na
rodném domě jeho matky. Spisovatel a básník Viktor Heeger četl mnohé ze života Schu¬
bertova, kněz Brauner vyzvedl v důmyslné paralele to společné, co měla Alžběta z bible
s Alžbětou, matkou Fr. Schuberta. Notář Brunar oslavil v básníkově matce německou
matku, starosta Kunz poukázal na okolnost, že rodný dům Schubertovy matky je vklíněn
mezi tzv. staré tkalcovské měsidlo a mezi domem katolického spolku, tedy živnostenské
píle a ideálního snažení. „Naše město," řekl, „ není bohaté pozemským jměním, ale jeden
drahokam Edelštadští - Zuckmantlovští obyvatelé vlastní... věrné německé srdce."
Velkolepý slavnostní průvod korunoval odpolední oslavy. Všechny cechy a spolky vy¬
kouzlily na ozdobených vozech kus pohádkové země.
Dům Vitzových byl v roce 1927 při rozšiřování hotelu Slezská beseda přes odpor oby¬
vatelstva zbořen. Tabule byla přemístěna na hotelovou zeď, kde ji můžeme dodnes vidět.

6/4 Malíři, sochaři
Bernhard Kutzer. Noví obyvatelé tohoto kraje po druhé světové válce nevěnovali po¬
zornost uměleckému dědictví našich předchůdců. Ani tehdejší politický systém tomu
nepřál, vždyť to bylo jen „německé" umění, a tak nám v tomto směru uniklo mnoho vě¬
domostí a vzácných kulturních památek. Mnoho let trvalo, než se přišlo na to, že i tento
kraj měl věhlasné umělce, kteří po sobě zanechali kus poctivé profesionální práce. Ať to
byli umělečtí kameníci, nebo spisovatelé, vlastenečtí faráři či učitelé. Zejména bylo opo¬
míjeno sochařství 19. stol. a to přesto, že sochařské umění se nabízelo denně naším očím
v kostelech, na hřbitovech i venku na veřejně přístupných prostranstvích.
Jedním z nejznámějších slezských sochařů v 19. stol. byl Bernhard Kutzer. Jeho pra¬
předkové se přistěhovali z Itálie do Supíkovic, později pak do Červené Vody. Jeho otec
Johann Casper Kutzer v roce 1767 koupil od Josefa Knabeho (horník z Horního Údolí)
těsně pod dnešní katastrální hranicí Horního Údolí mlýn, kde vykonával mlynářské ře¬
meslo. Byl zbourán v roce 1960 spolu s dalšími domky.
Bernhard se narodil 27. 6. 1794 v početné rodině. Byl zakladatelem uměleckých tradic
celé rodiny Kutzerů.
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Již v Bernhardově dětství se projevoval jeho talent. Vyřezával z řepy a později ze dřeva
různé postavy. Ve svých dvanácti letech vyřezal ze dřeva lidskou lebku, kterou si pak nesl
na holi, když šel pěšky do Skorošic do učení. Tato lebka byla dlouhou dobu opatrována
Kutzerovou rodinou jako svátost. Špatná finanční situ¬
ace přinutila jeho rodiče dát chlapce ve dvanácti letech
do služby skorošickému kamenickému mistrovi a so¬
chaři Christianu Kellerovi. Ten záhy rozpoznal chlapcův
talent a poskytl mu základní sochařské naučení. Po do¬
hodě mistra Kellera s vratislavským biskupem Josefem
Kristiánem Hohenlohe, který tehdy sídlil ve vodní tvrzi
v Jeseníku, měl Bernhard jít studovat a veškeré jeho stu¬
dium měl hradit biskup. Ale bohužel, Bernhard skoro na
smrt onemocněl souchotinami a než se uzdravil, biskup
umřel. Jeho nemoc byla vážná a zápasil s ní několik let.
Když se uzdravil, vytvořil první své významnější dílo,
železný kříž na podstavci. Bernhardův talent, jeho ne¬
obyčejná píle a vytrvalost mu pomohly dopracovat se
k výborným výsledkům. Seznámil se také v jesenických
lázních s německým sochařem Ludwigem von SchwanBernhard Kutzer
thalerem a často s ním v jeho dílně pobýval. Za svého
mládí také pracoval jako kamenický pomocník v Horní Lipové, kde si rozšířil zkušenosti
práce s mramorem. Znal také dobře kulturní zázemí na zámku Jánský Vrch, kde mohl
vidět díla rakouských, moravských i slezských umělců. I to napomohlo v jeho sochařském
vývoji. Obzvláště kostely, většinou zdobené sochařskými výtvory, měly pro jeho umělecký
rozvoj velký význam. Postupem času nashromáždil i mnoho rytin a odbornou knihovnu.

Dům a dílna řezbáře Bernharda Kutzera v Horním Údolí, zbourán v r. 1960
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Když získal dost zkušeností, aby se osamostatnil, oženil se s Therezií Jogischin z Dol¬
ního Údolí a usadil se v Horním Údolí. Jeho domek (dnes je zbourán a jsou tam vidět jen
základy: je to přes cestu naproti bývalé fary) čp. 34 s dílnou se brzy stal středem kulturní¬
ho dění. Organizoval zde různá setkání, buď na výlety
do přírody, nebo k oživení církevních tradic a lidové
slovesnosti.
V jeho prosperující dílně pracovali i jeho dva ne¬
vlastní bratři. Patricius, který se stal i významným
rychtářem obce (skonal velmi mladý ve věku 34 let),
se většinou zabýval malbou. Cyril se přednostně věno¬
val kamenosochařství. Ten po smrti Patricia přesídlil
do Loštic u Olomouce.
Když jeho šest synů dospívalo, museli začít pracovat
s otcem. Dílna byla velmi známá a objednávky sakrál¬
ního umění nestačily být vyřizovány. Nejstarší Severin
(1826-1875) převzal kamenosochařství po svém strýci
Cyrilovi, ale také vyřezával. Zenobius (1828-1864) se
brzy odstěhoval do Maletína. Johann (1831-1854),
B. Kutzer: Archanděl Gabriel ve farním Reimund (1833-1919), Bernhard (1843-1959) a Rafael
kostele ve Vrbne pod Pradědem
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(1846-1819) zůstali v dílně.
Bohužel v rodině Kutzerových nikdo neměl pevné zdraví. Proto si sochař vzal další
pomocníky ze Zlatých Hor A. Wesseho a J. Kriestena, usazeného později v Moravském
Berouně, kde se proslavil.
Bernhard Kutzer zemřel na tuberkulózu 14.12.1864.
Jeho sochařské dílo je rozsáhlé. Samotný Bernhard především vyřezával do dřeva a ma¬
loval obrazy. Prvním jeho dílem v Horním Údolí byl litinový kříž na počest svého zázrač¬
ného uzdravení ze souchotin. Dnes stojí u zdi hřbitova před kostelem. Umělec Bernhard
Kutzer se věnoval různým církevním motivům. Vedle oltářů, volných plastik a obrazů
zajišťoval také výrobu ostatního vybavení kostelů jako lavice, kazatelny, křtitelnice, zpo¬
vědnice, rámy obrazů, prospekty varhan a dokonce prováděl i projekty malých staveb.
K jeho nejlepším dílům patří oltář ve farním kostele ve Vrbně pod Pradědem s řezbářským výtvorem archanděla Michaela a pod ním stojících figur apoštolů sv. Petra a sv. Pav¬
la. Významnou prací je také postava Asunty, tj. Nanebevzetí Panny Marie na hlavním
oltáři v kostele ve Zlatých Horách, kde se nachází i dvousoší Pieta a Bolestná Panna Marie
pocházející z kostela v Horním Údolí. Postavil také novogotický oltář v Pačkově (Polsko)
a hlavní oltář v Pasekách u Šternberku. Jeho dílem jsou dva cherubíni v dřevěném koste¬
líku v Maršíkově, vynikající prací ve starogermánském slohu je Kristus na kříži s Janem
a Marií v proboštském kostele sv. Mořice v Olomouci. I hlavní oltář a kazatelna v koste¬
le v Karlově Studánce a hlavní oltář v Mnichově u Vrbna jsou jeho dílem. Vytvořil ještě
četné návrhy pro uměleckou litinu v železárnách v Železné u Vrbna, a to jak pro kříže,
náhrobky, zábradlí, mříže, tak i portrétní medailony. V jeho světské sochařské tvorbě se
setkáváme s bájnými postavami. Velmi známá je socha Ponocného, která je v současnosti
v Penzionu Rejvíz ve vinárničce.
Ovšem nejznámější soškou se světským motivem je Jezerní pastýř Gill, kterou vyřezal
podle báje O hříšném pastýři Gillovi, kvůli němuž Pánbůh zatopil bájné město Hunohrad
v rejvízském mechovém jezírku. Po Bernhardově smrti v r. 1864 byla soška Gilla s ostat¬
ními jeho artefakty dána do jesenického muzea. Bohužel, tuto dřevěnou 42 cm velkou
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sošku Leo Kutzer (Bernhardův vnuk, syn Reimunda Kutzera) v roce 1939 z jesenického
muzea ukradl a daroval vůdci Adolfu Hitlerovi k jeho padesátinám. Ještě začátkem r. 1945
byla vystavena v Reichstagu. V rejvízském kostele je od Bernharda Kutzera nejen hlavní
oltář, ale také dřevěné sochy sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého v téměř životní velikosti a metrové sochy sv. Josefa a sv. Rocha. Tamtéž jsou také jeho dva adorující andělé velikosti 70 cm.
V malbě Kutzer vynikal nejrůznějšími žánrovými motivy, kari¬
katurami i krajinomalbou.
Jeho nejkvalitnéjší práce jsou v barokním duchu, ale nechal se
inspirovat také románským, gotickým, i klasicistním uměním.
Z jeho synů byl nejproduktivnější Raimund, který udržoval
sochařskou dílnu v Horním Údolí až do své smrti v r. 1919. Se
svým bratrem Rafaelem vybavili celý vnitřek nového hornoúdolského kostela. Vyrobili lavice, vrata, oltář, vyřezali sochy svátých
i Mojžíše s desaterem a pastýři a další. Vytvořili ještě hlavní ob¬
raz Bohorodičky v křížovém oltáři v Heřmanovicích, annenský
oltář v městském kostele v Králíkách, hlavní oltář v Mnichově
u Vrbna, hlavní oltář a kazatelnu v děkanském kostele v Jese¬
níku. Tento oltář se skládá ze dvou dílů, první se svatostánkem
a dvěma anděly se svícny a druhý s obrazem Nanebevzetí R Ma¬
rie a soch apoštolů sv. Petra a sv. Pavla. Dále pak sochy ve Skorošicích, dva oltáře v Osoblaze bohužel již neexistují, ale oltář
B. Kutzer: Pastýř Gill
v Salisově je zachován. Jejich dílem je i pomník rodiny Reinelů
na jesenickém hřbitově, skoro všechny sochy v dřívějším pout¬
ním kostele Marie Pomocné a mnoho dalších soch z pískovce. Jedna z těchto pískovcových
soch (sv. Pavel) je dnes ve zlatohorském muzeu. I soška Matky Boží na mohyle sv. Rocha
je od Kutzerovy rodiny. Od Reimunda byla získána pozůstalost sochařské rodiny Kutzerů
do sbírek Státního okresního archivu v Jeseníku, Vlastivědného muzea Jesenicka, Muzea
v Bruntále a do Slezského zemského muzea v Opavě.
Josef Obeth (*1874, 11961). Narodil se v Terezíně u Mikulovic. Akademický sochař,
který se proslavil projektování a stavěním pomníků, náhrobků a rodinných hrobek. Ve
Zlatých Horách - na hřbitově jsou jeho dílem: rodinná hrobká Josefa Forstera a náhrobní
pomník k. a k. školního rady, profesora Josefa Esche (*1849, 11912). Také zpracoval pa¬
mětní desku slezského básníka Viktora Heegera. Jeho nejcennějším dílem je monumen¬
tální Priessnitzův pomník v Jeseníku a Mendelův pomník v Novém Jičíně.
Malíři ve farním kostele: Franz a Josef Wolf 1747, Michael Meissner (Asunta) 1747.
Sochař pozlacovač Anton Strauss. Od r. 1828 do r. 1880 byl biskupským stavitelem
J. Metzner. Malíř Aulich z Velkých Kunětic v r. 1877 vyzdobil zlatohorský farní kostel fi¬
gurálními a ornamentálními malbami.
Další uměleckou - malířskou rodinu založil ve Zlatých Horách malíř a pozlacovač Josef
Templer (jeho manželkou byla Františka Můllerová z Vrbna) z Mnichova u Vrbna, otec
malíře Rudolfa a Franze Templera. Datum narození nezjištěno, zemřel 28. 3. 1860 ve Zla¬
tých Horách. Namaloval křížovou cestu pro Vlčice, známá jsou jeho díla nalézající se ve
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Slezských Rudolticích, Opavě, Osoblaze a malby pro poutní místo Marie Pomocné u Zla¬
tých Hor. Maloval hlavně náboženské motivy.
Franz Templer (*9. 4. 1854 Zlaté Hory, t5. 11. 1930 Zlaté Hory). Vyučil se u svého otce.
V roce 1868 namaloval křížovou cestu pro Černou Vodu, v r. 1873 obraz hlavního oltáře
Navštívení P. Marie pro obec Košetice, v r. 1891 obraz sv. Floriána pro Tvrdkov a obraz
sv. Floriána pro Hůzovou. Pro rejvízský kostel namaloval v r. 1883 boční oltář sv. Rodiny,
v r. 1899 obraz Čtrnácti pomocníků nad vesnicí Rej víz, v r. 1904 křížovou cestu a v roce
1924 spolu s E. Brendelem provedl nástěnné malby. Pro kostel v Horním Údolí v r. 1890
namaloval Stigmatizaci sv. Františka, Smrt sv. Josefa a křížovou cestu. Pro farní kostel ve
Zlatých Horách v r. 1900 s několika spolupracovníky vymaloval (technikou al secco) klen¬
bu kostelní lodi figurálními i ornamentálními malbami. Při malování nástěnných maleb
v interiéru farního kostela spadl z lešení a těžce se zranil. Malby pak dokončil Emil Brendel. V r. 1907 pro tentýž kostel namaloval obraz Madony. Ve zlatohorském kostele je ulo¬
ženo několik obrazů, jež namaloval zřejmě pro poutní kostel Marie Pomocné - Obětování
P. Marie, obraz Madony z r. 1907, obraz sv. Augustina, obraz Obětování P. Marie z r. 1900.
V r. 1906 namaloval křížovou cestu pro Vrbno, křížovou cestu a Stigmatizaci sv. Františ¬
ka z Assisi pro Mnichov u Vrbna, Madonu s dětmi pro hřbitovní kostel ve Vítkově. Pro
kostel v Lichnově namaloval obraz Korunování P. Marie a v r. 1909 obraz sv. Františka Xaverského. V roce 1917 provedl malířskou výzdobu kláštera minoritů v Krnově a v r. 1925
spolu s E. Brandelem provedl nástěnné malby v Dolním Údolí. Pro Karlov u Bohušova
namaloval pro hlavní oltář v r. 1926 obraz sv. Urbana. Od roku 1900 až do roku 1930 tr¬
vale působil na poutním místě P. M. Pomocné, kde maloval náboženské obrazy. Jeho díla
jsou také v Bruntále, v Javorníku, atd.
Rudolf Templer (*27.12.1837 Zlaté Hory, f2.1.1905 Opava) působil ve Šternberku,
Bruntále a Opavě. Věnoval se malbě žánrových náboženských obrazů, krajin a portrétů.
Působil také jako herec a zpěvák. Vyučil se u otce. Jeho díla najdeme v Bruntále, Šternber¬
ku, Dlouhé Loučce, Horním Benešově, Zlatých Horácha v Opavě, kde bydlel na Johanitské
ulici č. 9. Namaloval v r. 1850 obraz Navštívení P. Marie pro Pitárné, v r. 1857 křížovou
cestu pro Dolní Václavov, v r. 1862 křížovou cestu pro Obornou, v r. 1863 obraz hlavního
oltáře Nanebevzetí P. Marie pro klášterní kostel v Bruntále, v r. 1867 obraz sv. Kateřiny pro
Krasov a obraz sv. Kateřiny pro hlavní oltář v Horním Benešově, v r. 1861 obraz hlavního
oltáře pro Deštné, v r. 1868 křížovou cestu pro Černou Vodu, v r. 1871 obraz Snímání
z kříže pro Vrbno pod Pradědem a Vyučování P. Marie pro Zlaté Hory, v r. 1973 provedl
nástěnné malby ve Světlé Hoře a namaloval oltářní obraz pro Košetice, v r. 1872 obraz Na¬
rození P. Marie pro Jamartice, v r. 1874 obraz sv. Michaela pro Moravský Kočov, v r. 1876
křížovou cestu pro Uhlířský vrch u Bruntálu, v r. 1880 obraz Maří Magdalény pro Štítinu,
v r. 1884 obraz sv. Michaela pro Roudno, v r. 1890 obraz Madony se světicí pro Vrbno pod
Pradědem a obraz sv. Josefa pro Dolní Údolí. Řada jeho obrazů je ve Slezském muzeu
v Opavě. Autoportrét (1870), Portrét zemského poslance Glasnera, Portrét zem. poslan¬
ce Grohmanna, Podobizna pána se skřipcem, Portrét starší ženy, Portrét staršího muže,
Portrét staršího muže ve stejnokroji, aj. Ve vlastivědném ústavě v Novém Jičíně je rovněž
několik jeho portrétů, v muzeu v Bruntále je od něj Portrét ženy (1885), Portrét JUDr. Rochowanského, obraz Madony (1886), tři střelecké terče aj. Ve farním kostele v Bruntále je
obraz sv. Josefa z roku 1873 a v Dlouhé Loučce je z téhož roku obraz Nejsvětější Trojice.
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Johann Templer. Snad bratr Josefa Templera. Osobní data neznámá. Namaloval oltářní obraz pro obec Osoblahu, obraz pro farní kostel v Opavě a pro poutní kostel u Liptáně.
Malíř Emil Brendel (*25. 9. 1879 Zlaté Hory, tl 1.3.1950 Zlaté Hory). Jeho otec byl
biskupským úředníkem na zlatohorském polesí. V roce 1894 skončil učení u Franze Tem¬
plera a pak působil mnoho let v cizině, kde maloval především v Rumunsku a Rakousku.
V roce 1902 zase pracoval se svým učitelem Franzem Templerem. Po Templerově smrti
roku 1930 trvale převzal jeho místo na poutním místě P. M. Pomocné, kde až do své smrti
působil jako malíř hlavně náboženských obrazů. Větší práce provedl s Josefem Bauchem
z Vidnavy. Kromě církevních námětů maloval také krajiny a portréty. Namaloval svého
učitele Fr. Templera, starosty Josefa Kónigera a V. Braunera. Velmi citově podaná jsou
jeho dvě plátna „Svaté rodiny11. Vymaloval křížovou cestu na P. Marii Pomocnou (1946)
a křížovou cestu pro poutní kapli poblíž Zlína. Po válce nebyl odsunut, žil se svou rodi¬
nou ve dvou pokojích, které mu byly určeny, své bývalé restaurace (Gasthaus Brendel) na
poutním místě Marie Pomocné ve Zlatých Horách. V roce 1950 ho postihla srdeční pří¬
hoda a zemřel. Jeho hrob je na zlatohorském hřbitově. Na podzim téhož roku se musela
odtud odstěhovat i jeho rodina.
Nemůžeme nejmenovat také opavského malíře Reimunda Mosslera (1886-1959), kte¬
rý na Zlatohorsku působil. Jeho monumentální obrazy jsou i v Penzionu Rejvíz.
Antonín Wase. Jeho data jsou neznámá, ale působil ve Zlatých Horách. Jeho nejzná¬
mější dílo je kopie Gúntherovy křížové cesty, která je signovaná A. Wáse Malér in Zuckmantel den 10 Jenner 1850.
Jeho syn Dominik Wase se narodil 25. 8.1826 ve Zlatých Horách. Restauroval obraz
Čtrnácti pomocníků božích ve Zlatých Horách a v r.1875 pracoval na výzdobě kláštera
minoritů v Krnově.
Anton a Edmund Weese. Anton byl ilustrátorem. Edmund je zmiňován ve farní
kronice v r. 1892: společně s Franzem Templerem, Karlem Knoblichem a C. Kónigem re¬
staurovali obrazy a malby na kostele P. M Pomocné. Jejich data jsou neznámá. V každém
případě rodina Weese žila od r. 1919 do odsunu v roce 1946 v tzv. „Weeses restaurantu'
vedle kostela P. Marie Pomocné.
Karl Knoblich (* 31.12.1873, t31.12.1936, jeho hrob je na hřbitově ve Zlatých Horách).
Byl řezbářem vánočních figurek a jeslí. Jeho specialitou jsou obrázky s kulatým rámem
a motivem poutního místa P. Marie Pomocné. Vyzdobil Sensenkapelle v Podlesí, restau¬
roval Olivetskou kapli ve farním kostele (bývala pod kostelními schody), Sv. Martu v Hor¬
ním Údolí a další. Také učil děti kreslit a vyřezávat. Podle jeho receptu se vyráběl „Altvaterlikor", který se dobře prodával v hospodě pod kaplí sv. Anny nad Horním Údolím.
Z poválečných místních malířů, kteří svou tvorbou a úrovní přesáhli rámec ryzího
amatérství, byl původním povoláním holič Stanislav Pospíšil (*6.10 1909 Batelov, okr.
Jihlava, 117.3.1996 Vrbno pod Pradědem - Mnichov). Ve Zlatých Horách žil od r. 1948 do
r.1987. Maloval hlavně impresionisticky laděné krajiny okolí Zlatých Hor, i když se také
nevyhýbal portrétu či zátiší. Svými obrazy je většinou zastoupen v soukromých sbírkách.
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Boleslav Doboš (*5. 9. 1953), narodil se v Krnově, vystudoval gymnázium a střední
stavební školu. Byl mezi zakladateli klubu výtvarníků VSUN (Výtvarná skupina umělec¬
kých nul) a pak klubu SNOP. Působil jako učitel výtvarného oboru základní umělecké
školy Franze Schuberta ve Zlatých Horách. Vystavoval nejen doma, ale i v širokém okolí.
Jeho práce jsou natolik originální, že není snadné vymezit oblast jeho inspirace. Autorova
malba hýří dvěma výraznými prvky: nápadnou oblostí tvarů a čistými zářivými barva¬
mi duhového spektra. Vůdčím směrem je pak notná dávka duchaplnosti a inteligentního
vtipu, ať se halí do mýtického šatu antiky či biblických příběhů a jejich parafrázování. Ob¬
razy budí veselí, dávají pohodu obrušováním hran každodenních lidských i všelidských
pochybení, děsů a stresů.
Jaroslav Malík, narozen v r. 1957, je absolventem Institutu tvůrčí fotografie při Slezské
univerzitě v Opavě. Působil jako učitel výtvarného a fotografického oboru ZUŠ F. Schu¬
berta. Samostatně vystavoval doma i v zahraničí. Jeho fotografie ukazují s velkou citlivostí
a vytříbeností fantaskní, zdánlivě zcela neestetický svět často po smetištích nalezených
a posbíraných předmětů. V jeho snímcích se často spojuje realita s nereálným, neobvyklé
s dekadentním v překvapující mystickou úzkost.
Jaroslav Michálka (*2. 6. 1924 Opava, |17. 5. 1992 Zlaté Hory) samouk, byl malířem
různých žánrů, jako portrétů, zátiší, krajin apod. Byl to vzdělaný muž, životem ostříle¬
ný utrpením v 50. letech. Své pohnuté osudy politického vězně sepsal v rukopisu knihy
a zdokumentoval tak porobu muklů (mužů určených k likvidaci) v dobách komunistic¬
kých vládců.
„Roky v pekle jsem si prožil v letech 1952 až 1963. Byl jsem vojákem z východní fron¬
ty. Po válce jsem byl pracovníkem kriminální služby a členem Čs. sociální demokratické
strany. V roce 1952 jsem byl zatažený do politického severomoravského monstrprocesu s tzv.
„nepřáteli socialismu“. Vyšetřovací vazba a výslechy probíhaly jak za Františka Bobliga ve
středověku. Při soudním přelíčení už mi chyběly čtyři zuby. Nic mi neprokázali. Vyfasoval
jsem za to dvacet pět let. Jako politický vězeň jsem prošel věznice v Krnově, Opavě, Ostravě,
Novém Jičíně, Mírově, Leopoldově, Bytízu u Příbrami, Pankráci, Ruzyni, Jáchymově - Rov¬
nost I, Mariánská. Trýznění, bolest a hlad udělali ze mne - statného chlapa padesátikilový
stín. Prožil jsem věčný průvan a zimu,celodenní stání v mraze na sněhu, ale i stávky vězňů
a nezdařené i zdařené útěky. Smrt, ponižování a vykořisťování bylo na denním, pořádku.
Dřina v uranových dolech, radioaktivní záření, šikanování a vyhrožování, okrádání politic¬
kých vězňů bylo pro komunistické dozorce „lidově demokratického zřízení'‘ Pavlicu, Poláka,
Smrčka, Glendu, Gerbitsche, Ryšavého, Palečka sadistickým potěšením. A přesto nezlomen
jsem byl po dvanácti a půl letech, propuštěn na svobodu se slovy: „Jedno Vám radím obža¬
lovaný, zapomeňte na to!"
Podlomené zdraví Jaroslava se koncem osmdesátých let rapidně zhoršovalo. Těžce shá¬
něl drahé zahraniční léky, které nezbytně potřeboval k léčení rakoviny, jím nezaviněné
nemoci „z povolání'1 mukla uranových dolů. Dočkal se sice plné rehabilitace, ale zdraví
mu nikdo nevrátil.
Jaroslav Michálka se naučil kreslit ve vězení, když mu solidární civilní zaměstnanci
poskytli tužky, pastelky a čtvrtky. Na svobodě pak kreslil oleje a vytvářel intarzie plné
malebných chaloupek na samotě. Vypovídají o jeho poetické duši. Jeho malba byla větši¬
nou pečlivě realistická, kompozičně propracovaná. Ve své tvorbě rád využíval obrazových
předloh a fotografií. Nejedna zlatohorská domácnost se může pyšnit jeho obrázkem.
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Josef Šmoldas (*28. 11. 1947) je spoluzakladatelem obou sdružení (SNOP a VSUN)
výtvarných skupin ve Zlatých Horách. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Jeho perokresby zdobí
i tuto publikaci Zlaté Hory v Jeseníkách - letopisy a další dvě knihy Sotirise Joanidise: Rejvíz a báje z okolí a Zlato a železo.
Vystavoval samostatně nejen ve Zlatých Horách, jeho malby visí a zkrášlují mnoho
obývacích pokojů nejen místních obyvatel, ale i zlatohorských starousedlíků v Německu,
Rakousku... Obsah jeho obrázků je jednoduchý a jasný ve svém podání, stylu, tvaru a ba¬
revnosti. Sám říká, že jen kopíruje, ale pravda to není. Do svých děl dává znalost dějin
kraje a lásku k místu, ve kterém jako horník těžce pracoval. Realistická forma jeho malíř¬
ského umění s mírně romantickým nádechem staví most spojující historii Zlatých Hor se
současností. Oživuje ve svých malbách mnohdy už neexistující žánrové výjevy z poutního
místa Panny Marie Pomocné, lázní, rodného domu Alžběty Vitzové - matky věhlasného
hudebního skladatele F. Schuberta, kostelů, lesních kapliček aj. V jeho obrázcích se člověk
s trochou fantazie jakoby procházel po kafkovských uličkách středověkého města Cukmantlu. Nemá smysl se více rozepisovat nad autorovou prací a řadit ji do nějakého sché¬
matu. Je tam, kde je místo pro znovuobjevování krásy, a je natolik sdělná, že komentář
nepotřebuje. Je to nejplodnější a nejpůsobivější poválečný zlatohorský malíř.

6/5 Ostatní rodáci
František Jindřich Boblig z Edelstadtu (*1615 asi ve Zlatých Horách, 113. 3. 1698
v Olomouci). Osobnost nechvalně proslulého čarodějnického inkvizitora Františka Bobliga je v povědomí veřejnosti známa především zásluhou knihy Václava Kaplického Kladi¬
vo na čarodějnice a pozdějšího stejnojmenného filmu Otakara Vávry. V obou uměleckých
dílech je Boblig zachycen v období svého pozdního života.
Co však víme o jeho původu a mládí? Josef Pfitzner v knize Dějiny horního města
Zlatých Hor tvrdí, o tomto rodu: „Jeho praděd Martin ve Zlatých Horách zastával úřad
starosty města. Martin byl roku 1533 obviněn ze zneužití služky zlatohorského měšťana
Jiřího Bierolda, avšak z této ošemetné situace se dostal bez úhony. Na čas odešel ze svého
úřadu, ale roku 1539 se zase objevuje jako starosta v čele městské delegace v Nyse. Se jmé¬
nem rodu Bobligů se znovu setkáváme roku 1585. Martinův syn Jiří je v análech uveden
jako fojt a tento úřad zastával i v následujících letech (1593). Také on měl potíže, když musel
vysvětlovat jisté nesrovnalosti v obecní pokladně. V roce 1624 se objevuje na místě prvního
radního jméno Ondřeje Bobliga. Byl to otec Františka.“ O dalších letech mladého Františka
nevíme skoro nic. Teprve později se z jeho korespondence dovídáme, že studoval filozofii
v Olomouci, kde se také naučil hovořit velmi dobře česky, což sám později několikrát zdů¬
razňoval. Studia nedokončil a odešel do Vídně, aby zde studoval práva. Jeho dobrodružná
a neklidná povaha mu ani zde nedovolila studia dokončit. Nedosáhl doktorátu a byl zván
pouze kandidátem kanonického a světského práva. Přihlásil se také jako dobrovolník do
pluku hraběte Szerenyiho, který táhl do Uher. Přílišnou statečností se však mladý Boblig
nevyznačoval a po návratu pluku na jižní Moravu se vzdal další vojenské služby. V Miku¬
lově se také poprvé oženil. Po delším marném hledání výhodného zaměstnání se vrátil do
rodných Zlatých Hor a za pomoci protekce se dostal do soudního tribunálu jako přísedí¬
cí při procesech s čarodějnicemi. Skutečné pronásledování čarodějnic začalo ve Zlatých
Horách koncem 30. let 17. stol. po velkém moru, kdy byl kdekdo obviněn z travičství.
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Je zajímavá, náhodně objevená zmínka, která potvrzuje, že Boblig byl v úzkém spojení
s hlavním aktérem nyských procesů, tamním zemským hejtmanem Jiřím z Hodíc a jeho
rodinou. Jiří z Hodíc jako nyský zemský hejtman od počátku velmi aktivně zasahoval
(podepisoval rozsudky) do probíhajících pro¬
cesů a zapojil do nich ve funkci přísedícího
inkvizičního tribunálu i Bobliga. Nepochybně
se už na prvních zlatohorských procesech po¬
dílel i František Boblig z Edelstadtu. Odhaduje
se, že ve Zlatých Horách bylo za jeho působení
popraveno upálením celkem 45 obětí. Boblig
byl zkušeným inkvizitorem, takže dovedl v kaž¬
dém procesu uplatnit sebemenší důvod, který
mohl nešťastnou oběť dovést až na hranici. Své
chatrné právní vzdělání doplňoval četbou protičarodějnické literatury. Vlastnil knihu Španěla
Františka Torreblanca Souhrn zločinů, nebo-li
o magii, jež se čirou náhodou uchovala ve farní
knihovně v Dubu. K řemeslné zručností přistu¬
povala i jeho nesmírná hrabivost. Soudní tribu¬
nál dostával plnou třetinu zabaveného majetku
oběti, kromě dalších stanovených odměn.
V Jeseníku působil jako inkvizitor od r. 1642,
Inkvizitor F. J. Boblig
přičemž v téže době měl ještě vliv ve Zlatých
Horách.
Po roce 1652 odešel do Hlohova, aby pokračoval v obdobné činnosti. Hlohovští občané
však neprojevili zájem o jeho „bohulibou činnost11 a Boblig musel odejít s nepořízenou.
Přestěhoval se do Olomouce. Zde se živil advokátní praxí a téměř čtyři roky zastupoval
biskupskou konzistoř v právních záležitostech. Také svou dceru dokázal velmi výhodně
provdat za mírovského hejtmana Kotulinského. Protože na tom nebyl finančně dobře, byl
rád když se jeho manželka ujala vedení zájezdní hospody s nepříliš lichotivým názvem
„U Divokého muže“. Během času si Boblig osvojil uhlazené vystupování kavalíra a ve spo¬
lečnosti byl oblíben. Byl milovníkem dobrého pití. Dovedl se opít do němoty a v jednom
dopise losinskému hejtmanovi si stěžoval, že se ho za to vlastní dcera štítí a nechá jej bez
povšimnutí ležet na zemi, když mu je nevolno. Ani v mládí nebyl krasavcem, ale odpudi¬
vý zjev neměl.
Kdo se jednou dostal do jeho inkvizitorských spárů, neunikl, byť mu i zdeformovaný
hrdelní řád Ferdinanda II. z r. 1656, který byl při procesech používán, dával určitou šanci.
Například bohatý pláteník Peschek byl protiprávně mnohonásobně mučen, a i když z něho
nevymítil „přiznání11 a měl být jako nevinný propuštěn, dal ho Boblig jako „zvlášť nebez¬
pečného ďáblova spojence, jemuž právě ďábel dal sílu vzdorovat11, zaživa upálit na hranici.
V celé té mistrně navozené atmosféře strachu a nejistoty se přece jen našlo několik stateč¬
ných, kteří se odvážili postavit se proti inkvizitorovu řádění. Patřil k ním losinský farář
Kónig, bývalý šumperský rychtář Hutter, zejména však nejváženější Bobligův protivník,
všeobecně oblíbený a vážený šumperský děkan Kryštof Alois Lautner. Neohroženě hájil
nebohé oběti a ve svých kázáních otevřeně prohlašoval, že inkviziční řádění je na hony
vzdáleno křesťanskému učení lásky. Jenže známosti inkvizitora sahaly až k olomouckému
biskupovi, u něhož si Boblig požádal o svolení k zatčení děkana. A tak v srpnu 1680 byl
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Lautner lstivě vylákán na mohelnické hody, tam zatčen a po pětiletém věznění a mučení
na Mírově a v Mohelnici byl 18. září 1685 v Mohelnici zaživa upálen.
Když František Boblig přišel do Velkých Losin v roce 1679, jako čtyřiašedesátiletý, byl
už obtloustlý a kulhající na pravou nohu, napadenou nemocí zvanou „růže“, které mu
občas znemožňovala chůzi. Noha mu totiž otékala natolik, že se nemohl obout a bylo mu
trapně chodit s jednou botou. Měl i silný revmatismus. Manželskou věrnost nikdy nebral
vážně. V červnu 1680 ovdověl a když mu kondoloval hejtman Vinařský, po poděkování se
rozpovídal o mladých a krásných ženách. Lze předpokládat, že by vdovský stav uvítal dáv¬
no. Boblig se oženil znovu v Olomouci v roce 1688. Jeho nenasytná touha po penězích
byla všeobecně známa. V dopise si stěžoval císaři Leopoldovi, že mu za dlouholeté služby
Žerotínové nezaplatili ani haléř a proto od císaře žádal stálý plat.
Boblig zemřel v Olomouci na počátku roku 1698 ve věku 83 let.
Dr. Franz Weese, lékař c. a k. generálního štábu, se narodil v roce 1835 ve Zlatých Ho¬
rách, jako syn malíře obrazů Antona Weeseho a jeho manželky Františky, rozené Weese.
Gymnázium vystudoval v Opavě. Studia chirurgické medicíny absolvoval v c. a k. Vojen¬
ské akademii císaře Josefa v červnu 1862 a stal se šeflékařem 60. regimentu infanterie.
V roce 1866 sloužil jako šeflékař 7. polního bataliónu horských myslivců. Své čtyřicetilé
vojenské tažení skončil Dr. Franz Weese jako vrchní štábní lékař první třídy a sanitární
šéf c. a k. 12 oddílu v Heřmanovicích, kde v květnu 1900 zemřel. Byl držitelem Válečné
medaile 1873, Čestné medaile za čtyřicet let služby a Jubilejní medaile 1898.
Josef Weinelt, lesník a spisovatel, se narodil 25 11. 1849 ve Zlatých Horách. Jeho otec
Anton Weinelt byl lesmistrem v lesním hospodářství vratislavských biskupů. Po studiích
na reálce v Nyse začal pracovat pod vedením svého otce na lesním hospodářství. V roce
1866 mu otec umřel a on převzal jeho zaměstnání.
Dr. Ferdinand Pohl, dvorní, soudní advokát ve Vídni, zemský školní rada Slezska, čest¬
ný občan města Zlatých Hor, přednosta Rakousko - slezské jednoty ve Vídni. Narodil se
ve Zlatých Horách jako syn tkalce 20. května 1843. Krátce po jeho narození se jeho rodiče
odstěhovali do Vídně, ale zase se vrátili do Zlatých Hor. Studoval pak na opavském gym¬
náziu a byl primusem po všech osm let studií. V r. 1868 promoval na právnické fakultě
ve Vídni. V r. 1875 otevřel právnickou kancelář. Pro své slezské krajany ve Vídni udělal
hodně práce. V roce 1885 byl Pohl zvolen do zemského sněmu, kde zastupoval soudní
okresy Jeseník, Zlaté Hory, Vidnava, Javorník a Žulová. Jeho jméno je spojováno s výstav¬
bou železniční tratě Hanušovice - Lipová - Glucholazy - Zlaté Hory a s přestavbou školství
ve Slezsku. V roce 1889 dostal ve svém rodném městě čestné občanství a v únoru 1901
byl vyznamenán za zásluhy Řádem železné koruny III. třídy. Dr. Pohl se také zasloužil
o kněžský seminář ve Vidnavě.
Josef Pohl, čestný občan města Zlatých Hor, se narodil 2. září 1844 v Jeseníku. Jeho
otec si od šoltyse v České Vsi pronajal mlýn, který 1. dubna 1851 shořel a s ním i tři osoby.
Rodina ztratila veškerý majetek. Po absolvování čtyř tříd základní školy studoval v roce
1857 dvě třídy na piaristické reálné škole v Bruntále, další dvě třídy dokončil na reálce
v Nyse a pak navštěvoval čtyřletou obchodní školu. Na podzim 1862 se vrátil do Zlatých
Hor, kde v obchodě svého otce prodával mlýnské produkty. V roce 1888 jeho otec koupil
ve Zlatých Horách mlýn a syn převzal jeho vedení. 11. února 1889 byl zvolen starostou
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Zlatých Hor. Za jeho starostování se položila na hlavní ulici dlažba, vybudovala železni¬
ce z Mikulovic do Zlatých Hor, postavila se rozhledna Kaiser Franz Josef-Warte na Bis¬
kupské kupě, vybudoval se chudobinec, založila se Sokolská ulice (Wilenstrase) a nový
obecný hřbitov, kostel dostal nové varhany, na které Pohl přispěl 1000 zl., na radnici byly
nainstalovány hodiny.
Dr. Franz Seitz, politik, (*6. 10. 1828 ve Zlatých Horách, t 21. 6. 1873). Ukončil studi¬
um na gymnáziu v Opavě. V roce 1848 začal studovat právnickou fakultu ve Vídni a po
studiích pracoval na soudním úřadě v Brně. Od r. 1865 byl advokátem v Uherském Brodě.
Jeho osobnost platila za vůdce Němců na Moravě. Jeho přítel Dr. Promber při pohřební
řeči uvedl: „...že to byl vzorný neúnavný stranický pracovník, který pro německé obyva¬
tele na Moravě udělal hodně. Ano, byl to pravý německý člověk.“
Dr. Albert Trampusch (*8. 12. 1816, t4. 4. 1898), syn zlatohorského starosty, politik
a účastník revoluce 1848 ve Vídni, poslanec Frankfurtského parlamentu. Jeho matka se
za svobodna jmenovala Františka Trubek Studoval na opavském gymnáziu a právnickou
fakultu v Olomouci. Jeho rodiče zemřeli brzo a on žil se svým bratrem Franzem, lesním
radou biskupských lesů v Jeseníku. V roce 1848 promoval jako doktor práv a pak pracoval
jako koncipient v Salzburgu. V revolučním roce 1848 se přidal k německým nacionalistic¬
kým revolucionářům, kteří horlili pro spojení Rakouska s Německem. Proto byl zvolen do
německého parlamentu ve Frankfurtu. Když se pak vrátil do Vídně, byl za protirakouskou
činnost internován a předběžně vyšetřován dva a půl měsíce. Po procesu si odpykal dvou¬
letý trest na Špilberku v Brně. Po narození prince Rudolfa byl amnestován a po více inter¬
vencích jeho přátel byl rehabilitován. Stal se advokátem v Lipníku, později v Nikolsburgu
a v r. 1892 v Klostenburgu u Vídně. V r. 1897 se přistěhoval do Vídně, kde o rok později
zemřel.
Franz Trampusch - bratr předchozího, lesní odborník, se narodil v r. 1801 ve Zlatých
Horách - zemřel ve Vídni 26. dubna 1862. Studoval lesnictví. Více let sbíral lesnické zku¬
šenosti v Čechách a jižním Rakousku. Oženil se s Adélou Adamčíkovou v Ledči u Sázavy
v roce 1830, ale jeho žena zemřela v roce 1839. Jeho syn se stal profesorem Lesní akade¬
mie v Příbrami. Jako lesmistr nastoupil do lesního hospodářství vratislavského biskupství
v roce 1831 a převzal starost o čtyři jeho statky: Javorník, Žulová, Zlaté Hory a Jeseník.
V roce 1850 dostal titul lesního rady. Po penzionování se v roce 1861 přestěhoval do Brna.
Jako lesní odborník byl na vysoké úrovni. Vymyslel a provedl rozdělení lesa na oddělení,
která velmi zřetelně očísloval a tím zjednodušil evidenci a terénní orientaci. Zavedl umělé
zalesňování, prováděl taxaci a různá měření lesa.
Josef Weiss (*5. 7. 1795, t20. 3. 1847 ), kovář, zvěrolékař a vodní doktor. Narodil se
v Širokém Brodě na čp. 51. Jeho otec podkovář (Hufschmied) je ale v matrice zapsán jako
Josef Weisser. Matkou Josefa Weisse byla Hedvika, rozená Liemertinová.
Josef měl převzít otcovu živnost, ale kovářství nebylo jeho snem. Dosáhl nakonec ot¬
cova souhlasu alespoň ke studiu zvěrolékařství, i když tíhl spíše k léčení lidí. Studoval
na veterinárním učilišti ve Vídni. Po absolutoriu uskutečnil studijní cestu po rakouské
monarchii. Již v roce 1821 se opět vrátil do Jeseníku. 17. května toho roku zakoupil od
frývaldovského měšťana Franze Aberleho dům čp. 22 na náměstí (část nynějšího hotelu
„Slovan”). V tomtéž roce uzavřel ve Frývaldově sňatek s Josefou Aberlovou (7.8.1821).
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Z tohoto sňatku se narodily 3 děti. Po smrti první manželky Josefy v roce 1826 se Josef
Weiss již následujícího roku žení znovu; tentokrát ve Zlatých Horách s Josefou Vielhauserovou. S ní měl pět dětí, z nichž zůstala naživu pouze dvojčata Adolf a Edmund.
Josef Weiss se nikdy nevzdal svých snů o medicíně. A tak od svého příchodu do Frývaldova pozorně sledoval rozmach léčitelských aktivit na Gráfenberku. Priessnitzova
vodoléčba ho zaujala natolik, že se jí začal věnovat také. Veškerá literatura i Weiss sám
uvádí, že navázal s Priessnitzem přátelské i pracovní styky, dohodli se dokonce na tom, že
Josef Weiss založí ve Frývaldově vlastní vodoléčebný ústav Priessnitzova typu. Tento ústav
byl pravděpodobně založen v r. 1835. Můžeme s jistotou konstatovat, že ležel na pravém
břehu Bělé za silnicí na Českou Ves v blízkosti vyústění dnes již neexistujícího továrního
náhonu, v místě dnešního domu č.p. 192 na Bezručově ulici, tj. naproti jezu.
V letech 1836 a 1837 zde prý bylo přijato přes 200 pacientů. V roce 1837 bylo provozo¬
vání vodoléčby Weissovi úředně povoleno, byl stanoven lékařský dohled.
V posledním roce trvání ústavu (1842) se zde do odjezdu J. Weisse do Anglie léčilo
jen 22 osob. Josef Weiss bral v potaz lékařskou vědu a zachovával přísně vědecké postupy
léčby. Weiss navíc svoje poznatky publikoval jednak v odborných časopisech, v roce 1837
pak knižně. Proto měla jeho činnost velice pozitivní ohlas hlavně v lékařských kruzích.
Zvláštní pozornost vzbudil u anglických hydropatů, kteří ho pozvali, aby ve Stanstead
Bury u Londýna zbudoval a vedl vodoléčebný ústav. A tak Josef Weiss odjel 26. 4. 1842
s rodinou do Anglie. V listopadu 1843 se sice Weissovi vrátili domu, ale již v následujícím
roce opět odjeli do Anglie, tentokrát zřizovat vodoléčebný ústav v Sudbrook Park v blíz¬
kosti Richmondu. Josef Weiss získal jak v samotné Anglii, tak v dalších anglicky mluvících
zemích značné renomé.
Po návratu do Frývaldova Weiss svůj ústav neobnovil. Žil zde velice vážen, byl členem
městské rady a začal podnikat v Zlatých Horách, kde údajné založil vodoléčebný ústav.
V době podnikání ve Zlatých Horách Josef Weiss již churavěl následkem zranění nohy.
Zemřel v Jeseníku na horečnatou chorobu ve věku 52 let.
Vinzenz Brauner se narodil v Salisově v domě čp. 7 ve farnosti Ondřejovice 18. listo¬
padu 1877. Vystudoval gymnázium ve Vidnavě a pak teologickou fakultu v Olomouci. Ve
studiích pokračoval ve Vratislavi. Jako kaplan krátce působil v Heřmanovicích, v Javorní¬
ku a v r. 1915 se stal děkanem ve Zlatých Horách. Od r. 1927 po 11 let byl starostou města,
a mimo to měl v různých organizacích mnoho jiných čestných funkcí, v nichž se zasloužil
o rozvoj města a vzdělanost zdejších obyvatel. V třicátých letech byl velmi nakloněn T. G.
Masarykovi, s nimž si vyměnil i několik dopisů. Jako starosta města měl při konání vý¬
znamného celostátního sjezdu Německého kulturního spolku (Deutscher Kulturverband
- DKV) ve dnech 15. a 16. května 1937 ve Zlatých Horách, jehož se zúčastnily špičky henleinovského hnutí sjezdu, projev, ve kterém německou kulturu nechtěl přizpůsobovat no¬
vým politickým poměrům. Naznačil v něm přání po samostatnosti DKV a provádění jeho
vzdělavatelského poslání. Po začlenění Sudet do Říše v říjnu 1938 se strana NSDAP obá¬
vala jeho vlivu a činnosti a zaujala vůči němu nepřátelský postoj. Proto byl 6. 5. 1941 opav¬
ským gestapem zatčen, v Opavě internován a po sedmi týdnech vykázán ze země, aniž by
směl navštívit svou faru. První útočiště našel u chudých školských sester v Neuzele, i tam
ho gestapo pronásledovalo. Odešel pak do Schwiebusu a pak jako správce fary do Sommerfeldu v Lubsku. Zemřel ve vyhnanství v Somerfeldu 30.4.1943. Na jeho přání byl se
svolením gestapa převezen a pohřben na zlatohorském hřbitově. Děkan Vinzenz Brauner
byl jedním z nej osvícenějších farářů na Zlatohorsku vůbec. Velmi rád kázal na Marii PoVI-378
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mocné, kde vlastnoručně s pomocníky nově vystavěl v třicátých letech 14 zastavení křížo¬
vé cesty, a druhým jeho milovaným místem pobytu byl kostel v Dolním Údolí.
Stanislav Lekavý. V deníku MF DNES ze 26. března 2003 byla v seriálu zvaném GEN
- význačné osobnosti dneška, představena jediná osobnost ze Zlatých Hor, která svými
životními činy význačně přispěla České republice. Byl to politický vězeň Stanislav Leka¬
vý - v roce 2003 poslední žijící svědek proti komunistickému sadistickému vyšetřovateli
Aloisi Grebeníčkovi (otec stávajícího předsedy KSČM) z Uherského Hradiště.
Stanislav Lekavý se narodil v Josefově na Slováčku 10. května 1930 v tradičně katolické
rodině. Původně chtěl být knězem nebo lékařem, ale přísný a praktický otec ho poslal
do obchodní školy. V září 1948 byl Státní bezpečností kvůli kolportáži letáků varujících
před rostoucí komunistickou totalitou zatčen a uvězněn. Prvním spoluvězněm mu byl
dominikánský řeholník P. Antonín Zemek, který na mladého studenta zapůsobil mocným
dojmem. Jeho předchozí přání být knězem se vlivem tohoto spoluvězně upevnilo.
Přímo ve věznici v Uherském Hradišti poznal vyšetřovatele, kterého se vězni panicky
báli - jmenoval se Alois Grebeníček. Naštěstí nikdy Stanislava Lekavého nevyšetřoval, ale
co sám ve věznici viděl, stačilo, aby si o komunistickém vyšetřovateli udělal představu,
a nebyla nijak lichotivá. Proto, když se v r. 1997 rozhodlo, že se proti A. Grebeníčkovi
povede trestní stíhání, přihlásil se jako jeden z posledních žijících svědků jeho zločinů.
Avšak za šest let od zahájení soudního jednání nepřišel Alois Grebeníček, obžalovaný
z týrání politických svědků, k soudu ani jednou. „Bůh má ale dostatek času na jeho potrestání,“h ká kněz.
Stanislav Lekavý vystřídal více věznic a sám vypráví: „Na korekci v horské věznici jsem
dostal otravu krve. Očekával jsem smrt. Ruka modrala a vězni z korekce neměli právo na lé¬
kaře. Prosil jsem Boha o pomoc. Pak jsem si v návalu zoufalství vyhryzal zranění a upadl do
bezvědomí. Druhý den začala otrava ustupovatlíčí jednu z životu nebezpečných epizod
a dodává další: „Když mě z horské věznice převezli do uranových dolů do Jáchymova, cítil
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jsem povědomě, že tu práci nevydržím. Vážil jsem šestačtyřicet kilo, chyběly dva centimetry,
abych rukama sám sebe obepnul v pase, ovšem možnost odmítnout tuto práci jsem neměl.
V práci jsme byli rozdělení do dvojic, které měly společně stanovenou denní normu. Naštěstí
jsem jako partáka dostal vězně, který byl odsouzen za sadistickou vraždu, ale který nejtěžší
práci zastal i za mě. Dodnes děkuji vrahovi, že jsem vězení přežil. “ Po propuštění z vězni¬
ce byl povolán do vojenské služby k pracovnímu technickému praporu (k petepákům),
pak pracoval jako dělník, řidič, účetní ve zlatohorských rudných dolech. Na teologickou
fakultu se poprvé přihlásil v roce 1958, ale jako bývalý vězeň byl odmítnut. Za rok na
to ho překvapivě ke studiu v semináři začali nutit příslušníci StB, a dokonce mu hrozili
novým vězením, když nenastoupí. Tentokrát ovšem odmítl uposlechnout. Aby unikl pro¬
následování, oženil se, ale po létech se rozvedl. Až v roce 1979 se nechal tajně vysvětit za
kněze. Sloužil tajné mše, pomáhal s organizací petice katolíků Moravská výzva, pomáhal
bližním.
Po roce 1990 se tajně vysvěcení kněží museli podrobit opětovnému přijetí do církve.
Protože měl za sebou manželství i rozvod, církevní hierarchie o něm dlouho rozhodovala.
Povedlo se, byl oficiálně vysvěcen 25. září 1998 a náhoda chtěla, že se tak stalo na den
přesně, kdy byl před padesáti lety zatčen.
Po revoluci pomáhal stavět poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách,
kde byl ustanoven rektorem. Složitá a trnitá byla jeho cesta skromným životem plným
naděje v lepší budoucnost.
Stanislav Rejthar (*28. října 1911 v Kuroslepech na Moravě, t20. 11. 1977 v Praze).
V roce 1937 byl po studiu na Vojenské akademii v Hranicích a leteckém učilišti v Pros¬
tějově vyřazen jako poručík letectva. Když v březnu 1939 Hitler obsadil Československo,
utekl přes Polsko do Francie a pak do Anglie. Byl přijat do Royal Air Force. Po výcviku
na bojové letouny působil jako instruktor, později jako pilot 313. československé stíhací
perutě a plnil uložené bojové úkoly nad pobřežím Velké Británie a nad okupovanou se¬
verní Francií. Pobyt v Anglii patřil k nejplodnějšímu období jeho válečného života. Tam
mimořádně osvědčil své skvělé charakterové vlastnosti a vojenské schopnosti.
V lednu 1944 se přihlásil do skupiny letců, která byla vybrána pro odjezd do Sovětské¬
ho svazu. Zúčastnil se Slovenského národního povstání jako náčelník štábu 1. čs. stíhacího
leteckého pluku. Jako velitel partyzánské skupiny v hlubokých slovenských lesích a horách
udatné přestál nejtvrdší podmínky.
Po válce ho Ministerstvo národní obrany povolalo k budování československého letec¬
tva. V té době absolvoval Vysokou školu válečnou - směr operační. Po komunistickém
puči v roce 1948 byl vyhozen z armády. Podle jeho paměti napsala jeho dcera Olga Bezdě¬
ková knihu „Dobří vojáci už padli“.
Plukovník letectva ing. Stanislav Rejthar jezdil velmi rád k rodině svého bratra Jindři¬
cha (*3.3.1915, t30.1.1985) do Zlatých Hor. Udržoval přátelské styky se Standou Janišem,
Ludvíkem Hruškou, rodinou Jeřábkových, Berdarovou, Orálkovou, Horákovou a mnoha
dalšími.
František Kvapil (*15. 6. 1916 v Nákle u Olomouce, t28. 7. 1991 ve Zlatých Horách).
Jeho otec pracoval jako zedník, matka v zemědělství. Vyučil se zahradníkem a v tomto
oboru pracoval do roku 1940. Byl totálně nasazen v Ostravě, kde pracoval v chemické to¬
várně. V červnu 1945 přišel s manželkou Marií a se dvěmi dětmi do Zlatých Hor a ujal se
zahradnictví. V tomtéž roce vstoupil do KSČ. V roce 1946 byl jmenován komisařem pro
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vysídlení Němců. Ve Zlatých Horách zastával různé funkce, včetně předsedy městského
výboru KSČ, místopředsedy MěstNV a člena OV KSČ v Bruntále. V době pro komunis¬
tickou stranu „krizové" 1968 - 1969 stál pevně na pozicích marx-leninismu, věrný zása¬
dám proletářského internacionalismu. Působil ve Svazu protifašistických bojovníků a od
počátku se staral o důstojnost jejich pomníků a hrobů. Postaral se také o Ruský hřbitov na
Rejvízu. Každoročně jej opravoval a prováděl zahradnické úpravy. Ve své prosté lidskosti
se jeho komunistické přesvědčení nejevilo záporně. Nikdo ze Zlatohoráků ho nikdy nepodezříval, že do KSČ vstoupil pro svůj prospěch. Byl velmi skromným komunistou a pro
Zlaté Hory udělal i hodně prospěšného. U příležitosti životního jubilea 60. narozenin mu
vedoucí tajemník OV KSČ v Bruntále Norbert Požár předal státní vyznamenání „Za vynika¬
jící práci", a plným právem.
Alexandr Veniger se narodil 20. 8. 1917 v obci Zdoubenovo u Hlinská - 17 km od Rov¬
na na západní Ukrajině - Volyně. Pokud západní Ukrajina byla součásti Polska, nikdo se
o bohaté české zemědělské usedlosti ve Volyni nestaral. Vesnice měla českou správu. Od
17. 9. 1939 západní Ukrajina a tím i české obce, připadla Sovětskému svazu. 22. 6. 1941
Německo začalo válku se Sovětským svazem a Alexandr byl v červenci 1941 odveden. Na¬
rukoval do Charkova k pěchotě. Po přísaze byl poslán na frontu k ochraně charkovských
průmyslových závodů. Během let 41- 42 byl třikrát raněn. Z vojenské služby byl vyřazen
v srpnu 1946. Celkem dostal asi deset válečných vyznamenání: medaili Za odvahu, 3x za
zranění a několik dalších.
V březnu 1947 přijel do Československa - do Ondřejovic, kde náhradou za statek po¬
nechaný ve Volyni mu byl přidělen příslušný podíl půdy. Po vzniku JZD se od r. 1949
- stal jeho předsedou. Později byl prohlášen kulakem a pracoval jako řadový zemědělský
dělník.
Rudolf Zajac z Dolního Údolí (*20.4.1923, t7.11.1984). Narodil se v obci Beňuš v okrese
Březno. V roce 1943 přeběhl od slovenského vojska a jako kulometčík se zúčastnil Slo¬
venského národního povstání v jednotce Partyzánská brigáda Jánošík. Ruský velitel Jegorov s touto brigádou působil převážně v prostoru Březno - Vrútky - Sv. Martin - Diviáky.
R. Zajac je nositelem odznaku Československý partyzán a pamětních medailí. Byl zraněný
na pravé ruce. V roce 1947 se přistěhoval do Dolního Údolí, kde jako přídělce dostal hos¬
podářství s hospodou (dnes Hotýlek U Pekina), kterou musel při založení JZD opustit.
Vendelín Gogolák se narodil 21.8.1920 v oravsko-slovenském pomezí v obci Podsarnie.
Narukoval v roce 1940 do slovenské armády, ale o rok později přešel do zajetí. Nejdřív v So¬
větském svazu prošel paravýcvikem a pak bojoval u Azovského moře, kde byl zraněný. Po
vyléčení šel znovu do přední bojové linie ve Svobodově armádě. V roce 1944 bojoval během
SNP na letišti Tři Duby, kde je Němci rozprášili.
Na Severní Moravě byl nasazen v bojích proti vlasovcům a v Ondřejovicích poznal svou
manželku. Na podzim 1945 po pěti a půl letech byl z armády propuštěn. V roce 1947 se přistě¬
hoval do Ondřejovic.
Věra Tišnovská (*10. 11. 1937). Po maturitě vystudovala Přírodovědeckou fakultu Kar¬
lovy univerzity, obor hydrogeologie. Od 18. 7. 1960 nastoupila do geologického průzku¬
mu ve Zlatých Horách (Geologický průzkum n.p. Brno se sídlem v Rýmařově), kde po¬
stupně vykonávala funkce samostatného hydrogeologa, vedoucího geologického střediska
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a od r. 1994 vedoucího geologa - specialistu. Vypracovala nesčetné množství odborných
zpráv v ložiskové, důlní a obecné hydrogeolgii.
Ve Zlatých Horách byla několikrát zvolena do zastupitelstva města. Její činorodost byla
příkladná pro mnohem mladší občany. Se svým manželem RNDr. Zdeňkem Tišnovským
(*12. 6. 1930, f7. 5. 1994) se zasloužila o sport, především o oddíl orientačního běhu.
Manželé byli trenéry oddílu od r. 1970. Jejich svěřenci dosáhli největších úspěchů v letech
1977 - 1980. Vlastimil Uchytil, Pavel Antl, L. Uchytilová a J. Vavrečka dosahovali pod ve¬
dením manželů Tišnovských krajských, celostátních a mezinárodních úspěchů v denním
a nočním orientačním běhu.
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. se narodil 19. června 1928 ve Ždánicích na Morav¬
ském Slováčku. Po absolvování reálného gymnázia ve Strážnici studoval od roku 1947 na
přírodovědecké fakultě v Brně. V roce 1951 obhájil svou disertační práci a v následujících
letech studoval v rámci interní vědecké aspirantury především problematiku rudních lo¬
žisek. Vědeckou hodnost kandidáta věd získal v roce 1955.
Právě rudy přivedly vědecky založeného a teoreticky dobře připraveného Jaroslava
Skácela do Jeseníků, které byly v období poválečného nadšení a očekávání, označovány
jako „československý Ural“. V rýmařovském ČMRP úzce spolupracoval především s prag¬
matickým prospektorem RNDr. Josefem Janečkou. Výsledky jejich práce při ověřování
desítek jesenických lokalit a v rámci vyhledávacích geologických průzkumů kyzových polymetalických ložisek v Horním Benešově, v Horním Městě i ve Zlatých Horách ukázaly,
že jesenická ložiska představovala nejvýznamnější surovinovou základnu rud barevných
kovů tehdejšího Československa. Vedle průzkumu barevných kovů se podílel RNDr. Ská¬
cel na řadě průzkumných akcí zaměřených na železné rudy v Jeseníkách a na Českomo¬
ravské vrchovině.
Intenzivněji se také zabýval obecnějšími otázkami metalogeneze širší jesenické oblasti.
Tato rešeršní práce vyústila v r. 1968 ve vypracování rozsáhlé Surovinové studie Jeseníků,
která shrnula známé poznatky o všech zdejších ložiscích i významnějších indiciích rud¬
ních a nerudních surovin.
Posledním jesenickým pracovištěm doc. Skácela byla terénní základna ÚÚG v Jesení¬
ku, kterou v r. 1978 založil. Vedle regionálního geologického výzkumu se 10 let zabýval
jako expert hledáním ložisek měděných a stříbrných rud ve Vietnamu (1978) a v Maroku.
Doc. Skácel je autorem mnoha desítek původních prací, které publikoval doma i v zahra¬
ničí. S vratislavskými geology spolupracoval na mapování a geologickém výzkumu jese¬
nických příhraničních oblastí i na pořádání řady společných konferencí a exkurzí. Jeho
znalostí, rad i pomoci stále využívají geologové, kteří v Jeseníkách pracují, studenti i za¬
hraniční hosté.
Henry - Jindřich Hořelica (*20. 4. 1945). Do Zlatých Hor se Jindřich s matkou, dědou
a dvěma bratry přistěhovali v r. 1951. Kluci řádili v domech opuštěných Němci a věčně ne¬
mocná maminka na ně nestačila. O Jindřichu Hořelicovi kronika školy v roce 1954 píše:
„...Nedostatečný dohled u Jindřicha Hořelici se projevuje touláním se v době vyučování
po ulicích a prováděním lumpáren. Je tak špatným příkladem pro své sourozence a narušuje
morálku třídy.
V podobných poměrech žijí sourozenci Benovi, žák Salamon a jiné. V případě, že tyto děti
budou ponechány nadále v tomto závadném rodinném prostředí, jsou pro šťastný život v socia¬
lismu ztraceny. Nutno aktivizovat všechny učitele na pomoc!“
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Jindřich chtěl být geologem, ale vyučil se v Příbrami horníkem. V r. 1964 byl za „pobuřovánf potrestán patnácti měsíci káznice v jáchymovských dolech. Tento zápis (výstřižek z novin)
je opsán z Henryho „cancáku“, jak sám říká svému zápisníku:
„Vyšetřovatel KSMV v Ostravě vznesl obvinění z trestného činu pobuřování, kterého se Jin¬
dřich Hořelica měl dopustit tím, že v průběhu roku 1964 na schůzkách členů tak zvaného Klubu
„Mikimaus“ ve Vrbně pod Pradědem, v Jakartovicích, Krnově a jinde před Ivanem Petřekem,
Rostislavem Gablerou, Jindřichem Múlerem a dalšími osobami v několika případech prohlašo¬
val, že v ČSSR není žádná svoboda, ale teror, a že skutečná svoboda je na západě, dále hrubě se
vyjadřoval o příslušnících KSČ a VB a při tom uváděl, že se orgánům VB pomstí a vypravoval
anekdoty, jimiž urážel a zesměšňoval představitele SSSR a presidenta ČSSR. “
Sotva ho v lednu 1968 pustili, následovaly dva
tresty za napadení veřejného činitele. O rok později
dostal rok za nedovolené ozbrojování. V sedmde¬
sátém druhém roce si Henry rozšířil trestní rejstřík
o napomáhání k ilegálnímu opuštění republiky a šel
opět na rok do jáchymovských dolů.
Přesto stačil dálkově vystudovat hornickou prů¬
myslovku, kde ho zaujala mineralogie. Doslova
propadl zlatu. Kopal, prošmejdil každou štolu, pro¬
chodil potoky v okolí Zlatých Hor, hledal zlato na
Otavě, v Jílovém, na Šumavě..., ale o bohatství se mu
mohlo jen zdát. O hornictví věděl hodně, protože
pracoval jako horník a štajgr na zdejších dolech.
O každém vzácném kousku rudy nebo minerálu
věděl
všechno, protože ho sám nalezl. Začátkem
Bývalý horník - doživotní zlatokop
devadesátých let převzal dvě místnosti v přízemí
staré pošty a dokázal vytvořit menší hornické muzeum. Před muzeem Henry míval v kádi
s vodou rozdrcenou zlatou rudu - zlatěnky a kolem několik rýžovnických pánví. A vždyc¬
ky plno dětí. Vlastnoručně vyrýžovaný kousíček zlata z pravé zlatohorské rudy jim nalepil
na černou daktyloskopickou fólii a dával ji jako suvenýr. Jako poslední „pravý zlatokop1' se
stal Henry symbolem města.
Když Zlaté Hory navštívil premiér vlády Václav Klaus, který kdysi slíbil horníkům, že
na ně při různých reorganizacích nezapomene, Henry mu vytkl, že na zlatohorské horní¬
ky zcela zapomněl a ještě se zeptal, zda-li mu může říct ten vtip o zlaté rybičce. Premiér
souhlasil s poznámkou: „Ano, ale krátce,11 a Henry mu velmi krátce řekl: „Zlatá rybičko,
ty mě sereš.11 Při návštěvě prezidenta Václava Havla ve Zlatých Horách ho Henry učil před
muzeem rýžovat.
V trempském Klubu Mikimaus je od r. 1963 prezidentem.
Henry je prostě Henry, pro jedny dobrodruh, pro jiné kamarád.
Je dobře vzpomenout další instituce, geology a pracovníky, kteří dlouhodobě působili ve
Zlatých Horách a zasloužili se o průzkum, těžbu nebo organizaci výroby, propagaci a bu¬
dování Zlatých Hor: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Vysoká škola báňská v Ostravě,
RNDr. Josef Janečka, ing. Tomáš Kouřil, RNDr. Vladimír Čabla, CSc., Jan Galgánek,
RNDr. Josef Hetller, prof. ing. Mirko Vaněček, CSc., prof. Jan Gruntorád, doc. Jaroslav
Kněz, ing. Pavel Hanzl, RNDr. Roman Pavlík, RNDr. Věra a RNDr. Josef Večeřovi...
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7 PRŮMYSL - OBCHODY, ŘEMESLA
7/1 Vznik podniku RD Jeseník
Úvod, vývoj podniku, vývoj závodu Zlaté Hory do r. 1966, vývoj závodu v období
1966 - 1976, vývoj závodu po roce 1990, ředitelé závodu
Úvod
„V dubnu 1998 uplynulo 40 let od založení národního, později státního podniku RD Jeseník.
Podnik prodělal za dobu své existence řadu organizačních a strukturálních změn a z původní
malé hornické organizace se stal významným průmyslovým podnikem nejen v regionu, ale v celé
republice. Svými výrobky se významně uplatňoval i na zahraničních trzích.
I když názory na působení podniku v regionu jsou zvláště v současnosti různé, nelze po¬
minout to, že svou činností oživil nezanedbatelnou část severomoravského (slezského) pohra¬
ničí, postiženého po druhé světové válce totálním úpadkem, způsobeným vylidněním území.
Ani po roce 1990, v období probíhající rozsáhlé transformace českého průmyslu, nepřestaly
být organizace, vzešlé ze závodů RD Jeseník, významnými podnikatelskými organizacemi
v regionu. Hornická činnost, která stála u zrodu podniku, však vlivem přírodních podmínek,
neumožňujících konkurovat dnes využívaným bohatým světovým ložiskům rud barevných
a drahých kovů v integrovaném tržním prostředí, zcela zaniklapíše ing. Tomáš Kouřil
v úvodu knihy RD Jeseník 1958 -1998, kterou napsal kolektiv autorů. Nezbývá, než s ním
souhlasit. Pokud se na Příčné hoře těžilo, i město Zlaté Hory se z toho mělo dobře, naopak
upadaly-li doly, chudé bylo celé město.
Základními dokumenty, vedoucími ke vzniku národního podniku Rudné doly Jeseník,
byly: výnos ministra hutního průmyslu a rudných dolů č.j.000/2690/54 ze dne 16.3.1954,
kterým byly zřízeny Moravské tuhové a rudné doly, národní podnik, se sídlem v Šumper¬
ku. Rozhodnutím č. 15/58 ministra hutního průmyslu a rudných dolů byl změněn název
a sídlo Východočeských rudných dolů Horní Vernéřovice na Rudné doly, národní podnik,
Jeseník.
Do podnikového rejstříku, vedeného u Lidového soudu v Olomouci, byl národní
podnik Rudné doly Jeseník zapsán pod č.j. PN 187. Podle předávacího protokolu ze dne
26.3.1958 byly na nově zřízený podnik převedeny tyto důlní závody : Horní Vernéřovice,
Harrachov, Rožany, Svatý Petr /tehdy navržen k likvidaci/ a Zlaté Hory s výjimkou úseků
Zlaté Hory-východ a Zlaté Hory-západ. Dne 20.3.1958 byly na nově vzniklý podnik pře¬
vedeny závody: Staré Město pod Sněžníkem, Medlov, Velké Třesné, úsek Branná, Horní
Benešov, úsek Nová Ves u Rýmařova.
Vývoj podniku
Nově vzniklý národní podnik Rudné doly Jeseník byl svou velikostí malým podnikem
a tomu také odpovídala organizace podniku a systém jeho řízení. První rok po svém vzni¬
ku mělo podnikové ředitelství pro výkon své funkce zřízeny odborné útvary: útvar hlav¬
ního inženýra, útvar hlavního účetního (ekonoma), útvar kádrový.
Výrobní závody měly pro svou činnost zřízeny útvary geologicko - měřické služby, hlav¬
ního účetního, mechanika a energetika a jednotlivé výrobní úseky s vedoucím a mistry.
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Zásadní technické a výrobní problémy se v této době řešily vždy z pozice podnikového
ředitelství.
Již krátce po založení se činnost podniku začala rozšiřovat, proto od 1.1.1959 přešel
podnik na klasické podnikové řízení, kdy za jednotlivé činnosti odpovídaly úseky, řízené
náměstky ředitele podniku. Byly to úseky výrobního, technického a obchodně - ekonomic¬
kého náměstka, od 1.1.1969 ještě úsek personálního náměstka. Výroba byla (k 1.1.1959)
zajišťována na závodech:
Horní Vernéřovice (s odloučeným úsekem Harrachov), Medlov, Staré Město pod Sněž¬
níkem (s odloučenými úseky Malé Vrbno a Branná), Velké Třesné, Zlaté Hory (s odlouče¬
ným úsekem Velká Kraš), Horní Benešov (s odloučeným úsekem Nová Ves).
Vedoucí závodu měl pro zajištění činnosti zřízeny funkce vedoucího výroby, vedoucího
ekonoma, vedoucího dolu a vedoucího úpravny.
V roce 1966 byl zřízen závod Vápenná s programem výroby stavebních hmot, v roce
1967 byl zřízen závod Ocelové stavby Jeseník s programem výroby konstrukčních systémů
na bázi oceli, v roce 1969 byl zřízen Stavebně-montážní závod Jeseník pro realizaci staveb
na bázi lehké prefabrikace a v roce 1971 byl zřízen závod Rýmařov s programem výroby
montovaných rodinných domků na bázi dřeva. Kromě toho byl v roce 1968 začleněn do
n.p. Rudné doly Jeseník závod Lipová-lázné se strojírenským výrobním programem.
K 1.9.1968 byl název podniku změněn na RD Jeseník, národní podnik, Jeseník a sídlil
v dnešním hotelu Aldaron.
Rychlé rozšiřování výroby a zavádění a rozvoj jiných než hornických výrobních pro¬
gramů si v roce 1969 vynutily další změnu řízení podniku. Ke dni 1.4.1969 byly zřízeny
výrobní obory: Báňský výrobní obor s podřízenými závody Zlaté Hory, Horní Benešov
a Staré Město pod Sněžníkem, Výrobní obor ocelových staveb se závody Jeseník, Jívka,

Zlaté Hory - závod Rudných dolů
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Velké Třesné a Lipová-lázně, Výrobní obor stavebně montážní se závody Jeseník a Hradec
Králové. K 15.11.1965 byla tato výrobně hospodářská jednotka převedena z působnosti
Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů do působnosti Ministerstva hornictví.
K 15.2.1967 byl změněn název VHJ z oborového ředitelství na generální ředitelství.
V souvislosti se vznikem federace byla k 1.1.1969 převedena působnost VHJ z Minister¬
stva hornictví na Ministerstvo průmyslu ČR a Ministerstvo průmyslu SR. K 1.5.1971 bylo
generální ředitelství VHJ přemístěno do Bratislavy s názvem Rudné baně a magnezitové
závody.
K 1.7.1989 byl rozhodnutím místopředsedy vlády ČSSR, pověřeného řízením Federál¬
ního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 25/89 ze dne 26.6.1989 ná¬
rodní podnik RD Jeseník zrušen bez likvidace a k témuž termínu byl zřízen státní podnik
RD Jeseník jako jeho právní nástupce.
K 30.10.1990 byly na základě rozhodnutí ministra strojírenství a elektrotechniky České
republiky č. 33/1990 ze dne 26.10.1990 vyčleněny ze státního podniku RD Jeseník tyto
organizační jednotky a staly se státními podniky: závod Vápenná, závod Ocelové stavby
Jeseník, Báňsko-stavební závod Jeseník, závod Rýmařov, závod Lipová-lázně, závod Vitošov, závod Bruntál, Střední odborné učiliště Jeseník, odbory IPO (inženýrská a projekční
činnost), obchodu a služeb podnikového ředitelství.
Delimitačními protokoly, uzavřenými 21.12.1990, přešla na jednotlivé nově vzniklé
státní podniky všechna práva, povinnosti a závazky, vyplývající z hospodářsko-právních,
občansko-právních, pracovně-právních a jiných vztahů, které se týkaly předmětů jejich
činnosti i před 1.11.1990. Touto organizační změnou zůstal státní podnik RD Jeseník hor¬
nickým podnikem bez jiných činností, a to v období, kdy byl vládou ČSFR již vyhlášen
útlumový program pro rudné hornictví. Základem koncepce schváleného útlumu bylo
postupné, ale radikální snižování neinvestičních dotací na těžbu a zpracování rud tak, aby
už v roce 1993 nebyly poskytovány vůbec. V důsledku toho měla být postupně ukončena
těžba rud v ČSFR do konce roku 1994. Vlivem vývoje hospodářské situace v ČR po roce
1990 byl podnik nucen ve vztahu k reálnému vývoji světových cen barevných a drahých
kovů o jeden rok prodloužit těžbu na ložisku Zlaté Hory.
Postupně s útlumem těžby, s navazujícími likvidačními pracemi a s privatizací nehornických činností byla upravována i organizace podniku. Vývoj byl následující:
- k 31.12.1993 zrušen závod Horní Benešov,
- k 31. 1.1994 zrušen závod Zlaté Hory a závod Staré Město pod Sněžníkem,
- od 1. 2.1994 zavedena organizace s přímým řízením provozů z úrovně podnikového
ředitelství (provozy důl Zlaté Hory, důl Horní Benešov, Staré Město pod Sněžníkem,
kovovýroba Zlaté Hory),
- k 1. 9.1994 privatizace bytového fondu podniku,
- k 1.10.1994 privatizace závodu Staré Město pod Sněžníkem,
- k 1.11.1994 privatizace kovovýroby Zlaté Hory,
- k 24.11.1994 privatizace provozovny Jeseník,
- k 1.12.1994 privatizace provozu pitné vody Zlaté Hory,
- k 1.12.1994 privatizace chemické výroby Zlaté Hory,
- k 1.12.1994 privatizace komplexu těžení Horní Benešov,
- k 1. 1.1995 privatizace ubytovny Zlaté Hory,
- k 1. 3.1995 privatizace strojní a stavební výroby Horní Benešov,
- k 1. 3.1995 privatizace pozemků, dotčených těžbou Horní Benešov,
- k 31. 7.1995 byly zrušeny provozy důl Zlaté Hory a důl Horní Benešov,
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- od 1. 8.1995 byl zřízen provoz likvidace hornické činnosti jako jediný výrobní provoz
podniku,
- k 29. 8.1995 privatizace závodní jídelny Horní Benešov,
- k 1. 4.1996 privatizace stavební výroby Zlaté Hory.
V souvislosti s vydáním zákona č. 77/1997 Sb. (zákon o státním podniku) byl rozhod¬
nutím ministra průmyslu a obchodu č.395/1997 z 18.12.1997 státní podnik RD Jeseník
zrušen bez likvidace a od 1.1.1998 sloučen se státním podnikem Rudné doly Příbram.
V organizační struktuře tohoto podniku je zařazen jako odštěpný závod RD Jeseník.
Za dobu existence národního, později státního podniku RD Jeseník působili ve funkci
podnikového ředitele:
JUDr. Josef Pravda
1. 4.1958 - 28. 2.1962
RNDr. František Bartas
1. 3. 1962 - 31. 1. 1966
ing. Ladislav Chmelař
1. 2.1966 - 5.10.1989
ing. Josef Žižka
6. 10. 1989 - 31. 10. 1990
ing. Tomáš Kouřil
1.11. 1990 - 31. 12. 1997

Vývoj závodu Zlaté Hory do r. 1966
Ve třicátých letech byl sice proveden průzkum okolí Příčného vrchu, ale politický vý¬
voj podobným plánům nepřál. Nová éra v dějinách těžby zlatohorských rudních ložisek
nastala až po druhé světové válce. Rozhodnutí těžit toto ložisko bylo ovlivněno politickou
situací a nedostatkem kovů v tuzemsku. Nelze přehlédnout ani snahu o oživení tohoto
pohraničního, po válce vylidněného regionu.
V roce 1952 byl zahájen grandiózní geologický průzkum polymetalických ložisek. Po
změně koncepce byla orientace průzkumu a následné těžby směrována na ložiska monometalická. Na výsledky průzkumu navázala těžební organizace Rudné doly, n.p., Jeseník
výstavbou důlního i povrchového komplexu. Zároveň byla vypracována technologie zpra¬
cování polymetalických rud, která se měla realizovat v Hydrometalurgickém záv. Bruntál.
Nepřesnosti při vyhodnocování geologicko - průzkumných prací značně komplikova¬
ly přípravu jednotlivých těžebních bloků. Variabilita ložisek po směru i úklonu značně
ztěžovala sledování zrudnění, a tím i projekci přípravných prací. Mimo geologickým
průzkumem vyhodnocená ložiska byla zastižena i ložiska nová, která byla později doověřena a těžena.
Původní investiční záměr z roku 1957 byl zpracován pro těžbu i úpravu polymetalic¬
kých rud ložiska ZH-V. Vycházel z koncepce vybudování hutě v ČSSR na zpracování kon¬
centrátů barevných kovů. Tímto směrem byl také veden geologický průzkum, který zde
probíhal již od roku 1952 se zaměřením na polymetalická ložiska ZH-V a ZH-Z. Zároveň
byly odebírány vzorky rudy pro výzkum technologie zpracování. Probíhal vrtný i báňský
geologický průzkum. Báňský průzkum byl provázen častým kontaktem se starými důlní¬
mi díly, což působilo značné problémy. Na příklad v květnu 1959 na úseku štoly Mír při
ražbě komína došlo k prorážce do stařin s následným průvalem vody, bahna a hlušiny.
Podobné skutečnosti značně komplikovaly postup průzkumných ražeb.
Po roce 1960, kdy již byla zahájena výstavba závodu, byl původní investiční záměr z dů¬
vodů nezajištění technologie zpracování polymetalických rud nereálný. Proto byl vypra¬
cován dodatek invest. úkolu pro využití v té době ověřovaného monometalického ložiska
Cu-rud ZH-J. Průzkum polymetalických ložisek byl téměř zastaven a urychleně probíhal
průzkum monometalických ložisek, což později negativně ovlivňovalo dopravu těžené
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rudy z dolu. Původní úvaha řešila těžbu ložiska ZH-J lomovým způsobem* Po předložení
výpočtu zásob GP Brno k 1.3.1963 byl vypracován nový dodatek, který řešil využívání
ložiska hlubinnou těžbou. Záměr byl k 1.3.1963 schválen a následné realizován.
Zásadní změna koncepce těžby si vyžádala nejenom změny původních projektů a tech¬
nologií, urychlení geologického průzkumu monometalických ložisek, ale i zajištění tras
dopravy rudy ze vzdálených lokalit do úpravny závodu.
Období 1958 - 1965 bylo obdobím intenzivního geologického průzkumu. Ten byl nej¬
prve soustředěn na polymetalických ložiscích ZH - V a ZH - Z, po rozhodnutí o těžbě
monometalického ložiska ZH - J pak byl intenzivnější právě na něm. Po roce 1965 byl ge¬
ologický průzkum polymetalických ložisek zastaven. Souběžně s geologicko - průzkum¬
nými pracemi probíhala výstavba dolu a povrchových objektů zcela nového provozu. Při
výstavbě musela být promítnuta změna záměru - těžba monometalického ložiska ZH - J.
Příslušné změny se netýkaly pouze části důlních objektů, ale především úpravny. Báňské
průzkumné práce byly vedeny tak, aby následně mohly být využity k dopravě vytěžené
rudy. Báňský i vrtný průzkum byl zahájen v úrovni 0. patra nejprve směrem k povrchu
a do hloubky pokračoval s postupující otvírkou 1. a 2. patra.
Ve vedení a vyhodnocování geologicko - průzkumných prací byly proto provedeny zá¬
sadní změny a byl zaveden systém tzv. těžebního průzkumu z již vyražených přípravných
chodeb.
Investiční práce v dole byly zahájeny rekonstrukcí Pomocné jámy, která zůstala jedi¬
nou jámou pro zajištění dopravy hlušiny ze všech ražeb, prováděných na úseku ZH-V.
Rekonstrukce spočívala ve vyplenění staré výztuže a výstroje, betonáži jámy a v novém
vystrojení. Z 1. mezipatra ve vzdálenosti asi 20 m od Pomocné jámy byl vyražen svislý ko¬
mín, sloužící jako útěková cesta z dolu. Zároveň byla Pomocná jáma na úrovni 1. mezipa¬
tra propojena překopem s novou těžní jámou, kde byla zřízena strojovna pro odtěžování
hlušiny z hloubení. V první fázi hloubení jámy bylo propojeno 1. mezipatro s povrchem
a zahájena výstavba těžní věže, vyprazdňovací stanice skipu, drtírny druhého stupně, zá¬
sobníků rudy a hlavní ventilátorovny včetně větrního kanálu, zaústěného do jámy a dále
montáž hlavního ventilátoru. Hloubení nad mezipatrem bylo od povrchové části oddě¬
leno bezpečnostním ochranným povalem. Odtěžování hlušiny z hloubení bylo v úrovni
3. patra po překopu na Pomocnou jámu a odtud na povrch. Postup hloubení ovlivnily
silné přítoky vody a časté poruchy čerpadel. Těžní jáma byla prvním dílem, které hloub¬
kově otvíralo toto důlní pole a z části je odvodňovalo. Po dobu ražby se používala svor¬
níková výztuž s pletivem. Realizovaly se zarážky pater, výlomy drtírny l.° a plnící stanice
skipu. Následovala betonáž jámy, spouštění těžkých kusů k montáži technologie drtírny,
trafostanice, čerpací stanice a jejich montáž. Potom teprve mohla být jáma vystrojena.
Zpoždění nastalo při montáži plnící stanice skipu, která musela být nejprve vyčištěna od
ztvrdlého betonu po havárii betonáže jámy. Útěkovou cestou byl centrální zásobník (CZ),
který byl vyražen z 5. patra na 3. patro. Výstroj byla železná s lezním oddělením, druhá
část CZ měla sloužit pro dopravu rudy na důlní drtírnu l.°, proto bylo lezné oddělení
CZ od sypného odděleno přepážkou z kolejnic. Na 5. patře byly provedeny hrubé výlomy
hlavní čerpací stanice, hlavní důlní trafostanice s následnou betonáží, ražba odkalovacích
tříd, betonáž zásobníku rudy pod CZ nad důlní drtírnou včetně montáže brzdícího zaří¬
zení pro plynulý tok rudy.
Na 3. patře pokračovala ražba Heřmanovického překopu včetně přístupové chodby
k centrálnímu sýpu, byl vyražen a postaven hlavní sklad střeliva pro obložení 8 000 kg
trhavin a 30 000 kusů rozbušek, byla vybudována remíza důlních lokomotiv a u zhlaví
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CZ postavena výsypná stanice pro vyklápění housenkových přepravníků rudy, výlom náraží u jámy č. 1, dokončena elektrifikace a montáž osvětlení patra. Zahájena byla otvírka
1. patra ražbou štoly a stavbou vstupního portálu. Štola byla z počátku ražena ve zcela
rozložených břidlicích, které následkem dešťů a tání byly silně zvodnělé. Docházelo k čas¬
tým závalům a tím i ke značnému zpoždění otvírky 1. patra. Proto bylo patro otevřeno
i krátkou úpadnicí, z níž byla provedena prorážka do již vyraženého centrálního sýpu
(CS), který měl sloužit k odtěžování rudy z 0. i 1. patra. Zároveň byl vyražen prostor výsypné stanice. Pro urychlení ražby štoly 1. patra byla vyhloubena 22 m hluboká šachtice,
z níž byly raženy chodby směrem do pole i směrem na raženou štolu. Posledních 8 metrů
štoly bylo raženo technologií zmrazování hornin.
Pro technické potíže při výstavbě důlních dopravních cest včetně těžní jámy byla jako
náhradní řešení vybudována drtící linka u ústí 1. patra. Z ní se vytěžená a podrcená ruda
odvážela auty na závod a tam se sypala do jednoho ze zásobníků před flotační úpravnou.
Tento složitý transport nezajišťoval plynulost provozu úpravny. Dobývací práce na ložis¬
ku ZH-J byly zahájeny v listopadu 1965 v oblasti 0. patra. Ruda z dobývek se vyklápěla
z důlních vozů pomocí čelních výklopníků, zabudovaných na rudních haldách štol č. 2 a 3
a pomocí skluzů byla sypána do nákladních aut a převážena na drtící linku. Současně byly
těženy a zpracovávány i obě rudní haldy.
Zkušební provoz flotační úpravny byl zahájen v druhé polovině roku 1965. Přes veške¬
ré potíže s náběhem výroby si závod zajišťoval výzkum zpracování polymetalických rud
vlastními silami i spoluprací s odbornými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí.
Vývoj závodu v období 1966 - 1976
Toto období lze charakterizovat jako období konsolidace výroby, kdy bylo nutno od¬
straňovat havárie, skryté konstrukční, projekční a technologické závady, které se postupně
projevovaly. Geologický průzkum pokračoval na monometalickém ložisku ZH - } pod
1. patrem a pokračoval směrem ke druhému a třetímu patru.
Průzkumnými pracemi, vedenými ke 3. patru, byly ověřeny geologické zásoby o kovnatosti 0,77% Cu. Vyhledávací průzkum na ložisku Kozlín potvrdil pokračování ložiskové
struktury ZH - J. Průzkum mezi 2. a 3. patrem včetně podloží byl ukončen výpočtem
zásob (celkem 1 355,2 kt o obsahu 0,70% Cu, z toho 377 kt bylo vázáno pilířem silnice).
Zahájen byl průzkum na ložisku Hornické skály. Z důležitých báňských prací byla dokon¬
čena rekonstrukce Pomocné jámy a její prohloubení na kon. hloubku 300,2 m s následnou
ražbou překopu 6. patra pod těžní jámu a prorážkou šikmým komínem do ní. Tím bylo
odstraněno ruční čištění propadu materiálu z těžby skipem ze dna této jámy, což umožni¬
lo těžbu jamou ve třech směnách.
Na 6. patře byla vybudována hlavní důlní čerpací stanice, z níž byly důlní vody po vy¬
ražení nové odvodňovací štoly čerpány na její úroveň (3. patro). Ražba odvodňovací štoly
byla v úseku rozložených a zvodnělých hornin provázena velkými obtížemi. Po několika
závalech byla neúspěšně použita technologie hydraulického protlačování a technologie
zmrazování hornin. Teprve technologií chemické injektáže hornin byla štola proražena.
Na ústí štoly byla vybudována usazovací jímka. Propojení 2. patra s úsekem Hornické
skály bylo realizováno překopem a svislým komínem, který byl vybaven výtahem U - 500
švédské firmy Alimak. Tím bylo zajištěno fárání mužstva na Hornické skály štolou 2. pa¬
tra, umožněny geologicko - průzkumné práce na štole Josef (úvodní dílo úseku Hornické
skály v nadmořské výšce 771 m n. m.), větrání a usnadněna rekonstrukce této štoly. Na
úseku byl vyražen i dopravní okruh.Na ložisku Kozlín byla zahájena ražba 5. patra, na
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2. a 3. patře byly proraženy větrní překopy do Nové jámy. Na 1. patře byl vyražen vozíkový
oběh s výsypnou stanicí nad centrálním sýpem. Z vozíkového oběhu byly zpřístupněny
všechny postupně dobývané bloky. Byla zde zřízena také zámečnická a elektrikářská dílna,
vozovna lokomotiv a střední sklad výbušnin s povoleným obložením do 600 kg trhavin
a 100 ks elektrických časovaných rozbušek. Na 1. patře bylo vytěženo celkem 14 dobývek.
Na 3.patře byl vyražen dopravní okruh. Přípravné práce k dobývání probíhaly postupně
na 1., 2. a 3. patře. Zásoby 0. patra byly dotěženy, zbytkové pilíře převedeny do zásob nadkomorových pilířů 1. patra a později vytěženy dobývkami 1.patra. Obdobně tomu bylo
s pilíři 1. patra, které byly vytěženy 2. patrem. V roce 1969, souběžně s těžbou 1.patra,
byla zahájena těžba na 2. patře, které se v tomto období stalo hlavním těžebním patrem.
Pro zvýšení výkonu při těžbě z dobývek byly nasazeny přehazovací nakladače PML-5
(SSSR). V roce 1971 byla zkušebně provedena ražba komína pomocí razící plošiny RP-3,
jejíž používání přineslo podstatné zvýšení výkonu při ražbě a významné zvýšení bezp.
práce. Po propojení l.a 2. patra byla na 1.patro přemístěna hlavní ventilátorovna. 0. pat¬
ro bylo uzavřeno. Z 0. patra bylo z 8 dobývek vytěženo celkem 142,0 kt rudy s obsahem
0,549 % mědi. Těžba z 0. patra byla ukončena v roce 1968.
Nejdůležitějším důlním dílem, jehož ražba byla zahájena v roce 1976, byla ražba velkoprofilové úpadnice, která sloužila jako hlavní otvírkové dílo na ložisko západ. Ražbu
prováděl Báňsko - stavební závod RD Jeseník. Na povrchu byla realizována přístavba
úpravny pro rozšíření mlýnice a rekonstrukce úpravny. Proběhla generální přestavba
sekundární drtírny, kde byl navíc instalován čelisťový drtič, snižující velikost vstupního
zrna do drtičů SYMONS, čímž byl zvýšen výkon celé drtírny. V předstihu byla zahájena
výstavba odkaliště č.3 a provedena rekonstrukce vodního hospodářství závodu.
Pokusně bylo zatravněno odkaliště č.l.
V roce 1967 v rámci technického rozvoje se započalo s výzkumem hydrometalurgického zpracování kolektivního koncentrátu z ložiska ZH-V a výzkumem technologie do¬
tačního zpracování polymetalických rud na poloprovozní úpravně. Byl zahájen výzkum
technologie získávání wolframu a kobaltu z odpadních slinutých karbidů.
Výzkumně se řešila i možnost využití odpadních dotačních písků pro stavební účely. Byla
převzata výroba Si02 s nevyjasněnou technologií, která byla dořešena. Zpracovávaly se vzorky
z různých lokalit včetně křemene z ložisek Dětkovice a Velká Kraš.

Vývoj závodu v období 1977 - 1989
Toto období lze charakterizovat jako období největšího rozmachu těžby i geologicko
- průzkumných prací. Na monometalických ložiscích se geologicko - průzkumné práce
soustředily do okrajových partií ložiska Zlaté Hory - jih a také na ložisko ZH - sever, dále
pak probíhal předběžný průzkum na ložisku ZH - Kozlín v úrovni 5. patra a podrobný
průzkum nad štolou Josef ložiska ZH - Hornické skály.
Na polymetalických ložiscích proběhla 1. etapa podrobného průzkumu mezi 3. a 6 pa¬
trem ložiska ZH - východ. Na ložisku ZH - západ probíhal podrobný průzkum nad
1. patrem (nad štolou Mír) a předběžný a vyhledávací průzkum 3. - 5. patra. Vyhledávací
a předběžné etapy průzkumu byly zajišťovány dodavatelsky, podrobné etapy průzkumu
závodem Zlaté Hory. Bylo provedeno rozfárání 5. patra ložiska ZH - východ, byla rozší¬
řena čerpací stanice 5. patra včetně žumpovních chodeb. Pro zajištění větrání byl vyražen
komín z 5. na 3. patro na ložisku ZH - Kozlín. S ohledem na zjištění, že zrudnění ložiska
ZH - Kozlín má nebilanční charakter, byly geologicko - průzkumné i otvírkové práce na
tomto ložisku zastaveny.
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Na 3. patře ZH - Jih byly dokončeny ražby překopů k Nové jámě a byla zřízena hlavní
ventilátorovna na ohlubni Nové jámy. Na ložisku ZH - východ pokračovala ražba velkoprofilové úpadnice z povrchu na 3. patro pro zpřístupnění bezkolejovou mechanizací
(ÚBM). Pro otvírku ložiska ZH - západ byly z úpadnice raženy na 3. patře velkoprofilové překopy, na ložisku ZH - východ pokračovala úpadnice až na 4. patro (460 m n. m.).
V rámci ověřování rudních struktur na ložisku ZH - Hornické skály byl na 3. patře vyražen
dopravní okruh, navazující na hlavní důlní díla ložiska ZH - jih. S 2. a 1. patrem byl tento
okruh propojen větracím a sypným komínem. Celá oblast ložiska ZH - HS byla větrána
přes hlavní ventilátorovnu, situovanou na povrchu Hornických skal v nadm. výšce 903 m.
Na ložisku ZH - východ byly vyraženy podložní překopy na 3. patře a 2. mezipatře, pře¬
devším pak dopravní třída, spojující úseky ZH - V a ZH - Z. Největší objem investičních
báňských prací byl soustředěn na ložisko ZH - západ, především na propojení 3. a 1. pa¬
tra. Byly vyraženy dopravní chodby a štola Mír rekonstruována. Rovněž byla provedena
rekonstrukce štoly 0. patra (Hackelsberk) a vyražena ložisková úpadnice z 0. na 1. patro.
Pro těžbu polymetalických rud bylo zahájeno hloubení jámy č. 3 a výstavba nového
těžebního a úpravárenského závodu. V červnu 1990 byla jáma vyhloubena na konečnou
hloubku 386,5 m a další práce byly zastaveny. Jáma byla na základě schváleného plánu
zajištěna železobetonovou deskou pod ohlubni a po úroveň 3. patra zatopena. Na ražby
důlních děl, později i na dobývky, byly v tomto období nově nasazovány bezkolejové důl¬
ní mechanizmy, především přepravníkové nakladače. Jednalo se o nakladače firmy JOY
s objemem lžíce 1,5 m\ později pak o nakladače řady PN z Banských staveb Prievidza
s objemem lžíce až 2,2 m3. Nakladače byly v závěru období doplněny o důlní přepravník
s objemem korby 6 m3 a o servisní vozidlo pro provádění údržby. Všechny uvedené me¬
chanizmy byly poháněny naftovými motory.
Počátkem 80. let byly nasazeny vrtné vozy VV - 4 a vrtací sloupy VS - 1 a VS - 2 pro
vrtání na ražbách chodeb. K ražení komínů se začalo používat výhradně razící plošiny
RP - 3, v závěru období pak RP - 4. Na dobývkách se nadále k vrtání produkčních vrtů
používaly osvědčené vrtací soupravy Simba Junior. Přípravné práce k dobývání probíhaly
na 3. patře ZH - J, 0. patře ZH - HS, na 2. mezipatře a na 3. patře ZH - V, největší objem
byl však soustředěn na 1. patře ložiska ZH - Západ. Postupně byly dotěžovány bloky na
2. a 3. patře ZH - J a souběžně byla zahájena těžba na štole Josef (1981).
Zároveň byly vytěženy a zpracovány technologické vzorky polymetalických rud z loži¬
sek ZH - V a ZH - Z pro zkoušky v hydrometalurgickém závodě v Bruntále. Po dotěžení
ložiska ZH - J byla těžba přenesena na ložisko ZH - Hornické skály, a to nad úrovní 1. pa¬
tra (štola Josef). S postupným dotěžováním chudších bloků monometalických ložisek
se těžba přesouvala na polymetalické ložisko ZH - V (1988). Práce na pokusné dobývce
PD 300 však byly zahájeny již v roce 1986.
Na ložisku ZH - J byla dokončena otvírka 3. patra a vyražena úpadnice z 1. na 2. patro
pro zpřístupnění okrajových bloků. Na ložisku ZH - HS bylo vyraženo pomocné patro
(nadpatro) pro vrtné práce v rámci podrobného průzkumu mezi 0. a 1. patrem. Na štole
Josef bylo rozfárání přizpůsobeno změnám v odtěžování pomocí přepravníkových nakla¬
dačů a změnám v těžebním průzkumu. Byla také vyražena dovrchní chodba na povrch
Hornických skal a větrací horizonty nad těženými bloky.
Na ložisku ZH - V byly přípravné práce rovněž přizpůsobeny nasazení bezkolejové me¬
chanizace a modifikaci dobývací metody pro úklony kolem 45° (různá výšková úroveň
těžní a komorové chodby, úklonné vrtací chodby). Těžba byla soustředěna na 2. mezipatro, v závěru se přesunula na 3. patro.
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V závěru období byla nejvyšší intenzita přípravných a těžebních prací na ložisku ZH
- Západ, kde již byla zcela používána bezkolejová mechanizace.

Vývoj závodu po roce 1990
Přehodnocení přístupu státu k využívání ložisek rud vyústilo v přijetí útlumového progra¬
mu pro rudné hornictví usnesením vlády ČSFR č. 440 ze dne 21. 6. 1990 a následně po změně
kompetencí ústředních orgánů usnesením vlády ČR č. 356 z 19. 12.1990.
Útlumový program, zpracovaný státním pod¬
nikem RD Jeseník na začátku roku 1990, byl po¬
staven na rychlém přesunu těžby z monometalických ložisek ZH - jih a ZH - HS na polymetalická
ložiska ZH - východ a ZH - západ při postupném
snižování objemu těžby tak, aby do konce roku
1993 byla tato ukončena. Těžba na monometalických ložiscích byla ukončena k 30. 6. 1990, těžba
polymetalická rudy z ložiska ZH - východ byla
ukončena k 30. 6. 1992.
Přechod na těžbu polymetalické rudy s obsa¬
hem zlata z ložiska ZH - západ si vyžádal doplnění
technologického zařízení na úpravně i změny ve
vlastní technologii úpravny. Tyto změny jsou po¬
drobněji uvedeny v kapitole úpravy rudy. Postup¬
nému útlumu těžby musel být přizpůsoben i postup likvidačních prací na jednotlivých
ložiscích a důlních úsecích tak, aby byly po celou potřebnou dobu zachovány všechny
nezbytné funkce dolu. Proto byly plány likvidace zpracovávány a následně realizovány
v etapách. I. etapa likvidace řešila likvidaci dolu a povrchu na monometalických ložiscích
ZH - jih, ZH - Hornické skály a ZH - Kozlín. II. etapa řešila likvidaci na ložisku ZH - vý¬
chod. IV. etapa řešila likvidaci dolu a povrchu na polymetalickém ložisku ZH - západ.
K 31.12.1993 byl závod Zlaté Hory jako samostatná vnitropodniková jednotka zrušen.
K 31. 1.1994 zrušen závod Zlaté Hory.
K 31. 7.1995 byly zrušeny provozy důl Zlaté Hory.
Ředitelé závodu:
Kuzník František
ing. Rozehnal Vladimír
Baudis Vlastimil
ing. Jedlička Zdeněk
ing. Polášek Květoslav
ing. Bernatík Ladislav
RNDr. Janák Jaroslav
ing. Kouřil Tomáš
ing. Novotný Václav
ing. Kučík Milan

1. 4. 1958-31. 12. 1961
1. 1. 1962 - 30. 4. 1962
1. 5.1962 -23.11.1964
24.11.1964- 12. 1.1970
13. 1.1970- 31. 5.1973
1. 6. 1973 - 13. 10. 1975
14. 10. 1975 - 28. 2. 1990
1. 3.1990-31.10.1990
1.11.1990- 30. 6.1992
1. 10. 1992 -31. 12. 1993

Zasloužilí pracovníci: Josef Zondlák, Petr Šustal, František Klíma, František Juřík, Bo¬
humír Riegel, ing Pavel Žák, ing. Pavel Hanzl, Miroslav Šimůnek, Vincenz Bigasz, Milo¬
slav Janča ml., Jaroslav Rolík, Petr Eškulič, Ladislav Bezděk, Jan Tomaštík aj.
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Na likvidační práce podle schválených etap navazuje plynule etapa zahlazování násled¬
ků hornické činnosti a řešení trvalých zátěží po minulém dobývání. V rámci této etapy
budou i nadále zajišťovány povinnosti, které stát v tomto ohledu má. Je to především péče
o důlní vody (jejich úprava a vypouštění), péče o zajištěné nebezpečné prostory, řešení
důlních škod i vypořádávání soc. zdravotních nároků bývalých zaměstnanců - horníků.
Následky hornické činnosti na ložisku jsou v současné době zahlazeny a území ložiska
je využíváno pro lesní hospodářství. Odval byl zlikvidován rozvozem a kámen byl vyu¬
žit pro budování lesních komunikací. Místo odvalu a okolí štoly Míru je rekultivováno
a osázeno lesním porostem. Ústí štoly bylo zastřeleno a je likvidováno tak, že je v terénu
neznatelné.

7/2 Stručně o technologii a způsobu provádění těžby rud ve Zlatých Horách
Otvírka jednotlivých ložisek, trhací práce, důlní horizontální doprava, důlní
vertikální doprava, větrání dolu, úprava rudy, odkaliště, výroba wolframu, výroba
sklářského křemene, odvodnění dolu a úprava důlních vod
Otvírka jednotlivých ložisek
Dobývací prostor Zlaté Hory - východ byl stanoven původně jen pro ložisko ZH - V.
Se stoupajícími znalostmi ložiskových poměrů byly řešeny jeho změny. S rozhodnutím
o těžbě monometalických ložisek se dobývací prostor rozšířil v roce 1966 o monometalické ložisko Zlaté Hory - jih. Další rozšíření dobývacího prostoru (DP) je z roku 1973, kdy
bylo organizaci RD Jeseník, n.p. přiděleno k těžbě ložisko Zlaté Hory - Hornické skály.
Plocha dobývacího prostoru ZH - východ byla 2,724 km2 a zahrnovala ložiska ZH - vý¬
chod, ZH - jih a ZH - Hornické skály. Po ukončení likvidačních prací podle I. a II. etapy
plánu likvidace byl dobývací prostor ZH - východ změněn (zmenšen) na 0,1373564 km2
tak, aby pokrýval dosud nelikvidovanou oblast Pomocné a Těžní jámy a provoz úpravy
důlních vod. Dobývací prostor byl změněn rozhodnutím OBÚ Brno č. j. 5519/96-465-08
ze dne 10. 12. 1996.
Otvírka ložiska Zlaté Hory - západ:
Pro toto ložisko byl dobývací prostor stanoven v roce 1985 o ploše 0,377 km2 a verti¬
kálně byl omezen 3. těžebním patrem. Stanoven byl pro polymetalické rudy Au, Zn, Cu,
Pb a Ag. Po ukončení důlních likvidačních prací byl tento dobývací prostor zrušen, a to
rozhodnutím OBÚ Brno č. j. 08-426/98-465 ze dne 27. 4. 1998.
Otvírka ložiska Zlaté Hory -jih:
Nulté patro bylo otevřeno celkem pěti štolami, vyraženými v rámci geologicko - průzkum¬
ných prací v nadmořské výšce 734 m. Ražba štoly 0100 zahájena 30. 9. 1962.
Ložisko Zlaté Hory - Hornické skály:
V úrovni 1. patra (780 m n. m.) bylo ložisko otevřeno štolou Josef, dále pak větracím
komínem, ústícím na povrchu v nadm. výšce 900 m a úpadnicí v nadm. výšce 890 m.
Podle plánu likvidace byla štola uzavřena plnou zdí, úpadnice byla rovněž uzavřena plnou
zdí a zbylý úsek k povrchu zasypán rubaninou. Větrací komín byl pod povrchem uzavřen
železobetonovým povalem a zasypán.
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Ložisko Zlaté Hory - Kozlín:
Ložisko bylo otevřeno Novou jámou v nadm. výšce 756 m, z níž jsou vyraženy překopy
do otvírkových děl ložiska ZH - jih na 1., 2. a 3. patře. Jáma je uzavřena železobetonovým
povalem na ohlubni.
Ložisko bylo také propojeno větracím komínem s překopem 5. patra, vyraženým z ob¬
lasti ložiska ZH - východ.
Ložisko Zlaté Hory - východ:
Ložisko bylo otevřeno těmito důlními díly:
- Pomocná jáma, vyhloubená z povrchu (587,4 m n. m.) do hloubky 287,3 m n. m. Z já¬
my bylo rozfáráno 3. patro (538 m n. m.), 4. patro (464 m n. m.), 5. patro (384 m n. m.)
a 6. patro (300 m n. m.). Příčný profil jámy byl od povrchu po úroveň 3. patra obdélníko¬
vý (2,8 x 3,1 m), dále pak až po jámovou tůň kruhový (průměr 4,0 m). Výztuž jámy byl
z litého betonu.
- Těžní jáma, vyhloubená z povrchu (620 m n. m.) do hloubky 331,1 m n. m. Z jámy
bylo rozfáráno 2. mezipatro (573 m n. m.), 3., 4. a 5. patro. Jámová tůň byl šikmým ko¬
mínem propojena s 6. patrem. Příčný profil jámy je obdélníkový (2,7 x 3,6 m), výztuž je
z litého betonu.

Trhací práce
Trhací práce velkého rozsahu se používaly k rozpojování rudy při dobývání, tj. k odpalu navrtaných produkčních vějířů a sestřelování pilířů. Trhací práce velkého rozsahu
řídil a realizoval technický vedoucí odstřelů s osádkou na základě povolení Obvodního
báňského úřadu. Pro trhací práce byl pro každou dobývku a pro každou likvidaci pilí¬
ře zpracováván samostatný projekt a samostatně byl také Obvodním báňským úřadem
schvalován.
Používané prostředky při odstřelech v komorách:
Trhaviny Danubit 1 s náložkami 23 mm/75 g nebo 23 mm/160 g, Perunit 28 s náložkami 25 mm/150 g nebo 22 mm/120 g, rozbušky DeM/Al/U/, stupně 0-18 střední odolnos¬
ti, roznětnice RKC 1, Cl 100 VA, ohmmetr M x 10, rychlospojky mb s tukem. Průměrná
spotřeba trhavin na 1 tunu rudy se pohybovala v rozmezí 0,55 - 0,59 kg a 0,07 - 0,09 ks
rozbušek, a to včetně sekundární trhací práce.
Při trhacích pracích velkého rozsahu došlo k zásadní změně v závěru roku 1988, kdy
byla odzkoušena a následně zavedena trhavina na bázi dusičnanu amonného. Hlavním
důvodem byla kromě hygienických a bezpečnostních hledisek ekonomika těžby při znač¬
ném vzestupu cen plastických trhavin. Zkoušky s touto trhavinou probíhaly ve spolupráci
s odborníky VEB HKAF Freiberg, kteří celou akci metodicky vedli a zajišťovali ji i materi¬
álově. Pro zkoušky bylo použito trhaviny označené jako DEKAMON 1 P-280.

Důlní horizontální doprava
Sběrná horizontální doprava byla na všech těžených ložiscích kolejová. Na 1. a 2. patře
ložiska ZH - jih byla ruda z vozů vyklápěna do centrálního sypu, opatřeného na 3. patře
násypnou stanicí pro plnění housenicového kloubového přepravníku Becker - Prúnte. Jím
byla ruda pomocí lokomotiv BND-30 přepravována do oblasti těžní jámy a vyklápěna do
centrálního zásobníku.
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Důlní vertikální doprava
Vertikální doprava byla zajišťována na Těžní a Pomocné jámě. Těžní jáma byla vybave¬
na těžním strojem ČKD typu 2 K - 2505, osazeným ve strojovně v hlavě železobetonové
těžní věže. Systém těžení byl Koeppe se dvěma těžními lany průměru 26,5 mm a jedním
plochým vyrovnávacím lanem. Těžení bylo jednočinné (skipoklec s protizávažím). Těžní
zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1965. Užitečná hmotnost náplně skipu byla 4,3
až 5,0 tun.
Pomocná jáma byla vybavena těžním strojem ČKD typu 2 B - 2009 s pevným a volným
bubnem. Těžení bylo jednočinné (jednoetážová klec s protizávažím), užitečné zatížení
klece bylo 2 230 kg. Těžní věž ocelová s výškou lim. Řádná jízda a těžba na laně byly
povoleny 25. 9. 1971.

Větrání dolu
Po celou dobu činnosti dolu bylo větrání umělé, sací. Postupně vznikly 4 samostatné vě¬
trní oblasti, každá s hlavním ventilátorem. Byly to oblasti ZH - východ, ZH - jih, ZH -Hor¬
nické skály a ZH - západ.
V oblasti ZH - V byl ventilátor umístěn u Těžní jámy na úrovni - 14 m. Jáma byla výdušná, vtažnými díly byla Pomocná jáma a Úvodní úpadnice.
V oblasti ZH - J byl hlavní ventilátor zabudován na Nové jámě, která byla výdušná.
Vtažnými díly byly Těžní jáma, Úvodní úpadnice a štola 2. patra ZH - J.
Oblast ZH - HS měla hlavní ventilátor umístěn nad větracím komínem na Hornických
skalách. Vtažným dílem byla štola 1. patra ZH - HS (štola Josef).
Oblast ZH - Z s hlavním ventilátorem na 3. patře měla výdušná díla štolu 0. patra (Hackelsberk) a štolu 1. patra (Mír), vtažným dílem byla Úvodní úpadnice.

Technický rozvoj
Od poloviny 80. let se i v podmínkách našeho rudného hornictví začala zkoušet a po¬
stupně i uplatňovat nová generace strojů pro dobývání, nakládání a dopravu v dole. U nás
se pro tuto techn. vžil název „úplná bezkolejová mechanizace" (ÚBM).

Úprava rudy
Báňský závod RD Zlaté Hory byl vybudován pro těžbu a zpracování Cu rud o kapacitě
260 kt rudy za rok. Později byla kapacita zvýšena na 280 kt rudy za rok.
V roce 1965 byla zahájena těžba Cu rudy a výroba monometalického Cu - koncentrá¬
tu, který byl zhutňován v Kovohutích Krompachy. Pro tuto výrobu byla soustředěna těžba
na monometalickém ložisku Zlaté Hory - jih a Zlaté Hory - Hornické skály.
Při úvodních pracích geologického průzkumu v roce 1952 byla zvažována i exploatace
polymetalických rud, která však pro neexistující technologie a hutě na zpracování kolek¬
tivního koncentrátu nebyla realizována (v polovině 80.1et byla zkušebně ověřována výro¬
ba kolektivního koncentrátu z ložisek ZH - východ a ZH - západ za účelem budoucího
zpracování v nově budovaném hydrometalurgickém závodě Bruntál).

Drcení
Primární drtírna byla umístěna v dole v bezprostřední blízkosti těžní jámy pod 5. pa¬
trem. Byla osazena ostroúhlým kuželovým drtičem 1055, kam vstupovala rubanina o kusovitosti 500 mm z centrálního zásobníku a byla drcena na velikost 130 mm drcená ruda
padala do 20 m3 zásobníku nad plnící stanicí skipu. Odtud byla napouštěna do odměrné
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nádoby, která sloužila k odměření množství materiálu (aby nedošlo k přeplnění skipové
nádoby) a k jeho nasypání do skipu. Dále byla rubanina dopravována Těžní jámou na
povrch.

Mletí
Mletí rudy bylo rozděleno na dvě samostatné mlecí linky. Před vstupem do tyčových
mlýnů byla ruda hmotnostně sledována vážením z pásu. Každá z obou mlecích linek byla
osazena tyčovým mlýnem TM 20/30, kam vstupovala ruda se zrnitostí pod 40 mm. Tento
1. mlecí stupeň představoval hrubé mletí na zrnitost pod 4 mm.

Odkaliště
Komplex odkališť závodu zaujímá plochu 64 ha, z toho odkaliště 03 má plochu 22 ha.
Odkaliště 02 sloužilo jako dočisťovací a akumulační nádrž. Po ukončení provozu odkaliště
01 byla jeho plocha překryta vrstvou zeminy, zatravněna a osázena dřevinami. Po ukonče¬
ní provozu úpravny je prováděna rozsáhlá rekultivace odkaliště 03. Po zpevnění hrází hlu¬
šinou jsou upravené plochy hrází i horní plocha zatěsňovány vrstvou minerálního těsnění
(jílu) a překrývány silnou vrstvou podornice pro osetí trávou a pro výsadbu dřevin.
Na odkalištích 01 a 03 bylo uloženo za celou dobu provozu úpravny celkem 6 984 tis.
t odpadních písků. Na odkališti 03, které bylo v 80. letech v provozu, byly pro zamezení
prašnosti pokrývány naplavené hráze geotextilií a následné zaváženy hlušinou, mimo zim¬
ní období bylo také prováděno skrápění hráze a pláže vodou. Provozní voda pro úpravnu
byla získávána recirkulací z odkaliště a ztráty byly doplňovány vyčištěnou důlní vodou
z odvodňovací štoly.

Výroba wolframu
Výroba wolframu byla předznamenána velmi náročným laboratorním výzkumem a po¬
sléze i náročným poloprovozním odzkoušením navržené technologie a výběrem nejvhod¬
nějšího výrobního zařízení. Výstavba poloprovozního zařízení pro zpracování odpadních
slinutých karbidů proběhla ve 2. a 3. čtvrtletí 1971.
Ve 4. čtvrtletí 1971 byly provedeny postupně na celém zařízení komplexní zkoušky,
při kterých se ukázalo, že navržená technologická zařízení budou vyhovovat stanove¬
ným požadavkům. S ohledem na náročnost jednotlivých technologických postupů bylo
rozhodnuto, že provoz bude třísměnný a nepřetržitý. Toto bylo zvlášť nutné po zavede¬
ní výroby práškového wolframu na redukční vodíkové peci. Z počátku se vyráběl W03,
který byl dodáván k redukci do Chemických závodů Ústí nad Labem, případně do Tesly
Rožnov a Prametu Šumperk. Zavedením výroby práškového wolframu se podstatně zvý¬
šila ekonomie výroby.
Základní surovinou pro výrobu práškového wolframu a uhličitanu kobaltnatého byly
odpadní slinuté karbidy. Jejich podstatnou složkou je karbid wolframu WC, spojený ko¬
vovým kobaltem.
V období let 1971 - 1987 bylo vyrobeno 918 t wolframu a 55,7 t kobaltu.

Výroba sklářského křemene
Výroba sklářského křemene byla řešena na základě výzkumného úkolu, vyvolaného
rozvojem osvětí, techniky na jedné straně a poklesem možnosti nákupu brazilského křiš¬
ťálu na straně druhé. RD Jeseník n. p. ukončil výzkum v roce 1968, kdy také byla zahájena
vlastní výroba. Hlavními technickými ukazateli byla chemická čistota a zrnitostní křivka.
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Do poloviny roku 1969 byla provedena řada podstatných úprav provozu. Za spolupráce
s ÚNS Kutná Hora se výroba postupně natolik zkvalitnila, že se mohla zpracovávat i suro¬
vina z dalších lokalit (Grapa, Švedlár, Dětkovice).
Prvotní výzkum a výroba byly zaměřeny na výrobu čirého křemenného skla tavbou
suroviny hrubšího zrnění 8-40 mm. Změny technologie tavby a instalace nových taví¬
cích pecí v Severočeských sklárnách Nový Bor si vyžádaly kvalitnější druhy křemenné
suroviny. Proto byla v r.1966 Ústavem nerostných surovin v Kutné Hoře vypracována
technologie úpravy suroviny jemného zrnění, a to 0,1 až 0,4 mm. Výzkumem této úpravy
se zabývali i pracovníci RD Jeseník.
V období let 1970 až 1981 bylo vyrobeno celkem 1 483 tun sklářského křemene, který
se dodával podniku Sklotas Nový Bor.

Odvodnění dolu a úprava důlních vod
Při odvodnění dolu systémem otvírkových a přípravných důlních děl a vydobytých
prostor je veškerá ložisková důlní voda sváděna :
- z oblasti nad 3. patrem (538 m n.m.) ložisek Zlaté Hory - jih, Zlaté Hory - Hornické
skály, Zlaté Hory - Kozlín, Zlaté Hory - západ a Zlaté Hory - východ do odvodňovací štoly
na úrovni 3. p. ZH - východ, kterou vytéká na povrch
- oblast mezi 6. patrem a 3. patrem ložisek Zlaté Hory - Kozlín a Zlaté Hory - východ
je zatopena a důlní voda přetéká přes Pomocnou jámu na 3. patře do odvodňovací štoly,
kterou vytéká spolu s ostatními vodami na povrch.
Množství důlních vod kolísá v průběhu roku v závislosti na množství atmosférických
srážek. Odvodňovací štolou vytéká cca 110 až 180 1. s -1 důlních vod o pH mezi 2,34
a 2,83.

7/3 Geologický průzkum
Počátky geologického výzkumu, vývoj závodu po roce 1970, kamenolom, Česko-Slezská výrobní a. s.
Počátky geologického výzkumu
Chceme-li poctivě popsat začátky novodobého průzkumu po roce 1945, je nutno jme¬
novat především amatérské sběratele bratry Klímovy, kteří zjišťovali v kronikách a sta¬
rých záznamech lokalizaci historických báňských děl a pokoušeli se o jejich zpřístupnění.
V tomto období spolupracovali zejména s RNDr. Tomášem Krůtou.
Moderně pojaté odborné práce geologicko - výzkumné započaly v letním období
r. 1949, kdy do Zlatých Hor byla vyslána skupina posluchačů přírodovědecké brněnské
fakulty Masarykovy univerzity, kteří měli za úkol studovat území po stránce geologické
a mineralogické. Vedoucími této skupiny byli prof. Zapletal a RNDr. Krůťa.
První mapování terénu, v němž se nacházejí rudní ložiska, provedl RNDr. F. Bartas
(1950) a na jeho práci později navázali svými diplomovými pracemi E. Komínek, Stuchlíková-Kotrčová, M. Mikuš a B. Zítek. V další etapě výzkumu zlatohorského rudního re¬
víru zde pracovala řada pracovníků. Geologické mapování úseku zlatohorských ložisek
uskutečnil RNDr. Jaroslav Skácel, který zpracoval také širší území a vypracoval metalogenetické schéma. Drobně tektonické zpracování okolí Zlatých Hor podal ve své práci
RNDr. J. Štekl. Řízení geologicko průzkumných prací zlatohorských ložisek zahájil na
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podzim 1952 prvním vrtem RNDr. Josef Janečka, který také první uvádí ve výpočtu zásob
ložiska Modré štoly prognózy všech rudních úseků ve zlatohorském revíru. 19. října 1952
vrtmistr František Malík z Horního Města zahájil v prostoru Modré štoly práce na první
sondě ZH 1. Tato a také sonda ZH 2 byly pozitivní. Na jejich základě vznikla rozsáhlá síť
dalších vrtů kolem Modré štoly, Poštovní štoly, štoly Josef, Sarkandr a Barbora. Mnoho
práce bylo vynaloženo na objevení staré Hacklsberské štoly nad horním Údolím.
Mimo vrty se odebírali vzorky i z dalších báňských pracovišť, aby zhodnocení a vý¬
počet zásob byl co nejpřesnější. Na těchto pracích se podíleli: J. Janík, M. Rumanová,
B. Riegel, ing. J. Navrátil, J. Prejda, T Rončtkievičová a O. Lukeš, včetně jejich vedoucího
RNDr. B. Zítka. Výsledky této činnosti se objevily v pracích RNDr. J. Skácela, RNDr. J. Ja¬
nečka a přispěly k řešení geologie zlatohorské oblasti. Jimi vypracované mapy se staly
výchozím materiálem, který společně se zhodnocením starých ložisek umožnil RNDr. Ja¬
nečkovi stanovit základní rudní struktury a tím celkovou koncepci revíru. Práce B. Zítka
při vedení průzkumných činností přispěly k nashromáždění materiálu a staly se výcho¬
diskem a základem pro přehodnocení a zpracování nové perspektivy rudního revíru ve
Zlatých Horách.
Dnem 1. června 1955 převzal funkci vedoucího úseku Josef Karkošiák ze Slovenska a po
jeho náhlém úmrtí F. Kyselka. Pro zvýšený objem prací bylo rozhodnuto k 1. lednu 1957
přeměnil úsek na samostatný závod. Jeho vedoucím byl ustanoven F. Kuzník (*25. 8. 1914,
121. 12. 1984). Nový závod byl vystavěn pod haldou štoly Mír. Ve městě byla adaptována
bývala klášterní škola a byly zde umístěny svobodárny, závodní kuchyně a vyhodnocovací
skupina geologů.

Zlaté Hory - bratři Klímové otvírají Modrou štolu
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Geologický průzkum Zlaté Hory spadal pod Českomoravský rudný průzkum (ČMRP)
Kutná Hora, závod Rýmařov. Při zvětšení objemu se osamostatnil, ale od 1. dubna 1958
byl začleněn k Rudným dolům n.p. Jeseník. Po předání ložiska Modré štoly Rudným do¬
lům Jeseník řídil práce až do roku 1960 Dr. B. Zítek. V roce 1959-60 vypracoval nové
projekty geologicko - výzkumných prací pro zlatohorskou oblast RNDr. Petr Orel pod
vedením RNDr. J.Janečky. Na nově vzniklém závodě Geologického průzkumu vedl další
práce RNDr. Zdeněk Tišnovský.
Ani tato reorganizace neměla dlouhého trvání. 1. ledna 1961 došlo k delimitaci a zá¬
vod ve Zlatých Horách se stal součástí Geologického průzkumu n. p. Brno. Ředitelem
závodu se stal Jan Binar a hlavním geologem prom.g. RNDr. Z. Tišnovský. Závod v roce
1962 převzal vyhořelé objekty bývalé pily a vybudoval nové sídlo závodu. Provedl adap¬
taci zchátralého hotelu Praděd za 400 tisíc korun, kde bylo dočasně umístěno ředitelství
a geologové. Také opravil Chatu Svoboda na Rejvízu, kde ubytovával dělníky vrtných
souprav, podílel se na výstavbě nového mostu z hlavní ulice do Nerudovy a postavil ben¬
zinovou stanici. Ústředním geologickým úřadem v Praze byly vytyčeny tyto úkoly: urych¬
leně dokončit průzkum na ložisku Zlaté Hory - východ a pokračovat v průzkumu ložiska
Zlaté Hory - západ a jih a provést vyhledávací průzkum širokého okolí celé oblasti.
V rámci nového oborového rozdělení byl závod Zlaté Hory pod vedením Z. Tišnovského (*12. 6. 1930, t7. 5. 1994) začleněn od 1. června 1965 do podniku Geologický průzkum
Ostrava n.p., kde setrval po celé období do jeho zrušení v roce 1993.
Od 1. 4. 1969 byl vedoucím závodu Josef Prejda (*28. 2. 1931, t 19. 5. 1985).
Od samého začátku průzkumných prací závod spolupracoval s katedrami Univerzity
Karlovy v Praze, J. E. Purkyně v Brně a Vysoké školy báňské v Ostravě.
Při provádění geologického průzkumu byly používány na svou dobu výkonné vrtné
soupravy AG 300 a AG 500, později sovětské hydraulické soupravy Zif 300 a Zif 650, ved¬
le osvědčených KAM a Cr 1200 pro vrtání na laně. Vrtný nástroj se šrotovou korunkou
o průměru 220 až 93 mm definitivně ustoupil modernějšímu nástroji s diamantovou ko¬
runkou. V podzemí se osvědčila vrtná kladiva z Vítkovic VK 21a VK 22 z vrtných sou¬
prav GP 1 a C 100 D.
Je nutno ocenit, že geologická služba závodu představovala výrazný potenciál ve svém
oboru. O odbornou práci geologů a průzkumníků byl stálý zájem. V roce 1962 dokázala
vrtná souprava vrtmistra A. Malíka odvrtat v horninách o 3. - 6. třídě tvrdosti nejhlubší
sondu na rudy na Moravě, a to v Heřmanovicích do hloubky 1639 metrů. Technici pro¬
váděli kvalitní průzkum v krasových vápencích, kamenolomech i v podzemí. V ložiskové
geologii, hydrogeologii a v geochemické prospekci zaujímali zlatohorští geologové přední
místo v ČSSR. Odborní pracovníci byli vysíláni Českým geologickým úřadem jako instruk¬
toři na práce do ciziny: RNDr. B. Zítek do Guineje, Alžírská a Pobřeží slonoviny, A. Malík,
J. Kocůrek, G. Voznica a F. Koňařík do Mongolské lidové republiky, doc. RNDr. J Skácel
a manželé prom. g. L.a dr. Z. Čablovi do Maroka.
Závod zaměstnával kolem 350 až 390 osob a za celou dobu jeho existence jím prošlo na
dva tisíce pracovníků. Byli to zasloužilí technici, vrtmistři, směnmistři a ostatní profese
jako: E. Malík, F. Valenta, K. Těšínský, J. Machala, P. Slicho, J. Leskovian, P. Bokoč, J. Tomaštík st„ F. a M. Martinec, J. Raab, A. Jaroš, L. Janeček, G. Voznica, L. Kuba, F. Koňařík,
J. Horák, J. Frydrych, L. Papoušek, J. Pluháček, A. Janík, M. Němec, J. Hubáček, Č. Loubal,
L. Zapletal, M. Janíček, A. Hlobílek, P. Janačík, Z. Fukala, D. Poledník, St. Kordas, J. Ruman, M. Hradil, V. Koněrza, O. Kutálek, J. Horský, F Anger, K. Lučevský, bratři Havelkové,
A. Sobčák, V. Dudek, O. Vavrica, L. Pavelek J. Bílek a jiní.
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V roce 1968 Drobné provozovny ve Zlatých Horách zřídily z bývalé komunál¬
ní truhlárny dílnu na výrobu beden a později pro potřeby Geologického průzkumu se
začaly vyrábět maringotky. Poptávka po těchto výrobcích se zvýšila, a proto dílna byla
rozšířena. V roce 1969 se zvýšila výroba maringotek natolik, že převyšovala rámec
drobného podnikání a proto byla na základě usnesení rady MěstNV předána závodu Geo¬
logický průzkum, a to k 1.1.1970.

Zlaté Hory - budova bývalého závodu Geologický průzkum

V roce 1993 se zlatohorský závod Geologického průzkumu privatizací rozdělil na Sta¬
vebně dopravní firmu (STADOP) a Česko-slezskou výrobní společnost s.r.o. STADOP,
později Silenova - firma majitele Milana Rumana, která se zabývala dopravou a zemními
pracemi, byla zrušena k 1.1.2004.
Firma Česko - slezská výrobní společnost s.r.o, vznikla v roce 1993. V roce 1994 zpriva¬
tizovala strojírenskou výrobu RD Zlaté Hory a v roce 1995 nákupem získala i strojírenskou
výrobu bývalého Geologického průzkumu. V roce 2000 se tato společnost transformovala
v Česko - slezskou výrobní společnost a.s., se sídlem Nerudova 438, Zlaté Hory. Majiteli
firmy jsou Josef Žáček a ing. Tibor Altrichter. Firma vyrábí obytné, skladové a sanitární
kontejnery a jejich sestavy, které dodává do celé Evropy. V roce 2002 akciová společnost
koupila bývalé komunální služby od STG Krnov, kde vyrábí ocelové zárubně a plastová
okna. Zaměstnává kolem 150 osob, čímž je největším zaměstnavatelem na Zlatohorsku.

Kamenolom
Přínosem pro město i okolí byla v roce 1968 otvírka lomu v Ondřejovicích. Majitelem
lomu se stal Geologický průzkum. První dodávky štěrku byly určeny pro výstavbu silnice
Ondřejovice - Rejvíz a Zlaté Hory - Dolní Údolí.
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Na úpatí Ovčího vrchu na katastrálním území Ondřejovice existoval již od konce
18. stol. V roce 1930 se u něj postavila štěrkovna. V kamenolomu se dodnes těží ložisko
šedomodrého krystalického vápence, který se používá jako stavební kamen a k údržbě sil¬
nic. Při lámání kamene tu byly zjištěny i krasové jevy. V nevelkých jeskyních a dutinách se
objevila krápníková výzdoba. Krápníky dosáhly délky až 40 cm. Stěny pokrýval vápenný
sintr. Toto ložisko devonského krystalického vápence se v 19. stol. pálilo v kruhové vá¬
pence. Vzhledem k horší jakosti nemohlo však zdejší vápno konkurovat s vápenkami ve
Vápenné.
V roce 2003 je lom majetkem Spojených lomů a pískoven v Ondřejovicích.

7/4 Léčebné lázně - Sanatorium EDEL
Počátky lázeňství ve Zlatých Horách, budování nových lázní, lázeňští hosté Leoš
Janáček a Franz Kafka, sanatorium za 2. světové války, o sanatoriu po roce 1945 ,
zavedení speleoterapie

Počátky lázeňství ve Zlatých Horách
Počátky lázeňství ve Zlatých Horách (Cukmantlu) byly nenápadné. V městečku proslu¬
lém dávnou těžbou zlata působil jistý Josef Weiss (1787 - 1868), rodák z Dolní Dlouhé
Loučky u Uničova. Ten se během studia práv ve Vídni seznámil se základy chemie a kou¬
pil si v roce 1814 v Cukmantlu papírnu. Pocházel ze staré papírenské rodiny. Nedostatek
surovin, zejména hadrů, jej přivedl na myšlenku vyrábět papír z jehličí borovic. Plán se
sice nezdařil, ale získal hmotu, která se dobře hodila k plnění matrací a polštářů, případně

Zlaté Hory - léčebný ústav Josefa Weisse - veterináře v roce 1847
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k užití jako vata. Roku 1841 dosáhl uznání svého patentu v Rakousku a Prusku. Při pří¬
pravě jehličí užíval parního aparátu. Při experimentech s jehličím borovic vyrobil i roztok,
jenž s malým úspěchem používal k léčení některých chorob, např. skrofulózy dětí, žen¬
ských potíží, revmatismu, nespavosti, hypochondrie a hysterie. Weiss zařídil kolem roku
1845 ve městě léčivé a balzámové lázně, které v dalších dvou letech získaly i skrovný okruh
pacientů. Je velice pravděpodobné, že jeho lázně stály u potoka vedle papírny na místě
dnešního Moravolenu.
Josef Weiss-papírník, bez odbornosti lékaře, sice léčil několik desítek pacientů, ale po
čase zcela od léčení opustil. Pacientů se v jeho lázních ujímal Dr. Scharenhorst a posléze
je využil k tomu, aby Weisse z léčení zcela vypudil. Weiss však významně vstoupil do dě¬
jin revolučního roku 1848. Byl zvolen nejdříve do zemského a posléze do říšského parla¬
mentu ve Vídni. Jako jeho nejstarší člen zahájil schůzi sněmu 1. října uvítacím projevem.
Účastnil se také zasedání v Kroměříži, jehož výsledkem však byl zklamán.
Za velkého hladu na jaře 1847 rozvířil otázku chudoby Zlatohoráků pacient ve Weissově
léč. ústavu rytmistr baron Ow spolu s místním lékařem Dr. Scharenhorstem. Uspořádali
polévkovou akci a denně se vařilo pro chudé 200 porcí. Vrchnost sice přispěla na tuto akci
500 zlatých, prodávala chudým laciněji obilí, nejchudším přidělovala po dvou zlatých, ale
odstranit kořen bídy přesahovalo její možnosti.
V této naprosté bezradnosti vrchnosti i státu přišel revoluční rok 1848. Celkem 4 538
zlatých vynesla sbírka pro chudé tkalce na nejbližších panstvích. Přesto se radikální myš¬
lenky mezi obyvatelstvem stále více šířily. Jejich ohlas na sobě pocítil i poslanec říšského
sněmu Weiss. Přijel z Vídně do Zlatých Hor řešit otázku chudoby, ale byl jako příliš cí¬
sařský přivítán kočičí muzikou a bylo nebezpečí, že ho zlatohorští ukamenují. Ze strachu
tajně uprchl do Olomouce. Protesty proti němu vedla národní garda, která vlastně měla
podobné projevy nespokojenosti tlumit.
Josef Weiss žil své poslední roky v Hlubčicích u Opavy, kde také zemřel.
Další Josef Weiss - veterinář se narodil v Širokém Brodu u Mikulovic. Jeho otec byl
kovářem. Po vystudování veterinární školy ve Vídni se usadil v Jeseníku, kde se také
oženil s Josefou Albertovou a měl s ní tři děti. Ta mu však brzy zemřela. Po seznámení
s Priessnitzem si koupil dům č. 22, kde v r. 1835 zřídil lázně pro pacienty, které Priessnitz
léčit nechtěl. Velkou pozornost vzbudil u anglických lékařů, kteří ho vyzvali, aby u Lon¬
dýna zařídil a vedl vodoléčebný ústav. V r. 1845 se vrátil do vlasti, ale už lázně v Jeseníku
neobnovil. Protože jeho druhá manželka, zbožná Josefa Wielhauserová pocházela ze Zla¬
tých Hor (5 děti), rozhodl se zřídit vodoléčebný ústav ve Zlatých Horách. Stál nedaleko
kaple sv. Trojice (Snesenkapelle) na Podlesí pod cestou. Jesenický lázeňský inspektor totiž
24.1.1847 oznámil policejnímu ředitelství v Brně, že se tento ústav stal útočištěm bezna¬
dějně nemocných ze Schrotova léčebného ústavu v Dolní Lipové, že právě jich tam odjelo
pět. Dne 14.2. téhož roku, měsíc před Weissovým úmrtím, hlásí, že se do něho pro nad¬
cházející jaro přihlásilo 100 osob, převážně cizinců a bývalých Schrothových pacientů. Ve
Zlatých Horách měl Josef Weiss mnoho vlivných známých. Sám byl váženým občanem,
napsal několik knih a byl jmenován magistrátním radou. Zemřel v Jeseníku 20.3.1847 ve
věku 52 let.
Větší množství hostů přišlo do primitivních Weissových lázní ve Zlatých Horách na
jaře 1847. Po smrti dr. Weisse však tento ústav neměl dlouhého trvání, kolem roku 1850 se
léčení zcela zrušilo a pozemky byly prodány. Budova lázní stála pod kaplí sv. Trojice. Pro¬
tože kolem domu vedl vodní náhon, později se u budovy postavil i katr na řezání dřeva.
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Veřejné lázně s restaurací otevřelo město v roce 1878 v domě čp. 491 (vedle dnešní fir¬
my Palírna Pod lipou vpravo). V té době je spravoval lázeňský Edmund Langer, provoz
restaurace měla v pronájmu Marie Blažková.
Zakladatelem zlatohorského moderního a odborného lázeňství po vzoru Priessnitzových lázní se však stal pražský lékař Karl Anjel, který původně působil na pozvání Jana
Rippera na Gráfenberku. Zde také poznal svou budoucí manželku Ellu von Gordon
- Westhall. Po těžkých sporech s Ripperem doktor Anjel odešel z Gráfenberku a založil
vlastní vodoléčebný ústav ve Zlatých Horách. Jeho žena získala pro tento záměr svou se¬
stru Emilii Czepurkowskou, manželku Pjotra Czepurkowského penzionovaného majora
ruského 13. pěšího pluku. Czepurkowská, dala v roce 1879 vypracovat plány stavby sa¬
natoria na svých pozemcích, jež se rozkládaly asi dva kilometry od centra Zlatých Hor.
Dr. Anjel hodlal postavit na pozemku moderní budovu lázní a zřídit v ní léčebný ústav.
Městská rada přenechala pozemky kupující paní Czepurkowské za 30 ročních splátek po
500 zl. a zavázala se, že po dobu 10 let nebude požadovat lázeňskou taxu. Za zprostředko¬
vání prodej pak zaplatila městská rada policejnímu komisaři Beierovi z Jeseníku 50 zl.
Budování nových lázní
V roce 1882 pozemky přešly do vlastnictví Elly Anjelové. Ústav byl postaven v rekord¬
ním čase, ale přesto, že město poskytlo dr. Anjelovi značné úlevy při opatřování stavební¬
ho materiálu a dovolilo majitelce ústavu disponovat části kupní kauce, měl mladý doktor
značné potíže finančního rázu se stavbou i provozem lázní. Dr. Anjel
propagoval vodoléčbu, ovšem současně neuznával metody z Gráfen¬
berku. Ty kritizoval při každé příležitosti. Nové sanatorium mělo k dis¬
pozici šedesát pokojů, jídelnu, kulečníkový sál, velkou zasklenou ve¬
randu a budovu s vanami a sprchami. Vedle léčení vodou se používaly
také masáže a elektroléčba. V propagačních materiálech se zdůrazňoval
rodinný charakter ústavu, takže se zde mohly léčit mladé dívky bez gar¬
dedam i vdané ženy bez svých drahých poloviček. V jiných lázních by
se něco podobného nestrpělo. Přitom nešlo o nějaké pochybné zaříze¬
Čs. známka 1954
ní. Léčila se tu řada „lepších lidí“ mimo jiné i Leoš Janáček, trpící čas¬
tými záněty nosohltanu a průdušek. Záznamy hostů z roku 1887 se bohužel ztratily, a tak
neznáme délku jeho pobytu ve Zlatých Horách. Janáček byl v té době učitelem hudby na
učitelském ústavě v Brně a ve Zlatých Horách prožil své prázdniny roku 1887. Znalci díla
tohoto světoznámého hudebního skladatele asi vědí, že právě při zdejším pobytu Mistr
dokončil první znění opery Šárka, které poslal na počátku srpna 1887 k posouzení svému
příteli Antonínu Dvořákovi. Úryvek dopisu poslaného ze Zlatých Hor:
„Lázně, sanatoř Dra Anděla v Cukmantlu.
Odesílám Antonínu Dvořákovi klavírní výtah. Jsem melodie českého slova na stopě: ne¬
roste z akordů. Stupnice je hlubší; poznávám, ze v každém z nás se prohlubuje. Poznávám
její roztomilost v dětských ústech, její vášeň dívčí, úsečnost mužnou... “
Janáček komponoval svou první operu na text Zeyerův, aniž by získal básníkův souhlas.
Zeyer pak dvěma důraznými dopisy zakázal Janáčkovi provedení opery Šárka na svůj text.
Janáčkův přítel Max Brod se sice snažil Zeyerovo rozhodnutí odvolat, ale pak nesouhlasil
Janáček.
O dalších osudech Šárky píše Max Brod ve své knize Leoš Janáček, život a dílo:
„Později přátelé zamýšleli odstranit nedorozumění mezi Zeyerem a Janáčkem, ale tento¬
krát odmítl Janáček. Ovoce veliké práce zůstalo nesklizeno. Po letech - od roku 1899 - byla
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hrána a zakotvila stejnojmenná opera Zdeňka Fibicha, která však má text zcela jiný; au¬
torkou libreta je Anežka Schulzová. Janáčkovo dílo zapadalo stále více nepovšimnuto. Roku
1918 dovolila Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění, jakožto dědička Zeyerova
odkazu, aby bylo textu použito. Janáčkův žák, Osvald Chlubna, instrumentoval na přání
Janáčkovo třetí akt. Ale ačkoliv to bylo těsně po velkém úspěchu Janáčkovy „Její pastorkyně",
nenalezlo se ředitelství, které by se ujalo provedení tohoto díla..."
Další osudy Janáčkovy operní prvotiny byly složité, ostatně jako celý skladatelův život,
a tak se dočkala své premiéry až v Brně dne 11.11. 1925 pod taktovkou Fr. Neumana.

Sanatorium ve Zlatých Horách v r. 1928

V roce 1887 Karl Anjel zemřel. Novým vlastníkem sanatoria se stal v roce 1889 doktor
Ludwig Schweinburg, který pod vedením dr. Anjela nějakou dobu pracoval. L. Schweinburg byl vídeňský rodák a žák profesora Vilhelma Winternitze. Jeho příchod znamenal
pro ústav mnoho, neboť kromě rozsáhlých odborných znalostí měl i dostatek finančních
zdrojů na rozšíření sanatoria.
V roce 1890 byla tehdy postavena budova, v níž našly místo další vany a moderní pří¬
stroje. Projektant také pamatoval na prostory pro rehabilitaci. O čtyři roky později byl
ve stylu německé pseudorenesance dostavěn Herminin dvůr s pětatřiceti pokoji. Podle
návrhu vídeňského architekta Oskara Marmoreka byla vybudována velká jídelna, salón,
čítárna a krytá promenáda, jež spojovala všechny lázeňské objekty. Stavbu provedl Zdeno
Vodička z Uničova. Pohodlí hostů zvyšovalo elektrické osvětlení a centrální topení, což na
počátku 20. století představovalo nejnovější výdobytky techniky. Ústav mohl ve 170 poko¬
jích umístit 220 pacientů.
V roce 1900 bylo sanatorium přeměněno v malou akciovou společnost nazvanou
Dr. Ludwig Schweinburg's Sanatorium und Wasserheilanstalt in Zuckmantel. Největšími
podílníky stále zůstávali členové Schweinburgovy rodiny. Provoz lázní byl sezónní a ročně
sem přijelo na 600 pacientů s chudokrevností, revmatismem, dnou, diabetem, otylostí,
tělesnou a psychickou slabostí a dalšími neduhy. Také doktor Schweinburg, stejně jako
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jeho předchůdce, kritizoval jednostrannou léčbu na Gráfenberku. Nesouhlasil ani s dietou
ordinovanou v Dolní Lipové. Snažil se kombinovat hydroterapii s elektroléčbou, gym¬
nastikou, terénními procházkami a dietou. Léčba přinášela své výsledky. Úspěšnost
mladého podniku srovnejme s ostatními ústavy Jesenicka v číslech: v červnu 1890 se na
Gráfenberku léčilo 385, v Dolní Lipové 317 a v Cukmantlu 90 pacientů.
V roce 1927 zaregistroval obchodní rejstřík Zemského soudu v Opavě další změnu.
Rodinný podnik dostal poněkud stručnější název - Sanatorium Dr. Schweinburga v Cuk¬
mantlu, akciová společnost. V roce 1931 byla stanovena hodnota budov sanatoria na cenu
blížící se pěti milionům Kč.
Dr. L. Schweinburg byl Žid. Nikdy se tím netajil a své souvěrce rád přijímal k léčení.
Proslul také svou náboženskou, národnostní a rasovou snášenlivostí. Lidi nikdy neposu¬
zoval podle uvedených hledisek. Koneckonců, byl by sám proti sobě. Pacienti přinášeli
tolik potřebné peníze a sanatorium prosperovalo. Nikoliv náhodou se
říkalo, že jde o lázně pro velmi majetné Židy. Příliv financí vítali radní
i místní obyvatelstvo.
Právě Schweinburgovo jméno přivedlo do Zlatých Hor v letech 1905
- 1906 jednoho z nej slavnějších spisovatelů 20. století, Franze Kafku
(*3.7.1883, t 3. 6. 1924). Napsal romány Amerika, Proces, Zámek a kratší
prózy: Proměna, Popis jednoho zápasu. Bezpochyby patřil k nejvýznam¬
nějším hostům sanatoria. Kafkův existencionalismus a mysticismus,
vyjádřený v jeho knihách, zaujal západní země a stal se jedním z nejzá¬
kladnějších diskusních témat dvacátého století. Je to nejinterpretovaněj¬
ší pražský spisovatel píšící německy. V socialistickém Československu se
jeho dílo odmítalo jako dekadentní, semitské a nepřípustně pesimistic¬
Čs. známka 1983
ké. Narodil se v Praze, v židovské rodině. Studoval právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Jeho křehké zdraví lázeňskou péči vyžadovalo a Kafka vodoléčbu,
stejně jako přírodní způsob života, velmi uznával. Patřil k vyznavačům vegetariánské stra¬
vy, cvičení podle orientálních receptů, otužování, plavání a veslování. Takové aktivity se
však dostávaly do konfliktu s charakterem jeho povolání (úředník v úrazové pojišťovně).
Pocity tělesné slabosti, děs z hluku, úporné bolesti hlavy a nespavost způsobovaly, že již od
studentských let trávil mnoho času v různých lázeňských letoviscích. Na Zlaté Hory nikdy
nezapomněl, neboť 24. ledna 1915 do svého deníku zapsal: „Sladkost vztahu k milované
ženě jako v Zuckmantelu a Rivě jsem vůči F. (tehdejší Kafkova přítelkyně Felície) necítil
kromě v dopisech nikdy, jen bezmezný obdiv, poddanství, soucit, zoufalství a sebepohrdání. “
Z uvedeného zápisu a Kafkova dopisu z července 1916, adresovaného příteli Maxu Brodo¬
ví, plyne, že šlo o zralou dámu, kterou poznal u Schweinburgů. Ta mladého Franze podle
všeho zasvětila do tajů lásky. Jak se ona milenka jmenovala, nevíme. Pokud šlo o ženy, byl
Kafka velmi diskrétní.
Stojí za zmínku, že literární historik Klaus Wagenbach zařadil Schweinburgův ústav
mezi tři Kafkova sanatoria. Můžeme tak dovodit, že dva zdejší léčebné pobyty sehrá¬
ly ve spisovatelově životě určitou roli. Pravděpodobně kladnou, neboť na pohlednici
z 24. 8. 1905 podepsané Franz K. stojí:
„Milý B.
Jistě bych ti napsal, kdybych zůstal v Praze. Tak ale jsem lehkomyslně už čtvrtý týden
v jednom sanatoriu ve Slezsku, velmi mnoho mezi lidmi a ženskými a docela jsem pookřál."
O rok později v korespondenčním lístku z 13.8.1906 píše Maxu Brodoví:
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„Milý Max - byl jsem dlouho ztracen, teď se znovu objevuji i když ještě ztíženým dechem.
Napřed krátkou zprávu, tedy ohledně bytu v hostinci Edelštejn, dvě minuty vzdáleném od
sanatoria těsně u lesa, je jeden pokoj za 5 fl. Týdně, pokoj s dobrou penzí za 45 fl. měsíčně
pro jednu osobu. Od osmnáctého to bude snad levnější. V depandance v jednom domě sana¬
toria jsou pokoje k dostání za 7 fl. až 8fl. týdně. “
Sanatorium s vodoléčebným ústavem lákalo stále více klientů ze zahraničí. Dokazují
to čísla uvedená v publikaci Velký zeměpis z roku 1934. V roce 1929 navštívilo lázně ve
Zlatých Horách 613 a o rok později 533 cizinců. Zveřejněné údaje nezahrnují hosty, kteří
se zdrželi krátkodobě.

Sanatorium ve Zlatých Horách vr. 1924

Sanatorium mělo jednu zvláštnost - stalo se útočištěm pacientů židovského původu. Už
v proslulých lázních Jeseník (Gráfenberk) to Židé neměli vůbec jednoduché, neboť tradič¬
ní antisemitismus některých hostů jim pobyt v lázních velmi znepříjemňoval. Smutného
prvenství v protižidovském odporu dosáhli zejména šlechtičtí statkáři a někteří hosté
z Uherska. Ti si stěžovali na protivné kaftanové Židy (kaftan je dlouhý volný plášť, typická
součást ortodoxního židovského oděvu) a na jejich nesnesitelně vtíravé chování. Dokonce
někteří číšníci uráželi Izraelity. Antisemitismus patřil v 19. století k rozšířeným postojům
obyvatel Evropy. Staleté mýty o židovské úskočnosti, snaze ovládnout svět, rituálních
vraždách panen a šíření epidemií měly tuhý život, avšak ve srovnání s postupy německého
nacismu se nám odpor k Židům v 19. století jeví jako nevinná záležitost.
Sanatorium za 2. světové války
Bouřlivý rozvoj zlatohorského sanatoria zastavil nacismus a samozřejmě také brutální
antisemitismus, kterým se nakazila větší část sudetských Němců žijících na území Česko¬
slovenské republiky. Doktor Erich Schweinburg, nástupce úspěšného Ludvíka, viděl, že
je zle. Během roku 1938 se ještě pokusil svůj ústav prodat, ale kdo by v tak nejisté době
a v tak sporném území investoval. A navíc říšští Němci ani nemohli obchodovat s Židem.
Taková kupní smlouva by se považovala za neplatnou. V září 1938 musel majitel lázní
uprchnout. Ještě v březnu 1939 byl zaznamenán jeho pobyt v Olomouci, ale pak se nad
ním zavřela voda.
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30. ledna 1939 prohlásil Hitler: „Jestliže se podaří finančnímu židovstvu v Evropě a mimo
ní uvrhnout ještě jednou národy do světové války, pak nebude jejím výsledkem bolševizace
země a tím vítězství židovstva, ale vyhlazení židovské rasy v Evropě.
Na ovoci z práce doktora Anjela a obou Schweinburgů si začala pochutnávat německá
armáda a v pozemkové knize se objevil nový vlastník - Německá říše. Od 1. června 1939
zde byl zřízen lazaret pro tuberkulózní německé vojáky a v roce 1943 nedaleko lázní (dnes
Bohéma) také zřídili pracovní tábor pro tzv. „Reichsarbeitsdiensť* (říšská pracovní služ¬
ba). Ještě před ústupem na západ v roce 1945 jednotky říšské branné moci odvezly většinu
zdravotnického materiálu a přístrojů.
V roce 2003 v NSR žijící pamětník Paul Weber (pocházel z Arnoltovic), který sloužil na
zlatohorském lazertu jako dodavatel léků, lékařských potřeb a obvazů (Sanitátsfeldwebel),
velmi stručně vypráví o poměrech v lázních v posledním roce války. Ještě měl u sebe dvě
razítka z té doby, jedno kulaté, na kterém je napsáno: Heeressanitátsstaffel Zuckmantel,
Standortarzt, a druhé obdélníkové, na němž je napsáno: Res.-Lazarett f. L (Reserve-Lazarett fůr Lungenkranke). Obě razítka daroval lázním a jsou v majetku MUDr. Svozila.
„Já jsem nastoupil službu v lázních ve Zlatých Horách po vy¬
SANATORIUM
léčení těžkého zranění, při němž jsem ztratil jedno oko, na konci
r
DRA. SCHWEINBURGA
L DR SCHWEiNSURG
roku 1944. Dostal jsem za úkol dodávat do lázní zdravotnický
JK.
CUKMANU
materiál, ale občas také doprovázet lazaretní vlaky, které při¬
■Hk ZUCKMANTEL, Č S. R
vážely do Zlatých Hor nejen tuberkulózní vojáky, ale i tuberkulozní ženy z Berlína. Také jsem transportoval nemocné osoby ze
zlatohorského lazaretu do lázní v Krkonoších, nebo do Schweningenu na pobřeží Severního moře. Jako příležitostný doprovod
se mnou někdy jezdil Dr. Waligula z Nysy.
S postupem ruské armády v lednu a únoru 1945 jsem musel
zajišťovat přeložení lazaretu do Krkonoš. Obrovský rengenový
přístroj byl ve speciální bedně transportován na nádraží pomoci
20 ruských vězňů-dobrovolníků Vlasový armády.
Již zredukovaný personál lazaretu opouštěli před koncem vál¬
ky další pracovníci. I já jsem využil svého těžkého zranění, mohl
jsem dát výpověď a uniknout tak posledním dnům strašlivé války.
Nejdůležitější osoby zlatohorského lazaretního personálu byly: vedoucí lékař - vrch¬
ní štábní lékař Dr. Steiner, vrchní štábní lékař Dr. Reithel, chirurg - štábní lékař Dr. Hofer
a vrchní lékař Arb.
Zásobování potravinami měli na starosti (Hauptfeldwebel) Dr. Hofer, vedoucí správy lázní
byl (Verwaltungsfeldwebel) Fischer, dodavatelem lékařského materiálu byl (Medikamentenverwaltung) Feldwebel Paul Weber, sanitními pracovníky byli (Sanitáter) Oberverwaltung
Hoenisch a Obergefreiter Galle z Horního Údolí. “

O sanatoriu po roce 1945
Po druhé světové válce se národním správcem pro Sanatorium Dr. Schweinburga stal
J. Šmolka z Ostravy. V květnu 1945 obsadila sanatorium sovětská armáda, ale nebyla zde
dlouho. V polovině června odjela a zůstala zde jen malá skupina, která ještě odminovávala celé okolí. Hned po nich začala využívat opuštěné lázeňské budovy po tři roky čes¬
koslovenská armáda a celý areál postupně podlehl devastaci. Jako voják zde sloužil také
brněnský muzikant, později kapelník Karel Vlach, který každou sobotu hrával v nedaleké
lesní restauraci Edelštejn. Tehdy hrál holičovi Janu Jeřábkovi na svatbě. Vojáci odešli zaVII-407

čátkem roku 1947. Ve zpustošeném sanatoriu proběhla od května 1947 do listopadu 1950
na základě vládního rozhodnutí rozsáhlá rekonstrukce. V listopadu 1950 přišlo prvních
128 dětských pacientů, ale o rok později v letním období prázdnin tu mohlo být na 500
dětí, které byly ubytované také v bývalém pracovním táboře. V hlavní budově je umístěna
ústavní škola, která mívala 15-17 tříd 1. až 9. ročníku. V sousedící jižní budově byly lož¬
nice, jídelny a herny pro přibližně šedesát dětí předškolního věku. K ústavu patřily čtyři
budovy pro ubytování zaměstnanců. V r. 1968 pak bylo zaměstnáno 105 osob zdravotnic¬
kého personálu a 17 učitelů. K ústavu patří tři hlavní trakty, východní, jižní a střední. Ve
východním traktu bývalo ubytováno 180 školních a 60 předškolních dětí. Je tu zřízena
a vybavena ošetřovna s lůžkovou části pro nemocné děti s kapacitou 42 lůžek. Pro uby¬
tování zaměstnanců sloužily čtyři obytné domy s devíti rodinnými byty a řadou svobo¬
dáren, kde bydlelo kolem 50 zaměstnanců s rodinnými příslušníky. V jižním traktu bylo
ubytováno 75 až 80 dětí předškolního věku. Ve středním traktu jsou převážně provozní
prostory a velký divadelní sál.
Pro celý pobyt v jednotlivých bezplatných turnusech, které trvaly dva měsíce, bylo
k dispozici pro školní i mimoškolní činnost celkem 105 zdravotních a provozních zaměst¬
nanců a 17 učitelů.
Klid a péči tu našly děti podvyživené či z tuberkulózních rodin. Postupem doby došlo
ke zlepšení životní úrovně širokých vrstev, ale současně ke zhoršení životního prostředí.
To vedlo ke zvýšené nemocnosti dětské populace a ke změně skladby pacientů. Začaly
přijíždět děti s nemocemi dýchacích cest a alergiemi dýchacího ústrojí s výjimkou tuber¬
kulózy a nádorových nemocí.
Od 1. března 1981 byla snížena celková kapacita léčených dětí ze 320 na 240. V tomtéž
roce byly provedeny vnitřní úpravy a rekonstrukce.
V roce 1993 byla ozdravovna přejmenována na Odborný léčebný ústav - Dětská léčebna
respiračních nemocí. Roku 1996 toto léčebné zařízení pro děti zprivatizovala společnost
SANATORIUM EDEL s.r.o. Ředitelem společnosti je MUDr. Vladimír Svozil.

Zavedení speleoterapie
Dlouhodobý (minimálně čtyřtýdenní) pobyt v čistém prostředí, rehabilitace zaměřená
na dýchací ústrojí, sauna, otužování, hra na dechové nástroje, zpěv a léčebný tělocvik pů¬
sobí na zdraví malých pacientů velmi dobře. Vedení léčebny s pracovníky Rudných dolů
Zlaté Hory navíc prosadilo úpravu bývalých důlních chodeb pro léčbu opakovaných ne¬
mocí dýchacích cest (speleoterapie). Tato metoda využívá příznivého vlivu klimatu pod¬
zemních prostor na lidský organismus. Pravidelný aktivní pobyt v podzemí s naprosto
bezprašným vzduchem, jehož teplota 7,5° C a vlhkost 97,8% jsou celý rok stejné, způso¬
buje, že děti mají průměrně devět měsíců po návratu domů od svých potíží pokoj. Proto
se u nich snižuje dlouhodobá spotřeba léků a omezuje se jejich absence ve škole. Zlaté
Hory tak náleží ke třem centrům speleoterapie v tomto státě (Císařská jeskyně v Morav¬
ském krasu a Javoříčské jeskyně poblíž hradu Bouzov). Jde však o jediné místo v českých
zemích, které využívá k takovému účelu umělých podzemních prostor. Vzhledem k po¬
zoruhodným léčebným výsledkům je těžko pochopitelné, že některé zdravotní pojišťovny
v době napsání této knihy léčbu respiračních chorob v podzemí nehradily.
Vznik tohoto areálu byl následující: v rámci zpracování útlumového programu likvi¬
dace důlních děl ve Zlatých Horách bylo uvažováno omožnosti využití těchto stávajících
důlních prostor k netradičnímu provozu. Byl zpracován také projekt k využití části pro¬
stor štoly 2. patra na ložisku ZH-jih pro léčení některých chorob respiračních.
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Vlastní štolový horizont se nachází v nadmořské výšce 620 m. Touto štolou bylo v kon¬
cem 60. let zpřístupněno ložisko ZH - jih a ZH - Hornické skály pro těžbu monometalických CU rud. Byla ražena v nadložních kulmských horninách, převážně v silně zavodnélých a detritizovaných drobách, dále v grafitických fýlitech a v chloritických kvarcitických
břidlicích. Na konci úvodní štoly a ve vlastní zóně speleoterapie - v prostorách pobytu
pacientů, je horninový komplex zastoupen muskovitickými kvarcity.

Profil 350 m dlouhého úvodního díla je převážně 3,5x2,5 m. Po levé straně od vchodu
je stružka na odvádění důlních vod z prostoru aktivní části speleoterapie. V délce 455 od
vchodu je ve stružce vrt, kterým jsou mineralizované vody svedeny na 3. patro a odvodňovací štolou na čističku důlních vod. Celková délka důlních chodeb používaných pro
speleoterapii je přes 600 bm. Šířky chodeb jsou od 3,5 m do 22 m. V délce 555 m od
ústí štoly je kříž, odkud se vchází do jednotlivých části speleoterapie, které vznikly re¬
konstrukcí bývalých objektů 2. patra. Vlastní rekonstrukční práce těchto děl spočívaly
v demontáži dříve instalovaného zařízení, zajištění stropů a boků chodeb, vybudování
nové elektroinstalace a osvětlení dle hygienických norem a vybudování betonové hráze,
která bezpečně odděluje objekty speleoterapie od důlních děl. Je zřejmé, že pro možnost
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využití důlních děl k léčení hrají nej důležitější úlohu kvalitativní ukazatele klimatických
poměrů v podzemním prostředí, především stálá teplota, vysoká vzdušná vlhkost, složení
ovzduší a barometrický tlak. Systém větrání je přirozený, regulovatelný 4 instalovanými
zábranami. Teplota vzduchu je 8,5 až 8,7 °C bez vlivu venkovní teploty, vlhkost vzdu¬
chu 98 až 100% při výhodné vnitřní koncentraci plynů a jejich ekvivalentní objemové
aktivitě. Hodnota radonu odpovídá standardu v pobytovém prostředí, záření gama je za¬
nedbatelné, radiace vlivem prostředí tvořeného kvarcity je hluboce pod mezní hodnoty,
koncentrace iontů dostatečně vysoká ke koeficientu unipolarity „P“ blízké jedné, tudíž
pro speleoterapii účinné.
Mikroklimatické poměry speleoterapeutické léčebny na 2. patře jsou sledované pravi¬
delně lx za 3 měsíce. Taktéž prováděné mikrobiologické vyšetření důlního prostředí je
zcela nezávadné.
Provoz speleoterapeutické léčebny byl zahájen v plném rozsahu v březnu 1995. Je třeba
vyzvednout osobnost MUDr. Vladimíra Svozila - člena mezinárodní komise pro spele¬
oterapii a ředitele dětské léčebny respiračních chorob „EDEL, s.r.o." ve Zlatých Horách,
jako „duchovního otce“ této myšlenky. Právě díky jemu disponují dětští pacienti léčebny
rozšířeným spektrem zdravotní péče. Navštěvují podzemní léčebnu 5 x týdně na dobu tří
hodin a jejich počet nesmí přesáhnou 45 osob.
V období rekreační sezóny, ve volné dny a svátky, lze využít možnost návštěvy objektů
speleoterapie s odborným výkladem, taktéž v polské, německé a anglické řeči.
Každý rok se v dětské léčebně vystřídá na 1200 dětí, převážně s průduškovým astmatem
a opakovanými záněty dýchacích cest. Kladné výsledky léčebné péče potvrdily i dlouho¬
dobé výzkumy v rámci mezinárodních vědeckých programů.
Podzemní prostory pod Příčnou horou, v nichž dávní i novodobí horníci často mar¬
ně pátrali po drahých a barevných kovech, tedy svůj poklad nakonec vydaly. A kdyby ho
mohli spatřit zakladatelé zlatohorských lázní, určitě by se tvářili spokojeně!
V sanatoriu během let pracovali: jako národní správce Josef Šmolka a František Kříž,
pak jako správci Antonín Zdařil, Manoušek, Jiří Tománek st., Miloslav Romsy aj. Řediteli
školy byli Ant. Tálský, Vlasta Sedláčková, Václav Veleba, Jaroslava Patáková. Vychovatelů
a učitelů se zde vystřídalo větší množství. Vedoucími lékaři byli MUDr. Bohm, MUDr. Dibalová, MUDr. Zd. Němeček a od r. 1982 MUDr. VI. Svozil. Jako zdravotní sestry zde
pracovaly: Františka Hřebenová, Ludmila Doleželová, Helena Sulcová, Helena Čadová,
Moskalová, Milada Ponikelská aj.

7/5 Velamos
Počátky výroby kol byly v Ondřejovicích, vznik Velamosu, poznámka, VELOBEL

Počátky výroby kol byly v Ondřejovicích
Vznik továrních provozů nelze přesně určit. Severní část závodu byla postavena v r.1842
za účelem výroby nití. V roce 1880 byla provedena částečná přestavba v přední části závo¬
du. Ten v té době patřil majiteli Karlu Kolesovi. Největší část závodu byla přistavena v le¬
tech 1913-1919, zřejmě s rozšířením válečné výroby. Za války se v závodě vyráběly ruční
granáty a jiné zbrojní součástky. K hlavní budově bylo přibudováno poschodí, zadní část
(dnes galvanovna) byla rozšířena přístavbou. V roce 1923 majitel Kolesa zrušil výrobu nití
a prodal závod firmě Fuchs a spol.
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Zakladatel firmy Josef Fuchs starší začínal své podnikání v Ondřejovicích, kde v roce
1907 otevřel obchod s jízdními koly a šicími stroji. Během první světové války sloužil
jako zámečník a mechanik u technicko-mechanických vojenských oddílů. V roce 1920
svůj obchod v Ondřejovicích proměnil ve velkoobchod s jízd¬
ními koly s připojenou opravnou, oddělením pro výrobu rámů
a smaltovnou pod firmou „Fuchs a spol., Ondřejovice, Slezsko"
a zaměstnával přes třicet pět zaměstnanců. Zakrátko se stal gene¬
rálním dodavatelem kol pro celé Slezsko. Protože v Ondřejovicích
bylo málo obchodních prostorů, koupil ve Zlatých Horách továr¬
ní objekt bývalé niťárny a zařídil ho k výrobě kol. Již v roce 1925
byla vyrobena první kompletní kola a dána do prodeje. Vyrobené
modely se líbily pro svou úhlednou stavbu, solidní zevnějšek, leh¬
ký běh a dobrou jakost. Měly velký obchodní úspěch. K výrobě kol a jejich součástek se
kupovaly stroje nejmodernější konstrukce, zakrátko se zavedla sériová výroba a vyráběly
se zde už i ty nej menší součástky obyčejných i motorových kol a veškeré příslušenství.
Firma v roce 1931 začala také vyrábět kola, která používala malý motor přibudovaný
nad šlapátky. Motory typu Sachs o síle 1 V4 HP se dvěma převody a spojkou firma objed¬
návala v Praze a přizpůsobení na kolo provedla sama. Rám
motorového kola byl z bezešvých silných trubek, přední
pérovací vidlice byla dvoupérová, kolo mělo silnou, spolehli¬
vou loukoťovou brzdu a pneumatiky značky PNEU CORD-BALLON. Celé kolo byla zeleně smaltované a stálo kolem
1600 Kč. Mimo kompletní kola a motorová kola vyráběla
firma pro ostatní výrobce kol různé regulační a manipulační
páky, bovdeny (za 1 m 4,50 až 5,50 Kč), tažné dráty a špi¬
ce 1,5 mm silné (za 1 bm 0,50 Kč), hustilky, blatníky, různé
armatury a také vulkanizátor (fleky) na lepení duší. V roce
1933 firma pozměnila název na „FKZ-závody Fuchs a spol.
- továrny jízdních kol a součástek, Cukmantl, Slezsko" a byla
zaregistrovaná značka FKZ v kroužku. Zvláště důležitou byla
výroba volnoběžek FKZ se zpáteční brzdou, jež firma zho¬
tovovala ve značném množství k dodávce do jiných závodů.
Vlastní konstrukce brzdicího náboje byla výtečně vyřešená
a vyznačovala se lehkým chodem, jakož i zvláště velkou a jis¬
tou brzdicí účinnosti. Tímto rozsáhlým výrobním progra¬
mem získala firma Fuchs a spol. prioritní postavení na trhu
s koly, obzvláště ve Slezsku.
Noví majitelé zpočátku zaměstnávali až 150 dělníků. V ro¬
ce 1936 byl na celém nádvoří závodu položen betonový ko¬
Firemní znak kol
berec a za dva roky na to bylo nádvoří překlenuto ocelovou
konstrukcí se skleněnou střechou (velká hala). V roce 1938 byla postavena nová kotelna,
kde byly dvě kotlové jednotky: lokomobilní a horkovodní systém.
Během let 1925 - 1938 bylo firmou vyrobeno 125 000 kol. Na výrobky závodu Fuchs
byla záruka jednoho roku.
Výroba kol byla zastavena v roce 1940. Po dobu okupace byla veškerá výroba řízena
vojenskými úřady. Vyráběly se zde náboje do palubních zbraní letadel a také granáty malé
ráže. Po válce byla Fuchsova rodina odsunuta do Německa.
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Daně prosté

lehké motorové kolo "FKZ"
k jehož řízení není třeba vůdčího listu, je vypravené novým,veskrz
zlepšeným Sachsovým motorem 1 % PS, 2 převodech s volným
Chodem a spojkou, pak nově konstruovaným, vkusným speciálním
rámem, naší zákon, chráněné pérovací vidlicí a vykazuje veškeré
technické dokonalosti.
Pro pány jako pro dámy ! Pro každé zaměstnání a sport!

Část reklamního letáku firmy Fuchs a spol. z r. 1932

Vznik Velamosu
Továrna na jízdní kola Fuks byla dána do národní správy v r. 1945 a začala zase vyrábět
jízdní kola značky FKZ do r. 1947. Patrně z tradice, nebo možná jen do vyčerpání zásob,
nesly právě zde vyráběné zvonky na kola na svém horním víčku ještě dlouho po válce
mosazný emblém s pradědskou věží. V tomto roce byla národní správa zrušena a závod
přešel pod národní podnik Zbrojovka Brno. Výroba kompletních jízdních kol přešla v ro¬
ce 1949 do Petrova nad Děsnou. Ve Zlatých Horách zůstala jen výroba náhradních dílů na
kola: přední náboje, obouzvučné zvonky, hustilky, bovdenové brzdy a později i trilkové
zvonky. V roce 1952 byl závod od Zbrojovky osamostatněn a byl vytvořen samostatný
podnik kolařské výroby se sídlem v Petrově nad Děsnou s názvem Velamos, k němuž byl
zlatohorský závod přičleněn. V roce 1954 byla provedena rekonstrukce dřevěného skladu
a do pravených prostor byl přemístěn pomocný provoz - údržba. Byl zde změněn výrobní
program a vyráběly se jen hustilky a zadní pevné náboje. Později (1957) byla závodu při¬
dělena výroba duralových nosičů zavazadel. Při úpravě galvanoven a neutralizační stanice
musela být 130 metrů od závodu vyvrtána studna do hloubky 35 m, odkud se bere voda
(4 litry/sek.) pro závod.
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V roce 1960 byla provedena přístavba agregátovny a částečně vybudovaná úpravna
galvanických provozů. V následujícím roce byla do závodu předána výroba všech typů
hustilek pro kola i motocykly ze zrušeného závodu Luhačovice a přistoupilo se ke stavbě
neutralizační stanice na likvidaci odpadních vod z galvanovny, která byla dána do provo¬
zu v r. 1963.
V letech 1965- 66 se provedla podstatná rekonstrukce závodu. Stodola se upravila na
stolárnu a garáže, garáže se přestavěly na šatny a sociální zařízení a postavila se nová vrát¬
nice. V roce 1972 byla postavena nová hala.
V závodě se v roce 1969 vyráběly součástky na jízdní kola, zvonky, zadní pevné náboje
a hustilky. Zhruba 90% z ročního objemu v částce 16,4 mil Kč bylo exportováno, i když
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čís. 1004
Objímka pro
rouru 28 mm
s ložiskem
Kč 3,50
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čís. 10041
čís. 10042
Niple pro silu
Čepička pro
spirálu 2,5mm drátu do 2 mm
Kč 0,40
Kč 0,20

čís. 10043
Niple pro sílu
drátu do 2 mm
Kč 0,30

m

čís. 10045
čís. 10044
Niple tvaru
Ploše kulaté
hruškového
niple pro sílu
mosazné do
2mm
drátu do Imm
Kč 0,40
Kč 0,80

Šlapku.

čís. 10045
Čepový šroub
s matkou
do 2 mm
Kč 1,50

Technické a regulační páky

čís. 10022
f Rgulační páka na plyn
poniklovaná, jednctažná
pro levou nebo pravou
ruku.Kč 18,50

Malá kompresní páčka
niklovaná...Kč 15,50

čís. 10021
Páka na brzdu a spojku
poniklovaná Kč 6,50

Příslušenství

čís. 1970
Silné, elegantní sedlo pro lehká motorová
kola s pravou koženou pokrývkou Kč 28 -

Osvetlení pro motorová kola "IMPEX"
čís. 3480.. Kč 135.

Součástky na jízdní kola firmy Fuchs a spoi, vyráběné v r. 1932
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byla výroba z hlediska devizové výnosností ztrátová. V závodě pracovalo 280 zaměstnan¬
ců (60% žen) s průměrným výdělkem 1420 Kč. Uvažovalo se, že vznikne nová rentabil¬
nější a ekonomicky zajímavější výroba součástek na automobily ve spolupráci s Tatrou
Kopřivnice.
Podle kroniky závodu to, že v roce 1983 bylo do soc. soutěže zapojeno 96,25% všech
zaměstnanců, prý svědčilo o tom, že pracující podporovali politiku strany a svou prací
zajišťovali závěry XVI. sjezdu KSČ. Na závodě bylo ustanoveno pět brigád socialistické
práce (BSP). Odbory při svém vzniku měly obhajovat zájmy svých členů, ale v průběhu
dalšího vývoje se staly předvojem KSČ a plnily jen její usnesení. Předsedou ZV ROH byl
dlouhá léta Karel Vronský, pak Alena Belešová. Základní organizace KSČ ve Velamosu
čítala 25 členů. Předsedkyní ZO byla Ludmila Pavlásková. Stranickým instruktorem pro
Velamos byl s. Michal Kalaš. V závodě probíhala školení nestraníků, Večerní univerzita
marxismu - leninismu, škola mladých komunistů aj., v nichž se strana snažila „prohlou¬
bit sepětí s pracujícími". Lektory těchto školení byli s. Kašparová, s. ing. Holaj a s. Ruby.
Každé tři roky se pro technickohospodářské pracovníky (THP) provádělo tzv. komplexní
hodnocení a mzda jim byla vyměřena v souladu s osobní angažovaností, podle programu
ZEUMS (zvýšení ekonomické mzdové účinnosti mzdové soustavy). V roce 1988 se v kro¬
nice závodu píše „...ani II. etapa mzdové soustavy ZEUMS nepřinesla očekávaný výsledek.
Spíše naopak. Dne 20. května 1988 navštívil závod vedoucí tajemník OV KSČ v Bruntále
s. Mezuliánik, prohlédl si provozy a nebyl nijak nadšen.“
Na závodě v r. 1988 pracovalo také 23 pracovníků z Vietnamu a od r. 1970 také 35 až 43
dělníků z Polska, z toho šest mužů.
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Problematická byla kvalita práce. Předepsaný limit zmetků byl 478 400 Kčs ročně, ale
málokdy se limit překročil. Kvalita výroby nebyla v popředí zájmu dělníků ani TH pra¬
covníků. Příčinou zmetků byly vady strojů, vady materiálů a lidský faktor. Nejvyšší zmet¬
kovitost vykazovalo středisko hustilka.
Jednotlivých středisek výroby bylo: lisovna, galvanika, výroba hustilek, montáž, sklad,
údržba a doprava. Denní dávky hlavních výrobků byly následující: 3 700 ks nábojů do kol,
7 000 hustilek, 7 500 ks kloub, matic a 5 000 ks trylkových zvonků.
Hospodaření v r. 1968:
Základních prostředků v závodě bylo za
37 mil.
V tomto roce se vyrobilo zboží za
50 mil.
Náklady celkem
45 mil.
Vývoz do nesocialistických zemí za
20 mil.
Vývoz do socialistických zemí za
Průměrný měsíční výdělek pracovníka
Zaměstnanců celkem
Z toho bylo technickohospodářských pracovníků
Zisk v roce 1988
6 mil

524 tisíc Kčs
516 tisíc Kčs
28 tisíc Kčs
800 tisíc Kčs
450 tisíc Kčs
2 625 Kčs
262 osob
44 osob
844 tisíc Kčs

Závodního stravování využívalo 64% pracovníků. Podnik Velamos měl vlastní rekreač¬
ní středisko na Vranově, pionýrský tábor v Jedovnici a využíval výměnné rekreace s NDR
a SSSR.
Dělníci mohli být organizováni v ROH, SSM, SČSP, ČSSŽ... Každý rok se uzavírala
tzv. kolektivní smlouva, ve které se vedení závodu a odbory zavazovaly dodržovat jistá
pravidla zabezpečení výroby, odměňování, péče o pracující, výchovu a vzdělávání...
Poznámka
Albertovy lázně je pojem, který se ve Zlatých Horách rozšířil. Při jakési oslavě pracov¬
níků v roce 1987 se v provozu galvanovny vesele popíjelo. Slovo dalo slovo, alkohol udělal
svoje a začalo vzájemné popichování. Jedna z dělnic řekla: Že mě nehodíš do té lázně?
Muž odpověděl: hodím tě..., a nehodíš..., a hodím... a popadl ženu do náruče a v šatech
ji hodil do vany s přehřátou vodou na oplachování právě galvanicky pokovených součástí.
Musela ji odvézt sanitka do nemocnice, ale když se z nemocnice vrátila, protože se ji slou¬
pala kůže po celém těle, viditelně vypadala mnohem krásnější.
Mnozí pracovníci pracovali v závodě celý svůj život: Josef Lojda 40 let, Josef Rupa 35 let,
Lumír Mihula od r. 1947, Josef Mačkoviak 40 let od 1946, G. Muratidis, E Ruby, P. Avramidis, J. Tomášek, Ch. Niku, R. Šimková, I. Michopulos, J. Tobolíková, J. Dubaniewicz,
K. Hoferková, B. Jeníková, L. Míčová, R. Orlíková, V. Senduka, H. Sopková, V. Avramidis,
K. Janák, M. Míča, G. Maliguis. L. Kováč, M. Václavínek, H. Jurikisová, S. Tomaszevská,
E Bašti, A. Markos, R. Feratidis, E Kvapil ml., H. Smigielská, V. Kiziridu, I. Pfůtzneroví, G. Charalambidu, S. Uher, M. Suchánková, J. Šiška A. Klobučníková, Meča, Janišová,
Chadzielefteriadu, Papalová, Mašková, Sošová...
Seznam ředitelů závodu Velamos ve Zlatých Horách:
1948 Sv. Volný z Ostravy, 1949-50 Rajmund Gótz z Ondřejovic, 1951-54 Jaroslav Bočánek z Jihlavy, 1954-59 František Lukáš ze Zlatých Hor, 1959 Antonín Valášek z Náměště
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nad Oslavou, 1959-60 Jan Gobi ze Šumperka, 1960 Jaroslav Maděra ze Zlatých Hor, 196062 J. Pilčík z Hynčic, 1962-71 Břetislav Novák ze Zlatých Hor, 1971-76 Jan Kubín z Jese¬
níku, 1977-78 Václav Bicek ze Šternberku, 1978-84 Rudolf Peterek ze Šumperka, 1984- 89
ing. Vladimír Holaj z Vrbna pod Pradědem, 1989 - 1993 ing. Antonín Kučera z Ostravy,
1993 nakrátko zase Břetislav Novák a v r. 1993 se stal ředitelem Zdeněk Kužma.
VELOBEL
V roce 1996 byla založena firma VELOBEL, která v roce 1997 koupila od firmy Velamos Sobotín závod ve Zlatých Horách. Jediným majitelem firmy je Zdeněk Kužma.
V podniku byla zahájena tvrdá restrukturalizace s cílem zvýšení produktivity. Změnilo
se portfolio odběratelů, asi 80 % produkce firma vyrábí pro export a to nejen do Evropy,
ale i do afrických a arabských států a Jižní Ameriky. Výrazně se zvýšila úroveň kvality
a užitná hodnota výrobků. Nadále se vyrábějí součásti, doplňky a příslušenství jízdních
kol, ale stále se zvyšuje podíl výroby pro nábytkářství a stavebnictví.
VELOBEL vyrábí zvonky, hustilky, náboje do jízdních kol, širokou škálu řidítek, představců, sedlovek a jiných potřeb pro jízdní kola. Pro nábytkářství vyrábí různé součástky
především z nerezové oceli. Nezanedbatelnou část tvoří služby v oblasti galvanického po¬
kovení (zinkování, chromování), kde se mnohdy zpracovávají velmi náročné zakázky.
Firma investuje do oblasti péče o životní prostředí a modernizace strojního vybavení.
Zaměstnává kolem 100 pracovníků, převážně ze Zlatých Hor.
Po dobu své působnosti se VELOBEL dostal do povědomí a získal dobré jméno i posta¬
vení v mnoha zemích světa.

7/6 Moravolen - dějiny tkalcovství
První tkalci, doba hladu, tkalcovství znovu v rozvoji, po 2. světové válce - vznik
Moravolenu, vznik Zlatexu a Rotexu
První tkalci
Velmi silně omezené dolování ve Zlatých Horách počátkem 17. stol. kupodivu nezna¬
menalo pro obyvatele města katastrofu. S bystrým smyslem pro nové možnosti výdělku
začali se více a více věnovat obchodu s přízí, výrobě a bílení plátna, což jim v krátké době
nahradilo nejen nejisté příjmy z důlního provozu, ale zařadilo je mezi nejznámější obchodní střediska ve Slezsku. Vývoj plátenictví v jeho počátcích je třeba hledat v cechov¬
ní výrobě, postačující zásobit domácí trh. Z r. 1599 se zachoval prvý počet řemeslníků
hledajících obživu v cíchařsťví. Ve městě pracovalo 34 mistrů asi na 100 stavech. Měli
značnou převahu nad ostatními cechy, nad ševci, řezníky, pekaři aj. Je zajímavé, že teprve
s viditelným úpadkem dolování se začaly cechy osamostatňovat. Tkalci se dostávali i mezi
členy městské rady. Jeden z nich, Martin Langer zvolený v roce 1560, téměř 30 let dělal
purkmistra, zastával kromě toho i úřad jesenického a později zlatohorského hejtmana.
Druhá polovina 17. stol. se vyznačuje marnými nadějemi na rozkvět dolování. O to víc
se vyvíjelo tkalcovství. Přes třicetiletou válku a čarodějnické procesy město prodělávalo
hospodářský vzestup řemeslné a manufakturní výroby. Každou sobotu se konal běžný trh
a biskup Sebastián z Rostocku povolil dva roční trhy s koňmi a dobytkem.
K přesné kontrole obyvatel se zavedl „soupis poddaných" (Mannschaftsbúcher). Ještě
za třicetileté války se tu usazovali holandští obchodníci, jeden z nich Abraham Janse ze
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Stradetu zde r. 1633 zemřel. V roce 1659 pracoval jako faktor pro holandského kupce Vi¬
léma Cuimana z Harlemu zlatohorský Tomáš Zottmantel. Mezi obchodníky z Vratislavi
a Nysy konkurenčně dobře obstáli místní občané (Mitmannové, Neugebauerové, Alnochové), zejména bratří Jan a Jakub Nentwigové. Ti se jako první pokusili se zdarem roz¬
bít vázanost cechovní výroby. Provozovali nákladnický systém, zadávající mistrům práci
mimo své dílny, čímž položili základy k vytvoření rozptýlené manufaktury. Cech je sice
stíhal pokutami, ale rozvoji jejich obchodu to nezabránilo.Když r. 1699 vdova po Nentwigovi zemřela, zanechala v hotovosti 14 200 tolarů a dalších 55 000 tolarů měla rozpůjčeno
mezi dlužníky ve Zlatých Horách, Jeseníku a Glucholazech. Dokonce jí dlužil i sám císař.
V těch letech pracovalo ve městě 60 tkalcovských mistrů a 200 stavů, 17 běličů příze. Po
krizi v polovině devadesátých let městská rada smutně prorokovala, že celá obec zajde na
všeobecný úpadek tkalcovského řemesla.
Řada faktorů zanechala obchodů a tkalci přišli o práci. Naštěstí stagnace v odbytu plát¬
na netrvala dlouho a po roce 1700 se staly Zlaté Hory opět významným vývozcem mod¬
robílého plátna, tzv. „nyských cích".
Cíchaři si svou metodu barvení na modro udržovali v přísném tajemství. Hotová příze
se zde balila do sudů a prodávala zejména do Hamburku a do Lipska. Kromě plátenictví
se ujalo ve městě punčochářství, kterým se zaměstnávalo 10 mistrů. Ve „městě tkalců'
r. 1733 pracovalo 191 tkalců, nejvíce z celého Slezska. Boje Pruska s Rakouskem o Slezsko
přetrhl slibný vývoj tkalcovských dílen, ale nezastavil. Celkem ve městě s hradbami a čtyř¬
mi městskými bránami žilo 1765 osob, z nichž 125 bylo žebráků. S přízí obchodovalo již
jen 13 lidí a jako novinka bylo zavedeno přes odpor cechů barvení plátna v kotli. Usta¬
vičné spory mezi obchodníky se týkaly hlavně oprávnění prodávat určité druhy výrobků,
zejména lesklého plátna, kartounu, bavlněných punčoch a hedvábí na výrobu stuh. Kromě
plátenictví se rozmohl obchod svíčkami škrobem a kůžemi. Přesto si výroba plátna ucho¬
vala primát. V roce 1770 se zde vyrobilo celkem 5420 kusů plátna, většinou hrubého, kte¬
ré se vyváželo nejvíce do Terstu (1849 ks) do jiných části habsburské monarchie (1872 ks)
a částečně do Vratislavi (1699 ks). Oproti r. 1749 výroba plátna silně klesla.
Robotní patent pro Slezsko (1771), který omezoval počínání vrchnosti, sice zmírnil
bídu poddaných, ale teprve známý patent Josefa II. o zrušení nevolnictví umožnil svobod¬
nější podnikání i v textilním průmyslu. Roku 1796 se ze Zlatých Hor - hornického města
stalo město textilní výroby. Nejvýznamnějším tkalcovským mistrem byl Josef Múnzberg,
který rozšířil svou dílnu na manufakturu a roku 1811 na továrnu. Múnzberg se spojil
s vídeňským obchodníkem Regenhartem a vyráběl výhradně hladká plátna. Brzy pro něj
pracovalo 300 místních a mnoho jiných tkalců z okolí. Zřídil také valchy a bělidla. Menší
podnik vybudovali bratři Pohlové, takže se tímto výrobním odvětvím živilo ve městě na
400 obyvatel. Plátenictví ve Zlatých Horách, Jeseníku a Vrbně pod Pradědem bylo na vy¬
soké úrovni.
Doba hladu
V roce 1845 v důsledku nákazy brambor vypukl hladomor, který způsobil hlubokou
společenskou krizi. Trval tři roky. Lidé jedli polévku z otrub, syrový salát a shnilé bram¬
bory. Z textilky se propouštělo. Mzdy tkalců klesly na 30 krejcarů denně a to na výživu
rodiny nestačilo. Někteří s propuštěných sice odešli hledat práci až do Uher a Rakouska,
ale to byli ti nejodvážnější a nebylo jich moc. Jedinou záchranu spatřovaly úřady v za¬
vádění tzv. vestfálské metody předení látek, která se rozmohla ve východních Čechách.
Aby Zlatým Horám pomohly, arcivévoda František Karel a vratislavský biskup Melchior
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Dipenbrock z darů zřídili dvě přadlácké školy, jednu na náklady biskupa, druhou na ná¬
klady arcivévody a města. V biskupské škole začal učit instruktor vestfálské metody pře¬
dení Antonín Strof. Selhaly však všechny pokusy získat na provoz škol finanční pomoc od
továrníků, kteří spíše na chudých přadlácích chtěli vydělat. Přadláci se pak vrátili ke staré
metodě předení.
V r. 1846 se hlad stupňoval. Brambory se opět nevydařily. Na obranu hladových tkalců
se ozval návštěvník zlatohorských lázní rytmistr baron Ow a majitel lázní Josef Weiss.
Podal dvorské kanceláři memorandum pod titulem Děti slezských tkalců, v němž bez
příkras vylíčil hroznou skutečnost hladovějících dětí na Zlatohorsku. V memorandu
chválil biskupa Diepenbrocka, že založil přadláckou školu, rozdával almužny. Dvorská
kancelář však rozhodla, že Ow poeticky přeháněl.
V r. 1858 zde bylo: 374 tkalcovských mistrů, 7 běličů plátna, 2 valchovači plátna, 1 farář,
2 kaplani, 2 ranhojiči, 2 učitelé s pomocníky, 1 doktor, 34 oprávněných občanů k vaření
piva, 1 lékárník, 52 ševců, 10 koželuhů, 10 řezníků, 10 pekařů, 1 poštovní úřad, 1 výrobna
drátu, 3 mlýny, 2 továrny na plátno, 1 obchod kořalkou, 1 továrna na papír, 5 obchodů se
smíšeným zbožím, několik obchodů s plátnem a vínem, 1 nemocnice pro chudé, 1 arci¬
biskupský úřad, 1 výrobna kos a srpů, 1 pilařský provoz, 1 celní a cejchovací úřad. O rok
později se zřídil ve městě telegraf.
15. 7. 1863 po jedenácté hodině dopoledne se shromáždil před budovou okresního úřa¬
du hrozivý shluk lidí, vyvolaný zastavením mezd tkalců. Shromáždili se zde tkalci z Hor¬
ního a Dolního Údolí a ze Zadní ulice. První nespokojenci byli vzati do vazby. Ostatní
však vytrvale protestovali, chtěli vězněné propustit a dosáhli toho. Přes zákaz, že po devá¬
té hodině nesměl nikdo na ulici, zástupy táhly městem celou noc. Protesty se druhý den
rozmnožily. Také ženy a děti povykovaly před soudní budovou a rozbíjely okna. Znovu
několik tkalců bylo uvězněno. Strážníkům přišla na pomoc i finanční stáž a začala bitva.
Vzpoura tkalců ve Zlatých Horách byla krvavě potlačena.
Znovu v rozvoji
Ještě v roce 1870 měla zlatohorská bělidla kvetoucí provoz. Při každoročním plese bě¬
ličů mohlo téct šampaňské. Stovky dělníků byly zaměstnány bělením příze, ale poslední
dobou bělidla zavřela vrata, jejich trávníky pustly, jejich majitelé zchudli. Zlatohorské
tkalcovny, které zaměstnávaly až 1200 dělníků, se dostaly do úpadku, jen jesenická firma
Regenhart ještě prosperovala.
V létě 1895 vznikla větší nezaměstnanost. Ale v okolních lesích se hojně urodilo malin
a borůvek a tak nezaměstnaní chodili v zástupech do lesů, aby si vydělali na těchto darech
přírody. Mzdy pracujících tkalců také nebyly velké a mnohý z nich zjistil při odevzdávání
práce, že mu mistr plátno prohlíží lupou a pokud našel jakoukoliv malou chybičku, srážel
ze mzdy.
Rozvojem textilního průmyslu na Šumpersku a Rýmařovsku, kde byly pracovní síly
z domáckých manufaktur již vyčerpány, došlo k tomu, že pozornost podnikatelů se za¬
měřila na Zlatohorsko. Bylo to r. 1898, kdy rodina Adensammerů z Vídně se rozhodla
prorazit s průmyslovým zpracováním textilní výroby i ve Zlatých Horách. Vykoupila starý
mlýn s přilehlými budovami, hlavně však potřebným vodním náhonem a celý areál pře¬
stavěla. Vytvořila se akciová společnost, která svým kapitálem zajistila přechod do epochy
průmyslové výroby. Ale i tak dělníci museli perně pracovat. Zakládaly se dělnické spolky
se socialistickým zaměřením, které se rozšířilo po 1. květnu 1890, vznikaly odbory. Po
stávce v r. 1905 sice došlo v závodě k částečnému zlepšení, majitelé dokonce postavili ubyVI1-418
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tovny pro nové zaměstnance, ale pracovní doba byla šedesát hodin týdně. Změnu přinesl
až r. 1920, kdy se snížila pracovní doba na 48 hodin.
Výrobní program byl zpočátku nesourodý - len, bavlna, hedvábí, ve válečném období
1. svět. války i náhražkový materiál pro vojenské účely. Po válce se výroba zaměřila na
deštníkovinu, která svou kvalitou dosáhla světové proslulosti. Ve třicátých letech se vyvá¬
žela do více než 40 zemí.
V r. 1931 byla značně omezena výroba surového hedvábí a dělníci propouštěni.

Po 2. světové válce - vznik Moravolenu
Snaha obnovit plnou výrobu po druhé světové válce se zcela nezdařila. Továrna na hed¬
vábí J. Adensammer načas přešla na národního správce Fajkse, který pocházel z Velkého
Poříčí n. Metují. Podle zápisu zlatohorské správní komise ze dne 4. dubna 1946 závodní
rada fý Herbert z Velkého Poříčí n/Metují, kde v průběhu války p. Fajks pracoval, nechtěla
dát doporučení k vydání státní spolehlivosti pro jeho přisluhovačství Němcům. Proto mu
bylo dodatečně odebráno potvrzení o státní a národní spolehlivosti a také byl odvolán
z národního správcovství. Po něm nastoupil ředitel Jan Šlégr, který zastupoval firmu Tkal¬
covny hedvábí n.p. v Praze II. Ani znárodněním v roce 1948 výroba nedosáhla výrazného
zlepšení, naopak v rámci hedvábnického průmyslu závod pomalu, ale jistě ztrácel na po¬
věsti tak, jako celá československá ekonomika.
Moravolen n.p., závod 06 ve Zlatých Horách vznikl v r. 1950, ale ztratil svou samo¬
statnost. Zařadil se do komplexu národního podniku Komsomol v Jeseníku. Podstatně
změnil výrobní program i strojní vybavení a přešel na výrobu lněného plátna.
V roce 1966 došlo ke generální opravě tkalcovských stavů a v r. 1968 k rozšíření výroby
o jedenadvacet stavů. Závod získal v roce 1967 titul „ Nejlepší tkalcovna VHJ“. V tomtéž
roce se postavil sklad příze, sklad uhlí, vrátnice, požární zbrojnice, přistavila se navádírna
a sociální zařízení, vyměnily se kotle a přestavil se III. sál tkalcovny. V roce 1969 Moravo¬
len vyráběl lněné a pololněné povlakoviny, ložní a stolní prádlo. Výroba v metrech tkani¬
ny neustále narůstala od 600 tisíc metrů v počátcích až ke 2 miliónům metrů v roce 1970.
Z roční produkce 39 mil. Kč bylo 5% určeno pro vývoz. Závod 06 zaměstnával 220 pra¬
covníků (75% žen) s prům. mzdou 1270 Kč. V roce 1972 byla dostavěna nová hala.
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Dělníci využívali rekreačního střediska na Pastvinách.
V roce 1978 závod zahájil výrobu na IV. sále na skřipcových stavech STB. Začínala
se tkát také riflovina, ale postupně se přešlo na povlakoviny. Celková produkce závodu
byla 5 miliónů 821 200 Kč, tj. 3 milióny 83 tisíc 804 metrů plátna. Začátkem roku se také
smontoval nový šlichtový stroj z Polska a snovadlo z NDR. V tomto roce získala titul nej¬
lepší pracovnice paní Maděrová a v závodě bylo deset brigád socialistické práce.
Ředitelé závodu od r. 1945: národní správce Květoslav Fajks, František Appl, Jan Šlegr,
Miloslav Všetička, Zdeněk Černý, Ladislav Roubal, Bohuslav Rezner, Jan Sula, Milan Hudáček a Pavel Matouš.
Dlouhá léta v Moravolenu pracovali: Božena Lavičková, Zofie Kotrlová, Stanislav Ku¬
bíček, ing. Šenar, Antonín Gavlas, Alice Majerová, Ida Stefanová, Marie Jančová, Antonín
Trusík, František Krejčiřík, Argiris Kosteas, Marta Malíková, Jarmila Růžičková, Lefterie
Tiliosová, Lika Kostea, Nica Lolasová, Vlastimil Fridrich, Vladislav Majer, Adolf Halama
a další.
Vznik Zlatexu a Rotexu
V roce 1991 poslední ředitel ing. Pavel Matouš se svým společníkem Jiřím Moravcem
vytvořili firmu Zlatex spol. s.r.o. a závod Moravolen se privatizací osamostatnil. V květ¬
nu 2000 se však firma dostala do konkursu. Začátkem roku 2000 oba společníci vytvořili
novou firmu Markonik, která ovšem konkursu nezabránila. Ještě v roce 2004 je firma v li¬
kvidaci.
Následně v závodě vznikla nová firma společnosti R. O. Tex. spol. s.r.o (Rotex), kte¬
rá začala vyrábět bavlnářské tkaniny a dala do provozu tkalcovnu. Majiteli této firmy je
ing. Rak a Zbyněk Olšák z Frýdku-Místku.

7/7 Železářský průmysl na Zlatohorsku a okolí
Ondřejovice - železné srdce rakouských zemí, dolování v Javorné, dějiny železáren
v Javorné, Ondřejovická strojírna spol. s.r.o., hamr, slévárna a strojírna v Dolním
Údolí, železářství v Heřmanovicích a Železné, ostatní hamry a železárny
Ondřejovice - železné srdce rakouských zemí
Na výsluní dějin obce Ondřejovice patří jeho průmysl. Od začátku 19. století to byla
nejprůmyslovější oblast ve Slezsku a na severní Moravě, ba můžeme směle tvrdit, že patři¬
la ke špičkám průmyslu rakouských zemí.
Roku 1776 císař Josef I. zrušil nevolnictví a bylo odstraněno mučení. V roce 1848 byla
zrušena robota. Díky těmto novotám začala vzkvétat domácí výroba, stavěly se cesty, zve¬
lebovalo se zemědělství a rozšiřoval obchod. Obzvláště rychle se vyvíjel průmysl, který
potřeboval volné pracovní síly.
Záznamy o bývalých železnorudných dolech v okolí Ondřejovic jsou celkem sporé.
Dolování v Javorné (Latzdorf)
Železné rudy se dolovaly v hustě zalesněném a těžce dostupném horském terénu nad
hájovnou v Javorné, v pramenné oblasti potoka Javorné a jeho přítoků. V údolí stály žele¬
zárny, které tvořily komplex budov rozestavěných po celé délce potoka od jeho pramenů
(6,5 km) po vtok do Olešnice. Několik provozoven stálo za Olešnicí, na tehdy pruském,
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dnes polském území. Záznamy o železárnách a o jejich produkci jsou sice hojnější než
u dolů, ale i u nich jsou nejasnosti.
Vznik a vývoj dolů i železáren, přidružených závodů, jejich polohu, organizaci výroby,
počet zaměstnanců, dovoz surovin, odbytové možnosti, vývoz výrobků do Rakouska a do
zahraničí a řadu dalších významných otázek nelze zcela spolehlivě zodpovědět.
První zprávy o dolování a železárnách v Javorné jsou z doby vzniku v roce 1801. Doly
otevřel a železárnu postavil majitel ondřejovického panství Karel Ignác Salis starší. Podle
majetkového soupisu rytířského statku v Ondřejovicích, pořízeného v roce 1814, existo¬
valo v Latzdorfu pět dolů na železné rudy:
1. Bierfassellehnezeche, 2. Knappensteinzeche (Chlapecké kameny) u Rejvízu, 3. Nessellehnezeche, 4. Kohllehnezeche (pod Orlím vrchem - Vysílačem) u Rejvízu, 5. Důl u Nového
dvora (Neuhof) nad Theimerovým statkem čp. 102 - dnes pole a 6. důl „Ulrichbrúcke“. Vytě¬
žená železná ruda (hlavně magnetit, magnetovec) se drtila ve stoupě (drtírna - Pochwerk);
odděloval se od ní zbytek hlušiny, pokud ještě zůstal z dolů. Hlavní třídění však bylo ruční
a provádělo se přímo na odvalech (haldách), kde se rubanina třídila na rudu a na jalovou
složku. Železná ruda se hutnila ve Vincencově hamru (u kamenolomu lesní správy) u pra¬
menů Javorné a tavila se ve vysoké peci, která stávala na horním konci potoka. Surové že¬
lezo se zpracovávalo v připojených provozovnách. Pevná zásoba rudy byla u vysoké pece
120 tun. Níže po potoku stál ještě jeden hamr, který se nazýval Josefův.
Kolik horníků pracovalo v dolech v prvním desetiletí po jejích otevření, nevíme.
Dějiny železáren v Javorné
Ve stati o dolování bylo již řečeno, že vznik železáren v Javorné souvisí s tamními železnorudnými ložisky.
Musím poznamenat, že železárny a válcovny v Javorné byly svého času na předním
místě v celé rakouské monarchii, a to nejen ve výrobě a v jakosti výrobků, ale i v nových
výrobních metodách. Zakladatel Karel Ignác rytíř ze Salisu spravoval železárny od r. 1801
až do r. 1812, kdy je pronajal Fr. Schremsovi a W. Homlatschovi. Roku 1813 je dostal do
nájmu Antonín Forni, obchodník z Hlubčic v pruském Slezsku. Statek a železárny koupily
23. března 1821 opavští obchodníci Vinzenz Tlach a Vinzenz Keil za 151 200 K. Později
koupili i statek v Albrechticích. Od roku 1847 do roku 1875 se s nimi na správě podniku
podílel i majitel ondřejovického velkostatku Eduard Rudzinski z Rudna. Po smrti obou
majitelů a zakladatelů železáren (Tlach + 22.5.1837, Keil +27. 8. 1838) došlo v roce 1846
k rozdělení majetku: Ondřejovice získala Keilova dcera Charlota a dědicům po Tlachovi
připadl statek se železárnami v Albrechticích. Vedení železáren bylo stále v rukou Karla
Jaschkeho. Poslední stavbu, kterou v roce 1837 vybudovala firma Tlach a Keil, byla válcov¬
na plechu pro železný, pozinkovaný a měděný plech. Byla zvětšena a rozšířena v r. 1885.
Od r. 1875 do roku 1911 vedl závod syn zemřelého V. Keila se svým švagrem J. W. Hirschem. Název firmy zůstal beze změny. 4. 2. 1911 firma Tlach a Keil pronajala železárny
firmě Quisek, který se později spojil s Geppertem a vznikla firma Quisek a Geppert. Ředi¬
telem provozů ustanovili ing. Altmanna. V roce 1918 došlo k rozpuštění staré a renomo¬
vané firmy V. Tlach a V. Keil, což bylo ohlášeno v listu Troppauer Zeitung z 5. ledna 1918.
Když na podzim roku 1911 firma Tlach a Keil prodala železárny včetně zařízení a su¬
rovin v úhrné částce 77 000 korun firmě Quisek, Geppert a Schenk, železárny v Javorné
tvořily tyto objekty:
1. Vysoká pec postavená v roce 1801 na horním toku potoka Javorné. V roce 1807 byla
tato přestavěna a zvýšena. V roce 1885 vyhořela, způsobená škoda dělala 5 641 Zl. Tato
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pec patřila mezi osm posledních vysokých pecí na Opavsku a jako poslední také vyhasla.
Od pece směrem dolů po potoce táhne se po pravém břehu dlouhá úzká halda strusky.
2. Stoupa - drtírna (Pochwerk) na drcení rudy a žiloviny, stála na pravé straně horní
části potoka Javorná. Měla několik tluček, pod které se dávala ruda, aby se rozmělnila.
Obyčejně byla poháněná vodním kolem. Rozdrcená ruda se pak ručně rozdělovala na
hlušinu a jalovinu.
3. Dva železné hamry. Vrchní hamr, později zvaný Josefský, byl postaven v r. 1809. Za
správce K. Jaschkeho byl r. 1830 znovu důkladně přestavěn. Dolní hamr, později zvaný
Vincencův (podle majitelů), byl postaven rovněž v r. 1809 a v r. 1824 zcela přestavěn.
4. Dvě válcovny plechu, pak provozovny, kancelář a připojené vedlejší budovy. Horní
válcovna byla postavena v roce 1821. Přestavěna a prodloužena v roce 1832. Stála přes
potok naproti správní budovy v dolní části Javorné. Část jí shořela v devadesátých letech
19. stol. a od té doby byla vyřazena z provozu. Dolní válcovna stála níže po potoku a byla
zřízena v roce 1826 na místě papírny, která dříve patřila jistému Neugebauerovi. Vedle ní
stála dílna na výrobu bílého plechu, která sloužila od r. 1825 k emailování. V roce 1847
byla přestavěna na dílnu k pozinkování plechu a v roce 1841 ji rozšířili. Vedle této válcov¬
ny vznikla v roce 1829 dílna na vrtání a soustružení. Dolní válcovna byla zcela přestavěna
v roce 1866. Vznikla tak strojírna, ve které byla umístěna také kancelář, kovárna, zámeč¬
nická a soustružnická dílna, modelárna a byty pro dělníky. (Tato budova stojí dodnes a je
majetkem Nemocnice Krnov). Byla původně přízemní a v roce 1846 ji zvýšili o patro.
Měla dobře udržovanou zahradu a ve sklepě pramenitou vodu. K ní patřilo skladiště vý¬
robků a dřeva na topení, stáj, byt pro kočího a váha.
5. Na levém břehu hraniční Olešnice, na rakouské straně u hlavní silnice byl posta¬
ven Mlýnský nebo také Dvojitý hamr. Zpracovával železo, měď a zinek. Původně zde stál
mlýn, který patřil Hónigovi z čp. 20. Ondřejovické panství mlýn zakoupilo v roce 1826
za 4 232,55 Zl. V roce 1860 byl zcela přestavěn na hamr. V roce 1875 vyhořel a nebyl již
obnoven.
6. Za Olešnicí na pruské straně stála od r. 1811 drátovna, která vyhořela v roce 1814
a rok na to byla znovu Tlachem a Keilem postavena. Pracovalo se v ní do roku 1880. V ro¬
ce 1882 byla přestavěna na parní pilu. Největšího rozvoje dosáhly železárny v letech 1840 1877, kdy je spravoval Karel Jaschke (do roku 1851) a pak W. Múller a E. Wilhelm v letech
1853 - 1877. Zejména poslední byl velmi snaživý a neúnavný v práci. Spolu s Múllerem
přivedl železárny k netušenému rozmachu a na takový stupeň dokonalosti, že se vyšplhaly
mezi nejpřednější závody v rakouské monarchii. Vedle železného plechu se vyráběl plech
pozinkovaný, měděný, pocínovaný, cínový a olověný, a to ve všech rozměrech a tlouštkách.
Výroba v roce 1848 až 1850 v q (100 kg) a cena výrobků:
Rok surové litina

hrubé

válcované

železo

železo

železo

1848

3.244

1849

207

1850

3.682
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tažné plech bílý zinkový
a tyčové
plech plech
železo

zlatých

69

1.727

16

9

829

666

1.756

53.879

-

2.252

32

2

810

592

2.556

64.775

220

1.896

169

-

564

724

4.356

101.370

Dále se vyráběly hřebíky, drát a řada dalších výrobků, jak zaznamenávají Berichte liber die
ósterr. Gewerbsprodukten - Ausstelung im Jahre 1843 Firma Tlach a Keil byla prvním
podnikem, který vyřešil a propracoval metodu rafinace surového zinku ve velkém. Teprve
po této úpravě, jež si vyžádala velké finanční oběti, bylo možno zpracovávat zinek již za
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studená, aniž by se lámal nebo ztrácel na ohebnosti a pružnosti. Pro své podniky ve Slez¬
sku získala firma výhradní privilegium na rafinaci zinku. Za tuto práci firma získala na
výstavě v roce 1856 v Paříži bronzovou medaili. A tak od původního hutnění železné rudy
a výroby černých železných plechů a železného zboží se přešlo k výrobě plechu pozinko¬
vaného a měděného. Surový zinek se přivážel z hutí v pruském Slezsku a z haličských huti
v okolí Krakova. Měď se vozila ze Slovenska.
Výrobky byly prvotřídní a velmi hledané. Válcovny s roční produkcí 5 000 centů válco¬
vaného zinkového plechu nestačily zdaleka vyřizovat objednávky. V roce 1838 postavila
firma v Městě Albrechticích další tři válcovny plechu a pět hamrů, které zpracovávaly
měď. Tento závod zaměstnával 30 lidí a ročně vyrobil 6 000 metráků plechu. V Albrech¬
ticích však byl v roce 1856 provoz zcela zastaven a firma zřídila nový provoz v Ostravě
- Přívoze.
V celé rakouské monarchii, zejména ve Vídni, v Praze, v Opavě a v Olomouci, se užívalo
ke krytí střech pozinkovaného plechu z Javorné. Za zmínku také stojí vývoz do zahraničí.
V Anglii se tohoto plechu užívalo v továrnách a v loděnicích v Londýně a v Liverpoolu,
v Berlíně na nové budově královské opery a v Ratiboři na budově vrchního zemského
soudu. Též na řadě veřejných i soukromých budov v pruském Slezsku; v Holandsku na
velkých loděnicích v Amsterodamu a v Rotterdamu; v Belgii na Velkém divadle v Bruse¬
lu a na vojenských budovách a prachárnách. Na pokrytí královského paláce v Athénách
v roce 1841 bylo dodáno 2 000 metráků pozinkovaného plechu. I do Paříže byl dodán
plech na pokrytí paláce Quai ďOrsay, mineralogických a geologických galerií, botanické
zahrady, kaváren, skladišť a nádraží. V Bologne, Chabort a Chambray je pozinkovaný
plech na budovách kasáren, věznic a lázní. Do zahraničí dodávala firma i plech měděný.
Právě plech z Javorné pokrývá střechu největší církevní stavby ve Vídni - dómu sv. Štěpá¬
na. Aspoň tak je to napsané v historii stavby hned u vchodu do chrámu.
O železárnách v Javorné se zmiňuje také statistická ročenka rakouské monarchie v roce
1878. Ve stati Die Eisenerze Ósterreichs und Ihre Verhúttung se píše:
„V sudetském revíru Slezska jsou následující železnorudné doly a hutě:
Dva železnorudné doly firmy Tlach a Keil (z Opavy) v okrese Zlaté Hory v Ondřejovicích
- Latzdorfu s třemi důlními mírami celkem 135 349 metrů čtverečních; tento důl zahrnuje
tři jámy o celkové hloubce 16 m a jednu štolu o délce 12 metrů, která je již více let mimo
provoz.
Vysoká pec náležející stejné firmě taví slezské rudy, které včetně dopravy a přípravy dosa¬
hují nákladů 96 krejcarů na jeden metrický cent.
Huť zahrnuje jednu vysokou pec, jednu kuplovací pec, jedno vodní kolo s dmychadlem
na vodní pohon(Wasserradgebláse) o síle šesti koní; jeden lis a jednu válcovací stolici. Ještě
v roce 1876 bylo v hutích zaměstnáno osm hutníků a dvanáct formířů, tedy dvacet mužů.
Produkce obnášela v roce1875:
3 183 metráků surového železa v hodnotě
742 metráků vysokopecní slitiny v hodnotě
V roce 1876:
1 397 metráků surového železa v hodnotě
259 metráků vysokopecní slitiny v hodnotě

15 917 zlatých
8 159 zlatých
6 985 zlatých
2 595 zlatých

V kuplovací peci bylo ještě v roce 1877 vyrobeno 521 metráků litiny.
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Vysoká pec byla provozována směsí měkkého dřevěného uhlí a koksu. V kuplovací peci se
topilo výhradně koksem. V prvním případě bylo za patnáct provozních týdnů spotřebováno:
3 963 metráků železné rudy, 449 metráků přísad, 2 264 metráků dřevěného uhlí (asi
700 kubíků syrového dříví), 250 metráků koksu. Při kuplování (výrobě slitiny) bylo spotřebo¬
váno 216 metráků koksu. Průměrná cena jednoho metráku surového železa činila 5 zlatých,
vysokopecní slitiny 10 zlatých. Produkce hutě je zčásti spotřebovaná ve vlastních dílnách,
zčásti prodávána ve Slezsku. “
Již tato zpráva ukazuje, že v poslední čtvrtině 19. stol. bylo železářství v Javorné na
ústupu. Pro porovnání mohu uvést, že průměrný prodej zboží kolem roku 1850 byl kolem
72 tisíc zlatých ročně, zatímco v roce 1875 jen 24 tisíc zlatých a o rok později jen deset
tisíc zlatých. Doly na železo v blízkém okolí nebyly nikdy natolik bohaté, aby se vyplatilo
financovat stavbu větších železáren.
V roce 1903 byly silné povodně. Samotné Ondřejovice to mnoho nepoškodilo, ale o to
větší škody byly na Javorné. Silná bouře s povodní strhla všechny rybniční hráze a od¬
plavila množství chovaných pstruhů. Rybníky byly zaneseny bahnem a kamením, byly
zničeny vodní náhony i zásobní vodní nádrže k turbinám a továrnám. Mnoho z těchto děl
se již neobnovilo.
Ještě však v roce 1935 firma „Quisek, Geppert a Schenk“ byla v provozu. Vyráběla žele¬
zářské zboží, ale oproti dřívějším letům to byl prakticky úpadek.
Během druhé světové války se výroba přesměrovala na vojensky upotřebitelný materiál.
Po odsunu německého obyvatelstva průmyslová výroba v Javorné zcela zanikla. Domy
a závody zchátraly a v roce 1960 byly zbourány.
V Javorné byla na bývalých železárnách umístěna litinová deska z roku 1830. Je na ní
napsáno: „Erbaut von Herrn Besitzen Vinzenz Tlach und Vinzenz Keil, Herrn der Herrschaft Olbersdorf Búrger u. Handlungsinhaber in Troppau. Wáhrend der Verwaltung Karl
Jaschke 1830.“ V překladu: „Postaveno Vinzenzem Keilem a Vinzenzem Tlachem, pány
z panství albrechtického, měšťanů a obchodníků z Opavy, za vedení Karla Jaschkeho
v roce 1830“ 2. května 1975 byla sundána a dopravena do Moravského zemského muzea
v Brně.
V předchozích kapitolách jsem napsal vše, co vím a co jsem se dočetl o průmyslu v Javor¬
né. Nebylo to marné vyhledávání ve starých knihách. Jen bych ještě měl tuto poznámku:
V roce 2001 jsem navštívil, už po několikáté, osadu Javornou, ale tentokrát jsem měl úkol.
Musel jsem vidět a poznat místo, kde byl na tak malém prostoru největší průmysl v Jesení¬
kách a také proč právě osada Javorná tímto místem byla. V Javorné, a je to jen úzké, malé
údolí kolem potoka stejného názvu, byly ještě na počátku 20. stol. dvě pily na zpracování
dřeva, stála zde moderní huť, železárny a strojírna, válcovna plechu, hospoda, obchod, lesovna, kaple sv. Anny, patnáct domků, kovárna, dva hamry, pět dolů na železnou rudu a na
dnešní dobu neuvěřitelně velké správní budovy, které se po 2. světové válce změnily nejdříve
v lesní učňovskou školu, dětský domov, později v rekreační střediska, která dnes chátrají, po¬
kud už nejsou zbourána. V osadě vybudoval Eduard Rudzinski sedm rybníků, kde choval
většinou pstruhy a jiní majitelé měli dalších pět rybníků. Mimo tyto rybníky zde bylo dalších
šest vodních náhonů s menšími nebo většími vodními nádržemi, které poháněly elektrické
agregáty a transmise továren. Moc jsem se divil, kde brala chudák Javorná tolik vody. Byl to
asi „nejpracovitější“potok ve Slezsku.
Bohužel dnes je všechno v rozkladu, zbouráno, zničeno. Tempora ruit, říkají staří latiníci,
což znamená, že čas běží bez našeho vlivu. Stojí zde jen bývalá, už neobývaná hájovna,
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dodnes fungující elektrický agregát na sto deset voltů, dvě stodoly, kaple sv. Anny a dole skoro
u ústí údolí šest domků a jedna chátrající správní budova v majetku Nemocnice Krnov. Dnes
těžko někdo uvěří pohádkám o dokonalé průmyslové výrobě právě v tomto malém údolí.
Bylo nebylo.
Ondřejovická strojírna spol. s.r.o.
V roce 1874 byla v Schónwaldu (dnešní Podlesí) založena firma W. Hassmann, která
v počátcích vyráběla drobné železářské zboží. Firmu založil Wilhelm Hassmann starší
a byl také jejím majitelem. Nejdříve firma vybudovala Wilhelmovu huť, která ležela na
pruské, dnes polské straně Ondřejovic. Vyráběla dřevoobráběcí stroje, zemědělské stroje
a vodní turbiny.
Otec Wilhelma st. se jmenoval Johann. Wilhelm se narodil v Trutnově 5. 1. 1841, ze¬
mřel v Schónwaldu r. 1900. Měl dvě děti: Annu a Wilhelma, který se narodil 30. 6. 1866
v Heinzendorfu (Jindřichov) u Krnova, zemřel 12. 2. 1923 v Schónwaldu. Část rodiny
bydlela v Salisově v domku č. 19. W. Hassmann starší i mladší bydleli ve vile se zahradou
za tovární budovou na polské straně.
V Salisově u hlavní silnice na levém břehu hraniční říčky Olešnice mezi ní a dnešní
silnicí byl postaven firmou Tlach a Keil Mlýnský nebo také Dvojitý hamr. V roce 1875
vyhořel a nebyl již obnoven. W. Hassmann tento dvojhamr po požáru koupil a vybudoval
zde železářský provoz. Za krátkou dobu vznikla továrna pro výrobu železářského zboží
a zemědělských strojů.
V zápise ondřejovického nadučitele Wilhelma Otteho čteme:
„V roce 1882 prodalo ondřejovická panství louku v Salisově zvanou Schulwiese (školní)
firmě Hassmann z pruského Schónwaldu. Pruská firma přestavěla hamr, který stál na české
straně u potoka, ve velkou strojírnu. Ta značně konkurovala zavedeným železárnám v Javorné. Firma Keil a Tlach tento stav nesla těžce/'
Podle ověřeného opisu z obchodního registru, oddělení A, č. 48, Královského úředního
soudu v Glucholazech, společnost začala pracovat pod názvem W. Hassmann a syn 18. zá¬
ří 1900.
Do plného provozu byl závod uveden 1. ledna 1901. Už od počátku výroby byla firma
vedena velmi moderním, velkorysým způsobem a byla pro výrobu bohatě vybavena. Za¬
krátko postavila slévárenské budovy Wilhelmovy hutě (1887-88) a Jakobovy hutě (1900),
kolem roku 1918 elektrickou centrálu. Stavby závodu se rozléhaly na obou stranách říčky
Olešnice, jak na pozemcích Salisova, tak na pozemcích Schónwaldu, kde byl hlavní závod.
Ve velmi moderní továrně byly dílny zámečnické, soustružnické, modelárna a jiné. Měla
velkou výrobní halu, kde se vyrábělo různé železné zboží. Už od konce 19. stol. firma pře¬
šla na výrobu vodních kol, sacích a tlakových turbin, jejichž výroba byla lukrativní. V roce
1902 firma W. Hassmann a syn vyráběla pro dřevovýrobu: katry na dřevo s průchodností
kmene 400, 600, 800 cm, okružní pily všech rozměrů, pásové pily srovnávací, hoblovky,
drážkovací stroje, stolové a kolové frézy, vrtací a dlabací stroje. Na počátku 20. stol. byla
firma několikrát vyznamenána za své výrobky v různých výstavách. V roce 1902 zlatou
medailí na výstavě v Olomouci, v roce 1909 zlatou medailí na výstavě slezských řeme¬
slníků v Opavě a v roce 1911 zlatou medailí v Poznani a Svídnici v Německu. Ve dvacá¬
tých letech 20. stol. vyráběla válcovací stolice, odstředivé čistící stroje, dmýchadla. Pro
kamenoprůmysl vyráběla dělicí katry, brousicí a leštící stroje na kulato s vedením suportu
v průměru 150 - 350 vyložení. Transmise, ložiska, řemenice. Veškeré strojírenské odlit¬
ky, opracované i neopracované, pro zemědělské stroje. Odbyt výrobků byl do všech zemí
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rakouské monarchie a samozřejmě i do Německa, Anglie a Francie. Velmi žádané byly
turbíny na vodní pohon, francisové turbíny a také stroje na zpracování kamene.
Po vyhlášení války Srbsku roku 1914 byl veškerý průmysl v Ondřejovicích včetně firmy
W. Hassmann a syn přebudován pro válečné účely. Vyráběly se zde náboje do děl a pušek,
opravovaly se zbraně. Od dvacátých let se závod zase vrátil ke své specializaci a vyráběl
stroje na zpracování kamene. I během druhé světové války se výroba přesměrovala na
válečnou. Opravovaly se zde tanky, děla a vyráběla se munice ve velkém množství.
Těsně po druhé světové válce se ustanovila společná firma pro závod v Salisově a Javorné pod názvem Ondřejovická slévárna a strojírna. V roce 1947 se zase firma rozdělila.
Strojírny v Javorné připadly Státním lesům. Od 15. července 1947 dekretem Okresního
národního výboru v Jeseníku číslo VI-5639/47 byl ve firmě ustanoven ředitelem a ná¬
rodním správcem Miloš Dvořáček, který převzal správu firmy s názvem: W. Hassmann
a syn, slévárna a strojírna v Ondřejovicích pod patronací podniku Ostravské strojírny
a slévárny, národní podnik se sídlem v Ostravě. S vymazáním starého názvu jak ostravské
firmy, tak i ondřejovické, byl název podle vyhlášky ministra průmyslu ze dne 17. 5. 1949
č. 821 v úředním listě RČSL č. 126 změněn na firmu Ostroj, národní podnik" se sídlem
v Ostravě. Tím se k 1. 1. 1949 vymazal i starý název firmy W. Hassmann a syn. Při poz¬
dější reorganizaci ostravského Ostroje připadla zdejší provozovna v roce 1955 k podniku
Ostroj Opava a pak od 1. ledna 1960 Moravským chemickým závodům Ostrava, které zde
začaly vyrábět strojní zařízení pro chemický průmysl. V závodě pracovalo až sto šedesát
pět zaměstnanců.
Dnešním majitelem bývalé firmy W. Hasmann a syn je Ondřejovická strojírna spol. s r.o.
se sídlem v Ondřejovicích. Vznikla zakoupením strojního závodu Moravské chemické
závody v rámci velké privatizace k 1. 7. 1992 a je v současné době zaměřena na speciální
výrobu pro chemický, petrochemický, potravinářský a farmaceutický průmysl. Členy spo¬
lečnosti s ručením omezeným jsou: Josef Malaník, Ladislav Kožuský, Dalibor Seibort, An¬
tonín Dušek, Josef Hudáček, ing. Antonín Horáček. Firma zaměstnává 86 pracovníků.
Hamr, slévárna a strojírna v Dolním Údolí
V r. 1673 se pod vedením Johanna Georga Hantkeho, majitele dolnoúdolského hamru
(syna prvního údolského šoltyse a horního hejtmana), na osobní povolení vratislavské¬
ho biskupa a knížete Friedricha Hessenského, postavila v Dolním Údolí slévárna s hutí
(stála na dolním konci vesnice mezi dnešní cestou na Zlaté Hory a potokem) a železárny.
Bylo k tomu zapotřebí 23000 cihel a stavěli ji odborníci z Čech a Německa. Stavební mistr
Fridrich Hessler byl povolán z Horního Města u Rýmařova, tesař Martin Wúrth z Úsova,
druhý tesař Fridrich Neugebauer z Janovic. Stavba stála 733 zlatých. Železná ruda se větši¬
nou těžila kolem ve zdejších dolech, ale protože jí bylo málo, dovážela se také z Čech. Od¬
lévalo se zde velmi kvalitní, ale laciné železo, které zpracovávali zdejší kováři a platnéři.
Vyráběly se kamna i hrnce a jiné železné zboží. Velmi laciné kosy dobré kvality se rozšířily
do širokého okolí. Výroba byla velmi dobře organizovaná, takže za rok bylo vybudování
slévárny zaplaceno. Zisk nebyl velký, ale další roky to mělo být podstatně lepší. Protože
však poddaní museli na slévárně velice těžce robotovat, na jaře 1685 ji zapálili a slévárna
při velkém větru lehla popelem. Na tomtéž místě byla v r. 1687 postavena kovárna i nová
slévárna s taviči pecí, která však vyráběla jen malý sortiment nádobí, kýblů, kos, kladiv aj.
Při rozvoji železářského průmyslu začátkem 19. stol. se rozjela slévárna a strojírna
v Dolním Údolí čp. 213 a čp. 240, která intenzivně vyráběla do r. 1938. V prvních dvaceti
letech 20. stol. firmu vedl ing. Josef Tugendhat. Po 1. světové válce už ovšem slévárna
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všech skutečností v žádosti uvedených a na místě samém zjištěných, uzavírá se smlouva
o řádném paušálu podle § 10. vládního nařízeni ze dně 12. května 1922 č. 142 Sb. z. a n.

Výpočet hodinových koňských sil zdanitelných

odlévala potřebné železo jen z nakoupeného šrotu, železárna se zabývala výrobou malých
pancéřových trezorů do zdi i velkých skříňových, výrobou transmisních kol a v r. 1932
zaměstnávala 18 zaměstnanců. Jeden skříňový trezor je ve zlatohorském muzeu.
Majetkové poměry slévárny a strojírny ve 20. stol.: v roce 1926 po jedné polovině vlast¬
nili nemovitosti čp. 213 a čp. 240 ing. Tugendhat a Josef Černý. V roce 1932 získal Josef
Černý z Ostravy i polovinu ing. Tugendhata. V roce 1933 se oženil Karel Košata s nejmladší dcerou J. Černého a začal jako „nájemce" slévárnu i strojírnu provozovat. Tato
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činnost byla přerušena v roce 1938, kdy musel jako Čech i se svou rodinou opustit Sudety.
V průběhu 2. světové války vedl na základě nájemní smlouvy továrnu ing. Viktor Plisch
(major vehrmachtu), ale protože hrozilo vyvlastnění výrobny min a granátů jako provozu
důležitého pro říši, nechal J. Černý přepsat jednu polovinu majetku na své další dvě dcery,
které byly provdány za Němce. Pravděpodobně toto opatření vedlo po ukončení války ke
konfiskaci majetku a trvalo několik let, než tato konfiskace byla ONV v Jeseníku v r. 1952
zrušena.

Dolní Údolí - slévárna a strojírna v roce 1938

Od konce války vedl podnik opět K. Košata, ale pro nedostatek kvalifikovaných pracov¬
níků byl provoz ztlumen. V roce 1947 upadající železárnu dostal do nájmu Pavel Vogt, ale
už se zde skoro nevyrábělo. Po znárodnění se přestalo ve strojírně vyrábět zcela. V roce
1953 P. Vogt železárnu a Dolní Údolí opustil a vrátil se do Ostravy. Opuštěné budovy pak
MNV Ondřejovice obsadil novými osídlenci.
V roce 1957 J. Černý zemřel a majetek zdědily jeho čtyři dcery, které se z důvodů vy¬
plývajících z tehdejší politické situace svého dědictví neujaly.
V roce 1960 byly obě velké výrobní budovy (hala a sklad) srovnány se zemí českoslo¬
venským ženijním vojskem. Zůstala zde jen vilka, která měla vlastní agregát na výrobu
elektřiny. Do ní se nastěhoval František Jaštík. Po roce 1990, kdy byla možnost restituce
majetku, se i dcery a vnučky J. Černého zajímaly o svůj majetek, který už byl z části pro¬
dán soukromé osobě, ale po jeho zhlédnutí od svého zájmu upustily.
Železářství v Heřmanovicích a Železné
V letech po třicetileté válce (trvala od r. 1618 - 1648) se v okolí rozvinula také těžba
železné rudy. Zakládaly se nové hamry a hutě, kde se železo zpracovávalo.
V Heřmanovicích se začalo železo těžit pod Kutným vrchem a poblíž kostela byl vybu¬
dován velký hamr na jeho zpracování. V ondřejovickém katastru, mezi Mnichovem a DraVll-429

kovem - osadou založenou hamerníky - na jih od Drakova, uprostřed lesa, byl v polovině
17. stol. vybudován Josefův hamr. Od 18. stol. zpracovávali zde vytěžené železo železárny
v Železné u Vrbna p. Pradědem. Kolem hamru se těžilo a zpracovávalo železo více než sto
let. Biskupské železárny v Železné ukončily svou činnost před 2. světovou válkou.
Nedaleko Drakova po lesní cestě směrem na Rejvíz se postavil začátkem 19. stol. ještě nový hamr
s hutí (Lorencova-Vavřincova huť - Hammertute
- Hammerhůte?). Je to poslední chátrající, ale ještě
dodnes stojící železná huť v bruntálském okrese,
možná i v Jeseníkách. Ve farní kronice Horního
Údolí se píše, že teprve v r. 1811 byli osídlenci z Dra¬
kova (původní název osady byl Christian hammer),
poprvé pokřtěni v hornoúdolském kostele.
V malebném údolí Černé Opavy, po levé straně
cesty vedoucí z osady Mnichova u Vrbna pod Pra¬
dědem do Drakova, Horního Údolí a Rejvízu, 800 m
severně od drakovské křižovatky stojí vysoká mohutná
kamenná věž Lorencovy (Vavřincovy) hutě. Fotometrickým měřením bylo zjištěno, že základna objektu má
rozměry 650x 650 cm, výška je až 1100 cm. Do výšky
100 až 150 cm je pata zasypaná sutí zříceného zdivá.
Na jižní straně objektu je patrný velký otvor zaklenutý
plochými kameny, pro vysokou vrstvu sesutého zdivá dnes už nepřístupný, který mohl být
klenbou nístějového přístěnku. Podle velikosti a konstrukce stavba připomíná dřevouhelné
vysoké pece stavěné u nás na počátku 19. stol.
Na severní straně je dodnes patrná rýha přiváděcího vodního náhonu. Voda z Černé
Opavy vtékala do náhonu asi 300 m proti proudu potoka. V prostoru mezi obytnou bu¬
dovou a hamrem odbočovala samostatná větev k hamernímu vodnímu kolu. Náhon byl
vyztužen dřevěnými odkory a teprve pod vysokou pecí byl vyzděn kamennými kvádry.
Voda byla zpátky do potoka zavedena na východní straně dodnes dobře rozeznatelným
vodním náhonem.
Náhodný nález ve sbírce map a plánů Komorního ředitelství na Jánském Vrchu přinesl
důkaz o době stavby tohoto díla. Z roku 1807 se dochoval kolorovaný plánek budované
vysoké pece, stoupy a zkujňovacího hamru „an der Schwarzen Oppa in Hermanstádter
Forst“. Tedy huť „na Černé Opavě v heřmanovickém lese“ byla po souhlasu ředitelství bis¬
kupských statků na Jánském Vrchu vybudovaná v letech 1807 - 1809 nájemci biskupských
buchbergstálských železáren (v Železné u Vrbna) bratry Krischovými, jako jejich sou¬
kromý majetek. Je zřejmé, že tato huť byla v provozu velmi krátkou dobu. Pouze tři roky
do roku 1814. Kristiánův hamr snad pracoval déle. Když v r.1822 skončil pacht Krischů
a železárny v Železné u Vrbna p. Pradědem si pronajali janovičtí Harrachově, je docela
možné, že se Kirschové znovu pokusili železárnu v údolí Černé Opavy provozovat ve
vlastní režii. Jisté však je, že ji neprovozovali dlouho, protože už byla v tak špatném stavu,
že v ní pravděpodobně nebyl provoz možný. V r. 1822 byl pořízen její popis: základem
závodu byly dva výrobní objekty: dřevouhelná vysoká pec zvaná Lorencova a zkujňovací
hamr označovaný jako Kristiánův. Jádrem hutě byla šmelcovna (tavírna). Kamenná budo¬
va s tzv. německým krovem byla kryta šindelem. V budově stála tlustostěnná dřevouhelná
vysoká pec z drobného lomového kamene spojovaného maltou, zpevněná deseti dřevěVll-430

nými a osmi železnými, vzájemně zaklíněnými kotvami. Nalevo od vchodu do šmelcovny
byla komora pro dmychadla a vysokopecní výfučny s vodním kolem poháněným vodou.
Sazebna vysoké pece, která čněla vysoko nad střechou šmelcovny, byla spojena s blízkým
terénním návrším deskovým mostem, jenž podpíral masivní kamenný pilíř. Po mostě se
do pece zavážela vsázka. Po pravé straně vysoké pece stála nižší budova stoupy (drtírny).
Byla postavena z kamene a měla dvě stoupy. Drtící trámce okované železem byly zvedané
palci hřídele otáčeného vodním kolem a drtily železnou rudu na menší, snáze redukova¬
telná zrna.

Plán železáren v údolí Černé Opavy
{z roku 1807 }
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A - vysoká pec
B - zkujňovací hamr
C - stoupa na železnou rudu
D - kůlna na uhlí pro vys. pec
E - kůlna na uhlí pro hamr
F - obytný dům
G - skládka dřeva a uhlí pro vys. pec
H - skládka dřeva a uhlí pro hamr
J - skládka rudy
K - zásobní skládky
L - pracovní plocha
N - vodní plochy

Zkujňovací hamr byl postaven severně od vysoké pece. Mezi kamennými pilíři bylo
upevněno vodní kolo, které pohánělo hamerní kladivo. Podlaha byla pokryta deskami.
V budově byla jedna zkujňovací výheň se dvěma dmychadly s koženými měchy. Zde také
pracovala brusírna a hřebíkářský hamr. Blízko této budovy stála kůlna na dřevěné uhlí,
které se vyrábělo v milířích několik desítek metrů proti potoku a obytná budova pro hutní
dělníky s několika místnostmi.
V okolí objektu se dodnes nachází početné odvály vysokopecních strusek a zbytky dře¬
věného uhlí.
Můžeme tedy shrnout: kamenný objekt v heřmanovickém lese je skutečně tělesem staré
dřevouhelné vysoké pece, která byla postavena kolem r. 1807.
Po zdlouhavém pátrání v písemnostech bývalého dominia Cukmantl, uložených
v Zemském archivu v Opavě, se vročením k r.1853 nachází konvolut spisů nadepsaný
„LORENZI HOCHOFEN IN HERMANSTÁDTR FORSTE“. Jsou to vlastně písemnosti
o likvidaci zbytků kamenných staveb dřevouhelné vysoké pece a budovy po dmychadlech
a výfučnách v heřmanovickém lese. V květnu 1853 došla na okresní hejtmanství v tehdej¬
ším Frývaldově (Jeseník) stížnost policejní hlídky, že chodci a povozy, které procházejí
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nebo projíždějí po cestě z Mnichova do Rejvízu, jsou vystaveni nebezpečí úrazu, neboť
při cestě stojící zřícenina jakéhosi „ein alte Mauerwerk“ hrozí sesutím a z této stavby na
cestu samovolně padá kamení. Z korespodence komorního ředitelství biskupských statků
na Jánském Vrchu vyplývá, že stará budova formovny musela být zplanýrovaná. Vysoká
pec byla ponechána svému osudu.
Ač české země patřily k předním oblastem evropského železářství, dochovalo se jen
málo míst, která by si podržela kontinuitu do dnešních dnů. Snad proto se zachovalo jen
velmi málo technických památek starého železářství. Kdysi nemálo významná oblast se¬
verní Moravy a západního Slezska, rozkládající se v podhůří Jeseníků a těžící z poměrně
kvalitních rud devonských ložisek vrbensko - rejvízského pásma, je na dochované tech¬
nické památky starého hutnictví velmi chudá. Na Krajském středisku památkové péče
a ochrany přírody v Ostravě mají tuto technickou památku zaregistrovanou pod číslem
2454. Vědí také, že je jediným pozůstatkem dřevouhelných vysokých pecí v kdysi proslulé
oblasti sudetské. Snad by stálo za to uvažovat o její záchraně.
Ostatní hamry a železárny
Mimo zpracování železa v Dolním Údolí (1 hamr), v Heřmanovicích (3 hamry), v Že¬
lezné (2 hamry), o kterých jsem již psal, byly postaveny další hamry:
V horní části Černé Opavy, která pramení pod Orlíkem, byl v 18. stol. postaven ještě
jeden hamr. Stál asi pět set metrů pod dnešním Ruským hřbitovem u potoka pod dnešní
silnicí. Jeden hamr byl postaven na potoku Čísdlnice v katastru Dětřichova, nad Mýtinkou
směrem na Rejvíz. Dodnes se místo nazývá Čížkův důl. Potřebnou vodu bral z Rejvízských pramenů Černé Opavy. Je velmi pravděpodobné, že se hamernická osada nazývala
Vysoká (Hochdorf).
Na katastru Dětřichova stál ještě jeden hamr. Podle toho se dodnes nazývá celé údo¬
lí „Hamrgrund“. Byl postaven na konci Dětřichova, vpravo přes potok (je tam železný
most). Ve 20. století tam ještě stál vodní mlýn - pila.
Železo se také těžilo ve Filipovicích a Adolfovicích, kde byly také postavené hamry.

7/8 Ostatní průmysl
Kamenoprůmysl, plynárna, sklárna na Rejvízu, doprava - komunikace, autodoprava,
nádraží, zemědělství - JZD - státní statek
Kamenoprůmysl
Přírodním bohatstvím tohoto kraje je i kámen. Provozovny pro těžbu a zpracování jsou
roztroušeny po celém Jesenicku i ve Zlatých Horách.
Nejstarší písemná zpráva o zpracování kamene na Jesenicku dokumentuje zhotovení
náhrobní desky biskupa Václava v Nyse z velkokunětického mramoru v roce 1419. Prv¬
ní výrobky byly zhotovovány z kvádrů „vytěžených1 na poli. Sloužily ke stavbám mostů
a pro zemědělství (žlaby pro dobytek, kádě na vodu apod.) První skutečný lom byl zalo¬
žen v Černé Vodě až v roce 1870 a rok 1884 je udáván jako počátek broušení žuly. První
kamenictví bylo založeno A. Fórsterem (viz kapitola Významné osobnosti) v roce 1880
v Supíkovicích. V roce 1887 otevřel ve Zlatých Horách firmu, která se rozrostla na jeden
z největších podniků tohoto druhu v habsburské monarchii. Koncem 19. a obzvláště ve
20. stol. se průmysl kamene stal nejvýznamnějším odvětvím průmyslu v Jeseníkách.
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Statistické údaje z r. 1890 uvádějí, že na Jesenicku bylo vytěženo přes 17 tisíc m3 žuly
a 8 tis. m3 mramorů, v r. 1930 bylo vytěženo a zpracováno 55 tis. m3 slezské žuly. A. Fórster
provozoval brusírny ve Zlatých Horách, Mikulovicích, Ondřejovicích, Supíkovicích,
Vápenné, Skorošicích aj. Zaměstnával několik set dělníků, v roce 1938 ještě u něj pra¬
covalo 500 zaměstnanců. Vyráběl široký sortiment výrobků z žuly a mramoru. Vlastnil
lomy a dílny nejen na Jesenicku, ale i v italské Carraře. Zasloužil se o založení odborné
kamenické školy v Žulové. Hlavními odbytišti do 1. sv. války byly Halič, Prusko a Vídeň.
Po vzniku ČSR pak hlavně Praha a nově vznikající regionální centra, jako Brno, Ostrava,
Zlín, Bratislava apod. Z této doby pochází např. mramorová fontána a kašna v pracovně
prezidenta na Pražském hradě, dále byl slezský kámen použit na řadě ministerských bu¬
dov, na Národním divadle, Janáčkově divadle v Brně, na Nové radnici v Ostravě apod.
V r. 1945 přešly všechny provozovny, v nichž se zpracovával kámen, z rukou majitelů
pod národní správu, kterou ve Zlatých Horách vykonával Jaroslav Michl. Dne 11. října
1946 prvně od osvobození stávkovali kameníci ve Zlatých Horách za znárodnění závodu
a za změnu vedení, které zestátnění nepřálo. Urovnání stávky se zúčastnili zástupci Ústřed¬
ní rady odborů, socialistický poslanec Doležal a předseda ONV Slezák. Stávka skončila
dle přání dělníků a zdejší vedoucí J. Michl byl odvolán. V tomtéž roce bylo ustanoveno ře¬
ditelství národní správy jesenické oblasti a zůstaly zde jen dvě provozovny, z nichž v dně
byl zpracováván mramor, ve druhé žula. Tak byl dán základ ke vzniku (v r. 1946) národní
správy Sdružení slezských podniku kamene a v roce 1948 národního podniku Konstruktiva Jeseník. Ve svých počátcích se zlatohorská provozovna zaměřila na pomníkové práce
a drobné výrobky, pak se vyráběly kostky a dlažby. První velkou zakázkou byla renovace
Pražského hradu, kam bylo dodáno nemálo výrobků ze Zlatých Hor. Jelikož slezský mra¬
mor nestačil krýt všechny poptávky, dovážel se mramor kubánský, rumunský, bulharský,
jugoslávský, maďarský a mramor ze Sovětského svazu.
V sedmdesátých letech došlo k rekonstrukci závodu a byly přivezeny modernější stroje
jako katr TE-MA, frézy Grimo-Prex a brousící a leštící linka Te-MA. Mramorové výrobky
této provozovny byly dodávány do celé republiky. Velké dodávky byly na letiště do Bra¬
tislavy, letiště Ostrava-Mošnov, pro Kulturní dům VŽKG v Ostravě, budovu Národního
shromáždění v Praze...
Od r. 1969 byla místní provozovna řízena podnikem Severomoravského kamenoprůmyslu n. p. se sídlem v Jeseníku, měla 28 pracovníků (dvě ženy) a roční objem výroby za
3 mil. Kč. Průměrná mzda 2000 Kč. Výroba obkladového stavebního mramoru byla velice
zisková.
V roce 1970 bylo zaměstnáno 30 osob a objem výroby činil 7 mil. 757 tisíc Kčs. V r. 1975
měl zlatohorský provoz kamenoprůmyslu 43 zaměstnanců, kteří vyrobili zboží v objemu
16 mil. 645 tisíc Kčs.
V lednu 1981 nastoupil do funkce vedoucího provozu Josef Duben. Výroba se zpoma¬
lila a docházelo k částečnému zrušení dvousměnného provozu. Závod zpracovával ku¬
bánský mramor VERDE SERANO pro výstavbu nové scény Národního divadla v Praze
a zajišťoval objednávky pro Palác kultury tamtéž. Na zlatohorské provozovně pracovalo
54 zaměstnanců a jejich průměrný výdělek činil 3 176 Kčs.
Po více jak čtyřiceti letech různých, složitě propojených národních a státních podni¬
ků, byla v r. 1992 založena akciová společnost Slezský kámen, která navazuje na bohatou
tradici slezských kameníků. Mimo nabídky mramorů, pískovce a žuly z vlastních ložisek
nabízí přírodní kámen prakticky z celého světa.
VII-433

Zlatohorský provoz nabízí komplexní dodávku včetně zaměření stavby, projektu
a montáže kamenických výrobků, které jsou ze světlé slezské žuly, těšínského pískovce,
supíkovického nebo lipovského mramoru v podobě venkovní mozaiky, obkladů, dlažeb,
schodů, náhrobních kamenů aj., které se dodávají do celé Evropy.
Vedoucím zlatohorské provozovny byli: Jaroslav Michl, František Hastík, Václav Řehák,
Evžen Pospíšil, Josef Duben, Jiří Rozsypal, Přemysl Nejvárek, Evženie Rourková, Stanislav
Hanák, František Pospíšil (7 posledních let).
Plynárna
Historie plynárenství začíná koncem 18. stol v Anglii. V roce 1813 bylo plynové osvět¬
lení poprvé zavedeno v Londýně.
Ve Zlatých Horách se podařilo starostovi, po překonání mnoha potíží, s ochotnou fir¬
mou Rumpel z Vídně postavit plynárnu a v roce 1905 zavést plynové osvětlení v ulicích
i do domů. Ze statistických údajů z let 1926/27 se dovídáme, že plynárna vyráběla plyn
v tehdy nejrozšířenějších pecích typu Gareis s vodorovnými retortami a generátorovým
otopem. Ještě v roce 1926 výroba svítiplynu zde dosahovala 80 tisíc m3, sloužila 330 odbě¬
ratelům a veřejnému osvětlení a úhrnná délka potrubí byla 5 300 m. Rozsvěcování za šera
a zhasínání plynových lamp pravidelně prováděl k tomu určený obecní sluha.
V roce 1930 proběhla velká plakátová reklama pro používání plynu v domácnostech ke
svícení i k vaření. Přesto zlatohorská plynárna měla ještě v roce 1946 jen 261 odběratelů
a v roce 1950 délku rozvodné sítě 9,4 km. V 50. letech byla provedena generální oprava
plynojemu o obsahu 500 m3 a byly opraveny uzávěry retortových pecí s použitím zacho¬
vaných části peciště plynárny v Osoblaze, zničené válečnými událostmi druhé světové
války.
Ve Zlatých Horách je poslední plynová lampa (nesvítí) v Zadní ulici na domě čp. 321.
Jak mizelo z měst pouliční osvětlení, tak vzrůstal počet domácností, v nichž se plynu
využívalo k topení. S postupným budováním dálkového rozvodu koksárenského plynu

Zlaté Hory - na místě Technických služeb stávala plynárna
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z ostravsko-karvinské oblasti byly zastaralé městské plynárny zrušeny. V r. 1967 byla vý¬
roba svítiplynu ve Zlatých Horách skončena a plynovodní síť byla napojena na severní
větev vysokotlakého plynovodu vedoucí z Ostravy do Jeseníku. Spotřeba plynu v místě se
rychle zvýšila. Dosáhla 4,3 mil. m3 pro 775 odběratelů z řad obyvatelstva, průmyslových
a jiných podniků. Plynovodní řád včetně přípojek vzrostl na bezmála 20 km. V sedm¬
desátých letech byl svítiplyn s koksáren nahrazen zemním plynem dováženým z Ruska.
V místě plynárny zůstala služebna základního závodu krajského podniku Severomoravské
plynárny v Šumperku a zabezpečovala plynoměrnou a poradenskou službu, údržbu míst¬
ní sítě a pohotovostní službu. Plynojem však ztratil význam a byl v roce 1969 zbourán.
Od 1. 10. 2003 je pro Severomoravské plynárny smluvním partnerem pro provádění
plynárenských služeb ve Zlatých Horách Plynoservis - Vladimír Spurný z Jeseníku.
V budově plynárny jsou nyní kanceláře Služeb města Zlatých Hor, a nám po ní zůstal
jen název ulice - Plynárenská a čápi na komíně.
Sklárna na Rejvízu
„Při podrobnějším průzkumu pramenů historie moravskoslezského sklářství se přišlo
na to, že v letech 1749 až 1759 existovala v tehdejším katastru obce Horní Údolí sklárna.
Anály uvádí, že byla postavena ve Filipově údolí. Bohužel dnes nikdo neví, kde by toto
údolí mohlo být...,“ píše Václav Štěpán v časopise Slezského muzea.
Je fakt, že název Filipovo údolí už asi sto let neexistuje, proto se lokalizace stavby sklár¬
ny dříve nepodařila. Dnes se toto údolí kolem Černé Opavy nazývá Opavské údolí, a pro¬
tože jsem v tomto úseku od r. 1971 lesníkem, sklárna je přesně lokalizována. Po přečtení
článku Václava Štěpána, díky znalosti terénu, jsem si uvědomil, jaký starožitný poklad na
úseku mám. Dal jsem se tedy do práce, pečlivě prohlédl celý terén, vyměřil pozůstatky
ploch po menších a větších stavbách, podle nálezů jsem lokalizoval výrobní halu, vodní
náhon, cestu, hospodu a pečlivě zakreslil do mapy. Bohužel o něco později jsem si uvě¬
domil, že odkrytí části taviči pece se nevyplatilo. Lidé ji z velké části rozbořili a tak mi
nezbývá, než ji každoročně zakrývat pod hromadou klestí.
Byla postavena asi sto padesát metrů pod dnešním Ruským hřbitovem mezi asfaltovou
cestou a potokem, kde je křižovatka s tzv. Českou cestou, která vede k Supí hoře, na Supí
chatu a dál z kopce do Jeseníku.
Dodnes je tam možno zhlédnout asi pět metrů od turistické stezky žluté značky zbytky
sklářské pece s množstvím spečených zbytků po výrobě skla. Byť je celý prostor zalesněný,
jsou rozeznat i místa, kde před 250 lety stály domy, sklady i budova sklárny.
Zde je její zkrácená historie.
V oblasti severní části jesenických hor byl dosti vážně pociťován zánik sklárny v Mni¬
chově u Vrbna, k němuž došlo po předchozí stagnaci v r. 1741. Pro nedostatek skla se
proto uvažovalo o vybudování nové sklárny. Teprve na podzim r. 1748, když jako nový
majitel zlatohorského panství nastoupil vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch
(podle něj Filipovo údolí), který pocházel z rodu silně spjatého se sklářskými tradicemi,
začalo jednání o stavbě nové sklárny. Nejdříve se uvažovalo, že by sklárna měla stát na
soutoku Bílého potoka a Střední Opavy, ale v těch dobách byly lesy kolem Vrbna vytěženy
a na výrobu skla bylo třeba velmi mnoho paliva i řeziva. Proto se nakonec rozhodlo, že se
sklárna postaví co nejvíce v blízkosti lesů, a to podél Černé Opavy, až v pramenech Or¬
lického potoka, v údolí mezi Kazatelnami a Orlíkem. Toto umístění mělo i další výhody.
Do Jeseníku je odtamtud po lesních cestách jen necelých deset kilometrů, do Zlatých Hor
čtrnáct kilometrů a ani do Vrbna nebylo víc než patnáct kilometrů.
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Nejdříve byly postaveny dvě budovy, a to budova hutě, kde byly tři sklářské pece: přetavovací, temperovací a chladicí a budova skladiště. Je jisté, že kolem výrobních budov
byly postaveny ubytovny a domky zaměstnanců sklárny. Podle informací z archivu tam
byla dokonce i hospoda dovážející pivo z heřmanovického pivovaru. Výdaje na postavení
samotné sklárny se spočítaly na 884 zlatých a 24 krejcarů. Rozpočet sklárny zpracovali
jediní skláři ze zaniklé sklárny v Mnichově u Vrbna Pohl a Zanker. Podle vyjádření obou
sklářů se sklo mělo vyrábět v huti obvykle půl roku (tzv. tavební sezóna), zbývajícího půl
roku by se opravovaly pece, dělala údržba dalšího zařízení a budov a vyrábělo palivo na
otop.

Situace sklárny pod Opavskou chatou

O výrobě ve sklárně v prvních letech její existence jsou jen dílčí zprávy. Suroviny k vý¬
robě skla se sháněly dosti obtížně, kde bylo možno. Kolem r. 1753 dodával do sklárny
potaš (tj. draselná sůl nezbytná k výrobě skla) zlatohorský hejtman Kajetán Beer z Beerenbergu - pozdější zakladatel Rejvízu. Vápno se kupovalo z Horního Údolí. Základní su¬
rovinu - křemenný písek nebo křemen - brala sklárna z hor kolem Mnichova, kde ho bylo
dostatek. Poměrně snadno sklárna získávala dřevo k budování domků, otopu i k výrobě
potřebného popela z blízkých lesů kolem Kazatelen, Předního jestřábí, Supí hory a Malé¬
ho i Velkého Orlíku.
Nejvíce se ve sklárně vyrábělo tabulové sklo (okenní), sklenice a láhve a také sklo křído¬
vé, tzv. český křišťál. Na objednávku se také vyrábělo kulaté sklo pro sakrální stavby a to se
ve sklárně také zalévalo do cínu nebo olova k zasklívání kostelních a chrámových oken.
Nejbližší sklárna v jesenických horách byla tehdy sklárna v panství Lichtenštejnů
v Branné. Ta zásobovala hlavně moravská lichtenštejnská panství. Rejvízská sklárna tedy
převzala distribuční okruh bývalé mnichovské sklárny a vyráběla pro Zlatohorsko, Jese¬
nicko, Javornicko, Bruntálsko, Osoblažsko a Krnovsko. Přesto však, i když vyráběla stejně
dobré sklo jako známé české sklárny, její odbyt vázl, obzvláště když musela dodávat jen
vnitřnímu trhu. Koupěschopnost obyvatelstva v době válek s Pruskem a po nich byla velVII-436

mi nízká. Proto se ve sklárně shromažďovaly značné zásoby skla a pokud se aspoň něco
prodalo, bylo to převážně na dluh, přičemž se mnoho zákazníků nesnažilo dluh ani zapla¬
tit. K odbytovým potížím se brzy přidaly i následky neschopného vedení, což dohromady
způsobilo v r. 1753 ve sklárně krizi. Ke konci tavební sezóny provedl komorní rada Krause
z Vidnavy revizi a zjistil manko 150 zlatých. Řízením sklárny pověřený Jan Josef Heyschuch sice chtěl zaopatřit všechny peníze za prodané sklo do konce sezóny, ale rada Krau¬
se předčasně uzavřel účty čtyři týdny před ukončením tavební sezóny a bývalého správce
sklárny tak poslal na „nucenou dovolenou'. Zdá se, že komorní rada Krause sledoval při
tomto postupu své vlastní zájmy, protože pro „špatné hospodářské vedení" 1. srpna 1754
byla sklárna pronajata radovi Krausemu za mnohem výhodnějších podmínek, než pra¬
covali jeho předchůdci. Komorní rada provedl ve sklárně četné změny, vyráběl všechny
druhy skla, ale výroba nadále převyšovala poptávku. Sklady se plnily a sklo se prodávalo
stále na dluh.
Nové obavy z války s Pruskem způsobily, že většina sklářů a pomocného personálu
opustila huť a způsobila téměř zastavení výroby. Tato omezení ve výrobě se projevila na
mzdách personálu. V dubnu 1756 byla ve sklárně provedena inventura, během níž bylo
zjištěno manko. Tentýž rok vypukla tzv. sedmiletá válka s Pruskem a v r. 1757 se ukázalo,
že Krause má vůči vrchnosti dluh ve výši 1352 zlatých 37 krejcarů, přičemž se do aktiv
sklárny započítávaly veškeré nezaplacené dluhy odběratelů ve výši 4 575 zl. 14 krejcarů.
Po tomto zjištění, opravdu neradostném, požádal komorní rada Krause o snížení svého
dluhu vrchnosti s odvoláním na předchozí nepořádky. Avšak vratislavský biskup hrabě
Schaffgotsch nařídil 27. ledna 1758, aby Krause dluh zaplatil jen s deseti procentní úlevou.
Ani tuto částku však Krause nezaplatil, a proto byl u něj vykonán první stupeň exekuce.
Ani pak komorní rada nemohl zaplatit a byl potrestán druhým stupněm exekuce.
Zprávy o exekucích jsou poslední, které se o sklárně na Rejvízu ve Filipově údolí do¬
chovaly. Od této doby nastává o ní mlčení. Ostatně nebylo divu. Vždyť rakouská část nyského knížectví pocítila v dubnu 1758 důsledky sedmileté války bezprostředně při tažení
armády Friedricha II. Velikého k Olomouci. Za takových okolností na obnovu provozu
ve sklárně nikdo nepomyslil. Sklárna byla opuštěna a budovy postupně zchátraly a skoro
beze stopy zanikly. Ani nevíme, zda komorní rada Krause někdy zaplatil vrchnosti dluh.
Doprava - komunikace
Vznik Zlatých Hor, nebo jeho dávného předchůdce - malé osady, asi nebyl nahodilý. Už
pravěké osídlování krajiny bylo svázáno s přístupovými trasami, ať to byly obchodní stez¬
ky nebo později vozové cesty. Nejlépe jsou tyto stezky dodnes rozlišitelné tam, kde člověk
neučinil hrubé zásahy do reliéfu přírody. Bohužel se nám ze středověku nezachovaly žád¬
né mapy, ale je průkazné, že stezky a cesty vedly cestou nejmenšího odporu, tj. podél po¬
toků a řek tak, aby stoupání a klesání pro povozy bylo co nejmenší. Proto nej významnější
dálkové stezky sledovaly často v nevelké vzdálenosti vodní toky i na severní Moravě, kde
členitost terénu je výraznější. Regionální cesty pak měly úkol tyto dálkové cesty zkracovat
i za cenu větší námahy. Lokální stezky byly pro dálkové cesty bez významu. Důležitou
roli při budování cest hrála voda. Koně se potřebovali napojit, lidé občerstvit. Poblíž
vody a brodů se budovaly osady i města, čili pro dálkově cestující i občerstvovací stanice
s ochranou proti nepohodě. Zlatohorsko bylo často na okraji zájmu velkých panovníků,
ale přece jen se asi kvůli zlatu snažili i tento koutek země propojit s většími městy. Z růz¬
ných starých zápisů víme, že jedna z prvních cest z Vídně do Nysy vedla přes Olomouc
do Bruntálu a přes Světlou Horu do Vrbna, ale kudy vedla dále je trochu nejasné. Dnešní
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hlavní cesta Vrbno - Heřmanovice - Zlaté Hory se postavila mnohem později. Po mno¬
hém pátrání v terénu jsem přesvědčen, že dálková cesta pokračovala podél Černé Opavy
až pod Kobrštejn. Zde se dělila. Na Jeseník vedla (cesta je tam dodnes poznatelná) dále
proti proudu potoka na Supí horu a Dlouhou horou mírným spádem do Jeseníku. Do
Zlatých Hor a Nysy pod Kobrštejnem u Druhé pily odbočovala doprava a vedla mírným
stoupáním na louky nad Horním Údolím a pak kolem dnešní hranice lesa dál mírným
stoupáním na Heřmanovické sedlo (vozová cesta je dodnes znatelná v celé délce), kde
vždy stával kříž. Od tohoto místa pokračovala po západní straně Příčné hory, těsně nad
kaplí sv. Anny a sv. Marty a mírným klesáním pod Táborskými skálami, přes Zlodějské
louky, po pravé straně nechávala hrad Edelštejn a dostávala se k Hadím loukám a do
Zlatých Hor. Na plánu města z r. 1939 je ještě zvaná Královskou cestou (Konigstrasse).
Ideálně spádovaná cesta pro povozy; v každém úseku cesty mírné stoupání nebo klesání.
Mimo dějinné písemné náznaky o tomto směru cesty jsou i jiné skutečnosti, které mě
silně opravňují uvést tuto hypotézu:
1. Po celé trase cesty jsou stopy staré minimálně středověké civilizace: rýžoviště pod
Edelštejnem už pravděpodobně vil. stol., primární zlato nad Horním Údolím právě nad
kaplí sv. Anny a sv. Marty od 11. do 19. stol, rýžování kolem Černé Opavy a 13. a 15. stol.,
hamry na Drakově a železné doly u Heřmanovic 16. až 18. stol., tři pily pod Kobrštejnem
od 15. až 20. stol, sklárna pod Ruským hřbitovem 18. stol.
2. Pokud by tato cesta dříve skutečně vedla popsaným směrem, nacházíme vysvětlení
i pro to, proč hrady Furstenwalde u Vrbna, Edelštejn a menší hrady, Rabštejn, Quinburg,
Drakov a Kobrštejn byly stavěny právě uprostřed lesa. Z různých zápisů je jasné, že až
do 19. stoi. lesy kolem Černé Opavy nebyly tak rozsáhlé jako dnes. Louky od Rejvízu po
Vrbno byly po obou stranách potoka (Louky v řadě - Reihewiesen) a odlesnění sahalo
až pod Kobrštejn. Pole nad Horním Údolím se rozkládala do poloviny Příčné hory ještě
počátkem 20. stol., čili až k cestě nad sv. Martou. Pokud by pak tuto cestu někdo chtěl
hlídat a chránit, tak mohl začít od hradu Furstenwalde nad Vrbnem. Rabštejn, Quinburg
Drakov ji mohly pozorovat až na úpatí Kobrštejnu. Ten sledoval cestu po celém úbočí
Příčné hory až k Zlodějským loukám a Edelštejn hlídal poslední úsek ke Zlatým Horám.
Jak uvádí N. Goryczková a A. Grůza ve Stavebně historickém průzkumu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách: „Edelštejn je kvůli své pohraniční poloze po¬
važován za polyfunkční, neboť měl také sloužit k ochraně zemské hranice mezi Opavskem
a Nyskem, která v tehdejší dobách byla také hranici státní mezi Moravou a Polskem. Mimo
to se naskýtá oprávněná domněnka, že měl za úkol střežit také onu zmíněnou významnou
obchodní cestu z Olomouce do Vratislavi.“
Dále poznamenává: „...sice Příčný vrch (Qerberg 925 m),jak napovídá jeho jméno, vévo¬
dí v pohledu z města na jih, v příčném postavení ke starodávné obchodní cestě, ve vzdálenos¬
ti asi 2 km od města. “
Ostatně i z druhého směru, tj. od Kobrštejnu se k této cestě jeví hora nad sv. Martou
jako „příčna1, což jistě od počátků cestování měla pro tuto její výraznost vliv na její název
a orientaci cestujících. A protože lesy kolem cesty byly intenzivně probírány na palivo
a řezivo, je nasnadě, že cesta mohla být přehledná a relativně bezpečná. Zajímavé je i to, že
nikde v širokém okolí není postaveno tolik hradů kolem jediné cesty. Jestli to však byla je¬
nom cesta hraniční nebo cesta, po které se vozilo zlato, není přesně písemně dokladováno.
Je však jisté, že se touto cestou (někdy nazývanou Solná) vozila sůl z rakouských solných
dolů a ve Zlatých Horách byl do konce 18. stol. státní solný sklad na místě dnešní pošty,
naproti kinu.
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3. Báj o založení Mnichova začíná slovy: Kdysi byla křižovatka staré a nové cesty právě
v místě, kde si jakýsi mnich postavil poustevnu a vedle ní zvonek, na který každou chvíli zvo¬
nil, aby přiměl poutníky a obchodníky jet do Zlatých Hor po nové cestě, protože po staré cestě
kolem Kobrštejnu by je mohl oloupit nebezpečný loupežník Waldemar. I báje o Edelštejnu
ukazují na to, že hlavní cesta byla podstatně blíže hradu než dnes. A Táborské skály, které
jsou těsně nad výše popsanou cestou, by mohly být místem, kde se husitští sirotci scházeli.
Nebýt této cesty, proč by lezli do tak strašlivého kopce?
Podle písemných náznaků tato cesta (královská) byla jako hlavní tah v provozu až do
konce 16. stol. Cesta nad sv. Martou je ještě v 19 stol. označovaná jako Bierfassel Veg,
tj. Pivní cesta. Teprve potom v 1. pol. 17. stol. na Drakové na křižovatce opustila klasické
vedení podél potoka Černé Opavy a odbočila do mírnějšího kopce doprava a přes sedlo,
kolem dnešního lomu se dostala do Heřmanovic a na Krnovsko. V 2. polovině 17. stol. se
rozšířila spojnice z Heřmanovic do Zlatých Hor. Začínala u kostela, vedla do kopce přes
sedlo Vorwitz, ale pro povozy byla nevhodně prudká.
Tolik o první obchodní stezce, po níž se přiváželo do tohoto kraje všechno, na co si
vzpomeneme, užitečné i zbytečné, potraviny i zbraně, vzdělanost i temno.
Ze Zlatých Hor vedla k Heřmanovicím prastará cesta (Alte Hermannstadt Strasse), kte¬
rá po staletí spojovala město s Krnovském a Opavskem. Vedla údolím vzhůru kolem po¬
toka Prudníku (Miserichu), kolem Modré štoly až k pramenům potoka na Heřmanovické
sedlo (Vorwitz) a odtud přímo dolu ke kostelu v Heřmanovicích. Zde se pak dělila. Doleva
na Albrechtice a Krnov a doprava kolem lomu a tvrze na Drakov, Vrbno a Bruntál.
Tato cesta byla obzvláště na heřmanovické straně pro povozy velmi nevýhodná.
První zmínka o další alternativě cesty z Heřmanovic do Zlatých Hor je v báji, která pojed¬
nává o tom, že se nějaká kněžna propadla i s poštovním dostavníkem do podzemí. Protože
na tomto místě propadla štola, dostala j měno Poštovní. Tato cesta pravděpodobně vedla mezi
starou heřmanovickou cestou a dnešní silnicí poblíž Poštovní štoly. A to bylo období koncem
18. stol., kdy už byla rozvinutá císařská pošta a Zlaté Hory se už staly poštovní stanicí.
Ve směru od Zlatých Hor byla tato cesta prudká na svém posledním úseku před Vorwitzem, a proto koncem 18. stol. se u Modré štoly vytvořila zatáčka doprava a pak doleva,
čím se zjemnilo stoupání a cesta se po několika stech metrech napojila znovu na méně
spádovou starou cestu.
Jsou jisté známky, že existovala ještě jedna cesta do Heřmanovic, která vedla podél Vě¬
trné hory. V mapě z r. 1889 je nakreslená silnice na kopec sv. Rocha (roku 1898 byla cesta
Stromovou ulici silně nasypána a učiněna sjízdnou), která napojuje na křížovou cestu
u sedmého zastavení pak překlenuje kopec a pod Mnichovým kamenem pokračuje k no¬
vě postavené (1861) cestě na Petrovice. Po krátkém sledování silnice po vrstevnici opouští
na zatáčce hlavní cestu a přes prameny mlýnského potoka pokračuje přímo podél Větrné
hory až k pramenům Prudníku. U Modré štoly pravděpodobně překonávala potok a na¬
pojovala se na starou heřmanovickou cestu.
V 2. pol. 18. stol. si rakouská monarchie uvědomila, že pro rychlý pohyb vojsk je potře¬
ba nových cest. Obzvláště cesty k hranicím výbojného Pruska byly z vojenského hlediska
nutné. Velmi nutná byla cesta z Vrbna do Zlatých Hor. Nejstarší cesta podél Příčné Hory
už dávno nevyhovovala. Stará heřmanovická cesta obzvláště v Heřmanovicích kolem kos¬
tela byla příliš svahově nevhodná. Po jistém průzkumu byla vybrána dnešní trasa. Nově
budovaná císařská silnice opustila u Mnichova Černou Opavu a velmi mírným stoupá¬
ním podél svahu se dostala nad Heřmanovice a pak po vrstevnici k Vorwitzu. Odtud pak
pokračovala po staré cestě podél potoka do Zlatých Hor.
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V r. 1841 byla z Heřmanovic do Zlatých Hor vybudovaná nová silnice.(Reichsstrasse).
Od Vorwitzu, kde napojovala na novou silnici z Vrbna, chvíli sledovala starou silnici až
k Modré štole, ale pak nepokračovala kolem potoka, ale byla vedena nová svahově vý¬
hodnější trasa, asi kolem Poštovní štoly. Bohužel přesnější vedení silnice není. Je pravdě¬
podobné, že to je alternativa silnice v kombinaci s ostrou zatáčkou nad Modrou štolou,
která zmírňuje prudké stoupání. Je možné, že cesta ústila do Zlatých Hor naproti dneš¬
ního domu s pečovatelskou službou na Podlesí. Povídalo se, že její stavba zničila rozlehlý
městský park.
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Poznámka
V r. 1905 ke stému výročí úmrtí básníka Schillera byla ve zbytcích parku postavena
Schillerova socha a park po něm pojmenován. V parku byly pořádány koncerty, pěšiny byly
vysypány bílým pískem, stál zde koncertní altán pro hudebníky a zpěváky Hodně laviček
vybízelo návštěvníky k odpočinku a poslechu. Zbytky parku za dnešním Podlesím byly ještě
patrné po roce 1945.
V letech 1851 - 1864 byly v okolí Zlatých Hor budovány další silnice, přičemž už byl
vedle nich pokládán telegrafní kabel: znovu se upravovala cesta Zlaté Hory přes Podlesí,
Heřmanovice do Vrbna pod Pradědem; v polovině dubna 1861 byl proveden první slav¬
nostní výkop pro stavbu silnice Zlaté Hory, Petrovice, přes Petrovy boudy. Byla uvedena
do provozu v listopadu téhož roku.
V r. 1869 byla zahájena stavba nové silnice do Heřmanovic (Říšská cesta - Reichsstrasse),
která zcela opustila údolí potoka a dala se po východním úpatí Příčné hory. Začínala
u dnešní Bohémy dvěma ostrými zatáčkami, vedla kolem Poštovní štoly, za Modrou štolou
(závod RD) se zatáčkou doprava vracela k dnešní autobusové zastávce na Marii Pomoc¬
nou a ostrou zatáčkou doleva se zase stáčela k Heřmanovicím na Vorwitz. Po této cestě
bylo v roce 1906 zahájeno pravidelné autobusové spojení do Vrbna. Tato cesta byla při
budování závodu Rudných dolů v 70. letech 20 stol. přeložena do dnešní podoby. Silnice
už nevede k Modré štole, ale za Poštovní štolou se zvedá trochu nepříjemným stoupáním
(obzvláště v zimě) a spojuje se na bývalé zatáčce, kde je dnes stanice autobusu a odbočka
silnice na poutní místo Panny Marie Pomocné.
Do povodně v r. 1903 stály ve městě tři mosty, a to Lenní nebo-li Dvorský most, Petrův
most byl 16 m dlouhý a Jáhnelův most 10 m dlouhý. Okresní úřad věnoval na opravu všech
tří mostů 22 tisíc korun, na regulaci Prudníku 4700 K a na úpravu okolních potoků 10 ti¬
síc K. Nezaměstnaní té doby dláždili chodníky, regulovali řeku a potoky za 120 000 K.
Po povodních v r. 1904 se postavil most přes potok Prudník u čp. 332-335 naproti ma¬
teřské školy na Nádražní ulici.
Roku 1905 byla Nádražní ulice pokrytím dosud otevřeného příkopu rozšířena o chod¬
ník. K nákladům 4026 K přispěl jednou třetinou spolek pro zkrášlování města. O rok
později byl tento chodník rozšířen a v roce 1910 byl dokončen až k nádraží. Chodník byl
v roce 1906 položen od křižovatky k hotelu Tham (dnes Praděd).
V r. 1913 byla v Rožmitále zbořena stará šoltysova stodola, aby později v r. 1918 byla
postavena široká, pohodlná silnice.
Na jaře 1920 byly vykáceny z břehu silnice do Ondřejovic staré lípy a osázeny třešněmi.
Totéž se opakovalo po dvou letech na silnici do Heřmanovic a Petrovic. Celkem bylo vy¬
sázeno 1200 třešňových stromů.
Než se rozvinul automobilismus, cesty byly stavěny pro koňské povozy: z Horního
Údolí do Zlatých Hor vedla dříve cesta různě po levé nebo pravé straně potoka: od Dol¬
ního Údolí však pokračovala jen po levé straně potoka až skoro k Ondřejovicím (kolem
hornického skanzenu, k místu, kde je dnes železniční přejezd) a pak se stáčela doprava
na Zlaté Hory. Poprvé byl potok v Horním Údolí regulován za rychtáře Johanna Laskeho
v letech 1811 - 13 a zároveň vystavěna dnešní cesta kolem potoka. Všechna zemina musela
být ručně přemístěna. Bylo zapotřebí 3000 fůr kamene. Z Horního Údolí do Heřmanovic
vedla vozová cesta po dnešní komunikaci až k první levotočivé zatáčce a pak mírně do¬
prava do prudkého svahu. Roku 1869 byla ze Zlatých Hor zahájena stavba nové silnice po
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dnešní trase do Dolního Údolí a přes Horní Údolí, kde se pro zmírnění svahu vybudovaly
nové zatáčky do Heřmanovic. Budování cesty trvalo skoro čtyři roky. Z Horního Údolí
také vede lesní cesta do kopce přes louky pod Kobrštejnem na Rej víz, nebo na tři pily
kolem Černé Opavy a do Mnichova a Vrbna. Z Dolního Údolí na Rejvíz vedla dříve cesta
zkratkou za hřbitovem po loukách a pak již v lese za prvním mostem doleva (dnes turis¬
tický chodník zeleně značený). Nové cesty pro automobily byly budovány a nově směro¬
vány v letech 1925 až 1930. Velkou zásluhu na výstavbě těchto silnic měl tehdejší zemský
prezident Josef Šrámek. V r. 1926 byla dokončena stavba dnešní hlavní silnice Zlaté Hory
- Dolní Údolí - Rejvíz a téhož roku postaveno odpočívadlo na křižovatce cesty s Ondřejovicemi, kterému se říkalo U Hříbku. V r. 1929 skončila výstavba nové hlavní silnice z Rejvízu do Jeseníku, dříve německy zvaná Hundorfská. V té době se opravila a rozšířila také
cesta z Horního Údolí do Heřmanovic. Z Rejvízu do Ondřejovic se používala stará vozová
cesta, která původně vedla od dnešní křižovatky U Hříbku k Novým Dvorům a podél
východní straně Ovčího vrchu (Řeznického kopce) z ondřejovické strany kolem lomu
k nádraží do Zlatých Hor. Taktéž se používala stará vozová, dnes už asfaltová cesta z Dol¬
ního Údolí do Ondřejovic. Stará cesta ze Zlatých Hory do Mikulovic dříve vedla přes brod
dnešního zlatokopeckého skanzenu těsně kolem nově postavené dřevěnice k lomu a přes
pole kolem školy tzv. myší dírou k ondřejovickému kostelu, pak mírně doprava a hned
doleva zase přes louky do Javorné. Potok překračovala u domu Stuchlíkové (Tzauzigové)
na Srncov (Konigsberg) nad Salisovem přes dnešní Munu k mikulovickému kostelu.
Autodoprava
V roce 1906 zahájilo pravidelné autobusové spojení do Vrbna. V roce 1913 byla zave¬
dena pravidelná autodoprava mezi Glucholazy a Zlatými Horami, která byla v provozu
jen v letních měsících. Po vypuknutí 1. světové války byla zastavena.
Před r. 1930 byla zavedena autobusová doprava do okolních vesnic pro turisty jen přes
sobotu a neděli. Těsně po druhé světové válce nebylo vůbec autobusové spojení do Údolí
a na Rejvíz. Většinou se chodilo pěšky nebo jezdilo soukromými vozy. Teprve v r. 1955
byl zaveden autobus ze Zlatých Hor, a to jedenkrát denně. Jezdil trasou Zlaté Hory, Ondřejovice, Dolní a Horní Údolí a vracel se do Zlatých Hor. Na zimu bývalo toto spojení
často přerušováno, a protože autobus mnohdy přivážel i základní potraviny do obchodu
v Dolním a Horním Údolí, nebylo zásobování v těch letech nejlepší. Rejvíz do r. 1964 pa¬
třil správně k Jeseníku, a tudíž i autobusové spojení bylo řízeno odtamtud. Z Jeseníku od
r. 1955 jezdil dvakrát týdně - každé pondělí a pátek - dvakrát denně. Od r. 1960 jezdil
z Rejvízu každé ráno v 7,10 školní autobus a vracel se v 16,45 odpoledne.
V r. 1956 byl zaveden autobus (školní) ze Zlatých Hor do Dolního, Horního Údolí
a Ondřejovic pravidelně každý den tam i zpět, v zimě i v létě. Byly to vždy dva spoje v jed¬
nom dni, aby se cestující měli z nákupu nebo z práce jak vracet. V r. 1960, při územní
změně a zvětšení okresů, Horní a Dolní Údolí a později Rejvíz se staly osadami Zlatých
Hor, připadly k okresu Bruntál a tak byl v roce 1964 poprvé zaveden školní autobus pro
děti navštěvující šestou až devátou třídu základní školy ve Zlatých Horách. O rok později
byl také zaveden autobus i k pracovním směnám ve zlatohorských podnicích, kde byli za¬
městnáni i obyvatelé z těchto osad.
V roce 1965 byl v Nerudově ulici vybudován nový most. Na Rejvízu a v Údolí byly po¬
staveny čtyři autobusové zastávky.
V roce 1965 byla cesta z Jeseníku na Revíz asfaltový povrch a v r. 1966 asfaltování po¬
kračovalo z Rejvízu na Údolí a do Zlatých Hor.
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Nádraží
Doprava byla a bude páteří hospodářství každé země. Od poloviny 19. století si to uvě¬
domovala zaostalá rakouská monarchie a začala své země propojovat železnicí.
Většinu železnic stavěla podnikatelská rodina Kleinů, která má částečně své kořeny
v Salisově. V této osadě, která dnes patří ke Zlatým Horám, v domě č. 43 se narodil Libor
(1802), spoluzakladatel věhlasné stavební firmy Gebrúder Klein. Jejich otec Johann Fried¬
rich Klein (měl devět dětí) si v roce 1801 koupil pozemek v Salisově a postavil si domek.
Firma Gebrúder Klein postavila za vedení Alberta po celé Evropě následující dráhy: 1854
- 59 Terst - Lublaň, 1856-57 Jihoseveroněmeckou dráhu, 1856 - 58 Dráhu císařovny Alž¬
běty, 1867 - 70 Dráhu arcivévody Karla Ludwiga, 1860 - 61 Českou západní dráhu, 1867
- 70 Dráhu korunního prince Rudolfa, 1867 - 70 Dráhu Ostravsko - frýdlantskou a jiné
dráhy, silnice, viadukty, akvadukty... V roce 1871 postavila také dráhu Zábřeh - Sobotín.
Po úpadku tkalcovství Zlaté Hory začaly hledat jiné možnosti výdělku pro své občany.
Mezi jiným žádaly o postavení továrny na cigarety, ale odmítly k tomuto účelu poskytnou
tkalcovskou školu. Jakmile nastoupil úřad starosty Josef Pohl, přičinil se, aby se město
připojilo k železniční síti a zajistil tak možnost hospodářského vzestupu. Sám pak vydal
knižně korespondenci, týkající se stavby dráhy. Je tam citováno 120 dopisů, které vyměnil

Zlaté Hory

-

nádraží s dřevěnou hospůdkou

s nejrůznějšími činiteli, hlavně s říšským poslancem dr. Mengerem. Ten se aktivně zapojil
do této záležitosti. V roce 1866 po skončení rakousko - pruské války vznikl projekt že¬
leznice spojující města Nysu, Glucholazy, Zlaté Hory, Vrbno, Bruntál, Rýmařov, Štenberk
a Olomouc. Prusko bylo ochotno financovat výstavbu až k hranicím, tj. k dnešní hranici
Zlatých Hor, zatímco další výstavbu mělo hradit Rakousko. Ale takové spojení s cizinou
by potřebovalo zdlouhavá jednání. „Když chcete čekat dvacet let nebo ještě déle, pak by to
snad mohlo jít. Ku spojení Zlatých Hor s Glucholazy by bylo třeba státní smlouvyřekl mi¬
nistr obchodu při poradě za přítomnosti starosty Pohla, radního Pilhatše a dr. Mengera.
A tak nechali tento plán padnout. Mimo to konkurenční společnost rychleji realizovala
stavbu železnice z Olomouce přes Šternberk na Hanušovice až do Jeseníku a Glucholaz,
čímž navždy vyřadily Zlaté Hory z hlavní tratě. Chtě nechtě, zlatohorští radní souhlasi¬
li s dosažitelným spojením s Mikulovicemi, ale sotva došli k této dohodě, byla zde nová
alternativa. Buď úzkokolejku nebo žádnou dráhu. Znovu starosta nasadil všechny síly
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a konečně byla Zlatým Horám poskytnuta normální kolejová dráha do Mikulovic s tím,
že v budoucnosti by mohla pokračovat do Albrechtic nebo Vrbna.
Konečně se trať do Zlatých Hor roku 1896 vybudovala. Je dlouhá 8760 m. Z toho vede
3 km v katastru obce Mikulovice, 2,6 km v katastru obce Ondřejovice a 3,16 km v katas¬
tru obce Zlatých Hor. Na trati leží tři stanice: Ondřejovice ve výšce 373,5 m n. m., On¬
dřejovice - zastávka ve výšce 403,2 m n.m. a Zlaté Hory ve výšce 437,1 m n.m. Trať má
maximální sklon 27 promile. Nejnižší bod tratě leží v 1,3 km a nejvyšší v 7 km.
První slavnostní jízda se konala 31.10.1896. Vlak odjel z Mikulovic v 10.30 hodin
a v 11.00 hodin přijel do Zlatých Hor. V den zahájení provozu byla veliká slavnost. V 15.00
odjel vlak zpět do Mikulovic. Tak byly Zlaté Hory zapojeny do železniční dopravy a je be¬
zesporu, že tím také získaly průmysl, cizinecký ruch, turistika i návštěvnost lázní a města.
Od 9. do 13. června 1901 se začaly klást koleje pro stavbu železnice do Albrechtic.
26. září však byla provedena inspekce již prozatímně v terénu vyznačené trati a s ní ven¬
kovní prohlídka za účelem vyhodnocení nákladů na stavbu této železnice. Stavba z důvo¬
du velkých finančních prostředků (tunel pod Forwitzem) byla zastavena.
Zápisy z nádražní kroniky: V r. 1902 byla dána do provozu nádražní restaurace, kterou
provozoval Josef Weissgárber. Podle výpovědi staničního personálu byl převrat 28. 10. 1918
proveden bez jakýchkoliv překážek na telegrafický rozkaz ředitele státních drah z Olomouce.
Stanice byla přejmenovaná z Zuckmantel na Cukmantl ve Slezsku, později na Cukmantl.
Od října 1922 do května 1923 byl pro německé zaměstnance českých drah zřízen kurs češ¬
tiny. Při závěrečné zkoušce obstál jeden, osm propadlo. Proto ministerstvo železnic povoli¬
lo prodloužení kursu. Učitelem kursu byl adj. Šlachta z Jeseníku a Slavotínek z Mikulovic.
Z devíti zkoušených posluchačů v květnu 1924 osm propadlo. V době oslav 700 let zalo¬
žení města bylo ze stanice vybaveno 8 zvláštních zábavných vlaků. Do města přijelo přes
40 000 návštěvníků, kteří se zúčastnili oslav. V lednu 1927 byl zaveden do stanice vodovod.
30. 12. 1927 byl zaveden do stanice elektrický proud. S novým jízdním řádem platným od
15. května 1929 byl na trati Olomouc hl. n. - Mikulovice - Cukmantl zaveden motorový
rychlík čís. 144/5315. V lednu 1930 byl postavena remise pro motorový vůz ve stanici Cu¬
kmantl. Dne 13. října 1931 se srazil na nechráněném přejezdu v 7,213 km vlak s osobním
autem Georga Eberleho z Nysy. Při srážce byla slečna Eva Galdke z Prudniku prolomením
lebky smrtelně zraněna. Dne 1. prosince 1931 při výjezdu vlaku ze zastávky Ondřejovice
upadl vlakvůdce Jan Mojžíšek z Dolní Lipové tak neštástně, že mu byla pata levé nohy sou¬
pravou rozdrcena. V nemocnici ve Frývaldově mu byla noha nad kotníkem uřezaná. Dne
15. 7. 1933 jel na kole do práce Josef Bartsch z Dolního Údolí, narozený r. 1897. Na přejezdu
v 7,213 km byl zachycen osobním vlakem č. 6315 a na místě usmrcen.
Dne 1. února 1935 byla zřízena úschovna zavazadel.
Dne 16. a 17. května 1937 byl celostátní sraz německého kult. spolku (DKV), kterého se
zúčastnil i vůdce SdP Konrád Henlein. Za oba dny bylo přepraveno asi 14 tisíc cestujících.
Dne 13. června 1945, v 10. hod dopoledne byla stanice Cukmantl obsazena těmito za¬
městnanci ČSD: provozní dozorce Jan Mičánek z Hodonína - správce stanice, Miroslav Ml¬
čoch z Nezamyslic - dělník, Josef Doležal z Kroměříže - dělník, Miroslav Holubář z Olomouce
- dělník. Přeprava zboží nastala v srpnu 1945.
Dne 4. 9. 1945 mezi 1.55 a 2.00 hod. vypukl v motorovém vlaku na nádraží požár. Mo¬
torový vlak přijel z Mikulovic v 1.22 hodin. Po vystoupení cestujících Ladislav Brzobohatý
opravoval stroj, který se vzňal. Strojvedoucí se snažil minimaxem oheň uhasit, ale utrpěl
popáleniny III. stupně. Byl odvezen do nemocnice. Požárem byl zničen celý vůz a škoda čini¬
la asi milión korun.
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Železniční trať z Opavy do Krnova, přes Glucholazy (tehdy v Německu, dnes v Polsku)
do Jeseníku a Hanušovic byla postavena v r. 1888 jako nejkratší trasa z Opavy do Prahy.
Trať míjela hornatý masiv Jeseníků a byla vlastně nejlacinější variantou stavby. Tato část
tratě byla atraktivní nejen pro vládu rakouskou, ale později i pro Československo. Proto
už po vzniku republiky se česká strana snažila dosáhnout připojení této tratě k Českoslo¬
vensku. Stejnou snahu projevila česká strana také po roce 1945.
„13. června 1945 přijel do Cukmantlu první vlak z Frývaldova a jeho příjezd byl slavnost¬
ně očekáván všemi tehdy přítomnými českými obyvateli, “ je napsáno ve Fišerově kronice
Zlatých Hor.
V lednu 1946 se zvažovaly dvě varianty: buď vytvořit výhodné podmínky pro tranzitní
dopravu přes polské území, nebo toto území (64 km2) mohlo být vyměněno za stejnou
plochu v Zaolží. Vztahy mezi Československem a Polskem však byly natolik špatné, že
k dohodě nedošlo.
14. července 1946 konala Matice opavská protestní shromáždění, jehož se zúčastnilo
kolem 45 tisíc obyvatel, kde požadovala připojení celé tratě k Československu. Na hlavním
transparentu bylo napsáno: „Glucholazy jsou naší cestou do Prahy". Účastníci shromáždě¬
ní poslali do vlády dvě memoranda, ve kterých žádali připojení celé tratě k republice a tím
zabezpečení železniční komunikace Jesenicka a také Horního Slezska s Českem.
Teprve 12. listopadu 1948 byla podepsaná ve Varšavě konvence o privilegovaném že¬
lezničním tranzitu z Československa do Československa přes Glucholazy. Polská strana
dovolila volnost tranzitu osob, bagáže, nákladu expresních a obchodních zásilek materiá¬
lu, pošty a osob na trati Mikulovice - Krnov. Díky této smlouvě za účasti ministrů dopravy
obou zemí byla v Jeseníku 22. 12. 1948 trať dána do provozu. Na nádraží v Glucholazech
však pasažéři nesměli z vlaku ani vystupovat, natož přesedat na jiný vlak.
V úterý 30. 3. 2004 proběhlo setkání česko - polské pracovní skupiny pro rozšíření že¬
lezničního přechodu. Jednání se zúčastnili představitelé samosprávy i státní správy obou
států a dohodli se, že od roku 2005 české i polské dráhy uvedou v jízdním řádu možnost
nástupu a výstupu pasažérů z peážního vlaku. To znamená, že od 12. prosince 2004 je
možno vlakovou soupravu opustit a nastoupit na vlak třeba do Nysy a do nitra Polska.
Do té doby se musí upravit mezistátní dohoda z r. 1948 a vyřídit všechny legislativní a
technická opatření. Konečně se vstupem obou států do Evropské unie 1. 5. 2004 se vztahy
na železnici a to po 56 letech (bez 10 dnů) normalizovaly.
Po druhé světové válce byla ještě několikrát snaha o dokončení tratě do Města Albrech¬
tic nebo do Jindřichova, ale pokaždé se od toho upustilo asi proto, že nebylo možné pře¬
konat Biskupskou horu. Nebylo by špatné myšlenku tunelu pod Biskupskou horou obno¬
vit už jenom proto, že ve Zlatých Horách je dnes mnoho nezaměstnaných profesionálních
horníků, kteří by jednak dostali práci, jednak dovedli dílo do úspěšného konce.
Dne 21.2 1972 Jaroslav Madr - kameník ze Zlatých Hor šel z nádražní hospody, spletl
si směr a odcházel po trati směrem na Mikulovice. Když vystoupil po schodech na rampu
nádražního skladiště, právě jel z Mikulovic v 17,30 hod. motorový vlak, pod který ne¬
šťastník spadl. Byl na místě mrtev.
V roce 1978 se zbourala dřevěná nádražní hospoda, v r. 1992 vyhořelo skladiště, v roce
1998 se zbourala nocležna pro vlakové čety, které zde byly nucené přespávat.
Prvním přednostou stanice Zuckmantl byl asistent David Ludvik, po něm následovali:
adjunkt Ignác Schiebl, oficiál Franz Kúhas, oficiál Otomar Schinke, oficiál Leopold Slier,
adjunkt Julius Fest a revident Ivan Karger.
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Prvním českým přednostou se stal 23. dubna 1923 František Ličman, sloužil do
31. 5. 1925. Od 17. 6 1926 do 1. 3.1933 byl přednostou vrchní oficiál Karel Vrba z Kout
nad Děsnou. Od 18.10.1933 do ledna 1938 oficiál Augustin Tiefenbach z Příkaz. Od úno¬
ra 1938 do září 1938 a od 20. 6. 1945 do listopadu 1948 vrchní oficiál Jaroslav Hloch, od
29. 11. 1948 staniční dozorce Bedřich Dvořák z Roupice a v letech 1952 - 1980 přednos¬
ta stanice Ondřej Kopa z Jeseníku. Po jeho odchodu se funkce přednosty stanice zruši¬
la a ustanovila se funkce výpravčí vlaku (1980 - 1984), pak osobní pokladní, a v r. 1990
samostatný komerční pracovník. Všechny tyto proměny funkcí prodělávala Zdena Dvo¬
řáková z Mikulovic od r. 1980 do r. 1990, kdy odešla do důchodu. V roce 1990 nastou¬
pila funkci samostatného komerčního pracovníka Radomila Jakubíková ze Zlatých Hor
a v roce 1994, ve stejné funkci, přibyla Ivana Poláchová z Jeseníku.
Pro nedostatek cestujících se předpokládá, že v r. 2004 nastanou další změny a je otáz¬
kou, zda-li nějaký pracovník na zlatohorské stanici vůbec zůstane.
Během provozu nádraží nejvíce železničních dělníků pracovalo v třicátých letech. Bylo
jich kolem 24. Během druhé světové války se jejich počet snížil na patnáct a tento počet
se držel do r. 1960. Teprve pak nastalo prudké snížení na šest pracovníků. O r. 1980 zde
pracovaly 3 osoby a od r. 1990 do r. 2004 jen dvě.
Dlouhodobí pracovníci na stanici: Karel Hayek, Alois Drlík ze Suchdolce n/O., Josef
Budín, Jindřich Holý, Rudolf Vogel, František Kněžek, Rudolf Matušinský, Josef Hónig,
Štěpán Kyjovský, Antonín Velím, Alois Orlík, Jan Berka, Miroslav Ježek, Rudolf Baum,
E. Pavlík, Adolf Lucián, Zdeněk Neplech. Po roce 1945 pak: Josef Nágl z Olomouce, Josef
Malaník z Jeseníku, Alois Lehár z Jeseníku, Oldřich Košut z Přerova, Josef Prudil z Brna,
Stanislav Gavrecki z Prostějova, Josef Hastík z Jeseníku. V 50. až 80. letech pracovali: Moj¬
mír Pánek jako skladník, Štěpánka Pánková a Štěpánka Minářová - výhybkářky, Magdale¬
na Srbová -staniční dělnice, Jan Jež, Antonín Smička aj.

Přejezd na 7,213 km - Bermudský trojúhelník Zlatohorska
Od dob provozu železničního přejezdu se nestaly jen dvě v nádražní kronice popsané
nehody, které skončily tragicky.
Největší tragédie se v tomto prostoru stala 26. října 1947. Kolem poledne toho dne vy¬
jelo z Jindřichova nákladní auto řízené dvaadvacetiletým řidičem. K němu si do kabiny
sedli dva mladí lidé, aby mu ukazovali cestu do Mikulovic, kde se měl odehrát přátelský
fotbalový zápas. Pod plachtou, na korbě nákladního auta se tísnilo 29 mladých cestujících.
Za chvíli u Petrových bud přejeli kopec, sjeli do Zlatých Hor a blížili se k železničnímu
přejezdu. Nálada pod plachtou byla skvělá, zpívalo se a všichni se těšili na fotbal. V mír¬
ném klesání před železničním přejezdem plně naložené nákladní auto vjelo příliš rychle
do špatně klopené pravotočivé zatáčky, setrvačností se dostalo na levou stranu vozovky
a železné oblouky pod plachtou se zachytily o větve stromů. Auto se naklonilo a lidé se
nahrnuli na jednu stranu. Vůz pak narazil do stromu, převrátil se na bok a cestující se
sesypali na svah a na silnici. Vozidlo se sunulo ještě setrvačností dál, naráželo na patníky
a kmeny stromů, které jej postavily zase na všechny čtyři kola. Motor utichl, ale zlověstné
ticho naplňovalo sténání raněných a volání o pomoc. Na místě umíralo několik mladých
lidí. Svah byl pokrytý mrtvými a raněnými. Jeden z nich, šestnáctiletý chlapec byl dokon¬
ce vymrštěn na elektrické dráty, zůstal na nich viset, uhořel, dráty se vypálily také a spadly
na raněné osoby. Bilance nehody byla hrozná. Přímo na místě zemřelo šest osob, dalších
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pět doplnilo symbolickou fotbalovou jedenáctku v nemocnici. Devatenáct dalších osob
bylo zraněno, dvanáct z nich těžce.
Příčinou tragédie byla rychlá jízda a nezkušený řidič, který vlastně neměl oprávnění
takové auto řídit. Byl odsouzen na jeden rok vězení.
Po jednání s rodinami zemřelých bylo rozhodnuto, že všichni budou pochováni ve spo¬
lečném hrobě na jindřichovském hřbitově. Na pomníku jsou vyryta jména: Miroslav Bře¬
zina, Jan Strnadel, Stanislav Konvička, Alois Kolešek, Gertruda Kleinová, Milan Řehák,
Oldřich Luka, Josef Stilner, Petr Mičík, Jan Kopelec a Jan Malát.
K uctění památky tragicky zahynulých sportovců se mezi hráči Jindřichova a Mikulovic pravidelně konal pohárový turnaj, při kterém nechybělo ani položení kytičky na spo¬
lečný hrob.
O rok později v zimě se stala za přejezdem havárie autobusu, při níž se zranilo na dva¬
cet pět osob, z toho šest těžce a autobus byl zcela zničen.
V roce 1954 kočí Miroslav Vičánek z Mikulovic pracoval v lese při přibližování dříví
koněm asi sedmdesát metrů od přejezdu. Při zapínání klády do brdečka se kůň nějakým
způsobem lekl, vyhodil kopytem a nakloněného kočího kopl přímo do hlavy. Po třech
dnech, když manželka se sousedy kočího hledali, našli ho již mrtvého. Kůň po celé tři dny
se od něj nehnul.
Vlak s-automobilem se na přejezdu střetl v roce 1972 jednou, v roce 1981 dvakrát,
v roce 1988 jednou, v roce 2001 jednou. V těchto případech, mimo škod na automobilech
a částečně i na lokomotivě, to však tragicky neskončilo.
Další tragická nehoda se stala deset metrů od přejezdu. Řidič Vladimír Šebek se sklá¬
pěcím nákladním autem vezl dne 26. 5. 2002 na prozatímní skládku před přejezdem po¬
slední fůru odpadové materiálu. Zacouval do již smetím zvýšené skládky a zvedal korbu
vozu k vyklopení. Nevšiml si však, že se po zvednutí korba vozu dotkla vysokého napětí.
Když si ve zpětném zrcátku všiml, že se kouří z pneumatik, chtěl vystoupit a podívat se, co
se děje. Sotva však udělal krok a dotkl se země, elektrický proud ho zabil. Nepomohlo ani
to, že sanitka rychlé pomoci, která právě soutěžila v „Rallye Rejvíz“ (mezinárodní soutěž
záchranných služeb) a jela kolem, ihned zastavila a poskytla mu první pomoc.
Od dob, kdy i po této silnici jezdí velké nákladní automobily a kamióny, tento úsek
silnice s přejezdem způsobuje problémy. Za přejezdem jsou obě zatáčky tak ostré a ne¬
bezpečné, že jakéhokoliv setkání dvou automobilů je riskantní. Zejména dlouhé kamióny
mají obzvláště v zimě co dělat, aby tyto zatáčky projely bezpečně.
V prostoru sto metrů kolem přejezdu tedy zemřelo 15 osob, bylo zraněno přes 50 osob
a byly způsobeny velké materiální škody. Možná, že by bylo lepší nesvádět to na patogenní
zóny, ale pozorně a opatrně tato nebezpečná místa překonávat.

Zemědělství, JZD, státní statek, privatizace
Zemědělství v období mezi dvěma světovými válkami bylo charakterizováno spojením
vlastní zemědělské činnosti s prací v lese. Zdejší bohaté lesy zajišťovaly soukromým země¬
dělcům práci ve volném čase po celý rok. Z těchto důvodů byli zemědělci finančně zajištěni
a je zajímavé, že rozhodující část peněz investovali spíše do hospodářských budov, než do
vlastního bytu. Do roku 1945 práci na poli prováděli ručně; z mechanizačních prostřed¬
ků používali potahové samovazy, odkládací sekačky (lopaťáky), travní žačky, různé typy
pleček, hrabačky na píci, obraceče sena, vyorávače brambor a jiné nářadí. V samotných
Zlatých Horách v meziválečné době bylo asi 80 zemědělských usedlostí. Každý sedlák měl
pár koní a ti nej menší pak voly nebo krávy. Jelikož se zemědělskou činností zabývala většiVII-448

na obyvatel, obdělávaly se i takové pozemky, které jsou dnes trvale zatravněny a zalesněny
(Rochus, Horní a Dolní Údolí, Rejvíz).
Po odsunu původního obyvatelstva r.1946 došlo k osídlování pohraničí. Mezi prvními,
kdo do Zlatých Hor přišli, byli Evžen Záhumenský, František Kvapil, Vojtěch Konečný,
Vladimír Paloušek, Leopold Strupek, Jindřich Motl, Rudolf Plaček, Jan Hajtmar a další.
Všichni zemědělci byli sdruženi ve Svazu českých rolníků. Současně byla ustavena ve měs¬
tě zemědělská komise; zemědělskou agendu na národním výboru vedl František Valenta.
Noví osídlenci přišli do zcela pro ně neznámých výrobních podmínek, následkem če¬
hož značný počet osídlenců po prvních nezdarech hospodaření v zemědělství Zlaté Hory
opustil. Zvyšoval se tak rozsah zemědělské půdy bez hospodářů a její využití bylo později
s velkými obtížemi postupně zabezpečováno družstvem. Zbylí soukromě hospodařící rol¬
níci pozvolna přivykali novým podmínkám, ale zemědělská produkce v tomto kraji byla
stále nižší než před válkou. Základním historickým mezníkem ve vývoji československé¬
ho zemědělství bylo usnesení IX. sjezdu KSČ z roku 1949, kterým strana určila přechod
vesnice k socialismu formou zakládání JZD. Již v roce 1949 vzniklo ve Zlatých Horách
strojní družstvo, které mělo pomoci zejména drobným zemědělcům při obdělávání půdy.
Byl zakoupen první traktor (Š 30) a prvním traktoristou byl Jindřich Motl, později pak
s tímto traktorem jezdil Oldřich Janíček, Anna Motlová a další.
Ve Zlatých Horách byl v roce 1949 vytvořen přípravný výbor pro utváření JZD prvního
typu. Ale komunistická agitace ani tady nenašla příznivou odezvu, natož podporu drob¬
ného a středního rolníka. Mnoho rolníků s kolektivizací nesouhlasilo, někteří se i bouřili.
Do JZD se přihlásilo jen 20 zemědělců a na ustavující schůzi byl prvním předsedou zvolen
Josef Venclík. Po roce 1950 musela z donucení vstoupit do řad členů JZD rozhodující část
zemědělců. I když se podstatně rozšířil stav pracovníků v JZD, výsledky se nedostavily.
Družstvo neplnilo výrobní úkoly, a proto také měsíční odměny byly 10 Kčs za jednotku,
tj. pracovní den, ale později i tak malá odměna klesla na 3 až 5 Kčs za jednotku. V přileh¬
lých vesnicích byla mzda ještě menší. Průměrný měsíční výdělek se pohyboval v rozmezí
200 až 400 Kčs (staré měny). Pracovní morálka nebyla dobrá a členové JZD utíkali raději
do průmyslu. Mnozí neměli kam utéct a tak se nemohli zbavit ani dodávek. 16. června
1952 se můžeme v Protokolu o schůzích pléna MNV za roky 1948 až 1953 dočíst:
„I. Na žádost JZD byl proveden rozpis dodávek živočišné výroby zemědělcům, kteří byli
z družstva vyloučení s platností od letošních žní a to:
Mléka /I Hov. maso/kg Vepř. maso/kg Vejce/Ks
160
130
1700
2660
Spáčil Josef, Cukmantl čp. 127
90
1475
160
2660
Kuba Arnošt, Cukmantl čp. 333
220
2960
280
3800
Kuba Mojmír, Cukmantl čp. 335
—
—
490
760
Kuba Vladislav, Cukmantl čp. 425
200
2543
260
2800
Randys Jan, Cukmantl čp. 460
210
2750
300
Maloušek Zdeněk, Cukmantl čp. 466 3800
220
2960
280
3800
Dudek Bohumil, Cukmantl čp. 485
—
—
100
Vyroubal Josef, Cukmantl čp. 431
—
—
200
Topiar Ludvik, Cukmantl čp. 668
Františku Jarošovi se zvyšuje dodávka mléka o 500 litrů, Čeňku Loubalovi se zvyšuje do
dávka pšenice o 300 kg a žita o 300 kg. “
MNV tehdy schvaloval i domácí porážku dobytka, prodej koní aj.
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Předsedou JZD se v roce 1953 stal Vladimír Paloušek. Tento rok byl pro hospodaření
v zemědělství kritickým. V JZD setrvali jen ti nejvěrnější: Konečný, Kryštovský, Krajíček,
Paloušek, Bena, Venclík, Motl, Frydrýšek, Dobrovolný, Randys, Januška, Bátek, Miículka
a Zapletal. Po tomto roce nastala částečná konsolidace; družstvo zakoupilo další mechani¬
zační prostředky, značně pokročila také investiční výstavba a zvětšila se pomoc národní¬
ho výboru. Prvovýroba byla však i nadále zajišťována s velkými problémy. Přes tyto potíže
setrvali mnozí v družstvu až do roku 1961, kdy se rozhodli přejít do státních statků. Po
celou dobu existence družstva se u předsednického kormidla vystřídali Venclík, Vladimír
Paloušek, Bena, Motl a Zbožínek. Ekonomiku družstva řídil vedoucí spořitelny Piterka,
běžnou agendu vyřizoval ředitel školy Palička.
Na konci roku 1959 bylo ve Zlatých Horách jen 12 soukromě hospodařících rolníků se
120 ha zemědělské půdy. JZD se potýkalo během své třináctileté existence s řadou obtíží
a kýžený přechod k velkovýrobě byl proveden živelně a nekvalitně. Za pracovní jednotku
bylo stále jen dvanáct korun.
Zemědělskou půdu na celém okrese Bruntál (mimo jediné JZD Úvalno) převzal
v r. 1961 nově vzniklý Státní statek Bruntál n. p. Převzetí zlatohorské zemědělské půdy,
mrtvého a živého inventáře bylo provedeno téhož roku. Od roku 1961 do roku 1966 pat¬
řily Zlaté Hory pod hospodářství Jindřichov.
Dnem 1. ledna 1966 došlo k delimitaci statku Jindřichov a vzniká odštěpný závod (OZ)
12 Zlaté Hory. Rozloha statku činila 2800 hektarů zemědělské půdy, z toho bylo 1640
orné půdy. Na závodě pracovalo kolem 250 pracovníků. Statek tvořily obce Zlaté Hory a
Heřmanovice, dále pak osady Ondřejovice, Dolní a Horní Údolí, Rejvíz a Spálená. OZ 12
Zlaté Hory bylo stále součástí Státního statku v Bruntále, n. p., který spolu s ostatními 17
v okrese závody tvořil do r. 1992 největší zemědělský podnik ČSSR.
Produkci tvořila především rostlinná a živočišná výroba; pozemky statku byly zařazeny
do bramborářsko-horské oblastí. Nadmořská výška je ve Zlatých Horách 450 m, v Heřmanovicích 700 m a na Rejvízu dokonce 750 m. Průměrná roční teplota ve Zlatých Horách je
pouze 7 ,5 °C. Úhrn ročních srážek je kolísavý, průměrně 835 mm.
V letech 1966 a 1968 pěstoval závod celou řadu plodin, jako řepku, hořčici, trávy na
semeno, obiloviny, kukuřici na siláž, brambory a dříve i len. Při takto roztříštěné skladbě
plodin nemohl dosahovat uspokojivých výsledků. Proto došlo k specializaci rostlinné vý¬
roby. Hned v následujícím r. 1969 závod docílil v bramborách výnos 20 q z ha. Ovšem tyto
výsledky nebyly stabilní. V sedmdesátých letech se závod zaměřil na pěstování obilovin,
brambor a krmných plodin, ale ani v tom nedociloval výsledků, které by odpovídaly jeho
možnostem. Závod se na úseku rostlinné výroby neustále potýkal s nedostatkem kvali¬
fikovaných pracovníků. Vybavení mechanizačními prostředky bylo při velkém úbytku
pracovních sil nedostatečné. Úroveň a charakter rostlinné výroby předurčovaly směry v ži¬
vočišné výrobě. Státní statek Zlaté Hory po celou dobu takřka nezměnil zaměření živočiš¬
né výroby. Rozhodujícím ukazatelem byla výroba mléka, masa, vajec a v neposlední řadě
chov ovcí, kde dosahoval dobrých výsledků ve výrobě sýrů, vlny a odchovu jehňat. Stavy
krav byly závislé na stájových kapacitách, průměrně bylo na závodě 770 kusů dojnic. Stav
ovcí přes letní období včetně jehňat činil průměrně 1000 kusů. Užitkovost dojnic měla
stoupající tendenci až na 2600 litrů na 1 kus. Dále bylo na závodě chováno 95 kusů pras¬
nic. Na závodě se v sedmdesátých letech zavedl dvousměnný provoz v živočišné výrobě.
Již za JZD byly postaveny dva kravíny, porodna prasnic, konírna, dvě drůbežárny a od¬
chovny mladého dobytka. Po r. 1961 pak to byl moderní polní mlat, kde se provádělo čiš¬
tění a sušení obilí, garáže a další stájové kapacity. Nejprudší rozmach však nastal v době,
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kdy ředitelství OZ bylo umístěno do Zlatých Hor. Byla zahájena rozsáhlá bytová výstavba,
dále bylo postaveno sociální zařízení pro pracující, dva ovčíny, dvě odchovny mladého do¬
bytka, ocelokůlna, třídička brambor a další menší akce. V neposlední řadě byla provedena
rozsáhlá meliorace jak ve Zlatých Horách, tak v Ondřejovicích na celkové ploše 300 ha.
V roce 1974 se žně vlivem počasí zpozdily. Teprve po
Státní zemědělský podnik
uschnutí pozemků vjelo 11 kombajnů (7 majetkem
Jindřichov-státní podnik
statků Bruntál závodu Zl. Hory a 4 z JZD Kroměříž)
OZ 05 Zlaté Hory
ke sklizni obilovin. Ke dni 25.8. měl závod Zlaté Hory
793 76 ZLATÉ HORY
sklizeno pouze 331 ha obilovin. V té době bylo zvy¬
kem organizovat brigády kombajnérů, které jezdily
po kraji podle toho, kde byla úroda zralá ke sklizni a tam pracovaly, až všechno sklidily.
I sedm osádek kombajnérů ze Zlatých Hor tak činilo. Nejdříve v tomto roce sklízeli v Jin¬
dřichově, pak v Městě Albrechticích. Nejlepšími kombajnéry byli: Přemysl Ivan a František
Bašti, kteří sklidili úrodu ze 107,7 ha, Vasilis Rizopulos a Christos Rizopulos ze 102,4 ha,
Jaroslav Zidina - František Salík z 90,8 ha a Zdeněk Venigr a Ladislav Volf z 82,5 ha.
V roce 1980 Státní statek Bruntál, hospodářství Jindřichov, OZ 05 Zlaté Hory zaměst¬
nával 142 pracovníků. Průměrný výdělek v živočišné výrobě dosahoval 2 764 Kčs a v rost¬
linné výrobě 2 401 Kčs. V roce 1980 se osamostatnilo hospodářství Heřmanovice.
Přehled stavu živočišné výroby: stav skotu 851 ks, z toho 440 krav. Narozených telat
461. Prasat 820, z toho 116 prasnic. Narozených selat 2 082 ks. Ve výrobě mléka závod
dosáhl 1368 litrů, při denní dojivosti 8,32 litrů na kus. Denní přírůstek skotu 0,68 kg,
jalovic 0,61kg.
Jedním z nej vytrvalejších zemědělců byl Květoslav Janča. Do Zlatých Hor přišel s man¬
želkou v roce 1948. Byl zakladatelem JZD a pak státního statku. Prošel několika profese¬
mi: ošetřovatel dojnic, zootechnik, agronom, vedoucí hospodářství Ondřejovice, vedoucí
agronom. V zemědělství pracoval 33 let. Byl to zanícený myslivec, o kterém se povídá, že
měl dobrou mušku. Do důchodu odešel v roce 1981.
Privatizace
Po pádu socialistického hospodaření v roce 1989 se zakrátko změnily i majetkové po¬
měry v zemědělství. V r. 1992 byl zrušen Státní statek Bruntál n.p. a vznikl Státní země¬
dělský podnik Jindřichov - státní podnik, pod kterým patřil i odštěpný závod (OZ 05)
Zlaté Hory pod vedením ing. Jaromíra Cihelky. Od 1. 6. 1993 se hospodářství Zlaté Hory
zcela osamostatnilo a rozdělilo na dva úseky. Úsek Zlaté Hory o ploše 620 ha si od Po¬
zemkového fondu pronajali soukromí zemědělci ing. Josef Frič a Bohumil Fiurášek. Úsek
Ondřejovice si od téhož majitele pronajal ing. Jaromír Cihelka. Od 16. 5. 1995 pronají¬
matelé nákupem získali od Pozemkového fondu budovy a zvířata a od r. 2003 si mohli od
Pozemkového fondu nakoupit i půdu.
Na farmě ve Zlatých Horách od června roku 2000 hospodaří Bohumil Fiurášek, vlastní
370 ha a je zaměřuje se na chov skotu. V rostlinné výrobě hospodaří s trvalými travními
porosty s minimem využívání orné půdy.
Zemědělsky obhospodařovaný majetek na Rejvízu, zčásti v Dolním a Horním Údolí
a na bývalém rytířském statku v Ondřejovicích připadl v rámci privatizace firmě Prontus
Agro, s.r.o., k níž se později připojila firma Agrotip. Majitelem obou firem, které se snaží
o systém ekologického hospodaření, je ing. Jaromír Cihelka.
Jak zlatohorská, tak i ondřejovická farma hospodaří v těžkém podhorském prostředí
a bez dotací státu a Evropské unie by nemohly existovat.
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7/9 Firmy, obchody, řemesla - před 2. světovou válkou, po 2. světové válce
Před 2. světovou válkou
Hospodářský potenciál města byl ve středověku značný, ale časem, vzhledem k nevý¬
hodné příhraniční poloze města, se jeho význam snižoval. Už v 17. stol. se těžba zlata
a rud nahrazovala textilní výrobou a počátkem 19. stol. železářstvím. Začátkem 20. stol.
se nej významnějším odvětvím stal průmysl kamene, resp. opracování žuly a mramoru
z místních lomů.
Koncem 19. stol. se ještě ve Zlatých Horách vyskytovaly cechy tkalců, mlynářů, řez¬
níků, cíchařů, pekařů a ševců. Na počátku 20. století však cechovní organizace pomalu
ustupovaly novým způsobům dělení a provádění prací a služeb. Vznikaly firmy, obchody
a služby, které měly především zcela osobní a soukromý charakter. V roce 1908 vzniklo
společenství obuvníků, tkalců a příbuzných řemesel, které působilo ještě v roce 1930.
Zlatohorské soukromé firmy a výrobní podniky ve 20. stol., které ještě v roce 1945 byly
částečně v provozu:
Firma: Josef Adensammer & Co. Majitel: Adensammer;
společníci: Johan, ing. Friedrich a Egbert Adensammerových a Friedrich Filgner, všich¬
ni rakouští občané, kteří ve Zlatých Horách nebydleli. Podnik vedli dva prokuristé: Švý¬
car Augustin Widmer a Rakušan Otto Haage, oba bydleli v domě čp. 674.
Bilanční hodnota závodu v roce 1945 činila 3 659 884.- Kčs.
Hlavní sídlo: Vídeň VII/1 Schoffenfeldgasse 29.
Tkalcovna hedvábných látek a stužek, zaměstnanců 200, provoz Zlaté Hory s 200 tkal¬
covskými stavy.
Výrobky: deštníkové látky z polohedvábí i čistého hedvábí, hedvábné látky na halenky,
v době 1. svět. války vaky na střelný prach, v době 2. svět. války látky na padáky.
Dovoz: surovina dovážená z Vídně a jiných zemí, vyrobené zboží se vracelo do Vídně.
Export: Anglie, Kanada, Amerika.
Firma:Výroba jízdních kol Fuchs a spol. Majitel: Josef Fuchs sen., Josef Fuchs jun. a Alois
Fuchsjun.
Výrobky: Kompletní jízdní a motorová kola různého provedení. Originální speciální
závodní kola náhradní díly na jízdní kola. Výroba jen pro vnitrostátní potřebu,
Zaměstnanců: 300- 320.
Firma: Kamenoprůmysl Albert Forster KG.
Majitel: Emma Forsterová a Edgar Forster; centrální vedení ve Zlatých Horách s men¬
ším provozem.
Provozy v Ondřejovicích, Mikulovicích, Supíkovicích, Žulové, Schonwalde (dnes Pod¬
lesí v Polsku), Glucholazech, Zlatých Horách a Budapešti.
Kamenolomy: Žulová, Vápenná, Skorošice a Tomíkovice.
Zaměstnanců: 1800 -2800
Výrobky: náhrobní kameny, mauzolea, náhrobní a hrobkové desky, stavební materiál
pro cesty, mosty a železnice, prostorové i fasádní obložení v žule, syenitu, travertinu
a mramoru domácího i zahraničního původu.
Export: Rakousko, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Anglie, Ame¬
rika, Austrálie, severní Afrika.
Firma: Josef Forster. Majitel: Josef Forster,
závod zpracující mramor a žulu, zaměstnanců: 70 -80.
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Výrobky: náhrobní pomníky, obruby hrobů, náhrobní desky v mramoru a žule atd. Ex¬
port: různé země Evropy.
Firma: Josef Mattern & Co. Majitel: Alfred Mattern; závod zpracující mramor a žulu, vý¬
roba elektrického proudu pro domácnost a průmysl.
Zaměstnanců: 50.
Výrobky: náhrobní pomníky, obruby, náhrobní a hrobkové desky v mramoru a žule
atd. Výroba elektrického proudu.
Export: různé země Evropy.
Firma stála na pozemku starého Horního mlýnu, na Kostelní ulici s čp. 11. Původní
mlýn, který měl více vodních kol, 30. ledna 1892 vyhořel. Spáleniště koupila rodiny
Matternova a vybudovala kamenickou firmu, ale obnovila také vodní kola, vsadila tur¬
binu a od r. 1908 vyráběla elektrický proud. Kamenická firma pracovala do r.1945. Do¬
dnes budova Horního mlýnu stojí. Vlastní ji firma Kovovýroba HALEN s.r.o. majitelů
Prejdy a Petroše, která v ní vyrábí starožitné imitace kovového příslušenství k nábytku
a dveřím. Část jeho podpěry pro turbinu překáží na cestě k opravně aut, která je za ní.
Majitelem Dolního mlýnu byl do r. 1945 pan Geier. Stával za křižovatkou, kde je dnes
obchůdek Petra Gottharda na konci Mlýnské ulice. Po roce 1945 byl Dolní mlýn ještě
několik let v provozu s prvním českým mlynářem panem Markem, který byl později
s celou rodinou ze mlýna doslova vyhnán. Mlýn byl v r. 1949 zbořen a srovnán buldo¬
zery se zemí.

Zlaté Hory - Dolní mlýn stával na konci mlýnské ulice

Firma: Josef Spiller. Majitel: Max Spiller a Herta Spiller, roz. Beier, výroba obuvi.
Zaměstnanců: 60- 62.
Výrobky: obuv všeho druhu pro muže, ženy a děti.
Firma: Herbert Friedel. Majitel: Spořitelna v Janově, továrna na likéry a zužitkování ovo¬
ce. Zaměstnanců: 16-18.
Výrobky: likéry, limonády, ovocné konzervy, jemné marmelády z ovoce a bobulovin,
různé likéry (Gollden Querberg -Zlatá Příčná hora, Hornické kameny apod).
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Továrna na likéry. Majitel: Sigmundu Gesslerovi. Vyráběla Griotku a Gesslerovou hoř¬
kou. Firma také vyráběla známý Altvater - Praděd, jenž se od pravého Pradědu pana
Springera ze Světlé Hory (Lichtenwerde) lišil etiketou. Neměl na ní hlavu starce, ale
právě vystavěnou pradědskou rozhlednu. Zaměstnanců 10-11.
Továrna jemných likérů a povidel L. Friedel (zal. 1848), později konzervárna.
Firma: Parní pila a hoblárna Sliweczka ( dříve Malich).
Majitel: Sliweczka.
Zaměstnanců: 20- 30
Výrobky: stavební a stolařské řezivo všeho druhu, palivové dřevo.
Firma: Johann Hollánder.
Majitel: Georg, Kurt a Bruno Hollánder, pila a elektrárna.
Zaměstnanců: 15- 20.
Výrobky: stavební a stolařské řezivo všeho druhu, palivo, elektřina pro domácí prov.
Firma: Josef Dittrich.
Majitekjosef Dittrich, zednický a tesařský mistr, pila a cihelna.
Zaměstnanců: 15- 20.
Výrobky: stavební a stolařské řezivo všeho druhu, hotové stavební truhlářské práce,
cihly pro stavby z vlastní cihelny.
Firma: Bannert, pila. Majitel: rodinný podnik.
Zaměstnanců: 10-15.
Výrobky: stavební a stolařské řezivo všeho druhu.
Firma: Alfred RUckert. Majitel: Alfred Růckert, továrna na stroje a zámečnický provoz.
Zaměstnanců: 8-12.
Výrobky: tovární výroba od malých sporáků, sporákových rour, různé železárenské vý¬
robky, hřebíky na koberce.
Firma: Ludwig Kuhn. Majitel: Ludwig Kuhn, Zlaté Hory čp. 586 ,výroba koberců.
Zaměstnanců: 10-15. Výrobky: podlahové a nástěnné koberce v různém provedení.
Výroba začala v r. 1924 a firma koberce prodávala nejen do Zlatých Hor, ale i do Opavy,
Jeseníku, Ostravy,Vídně a Budapešti. Výrobu ukončila v r. 1939.
Firma: Viktor Fritsch & Co. Majitel Viktor Fritsch, výroba vnějších schránek na hodiny.
Zaměstnanců: 5-8. Výrobky: vnější schránky na hodiny ze vzácných dřevin pro stojící,
salonní, stolní a schránka pro regulátory.
Firma: Ing. Josef Tugendhat a Josef Černý. Dolní Údolí 234, slévárny a malá železárna.
Výroba pancéřových trezorů, malých do zdi i velkých skříňových, výroba transmisních
kol. 18 zaměstnanců. Jeden skříňový trezor je ve zlatohorském muzeu.
Firma Dittel, výroba sodovek. Rodinný podnik s jedním zaměstnancem.
Obchody:
Prodejna knih a papírnictví: Kunz, Reichel, Scholz.
Elektro obchod, rádia: Felker, Schmidt, Wiedermann, Zieglarsch.
Železářství: Kolb, Weiser.
Řeznictví: Hein, Heinisch, Kober, Koppitz, Můller, Schreiber.
Zelenina: Kneifel, Schreiber, Spielvogel.
Cukrárny: Ehrfurt, Esche, Hillebrand, Krebs.
Potraviny: Ascher, Drexler, Gritner na Skřivánkově, Kaps, Kausch, Kóniger, Kosma,
Kutzer, Neugebauer, Petschke, Radwanský, Róssler.
Mlékárna: Nitsche.
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Řemesla:
Pekaři: Bannert, Geier, Hillebrand, Just, Rab, Titze,Weiman.
Tiskárna: Scholz.
Soustružník a výrobce fajek: Pawlischka, Metzner Josef a Rudolf.
Fotograf: Krenz, Wanke.
Holičství: Bredel, Ludwig, Neumann, Spener, Stenzel.
Zahradnictví: Grittner, Haage, Kneifel, Kusin.
Sklenářství: Lohnert.
Kloboučníci: Bóhmel, Esche, Potsch, Roter.
Promítání filmů: Katolický spolek v hotelu Sonne.
Uhelný sklad: Jos. Fórster - kamenictví.
Brašnář: Magyar, Múller.
Malíř a natěrač: Heidenreich, Konig, bratří Kratzelovi, Raab.
Mlynář: Geier.
Automechanik: Hillebrand, Klimesch, Rotter.
Čalouník: Hirth, Scholz.
Kominík: Hackenberg, Móse.
Koňský handlíř: Grimme.
Klempíř: Bohm, Matern, Stanjura, Werner.
Kovář: Ertelt, bratří Múllerovi,Schónwalder, Teifel.
Dánská krejčová: Geirová, Sauerová, Simonová.
Pánský krejčí: Deseife, Kirschner, Lindenthal, Neustátter.
Stolařství: Fláscher, Gross, Hein, Krebs, bratři Riedelovi, Weiss.
Prádelna: Rudolf a Antonie Kariger.
Po 2. světové válce
V r. 1945 byla na německé živnosti, obchody a továrny uvalena národní správa. U tkal¬
covny hedvábí firmy Adensammer (Moravolen) se stal národním správcem J. Fajks, na
lesní správě arcibiskupského panství se stal národním správcem lesmistr Ondrouška, pro
hotel Graber (Jan Titze - Dělnický dům) se ustanovila národním správcem KSČ a vedou¬
cím byl Miroslav Sadílek, pro Thamův hotel (Praděd) Konstantin Novák a Rudolf Hemza,
pro zahradnictví Fr. Kvapil, u firmy Friedel a synové správcoval Hoštenský, pak ing. Bartík,
u sběrných suroviny Fukala a ve skladě uhlí S. Tomaštík. Pro pilu majitele Sliweczki byl
ustanoven národním správcem Vilém Bauer, pro hotel Slezská beseda (Slunce-Wladarsch)
lidová strana - vedoucím Reinold Orálek a Vladimír Hruška, pro Sanatorium Dr. Schweinburga Šmolka z Ostravy, pro hotel Hraničář Alois Lešánek, pro parní pilu a cihelnu
Bohumil Boháč. Mezi dalšími národními správci malých provozoven byli: řezník Šaršoň,
obchodník Šaršoň čp. 105, cukrář Mališka, pekaři Juřík,Teodor a Emil Valachovi, stolaři
Krška a Němec, tesařství Zlámal, mlynář Marek, Ratajský Hynek čp. 633, Ulmann čp. 27,
obchod Sklo - porcelán Rychlý a dům čp. 29, Křepelka dům čp. 74, Václav Šik dům čp. 78,
Gritner Alfréd - zahradník, holiči - Jan Jeřábek a Josef Stejskal, obuvník Miroslav Holas,
Jaroslav Malík koloniální obchod, J. Gruz Theinerova hospoda, František Finstrle výroba
koberců - Khun a jiní... Na obchod Kosma byla dosazena kolektivní národní správa.
Osídlování zkonfiskované zemědělské půdy spadalo pod pravomoc Zemského úřadu,
komisariátu v Jeseníku.
Lázeňské budovy po tři roky obhospodařovala československá armáda a celý areál po¬
stupně podlehl devastaci.
VII-455

Továrna na jízdní kola Fuks byla dána do národní správy v r. 1945 a začala zase vyrábět
jízdní kola značky FKZ do r. 1947. V tomto roce byla národní správa zrušena a závod
přešel pod národní podnik Zbrojovka Brno.
V r. 1945 přešly všechny provozovny, v nichž se zpracovával kámen, z rukou majitelů
pod národní správu. V tomtéž roce bylo ustanoveno ředitelství národní správy jesenické
oblasti a zůstaly zde jen dvě provozovny, z nichž v jedné byl zpracováván mramor, ve dru¬
hé žula. Tak byl v roce 1948 dán základ ke vzniku podniku Slezský průmysl kamene.
V r. 1949 ve Zlatých Horách přešly všechny obchody, restaurace a hospody do státní
správy pod názvem Jednota a Pramen, byl utvořen komunální bytový podnik, hotelový
a restaurační komunální podnik. Sdružený komunální podnik soustřeďoval všechny živ¬
nosti a řemesla.
Výnosem ministerstva byly zrušeny bytové komunální služby a vznikla dnem 1. 4. 1955
Domovní správa, která je jako hospodářská organizace MěstNV zapsána do podnikového
rejstříku.
V letech 1961-1964 zajišťoval služby ve Zlatých Horách Podnik služeb, jehož ředitelem
byla Josef Vyroubal a pak Jaroslav Roubíček.
Středisko služeb mělo následující provozovny: oprava televizorů a rádií se sběrnou
elektrospotřebičů, jejichž opravy zajišťuje provozovna v Krnově, dále stavební a nábytkové
truhlářství, zámečnictví, instalatérství a klempířství a výrobu plechové a hliníkové střeš¬
ní krytiny, malířství a natěračství, sklenářství a rámování obrazů, holičství, kadeřnictví,
sběrnu chemické čistírny a prádla. Šití pánských, dámských a dětských oděvů zajišťovalo
výrobní družstvo ARS Bruntál.
K zajišťování služeb obyvatelstvu a na základě usnesení rady MěstNV ze dne 26. 9. 1966
byly zřízeny Drobné provozovny, které zajišťovaly služby v následujících profesích: čis¬
tění města, doprava, pohřební služby, údržba komunikaci a stavební údržba, zahradnic¬
tví, odvoz odpadků, oprava prádla, autodoprava, pánské krejčovství. Na úseku obchodu
a cestovního ruchu zajišťovala služby výhradně LSD Jednota, a to do roku 1960 Jednotou
v Jeseníku a od tohoto roku Jednotou Bruntál se sídlem v Rýmařově. Jednota měla v roce
1973 jedenáct potravinářských obchodů ve městě, tři potravinářské obchody v Ondřejovicích a dvě v Údolí a na Rejvízu. Průmyslových prodejen měla 13, z toho jednu prodejnu
květin, prodejnu Klenoty Olomouc a Kniha Olomouc.
Pohostinství ve Zlatých Horách zajišťovalo Lidové spotřební družstvo (LSD) a Raj
Bruntál. Z celkového počtu 8 provozoven bylo pět ve městě, z toho tři hotely, tři pohostin¬
ství v Ondřejovicích, v Údolí a na Rejvízu.
V době socializace se nové soukromé firmy vůbec neobjevovaly, nedovolovala to po¬
litická situace. Po normalizaci v 70. letech snad neexistoval ani soukromý holič. Jediný
člověk, který se ve Zlatých Horách choval trochu tržně, byl Lukas Iliadis. Co ovšem kvetlo,
byla šedá ekonomika. Fušky byly snad nejproduktivnějším způsobem výroby ve staveb¬
nictví, ale mnohdy za ukradený státní materiál. Teprve po mírném uvolnění v roce 1982
a pak v tzv. perestrojce po roce 1985 se začínal vytvářet jakýsi pseudoprostor pro podni¬
kání soukromých osob.
V roce 1987 existovaly ve městě tyto hospodářské organizace:
Okresní bytový podnik, REX, s.p. Zlaté Hory, Českomoravský průmysl kamene, provoz
Zlaté Hory, Severomoravské státní lesy Krnov, polesí a Dopravně manipulační středisko.
Geologický průzkum, Moravolen, Státní statek Bruntál - hospodářství Zlaté Hory, Velamos, Unigeo, s.p., MCHZ Ondřejovice, META v.d.i. Zlaté Hory.
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Od osmdesátých letech se služby mohly na základě vyhlášky 154/82 Sb. vykonávat sou¬
kromými osobami:
Krejčovství: Ferdinand Hušek, Marie Pospíšilová, Gertruda Fedáková, Alois Dvorník.
Zednické práce: Vladimír Myčko, Ivan Trulej, Miroslav Bašti, Miroslav Pristaš, Franti¬
šek Skalička.
Čalounické práce: Tibor Sobko.
Stříhání ovcí: Jan Horák.
Montáž televizních antén, elektrikářské práce: Alfréd Benda.
Povoznictví: Alexander Veniger.
Instalatérské a topenářské práce: Miroslav Křenek, Jan Almášy, Josef Žáček, Miroslav
Rybka.
Klempířské práce: Josef Žáček.
Pokládání PVC, parket a koberců: Petr Šedý.
Stolařské práce: Petr Gotthard.
Tesařské práce: Jan Jedlička.
Holičské práce: Jan Jeřábek.
Opravy tašek a obuvi: Vlastimil Kouřil.
Natěračské práce: Antonín Hrazdíra, Josef Kopecký.
Montáž a demontáž pomníků: Ivan Roman, Petr Sedlický.
Sekání a zlacení písma: Kostas Paraskevopulos.
Fotografické práce: Ludvík Hlaváč.
Oprava jízdních kol: Josef Lojda.
AEP Autoelektro Petřík, Mánesova 283. Služby: elektrodiagnostika.
Fotocolor, Nám. Svobody 91. Služby: fotografování- ateliér, prodej fotograf, zboží.
Optik-studio, Jana Červená, Nám. Svobody 91. Měření, zhotovení, opravy a prodej brýlí.
Vinotéka „U Muzea“, Ladislav Job, Nám. Svobody 95. Prodej sudových a archivních vín.
Zlatnictví, Zdeněk Trličík, Bezručova 144. Výroby a opravy zlatých a stříbrných šperků,
výroba snubních prstenů a šperků s loveckou tématikou.
Jednota. Družstvo Jednota se sídlem v Rýmařově měla v roce 1981 ve městě 18 prode¬
jen. Nákupní středisko u autobusového nádraží si družstvo vybudovalo a dalo do provozu
v roce 1980. V přízemí byla prodejna potravin a v I. poschodí obuv, oděvy, elektrospotře¬
biče, školní potřeby a drogerie. Protože tam toho nikdy moc k nakupování nebylo, obyva¬
telé města ho nazývali Fekál nebo BUC.
RaJ. Byla to organizace, která celostátně sdružovala všechny restaurace a jídelny. Pro
okres Bruntál sídlila v Bruntále.
Provozovna META zaměstnávala kolem 30 pracovníků se změněnou pracovní schop¬
ností. Byla zřízena v roce 1975 v prostorách dnešní pošty.
Firma B 8c B - Palírna Pod lipou v.o.s. Firma má od roku 1995 sídlo v Kostelní ulici
č. 449. Provozovna likérky s bytem je nově opravena. Od r. 1947 byla majetkem závodu
Velamos, který ji používal jako skladiště. Původní budova byla postavena v 1. polovině
18. stol. jako šatlava. Zadní část budovy, postavená do pravého úhlu, se přistavila kon¬
cem 19. stol. v klasicistním slohu. Z období první šatlavy existují dvoje originální dveře
v městském muzeu. Po silném požáru se koncem 18. stol. na stejném místě vybudovala
nová věznice, která se nacházela v prvním patře levého křídla budovy. Věznice znovu
vyhořela 5. března 1843 a při požáru zahynula „také“ manželka soudního zřízence Birolda - tudíž je velmi pravděpodobné, že tam „také“ zahynul některý z vězněných. Podle
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Knihy vězňů městské věznice vedené od ledna 1849 do července 1850, víme, že budova
již byla v pořádku a sloužila svému účelu. Jsou v ní uvedeni vězni ze Zlatých Hor, Hor¬
ního Údolí, Ondřejovic, Rožmitálu, Heřmanovic, Vlčic, Glucholaz, Arnoltovic, Podlesí a
Kunětic s délkou vězení od jednoho do 34 dnů. V knize jsou také uvedené náklady za
„pobyt vězňů". V roce 1850 tři vězni za 37 dnů stáli 3 zlatky a 42 kr. V roce 1850 pak 11
vězňů za 61 dnů stálo 6 zlatých a 6 kr. Mezi vězni se vyskytovali recidivisté. Jako šatlava
sloužila i v dobách, kdy Zlaté Hory byly samostatným smíšeným soudním okresem a pak
soudním okresem do r. 1909, kdy se postavila nová soudní budova s vězením na Nádražní
ulici (dnes Úřad práce). V roce 1937 zde bydlela vdova Amalie Treimerová.

Zlaté Hory - budova bývalé šatlavy, dnes sídlo firmy Palírna Pod lipou v.o.s.

V prostoru dnešního trhoviště (volného místa jižně od spořitelny) stával tzv. biskup¬
ský dům, kde v druhé polovině 19. stol. sídlila správa smíšeného okresního úřadu. Dům
velmi staré architektury, mnoho malých místnosti s klenutými stropy a klenbami, byl také
okresním soudem do doby, než se postavila nová soudní budova na Nádražní ulici. Za
budovou se po levé straně ke kostelu nacházelo výše uvedené vězení, tzv. šatlava, která
pravděpodobně pamatovala i procesy čarodějnic. Vážnější případy se odesílaly do vězení
v Nyse. Šatlava byla propojena se soudní budovou biskupským domem. Před 2. světovou
válkou v budově sídlila pošta, arcibiskupské polesí a státní četnická expozitura. Po 2. svě¬
tové válce ředitelství státních lesů.
JEMOS s.r.o. Majiteli firmy jsou: ing. Milan Kučík, ing. Ivan Businov, ing. Bohumír
Riegel. Byla založena v listopadu 1993 a má sídlo ve Zlatých Horách, v hotelu Minerál.
Zpočátku byla činnost firmy zaměřená převážně na provádění odborných báňských prací,
ale postupně začala převažovat stavební činnost na povrchu.
Pro komplexní zajišťování stavebních akcí je firma vybavená novými stroji a zařízeními,
odpovídajícími současné technické úrovni a požadavkům na ochranu životního prostředí.
Společnost rozšiřuje svou působnost i mimo území okresu Jeseník, v posledních letech
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realizovala zakázky v Kutné Hoře, Třinci a Ostravě. Provádí rekonstrukce domů, sanace
různých skládek, rekultivace po hornické činnosti, opravy a meliorace vodních toků, vý¬
stavbu čistíren, čerpacích stanic, hřišť a atletických drah...

7/10 Hotely před 2. světovou válkou
Dělnický dům byl vybudován v r. 1919 majitelem Henrichem Graberem a nazýval se
„U Černého orla“ (Zum Schwarzen Adler) nebo hotel Graber. Hotel ve dvacátých letech
přešel do rukou nového majitele Hanse Proksche. Počátkem r. 1928 se stal majitelem ho¬
telu Hans Titze, proto se přejmenoval na „Hotel Titze“. Patřil mezi nejoblíbenější hostince
ve městě. K ubytování zde bylo 15 pokojů se 35 lůžky, hosté měli tekoucí vodu ve čtyřech
pokojích a v restauraci se nabízela jemná vídeňská kuchyně za mírné ceny.
Po válce se hotel přejmenoval na Dělnický dům a do národní správy ho dostala KSČ,
která dosadila správce Miroslava Sadílka. Když Sadílek odešel do jiného města, byl místní
NV nucen poslat tomuto městu jeho posudek, v němž uvedl:
„Miloslav Sadílek se nijak zvlášť nezapojil do politického života ve městě. V době, kdy
pracoval jako vedoucí hotelu Dělnický dům, si lidé velmi silně stěžovali jak na jeho chování,
tak na jeho ceny. Zkrátka je okrádal..."
Dalšími vedoucími byli: Antonín Stavarčík, Chybík, Kozák,
V červenci 1987 se po asanaci místa, kde stával hotel Dělnický dům, začalo stavět auto¬
busové stanoviště. Stavba byla dokončena v červnu 1990 za 2 milióny 999 tisíc Kčs.

Hotel Graber v r. 1920 - Dělnický dům stál na místě dnešního autobusového nádraží

Hotel Praděd. Tirolerhof, Zum Tirolen, Hotel Tnamm. Původní přízemní hospodu
rodina Thamm vybudovala v r. 1837. Ve dvacátých letech 20. stol. však malý hostinec ne¬
vyhovoval a proto Eduard Thamm v roce 1928 vybudoval nový hotel, který už převyšoval
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kvalitou stávající hotel Titze (Dělnický dům). Velmi moderně vybavený hotel s možností
ubytovat ve 37 pokojích s tekoucí vodou 62 osob. Měl na svou dobu nádhernou a velkou
restaurační zahradu, verandu, kuželkárnu a čepoval plzeňské pivo. Hotel měl svou vinárnu
s názvem Černá růže. Byla postavena v roce 1925 vedle nízké restaurace směrem k ben¬
zinové pumpě. V této budově byl především velkoobchod s vínem (Wienhandlung zum
Tirolen). Ve stejné budově sídlila od r. 1935 v několika pronajatých místnostech četnická
stanice. Hotel v roce 1945 převzali do národní správy Konstantin Novák a Rudolf Hemza
a přejmenovali ho na hotel Praděd. Od r. 1950 budovu převzala správa ROH v Karlovicích
a zřídila v něm rekreační středisko pro Revoluční odborové hnutí, kde se mohli rekreovat
odboráři z celého Československa. Vedoucím byl do r. 1961 Václav Fábera.
Zajímavost:
Známý herec a komik Vladimír Menšík v letech 1960 až 1995 pobýval na odborové rekre¬
aci v hotelu Praděd několikrát a prý ve Zlatých Horách měl několik milostných avantýr.
V roce 1961 převedlo ministerstvo vnitra své rekreační středisko Noskovou chatu
na Rejvízu (dnes Penzion Rejvíz) do majetku Geologického průzkumu ve Zlatých Ho¬
rách. Protože se však průzkum rozšiřoval a chtěl mít závod ve Zlatých Horách, dohodl
se se správou ROH o výměně Noskovy chaty za hotel Praděd. Výměna se uskutečnila
k 1. 12. 1962. V tomto roce byla budova rekonstruovaná za 400 tisíc korun pro potřeby
Geologického průzkumu. Po vybudování nového závodu geologického průzkumu hotel
Praděd koupila v r. 1968 organizace Restaurace a jídelny (RaJ) Bruntál a otevřela restaura¬
ci. Vedoucím restaurace se stal Miroslav Vylíčil. Po jeho smrti převzala vedení jeho man¬
želka a pak Jaroslav Melichárek, Miroslav Gocala, Slezák, Jaroslav Skřivánek a Jiří Zemin.
V r. 1992 hotel koupil od Ráje Bruntál Klement Vilím, ale o hotel se nestaral. Navíc se
zadlužil bance a byl dlouhou dobu nezvěstný. Hotel byl sice zabezpečen, ale kdo chtěl, ten
si cestu dovnitř našel. Budova byla častým terčem žhářů a sloužila i jako noclehárna pro
nejrůznější existence. V budově často hořelo. Teprve v roce 2001 se bance podařil odpro¬
dej hotelu. Od r. 2002 je majitelem hotelu firma COOP - ARCV (František Zajíček a Jiří
Fedka z Olomouce), která opravila střechu, a jeden trakt (bývalá velkoprodejna vína) byl
v r. 2004 otevřen jako turistická ubytovna.

Zlaté Hory - vinárna Zum Tirolen a starý Thammův restaurant
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Hotel Slezská beseda (hotel Sonne - Wladarsch - Dům katolického spolku). Původní
hotelové zařízení v budovách č. 50 a 51 bylo postaveno v letech 1877 až 1879. Obec v roce
1912 převzala budovu starého tkalcovského cechu smlouvou o doživotní rentě, podle které
každý z deseti ještě žijících členů měl dostávat ročně 5 K. Při úmrtí některého člena měla
obec povinnost zařídit vykonání mše svaté za zemřelého. 1. 5. 1917 Katolický spolek bu¬
dovu hotelu koupil za 100 tisíc korun a používal ho ke spolkové činnosti. Obhospodařoval
jej Leopold Wladarsch. V roce 1922 bylo Katolickým tovaryšským spolkem za spoluúčasti
místní skupiny Německých obětí války zřízeno ve velkém sále kino. V r. 1927 spolek při¬
koupil sousední domy s č. 48 a 49, zboural je i s nevyhovujícím starým hotelem a postavil
hotel větší. V prvním patře byl vybudován velký sál s kinem Jas (Schein) a divadelním
pódiem, kde se konala divadelní představení ochotnického spolku. Především zde působil
Zemědělský klub a Katolický spolek (založen v roce 1879). Hotel Sonne mohl ubytovat
v osmi pokojích dvacet osob. Od 30. 1. 1940 v něm mělo sídlo vedení NSDAP. Po 2. světo¬
vé válce se přejmenoval na hotel Slezská beseda a byl dán do národní správy lidové straně.
Působil jako městský hotel. Správcem hotelu se stal Reinold Orálek. V listopadu 1945 se
na schůzi pléna MNV snažila lidová strana získat hotel jako svůj majetek a zdůvodňovala
to tím, že to dříve byl majetek katolického spolku. Plénum MNV to však zamítlo: „...nelze
také považovati Lidovou stranu jako právní nástupkyni bývalého majitele hotelu, tj.spol¬
ku „Katolischer Gesellenverein“, ježto se jednalo o německý stát. Proto hotel zůstane městu
a bude Stánkem kulturních podniků obyvatelstva.“ Hotel zůstal majetkem církve do roku
1948. I po tomto roce sloužil společenskému životu. Provozovalo se zde divadlo, promí¬
talo kino, konaly taneční zábavy a plesy, byla zde umístěna první česká veřejná knihovna.
Od 1.1.1950 se dostal pod správu restauračních komunálních podniků Jednota.
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Hotely a ubytovací zařízení ve Zlatých Horách s cenami za služby z roku 1939

„..v 50. letech byl výčep umístěn za vchodem do hotelu vlevo, kde byl v 90. letech kulečník.
Celá dlouhá hostinská místnost, později rozdělena, měla boxy. Kuchyň byly umístěna v pro¬
střední části hotelu s okny vedoucími na náměstí. V místech, kde byla kuchyň v 90. letech,
byla šatna pro divadelníky a odtud výstup na jeviště v prvním patře. Celý zadní trakt až
k dnešní kotelně byla kulisárna. Překrásné kulisy pro divadelní hry, které hráli naší dědové.
Ani nevím, kde se ztratily. Strávil jsem tam hodně času, když jsme s učitelem Jurečkem na¬
cvičovali několik her.
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V 60. letech převzal vedení hotelu vedoucí Kvaš s manželkou. Za něj Beseda dosáhla roz¬
květu. Všude položil tenkrát moderní skládanou dlažbu z mramoru, zavedl ústřední topení
a ze šatny pro ochotníky vybudoval kuchyň. V zahradě nechal zrenovovat kryté dřevěné po¬
sezení, taneční parket a pódium pro místní kapelu a pořádal romantické párty. Ve velkém
sále se velmi často pořádaly zábavy a plesy. Na budově nechal nainstalovat neonové reklamy
a město začalo připomínat Las Vegas. Hotel Beseda byl středem kultury ve Zlatých Horách“
vzpomíná Petr Gotthard.
Ostatní vedoucí už tak aktivní nebyli: manželé Ludínovi, Duchoslavovi, Didi Caflakis
od r. 1978 do r. 1982, Petr Švidrnoch s paní Křiklavou v roce 1983 - 83, manželé Kučerovi
a manželé Pavelekovi do roku 1990.
I hotel Slezská beseda měl po r. 1990 podobný uděl jako hotel Praděd. Budovu od Jed¬
noty koupil podnikatel Zdeněk Dlábek. Po následných nesnázích s jejím novým prodejem
ji pronajal Rozsypálkovi, který přestal provozovat kuchyň a to už bylo špatné znamení.
Pokoje se už nepronajímaly, vchod na schodiště do sálu a do pokojů se zabednil. Pro¬
najímatelé se střídali rychle za sebou. Provoz se v hotelu zastavil v r. 1997. V roce 1996
hotel koupil Zdeněk Dlábek, Krásná čp. 8, Prostějov. Pak zde dvakrát hořelo. Nový majitel
hotelu se ho několik let snaží prodat.
Sokolovna - Zámeček (Schůtzenhaus - Schússhaus). Už v roce 1809 byl radou města
vyčleněn stavební pozemek ke stavbě trvalého střeleckého místa (střelnice) a domu pro
střelce. Toto místo, tehdy zcela pusté a pokryté balvany, bylo kousek pod Čarodějnickými haldami (dnes park A. Vitzové), kde se v 17. stol. popravovaly „čarodějnice." Teprve
však v roce 1827 společnost postavila spolkový dům. Měl jen tři hostinské pokoje po dvou
lůžkách a v horním patře sál - tělocvičnu. Za budovou byla postavena kuželna a střelnice.
Před 2. světovou válkou ji obhospodařoval Josef Weissgárber. Protože tělocvičnu Sokola
(dnes kino) převzala do užívání v roce 1947 škola (dnes pošta), na krátkou dobu se stala
uživatelem budovy tělocvičná jednota Sokol, která však nevyvíjela žádnou činnost a po-
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sléze se o budovu ani nestarala, proto se vrátila městu. Sál byl jako tělocvična používán
školou na Nádražní ulici do r. 1966. V době přestavby městského kina v r. 1967 se zde
náhradně promítalo.
Teprve v roce 1968 bylo zde otevřeno pohostinství. Budovu dostala do užívání organi¬
zace RaJ Bruntál a provoz restaurace byl veden vedoucími hotelu Praděd. Po zániku Ráje
Bruntál byla znovu vrácena městu, které ji v roce 1991 převedl do majetku Tělovýchovné
jednotě Zlaté Hory. Od červena 1991 ji má v pronájmu Karel Nožička, který provozuje
hostinskou činnost.
Hotel Schustek - Zlatá hvězda. Majitelem hotelu byl Franz Schustek. Stál na náměstí
č. 28 naproti radnice. Menší provoz s 10 lůžky. V roce 2004 je zde občerstvení Lukas.
Další restaurace a hospody ve Zlatých Horách před 2. světovou válkou:
Nádražní - Josef Weissgárber, Dobrý pramen - Hanke, Město Vídeň - Sklenarsch, Schútzenhaus - Josef Weissgárber, Skřivánkov - Kober, Rožmitál - Proksch, Sv. Antoníček - ro¬
dina Theinerových, Rudolfsheim - H. Knauer, Marie Pomocná: Emil Brendels Gasthaus
(dříve Templers Gasthaus) a Wesses Gasthaus, Gasthaus Esche - majitelem Karl Esche,
hospoda Theiner - majitelem Edmund Theiner (byl na náměstí čp. 5, hned u hlavní kři¬
žovatky) a dalších devět menších restaurací. V Dolním Údolí Gasthaus Hein a Gasthaus
Deseife, v Horním Údolí Gasthof zum Querberg a Kleinův hostinec. Na Rejvízu Seehirtenhof (Noskova chata - Penzion Rejvíz), Zur Scholtisei (Chata Svoboda) a Zum Birghann
(U Tetřívka). V Ondřejovicích Alte Gasthaus (U Malindy), v Salisově dům čp. 50.

Zlaté Hory - lesní restaurant Edelštejn

Hostinec Edelštejn - Hraničář - Waldbadgaststátte Edelstein. Lesní lázeňský restaurant
majitele Karla Hofmanna byl postaven v roce 1938. Ve 12 pokojích se mohlo ubytovat 28
osob. Po 2. světové válce se přejmenoval na hostinec Hraničář. Nájemcem hotelu se stal
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Alois Lešánek, který ho v roce 1948 předal do užívání nově vytvořené Dětské ozdravov¬
ně. Hotel se přebudoval na bytovky pro zaměstnance ozdravovny (dnes EDEL). V letech
1945 - 1947 hrával každou sobotu pro hosty lesní restaurace Hraničář brněnský hudebník
Karel Vlach, který zde sloužil jako voják základní služby.
Na poutním místě P. M. Pomocné byly dvě restaurace. Jednu restauraci dříve vlastnila
rodina známého slezského malíře Templera. Její název byl Templer's Gasthaus. Po jeho
smrti ji získal malíř E. Brendel a dal ji nový název Emil BrendeTs Gasthaus. Samotný
malíř E. Brendl žil v restauraci ve dvou národním správcem mu přidělených pokojích do
r. 1950, kdy měl srdeční příhodu a zemřel. Brendlův hostinec měl k dispozici 21 lůžek. Stál
asi sto metrů před nově postaveným kostelem nad stávající silnicí, měl velkou prosklenou
verandu. Do národní správy ho v r. 1945 ho dostal lesmistr arcibiskupských statků a lesů,
který umožňoval noclehy poutníkům. Nazýval se Poutní dům a restaurace. Budova, která
později sloužila státním lesům jako brigádnická ubikace, byla rozebrána v roce 1960-61
bratry Havelkovými ze Zlatých Hor.

Zlaté Hory - restaurant u poutního místa Panny Marie Pomocné

Druhá restaurace byla postavena v osmdesátých letech 19. stol. Zpočátku to byla roz¬
sáhlá dřevěná stavba, která měla pro zájemce o ubytování jen 21 lůžek. Po mnoha přemě¬
nách byla v roce 1900 přestavěna. Byla majetkem města. Tuto starší restauraci měl Ed¬
mund Wesse pronajatou od r. 1920. Nazývala se podle majitele Wesse's Gasthaus. Zděná
jednopatrová budova mohla ubytovat ve 12 pokojích až 40 osob. Wesseův restaurant stál
na místě dnešního nového stavení - „kláštera" nad kostelem P. M. Pomocné. V roce 1945
Wesseho restauraci chtěl dostat do národní správy zlatohorský farář, ale nebylo mu vyho¬
věno. Když byl kostel P. M. Pomocné v roce 1945 vykraden ruskými vojáky, majitelé této
hospody se ze strachu odstěhovali do Zlatých Hor. Vrátili se teprve z jara následujícího
roku. Budova byla zbourána v r. 1964.
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Rudolfova chata (Rudolfsheim). Před r. 1891 se malá chata vedle dřevěné rozhledny
nazývala Schutzhaus (Útulna). Chatu měl v pronájmu H. Knauer. Návštěvníci rozhledny
však postrádali jak občerstvení, tak ubytování. Toho využil radní ze sousedních Petrovic

Zlaté hory - Biskupská kupa. Rudolfova chata v roce 1905

Franz Rudolf a nedaleko dřevěné rozhledny začal stavět v r. 1892 jednoduchý hostinec,
který postupem času rozšiřoval. Zpočátku se tam mohlo ubytovat jen kolem 10 osob. Slav¬
nostní otevření bylo 6. srpna 1893. Hostinec se nalézal nedaleko rozhledny vedle hřebeno¬
vé cesty, vedoucí k vrcholu hory asi 50 m od hranice s tehtejším Německem. Dostal jméno
Rudolfsheim a jak to tehdy bývalo zvykem, turistům sloužil jen v letní sezóně. V roce 1894
se v chatě umístily dva velké obrazy s podobiznami císařů - rakouského a německého, při¬
čemž německého císaře darovala turistická sekce obce Zůlz (dnes Biala v Polsku). Darů
od turistických sekcí z okolí bylo více, ať to byla votivní deska jesenického spolku nebo
městský erb žulovské sekce. V roce 1906 kamennou rozhlednu pronajali panu Rudolfovi.
Návštěvníkům bylo podáváno teplé i studené jídlo, víno rakouské, tirolské a maďarské,
pohlednice a cestovní upomínky. Byl zde také elektrický orchestrion a v roce 1908 byl za¬
veden telefon. Ve dvacátých letech se zasklila veranda. Hotel měl k dispozici 16 lůžek. Od
vzniku republiky byl nový nájem za Biskupskou kupu turistickým spolkem stanoven na
4200 korun. V té době dochází k přestavbě chaty, přibylo v ní dalších 18 lůžek. Chata změ¬
nila celkový vzhled. Členové turistického spolku platili za lůžko 8.- Kč a nečlenové 12.- Kč.
V letech 1935 až 1938 i zde panovala pronacistická atmosféra. Hospodářské nesnáze
v důsledku celosvětové krize postihly i vdovce a již starého hostinského Rudolfa, který se
snažil chatu prodat turistickému spolku. Ten však na nákup neměl tolik peněz. Obzvláště,
když mu nově postavená Hornoslezská bouda (Oberschlesier Baude) na německé straně
převzala podstatnou část klientely. Banka, která financovala stavbu Hornoslezské boudy,
dosadila jako správce jednoho Vídeňana s jeho krásnou dcerou, která lákala říšskoněmecké turisty jako květina včely.
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Rudolfova chata byla po roce 1945 přidělena národní správě hedvábnieké firmy Adensammer ve Zlatých Horách k rekreačním účelům. Později zchátrala a dnes jsou vidět jen
základy při cestě z Petrových bud na rozhlednu.
U sv. Antoníčka. Hospoda byla postavena v roce 1902 poblíž místa pramene a kapličky
jménem sv. Antoníčka Paduánského, kterou rožmitálští občané postavili na počest zruše¬
ní roboty císařem Josefem II. Majitel pozemku Theiner postavil stavbu z trámu a prken se
středně velkými pokoji a malou kuchyní. Během dalších let pochopitelně stavba nabývala
na velikosti.
Čtyři cesty vedou k sv. Antoníčkovi. Zlatohorští přicházeli přes malou romantickou
vesničku Rožmitál. Krátce před chatou měli krásný výhled na Glucholazy. Z dnešních
polských Arnoltovic vedla cesta přes Antoníčka na Biskupskou kupu. Až k lesu to byla
tichá polní cesta. Z Pokřivné (Wildgrund) se chodívalo přes Anenský dvůr a odtud po
cestě s výhledy na Arnoltovice. Z Biskupské kupy se šlo po příkré serpentinové cestě. Jen
poslední část cesty je mírnější.
V horkých letních dnech a za vlahých letních večerů byl sv. Antoníček idylické místeč¬
ko ke schůzkám. Dnešní stav už tak idylický není. Restaurace veřejnosti neslouží, na místě
kaple, která byla stržena v 70. letech, je plocha pro posezení u ohně a protipožární nádrž
s vodou. O Antoníčkovi napsal rodák a básník ze Zlatých Hor dr. Viktor Wolf písničku se
svým textem.

Zlaté Hory - restaurace U sv. Antoníčka v roce 1935

Pivovar a hospoda v Dolním Údolí (Gasthaus Hein). Budova čp. 44 - hostinec a pivo¬
var byla odpradávna privilegovaným sídlem dědičného nejdříve šoltyse, pak rychtáře, kte¬
rého dříve určoval majitel panství - vratislavský biskup. Od počátků dějin obce v 17. stol.
zde sídlila rodina Hantků s horním hejtmanem, šoltysem, kolektorem, výběrčím daní, ry¬
tířem Johannem Georgem Sebastianem Hantkem, pak s jeho neméně významným synem
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a dalšími potomky, kteří v Dolním Údolí vlastnili hamr, železnou huť, pily, mlýn atd. Je
doloženo, že Hantkeho hospoda v Dolním Údolí měla pivovarečné mílové (rakouská poš¬
tovní míle 7 560 m) právo už v roce 1684 a pivo právě odtud se prodávalo lépe než pivo
zlatohorské. První budova, pravděpodobně větší dřevěný srub, byla vybudována v druhé

Dolní Údolí - kůlna Heineho pivovaru a hospody v r. 1925

polovině 17. stol. V šedesátých letech 18. stol. pivovar propůjčil sál v patře k vyučování
dětí. Rodina Hantků ještě tento dům obývala do roku 1793, kdy dům čp. 44 - šoltéství,
mlýn čp. 45, řeznictví čp. 43 a kovárnu čp. 42 koupil Franz Schubert z Jeseníku za 6 950
zlatých. V roce 1799 bylo všechno zase prodáno Johannu Langerovi za 8 000 zlatých. Ten
v letech 1828 - 1836 budovu od základu přebudoval. Místo dřevěné stavby postavil zděnou
s rozsáhlými sklepy pro pivovar. V druhé polovině 19. stol. hospoda znovu změnila maji¬
tele a v roce 1895 byla zděděna pravděpodobně dcerou ze vzdálené rodiny Hantků, která
se vdala za Emila Heina. I ten se v roce 1905 stal starostou obce. Starostenství vykonával
do své smrti 23. 9. 1930. Do roku 1930 zde v pivovaru pracoval jako sládek Josef Tschanter z Dolního Údolí čp. 244. Po tomto roce se pivovar a hospoda stála filiálkou opavského
pivovaru a pivo se v hostinci nevařilo, ale dováželo z Opavy.
V roce 1947 zemědělský statek s pozemky a hospodou dostal přídělce - Rudolf Zajac,
který bojoval v Slovenském národním povstání. Když v roce 1951 vzniklo v Dolním Údolí
JZD, noví hospodáři se statku museli vzdát. Velká budova byla předána do užívání jako
restaurace provozovně Jednota Bruntál, ve které v letech 1956 až 59 byl vedoucím restau¬
race Vladimír Zlatník st. a později 17 let Milada Zajacová. Jednota hospodu provozovala
do r. 1985, kdy ji odkoupily Rudné doly Jeseník - závod Zlaté Hory, který zde chtěl vybu¬
dovat rekreační a rehabilitační středisko pro své zaměstnance. Pro velké finanční nároky
přestavby a po rozhodnutí státních orgánů o útlumu hornické činnosti ve Zlatých Horách
se rekonstrukce odložila na neurčito. V roce 1985 město Zlaté Hory nad hospodou posta¬
vilo lyžařský vlek a dokonce 8. ledna 1987 zde zlatohorský lyžařský oddíl konal první lyVII-467

žařské závody. Obří slalom se jel na sjezdovce nad hospodou a slalom speciál na Petrových
boudách. Přes sto mladších žáků, starších žáků a dorostenců změřilo své síly v hladkém
průběhu závodu. V obřím slalomu získali přední místa Kateřina Kučíková, Milan Kučík,
Jiří Tomaštík a Marika Joanidisová.
Po vyřízení restituce v roce 1998 synové Rudolfa Zajace převzali budovu od RD Jeseník
a pozemky od Pozemkového fondu. Tito pak polorozpadlou budovu a pozemky v květnu
2001 prodali brněnskému zájemci Jiřímu Pekárkovi - jedinému majiteli firmy B&S Laguna
s.r.o., Sokolská 5, Brno. Tato firma během dvou let provedla generální opravu a restaurace
byla v květnu 2003 s názvem Hotýlek U Pekina otevřena. Interiér byl vzhledem ke stáří
budovy s citem a vkusem opraven. V patře byl obnoven sál a byly vybudovány pokoje pro
24 hostů. Okolí hotýlku se upravilo; v budoucnosti se má v blízkosti postavit tenisový kurt
a jiné sportovní zařízení.
Hotel Pod Příčnou horou (Gasthof zum Querberg). Budova je od r. 1987 majetkem
Univerzity Palackého. Byla postavena v roce 1928 jako restaurace a hotel. Nazýval se
Langrův hostinec U Příčné hory (Josef Langer's Gasthof zum Querberg). Po druhé svě¬
tové válce ještě sloužila jako hospoda, v níž byla v padesátých letech stravovna pro řecké
emigranty. Od roku 1960 se budova proměnila v internát pro Dětský domov. Ředitelem
Dětského domova byl A. Hrůza a pak od r. 1967 Josef Jakubík, který převzal i ředitelo¬
vání zvláštní školy. Ke konci působnosti Internátní zvláštní školy byl ředitelem Zdeněk
Můlner z Horního Údolí. V r. 1981 koupila Univerzita Palackého z Olomouce dvě budovy
v Horním Údolí, a to bývalou školu a Langerovu hospodu, které do té doby byly součástí
Internátní zvláštní školy, a proměnila je ve výcvikové středisko. Vedoucím střediska byl
od 1. 7. 1983 do 31 9. 1986 Petr Švidrnoch, následně J. Anguridis z Krnova a nakonec
Stanislav Václavek ze Zlatých Hor.
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V roce 2001 bylo výcvikové středisko zrušeno a dáno do nájmu firmě z Olomouce, kte¬
rá si areál upravila jako hospodu s turistickou ubytovnou,
V Horním Údolí byla ještě jedna hospoda, která se nazývala Kleinova. Stála u mostu
pod budovou tzv. celnice. Byla zbourána v r. 1960.
Noskova chata, Penzion Rejvíz (Zum Seehirtenhof). Část budovy, ve které je vinárnička a výčep, byla postavena v roce 1795 jako hostinec a poplužní dvůr a je nejstarší části
areálu. V roce 1890 byla hospoda koupena jesenickým truhlářem Josefem Braunerem,
který byl také zručným řezbářem. Ten ji dal název Zum Seehirten (U jezerního pastý¬
ře) nebo také Zum Seehirtenhof (Dvůr u jezerního pastýře). Za rozkvětu turistiky v roce
1919 byla vybudovaná velká jídelna vedle výčepu a nad ní deset letních pokojů pro hosty.
V roce 1931 byl postaven třípatrový celodřevěný hotel
s dvaceti pokoji, který se koridorem spojil s jídelnou.
Interiér chaty byl začátkem 20. stol. zdobený řezbářskými pracemi nejdříve Josefa Braunera a pak jeho syna
Alfreda, který přišel na unikátní nápad vyřezávat židle
s karikaturami stálých hostů. Pokud host chtěl mít svou
podobu, musel si výrobu židle zaplatit, ale kdykoliv do
restaurace přišel, měl právo si na ni sednout. Je tam ka¬
rikatura písaře i lesního, bláznivé zpívající Bety i kostel¬
níka, kominíka a řezníka. Před druhou světovou válkou
se v této chatě scházela jen ta nejvybranéjší společnost
z nejbohatších vrstev od Olomouce po Vratislav. Hote¬
liér Brauner byl velmi dobrým podnikatelem a pro své
hosty byl ochoten nejen perfektně vařit a dávat pestré
a velké porce jídla, které se prý nedaly ani sníst, ale za¬
jišťoval i jiné zábavní akce.
V době druhé světové války nebyl provoz tohoto
podniku zastaven. Poskytoval nejen pohostinství prů¬
chozím návštěvníkům, ale hlavně dodával stravu ne¬
valné kvality (dle dochovaných dokladů) zajateckému
táboru pod Orlíkem, kde byli během celé války vězněni ruští zajatci a v dubnu 1945
také angličtí a francouzští letci. Alfred byl 8. 5. 1945 za svou činnost během války zatčen
československými bezpečnostními orgány, uvězněn ve Zlatých Horách a pak předán do
Olomouce - Hodolan. 20. 4. 1946 Alfred zemřel ve sběrném táboře v Říčanech u Brna
na srdeční slabost, jak uvádí oficiální zpráva. Jeho syn Klaus (*25. srpna 1927) byl zajat
v Rusku a odsouzen k patnácti letům vězení. Za devět let práce v dole na Sibiři se naučil
ruský. V roce 1954 byl propuštěn a vrátil se do Mnichova. V osmdesátých letech několi¬
krát navštívil Rejvíz. Jeho matka Marie a babička Anna byly odsunuty 27. 6. 1946.
V roce 1945 byl národním správcem chaty František Oliva.V roce 1947 se chata stala
rekreačním střediskem ministerstva vnitra a dostala název Noskova chata, podle ministra
vnitra Václava Noska (1947-1953). V srpnu téhož roku se zde 3 týdny rekreoval ministr
zahraničních věcí Jan Masaryk. V poválečných letech se z nevědomosti a neúcty k naiv¬
nímu selskému umění zničilo a ztratilo mnoho řezbářských výtvorů. Vedoucím chaty byl
nadporučík SNB Bohuslav Pokorný do r. 1948 a do r. 1961 poručík SNB Jan Gruntorát,
účetním Josef Lipenský. Koncem roku 1961 ministerstvo vnitra budovu bezúplatně pře¬
vedlo Geologickému průzkumu ve Zlatých Horách, který ji v r. 1962 vyměnil s RevolučVII-469

ním odborovým hnutím za rekreační středisko Praděd. Tehdejší vedoucí Václav Fábera
vytvořil z tzv. vinárničky malé muzeum se stálou výstavou židlí a jiných řezbářských pra¬
cí. Dalšími vedoucími byli: Zdeňka Fáberová v letech 1986 - 1995, od r. 1996 do r. 1997
Josef Flalamíček. V r. 1976 se správa ROH rozhodla postavit k ubytování svých zaměst¬
nanců dva montované domky typu OKAL. V r. 1987 byla zcela rekonstruována kuchyň.
Od r. 1991 jsou budovy bývalého rekreačního střediska ROH majetkem Delimitační unie
Odborového svazu, která je v roce 1995 pronajala cestovní kanceláři OREA. V roce 1992
objekt dostal název Zotavovna Rejvíz a v roce 1995 Penzion Rejvíz. Od 1.1. 1998 je stře¬
disko pronajato Jaroslavu Skřivánkovi z Jeseníku.
V roce 2001 na popud několika stálých hostů a především pronajímatele Jaroslava Skři¬
vánka se tradice výroby židlí s karikaturami hostů zase obnovila. Kdo chce mít takovou
židli, musí si ji u řezbáře zaplatit. Zato kdykoliv do hospody přijde, má právo si na ni
sednout. Do r. 2004 bylo již vyrobeno řezbářem Tomášem Cidlíkem z Frýdku-Místku 28
židlí. Jsou zde zpodobněni jen příznivci Rejvízu a stálí hosté restaurace.
Penzion Rejvíz má dnes kapacitu kolem devadesáti míst. Personál v počtu patnácti pra¬
covníků se zde dokonale stará o ubytování, jídlo i zábavu pro rekreanty z celé republiky.
Při chatě jsou mnohá zařízení pro sport, včetně tenisového kurtu, volejbalového hřiště,
haly pro stolní tenis. Koupaliště, vybudované v r. 1936 slouží jako požární nádrž. Prostře¬
dí zpříjemňuje starožitná, celodřevěná stavba s pohodlným ubytováním, dobrou kuchyní,
prostorným sálem i dobrým výčepem, který poskytuje občerstvení i průchozím hostům.
V roce 2004 Delimitační unie Odborového svazu tuto chatu nabídla zájemcům ke kou¬
pi.
Chata Svoboda (Zur Scholtisei - Na šoltézství). V roce 1948 byla přejmenovaná podle
generála Ludvíka Svobody. Stavba byla dokončena v roce 1793 jako obecní hospoda. Po¬
stavil ji první rejvízský šoltys František Fochler, který pocházel z Horního Údolí. V roce
1928, po menším požáru, byla přestavěná do dnešní podoby posledním německým ma¬
jitelem Adolfem Pelzem. V roce 1956 budovu dostaly do užívání Československé radio¬
komunikace, které ji používaly jako ubikaci pro své zaměstnance na právě vybudované
retranslační stanici (Vysílač). V roce 1966 byla budova bezúplatně převedena Geologic¬
kému průzkumu ve Zlatých Horách. GP ji používal jako ubytovnu své zaměstnance, kteří
v okolí pracovali s vrtnými soupravami. Vedoucím chaty byl Miroslav Vylíčil. K Chatě
Svoboda patří i několik dřevěných srubů u lesa, postavených v roce 1968 - 1969. V roce
1969 hospodu odkoupil národní podnik Zetor Brno, který celou chatu opravil a přizpů¬
sobil ji k rekreačním a školicím účelům. Vedoucím chaty byl Josef Večeřa, pak Reinold
Orálek, Antonín Keppert, Naděžda Večeřová a Václav Molák. Od r. 1993 má budovu pro¬
najatou Václav Molák od závodu Výroba ložisek traktorů (sekce bývalého ZKL - Brno).
V roce 2003 je chata majetkem firmy Selekt s.r.o. z Brna.

Nové hotely a ubytovny
Po druhé světové válce zůstala v provozu jen dříve uvedená restaurační a ubytovací
zařízení. V roce 1980 se otevřel v Dolním Údolí pionýrský tábor Okresního stavebního
podniku Bruntál, kde o něco později se začala provozovat i restaurace Na Severce. V Ondřejovicích se provozovala restaurace U Malindy.
Po roce 1990 se ve Zlatých Horách rozšířily restaurační provozy v několika objektech:
1992 Modrý zvonek majitelky Zuzany Hájkové; Koruna byla vybudovaná v roce 1992 Ja¬
roslavem Skřivánkem jako pivnice. Po šesti letech si J. Skřivánek pronajal Penzion Rejvíz
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a Koruna byla prodána Radkovi Pavelekovi za Zlatých Hor. Na křižovatce u Podlesí se
v r. 1993 otevřela restaurace Pikolo majitele M. Lukáše a Jarmily Tkalčíkové; v roce 1998
byla daná do provozu Lyra majitelky Evantií Stambolidisové; v r. 2001 otevřena pizzerie
U Radnice- Nám. Svobody čp. 40, provozovatelem je Irena Eškuličová; v tomtéž roce se
otevřela restaurace Nonstop majitele Ludvíka Čecha a bývalá hospoda na Na Podlesí.
V r. 2003 Josef Bayer otevřel hospodu U Barona. V Ondřejovicích nad obchodem se ote¬
vřela v r. 2000 Hospůdka u Moky; v roce 2003 otevřel restauraci Viti Petrov uprostřed
Ondřejovic s názvem Elza; na Rejvízu se vybudoval v roce 1996 Penzion Orlík; v Horním
Údolí se v roce 2001 otevřela restaurace Pod Příčnou horou v budově Palackého univerzi¬
ty. V roce 1996 se otevřela hospoda Na Gruntě v Dolním Údolí na křižovatce (od r. 2002
majetek Václava Moláka z Ondřejovic) a v roce 2003 se obnovila Heinova hospoda - býva¬
lý pivovar s názvem Hotýlek U Pekina.
Hotel Minerál - JEMOS s.r.o. Polská 392 - pohostinská a ubytovací činnost. Za slez¬
ských válek v r. 1764 shořelo ve městě sedm domů, včetně tohoto. Na stejném místě byla
postavena zemědělská usedlost. Ta byla v roce 1897 - 98 pro svůj desolátní stav zbourána
a na jeho místě postavena nová zděná patrová budova. V roce 1928 se stal majitelem bu¬
dovy Rudolf Seifert, který skromné jednopokojové byty pronajímal. V roce 1937 podle
seznamu obyvatel zde bydlela vdova po Seifertovi a v prvním patře penzista Thanháuser
Emil a Ida, penzionovaný učitel Alfred Rzepke se svou ženou Idou, vedoucí pošty v penzi
Rudolf Czabe a jeho žena Anna. Podle toho, že v domě čp. 392 bydlelo 41 penzistů, které
ošetřovaly dvě řadové sestry a dvě opatrovatelky, dá se usuzovat, že snad i tato budova
byla zařízena pro bohatší penzisty s manželkami.
Do národní správy ji po roce 1945 dostal Jan Krbeček. Podle zápisu schůze pléna MNV
v roce 1948 KSČ odmítla přidělení budovy čp. 392 do národní správy strážmistrovi Pi¬
voňkoví a doporučila ji přidělit Zbrojovce Brno, která chtěla dům přebudovat na byty pro
zaměstnance zdejšího závodu na výrobu kol. Ještě však tam úřadovalo JZD a lesní správa,
která se musela vystěhovat do budovy pošty na náměstí (dnes průrva u spořitelny). V roce
1952 byl vytvořen samostatný podnik kolařské výroby se sídlem v Petrově nad Děsnou

Zlaté Hory - hotel Minerál
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s názvem Velamos a ten o budovu neprojevil zájem. Dle výpisu z Evidence nemovitosti
byl od r. 1961 objekt ve vlastnictví čsl. státu v operativní správě Státních statků Bruntál,
OZ 02 Jindřichov. V r. 1983 se stal znovu uživatelem n. p. Velamos Sobotín - závod Zlaté
Hory, který měl v úmyslu dům přestavět na čtyři byty a pět svobodáren pro zaměstnance.
Projekt zpracovaný v r. 1985 nebyl realizován a dům zchátral tak, že nebyl obyvatelný.
Firma JEMOS s.r.o. odkoupila v červnu 1995 dům včetně pozemku od Velamosu Zlaté
Hory a přebudovala ho na hotel s restaurací. Architektonickou studii přestavby objektu
zpracovala ing. arch. Havlíčková Milena z Ostravy v r. 1995. Projekt zpracoval ing. Mi¬
roslav Mráček ze Zlatých Hor v r. 1996. V letech 1996 - 1999 probíhala rekonstrukce.
Slavnostní otevření hotelu proběhlo 22. 7. 1999 a pravidelný provoz byl zahájen v srpnu
1999. Rekonstrukci domu prováděla firma JEMOS vlastními pracovníky ve spolupráci
s odbornými firmami z Jesenicka (např. Stavmont Jeseník, fa Kučerík z Jindřichova, Truh¬
lářství Strakov - dodávka interiéru restaurace...).
Autorem grafických děl je Lukáš Gavlovský.
V r. 2001 byla na místě bývalých stájí postavena přístavba (kanceláře firmy JEMOS
s.r.o.) a pak i dřevěná zahradní restaurace s krbem.
Majitelem hotelu Minerál je v r. 2003 firma JEMOS s.r.o (ing. Milan Kučík, ing. Ivan
Businov, ing. Bohumír Riegel). Hotel má k dispozici 8 dvoulůžkových pokojů, dva jedno¬
lůžkové pokoje a dva apartmány. Všechny pokoje jsou vybaveny TV se satelitním příjmem,
telefonem a koupelnou s WC. Hotelová restaurace nabízí kvalitní českou i zahraniční
kuchyni. Součásti nabídky je pořádání slavnostních hostin, firemních večírků, rodinných
oslav, svateb, hudebních produkcí, školení a relaxačních pobytů. V příjemném prostředí
pracuje 7 až 10 zaměstnanců. U hotelu je zahradní restaurace s krbem a udírnou, kde se
mohou konat zábavy různého druhu. Ředitelem hotelu byl do r. 2003 byl Oldřich Klát,
pak Petr Kabelík.
Astra - DIU Jevíčko - MAYA. Provoz tohoto rekreačního objektu uprostřed idylických
lesů na Rožmitále byl zahájen v roce 1971. Má vlastní koupaliště a přes léto zde pravidelně
býval v provozu pionýrský tábor.
BOHÉMA Zlaté Hory a.s. Společnost Bohéma vznikla v roce 1993. První objekty
v tomto prostoru byly postaveny v roce 1940 jako pracovní tábor pro říšskou pracovní
službu (Reichsarbeitsdienst). Tábor byl v roce 1950 připojen k dětské ozdravovně, která
ho v létě užívala pro rekreaci dětí z celé Moravy. Koncem 60. let byl tábor prodán Nové
huti Klementa Gottwalda v Kunčicích, která postupně v sedmdesátých letech 20. stol. vy¬
budovala rozsáhlý pionýrský tábor pro děti z celého Ostravska. V roce 1993 byl pionýrský
tábor odprodán firmě Bohéma a.s. Vedoucím provozu se stal od 1.10. 1993 do 31. 12.1995
Petr Švidrnoch. Od r. 1999 se stal stoprocentním akcionářem společnosti ing. Jiří Pavlík.
Objekt slouží jako sportovně - rekreační areál provozovaný celoročně. Nový majitel pro¬
vedl částečnou modernizaci stávajících budov, zateplení srubů, opravu bazénu, vybudoval
jazykové učebny, greengolf s 18 jamkami dle standardu Světové asociace minigolfu. Areál
je většinou využíván v létě a zaměstnává 28 osob. Umožňuje ubytování ve 4 apartmánech
(1800.-Kč/za apartm. se snídaní), 110 pokojů v hotelu (dvoulůžkový pokoj 810,- Kč se
snídaní), 15 bungalovů (8 lůžek 2100,- Kč se snídaní) a 20 chatek (2 lůžka 180,- Kč bez
snídaně). Celodenní stravování stojí 230,- Kč.
Obchodní ředitelkou je v r. 2004 Jana Netiková, ekonomem Stanislav Schófer, hlavní
účetní Martina Kalašová.
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Hotel AURUM. Hotel na Polské ulici čp. 65 vznikl zároveň s hraničním přechodem ke
Konrádovu do Polska v roce 1996. Je majetkem firmy AXAMY spol.s r.o. ze Zlína, jejímž
jednatelem je ing. Jaroslav Mikulenčák.
K hotelu patří také obchod s potravinami. Hotel má ubytování vysoké úrovně, kde
může najednou nocovat 49 osob. V restauraci s 80 místy, kde je ještě salónek, bar a let¬
ní terasa, je možno najednou obsloužit až 120 strávníků. Firma má od r. 1998 pronajaté
(uprostřed města, vedle budovy Policie) tenisové hřiště, které přebudovala v moderní
sportoviště s názvem Aurum sport klub s možností provozování nejen tenisu, ale i luko¬
střelby, posilovny, elektrických šipek, basketbalu, stolního tenisu aj. Firma AXAMY je
provozovatelem hotelu a obchodu. Pronajímatelem restaurace je Lukáš Večerka.

Zlaté Hory - hotel Aurum s prodejnou potravin

Restaurace Na Paloučku. Budovu bývalé rejvízské školy postavené v roce 1914 pře¬
vzala do užívání r. 1967 organizace Restaurace a jídelny (RaJ) se sídlem v Bruntále a pře¬
budovala ji na restaurační zařízení. Vedoucími restaurace byli: A. Kořínková z Karviné,
Miroslav Dočekal z Rejvízu, Oldřich Pešek z Rejvízu aj. V roce 1992 RaJ vrátil budovu
Městskému úřadu ve Zlatých Horách, který ji následně pronajal a pak prodal manželům
Hanulákovým. V restauraci je možnost ubytovat až dvacet osob. Dobrá obsluha a stálá
otevírací doba přitahuje turisty ze širokého okolí.
Penzion Orlík na Rejvízu. Nejnovější restaurace s luxusním ubytováním v deseti poko¬
jích po dvou lůžkách. Byla v červnu 1966 postavena akciovou společnosti Lesy Krnov jako
lovecká chata, ale pak pronajata pro restaurační potřeby. Do září 2003 ji měl v pronájmu
Petr Švidrnoch ze Zlatých Hor, pak Ludmila Jarošová z Brna. Penzion v roce 2004 patří
následnické firmě Lesy Krnov - SIVOOD se sídlem ve Zlíně.
Chata Na Orlím vrchu na Rejvízu (dříve Vysílač) je bývalou retranslační stanicí, která
byla postavena v roce 1956 pro zesílení signálu československého rozhlasu. Objekt sloužil
svému účelu deset let a pak v roce 1968, kdy byl po vstupu vojsk Varšavské smlouvy po¬
ložen poslední vysílací stožár (Petr Eškulič, ing. Zdeněk Jedlička, František Holuša) se
proměnil v rekreační středisko pro zaměstnance radiokomunikací Ostrava. Kapacita uby¬
tování je kolem třiceti lůžek. Od r. 2003 je objekt pronajat Martinu Poledníkovi z Ostravy,
který poskytuje zájemcům rekreační pobyt.
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8 SPOLKY A ORGANIZACE
8/1 Spolky před 2. světovou válkou
Počátky spolčování, Mužský pěvecký spolek, Střelecký spolek
Počátky spolčování
V druhé polovině 70. let 19. stol. začínají vznikat různé spolky a sdružení, jejichž nej¬
větší rozmach však spadá do 80. let téhož století a do doby po r. 1900. V roce 1879 byly
ve Zlatých Horách založeny Zemědělský klub a Katolický spolek, v r. 1880 Spolek pro ci¬
zinecký ruch a okrašlovací, v r. 1881 pěvecký sbor. Turistický spolek v r. 1882 a Kuřácký
spolek 5. dubna 1903. Kolem roku 1910 bylo ve městě registrováno na 100 kulturních
a zájmových spolků, například mužský pěvecký spolek, turistická sekce MSSGV (viz ka¬
pitola Biskupská kupa), čtenářský spolek, všeobecný dělnický spolek, klub kuřáků dýmek,
šachový klub a další.
V roce 1863 byl ve Zlatých Horách založen Německý tělocvič¬
ný spolek (Deutsche Turnverein - DTV). Zakladateli spolku byli:
nadučitel Karl Czermín, J. C. Hofmann, vrchní poštmistr Vinzenz
Richter aj. Při tomto spolku byl založen v roce 1878 také první sbor
dobrovolných hasičů ve Zlatých Horách. Ženská část tělocvičného
spolku s 25 členkami vznikla v roce 1908 a vedla ji slečna Grete Englisch. První velká společná cvičení se ve Zlatých Horách konala
v roce 1910. Tato cvičení pak předváděli i v Nyse, Glucholazech,
Jeseníku, Vrbně, Bruntále a jinde. Při oslavách 70. výročí založení
spolku v r. 1933 byl v městském parku postaven pamětní kámen
s reliéfem zakladatele Turnvereinu Fridricha Ludwiga Jahna. Zlatohorští cvičenci se zú¬
častnili i tělocvičných slavností v roce 1923 v Mnichově a v Innsbrucku a v roce 1938 ve
Vratislavi.
Turnverein měl i oddíl zimních sportů, jehož nejlepším lyžařem byl jeho vedoucí Alois
Kolb. Byl zrušen v r. 1938.
Německé kulturní sdružení (Deutsche Kulturverband - DKV) vzniklo v Praze roku
1919. Jeho zakladatel MUDr. Funke kladl spolku za cíl houževnatě budovat a zušlechťovat
německou kulturu, německou řeč a německou školu.
Prvním předsedou sdružení DKV, které ve Zlatých Horách vzniklo v roce 1921, byl
A. Schebesta. Nejznámější akcí spolku bylo konání celosudetského sjezdu 15. a 16 května
1937 ve Zlatých Horách. Zúčastnily se ho špičky henleinovského hnutí jako Konrád Henlein, K. H. Frank a celá řada poslanců a senátorů SdP, mezi nimi i poslanci severomorav¬
ské župy R. Axmann, F. Nitsch, R. Knorre, F. Hodina a jiní. V pátek zasedalo zlatohorské
pracovní vedení DKV, ke kterému se připojily i špičky Henlainovy strany, aby tento spo¬
lek přemluvili ke spolupráci na nacistickém základě. Přes nesouhlas tehdejšího předsedy
spolku Vinzenze Braunera se jim to povedlo. V sobotu večer proběhlo slavnostní uvítání
hostů a v neděli za zvuků pochodu z Wagnerova Tannháusera vstoupilo do zasedacího
sálu špalírem ordnerů hlavní vedení DKV v čele s předsedou Gesnerem. Od tohoto sjezdu
ovládali henleinovci i největší masovou kulturní organizaci Němců v ČSR. Následné slav¬
nosti se zúčastnilo přes deset tisíc návštěvníků Zlatých Hor.
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DeuíFcher Curnuerein Zuckmantel
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8CHOLZ. ZUCKMANTEL

Plakát na ples Německého tělosvičného spolku konaného 14. února 1925

20. 3. 1926 byl založen Německý sportovní spolek Zlaté Hory (Deutsche Sportsverein
Zukmantel - DSV). Jeho zakladateli byli: Fritz Forster, Richard Haněl, Gustav Konig, Bru¬
no Neumann, Dr. Rudolf Sommer a Hans Wiederman.
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Předsedou spolku byli:
1926 - 1928 Gustav Kónig, obchodník
1929 - 1930 Alfred Fórster, majitel kamenictví
1930 - 1933 JUDr. Brodkorb, právník
1934 - 1945 Dr. R. Sommer, zubař
Tento spolek v roce 1929 vybudoval fotbalové hřiště vedle Fuksovy továrny na kola.
Nejlepšími fotbalisty té doby byli: Hans Winkler, střelecký král Paul Zappe, Max Henkel, Kurt Baumann, Alois Paliczka (zvaný Tigr) aj. I tehdy byli mecenáši, kteří přáli fot¬
balu a sportu: Dr. Brodkorb, Jos. Fuks sen. Josef Fórster, Dr. Hackenberg, Dr. Sommer,
Dr. Schweinburg, Eduard Thamm, Hans Titze aj.
V r. 1933 zde bylo ještě přes dvacet činných spolků; Bund der Deutschen Nordmáhrens,
Nordmark, Turnverein, Čtenářský spolek, Všeobecný dělnický spolek, tělocvičně a zábav¬
ní spolky, šachový klub, knihovna... Kino a divadlo se provozovalo v domě Spolku kato¬
lických dívek (Slezská beseda) se 400 sedadly. Ve městě bylo od r. 1902 v provozu muzeum
(stará pošta), které se zrušilo v roce 1967.
Ve Zlatých Horách byla Městská dechová hudba s dvaceti členy: Alois Wolf, Alfréd
Grinttner, Rudolf Bannert, Hans Wiedermann, Josef Wotke, Karl Múller, Franz Seidel,
Alois Christ, Alois Vymetal, Teodor Machát, Hans Sperner aj.
Domácí kapelu - Schramlkvartet měl hotel Thamm. Hrálo v ní pět muzikantů: Moritz
Kuhn, Alois Smidt, Johann Bracharz, Bertl Novák a Hans Sperner.
Své hudební produkce předváděl také Zlatohorský salonkvintet, v němž hráli Erich
Fórster na klavír, Hans Bracharz první housle, H. Wiedermann druhé housle, Emil Hein
čelo a Josef Růckert na flétnu. V roce 1937 učitel hudby Franz Schubert vytvořil hudební
skupinu s 50 školáky.
V přilehlé obci Horní a Dolní Údolí bylo dvanáct spolků, na Rejvízu 11 spolků a v Ondřejovicích bylo registrováno 35 spolků.
Ukázkou bohatého spolkového života ve městě byl Mužský pěvecký spolek (Mánner
Gesangsverein) který byl založen koncem roku 1880 a registrován u Okresního hejtman¬
ství v Jeseníku 17. 9. 1881. Předsedou se stal Josef Richter, zástupcem Quido Kraus, po¬
kladníkem a zapisovatelem J.C.Hofmann, sbormistrem Ernest Lewinski, archivářem Ignáz
Putze.
Ale teprve, když se sbormistrem stal nadučitel Karl Czermín (předseda mnoha zlatohorských spolků: hasičů, turistického spolku a od r. 1881 předseda Mužského pěveckého
spolku), pěvecký sbor začal mít úspěchy. První zkoušky pěveckého sboru se konaly v domě
čp. 27 a pak v hotelu Zlatá hvězda. Spolek začínal pracovat jen s 12 stálými a čtyřmi přispí¬
vajícími členy a ročně měl 39 až 41 pěveckých zkoušek. V dalších letech počet členů rostl,
a to na 47 a 27 přispívajících. V roce 1903 se stal pomocným sbormistrem Julius Schón
a po smrti učitele Czermína převzal jeho funkci.. V roce 1905 ho vystřídal Karl Stanzel.
Během 1. světové války sbor asi nepracoval, protože chybí i zápisy výročních schůzí, ale
už v roce 1921 měl opět spolek 21 členů. Spolek se podílel na oslavách 700 let Zlatých
Hor, vystupoval při slavnostních příležitostech, při slavnostních mších na náměstí, při
odhalení pomníků padlým kamarádům, i při dalších akcích. Největšího rozkvětu dosáhl
v roce 1930, kdy pěvecký spolek čítal 173 členů, z něhož měl mužský sbor 51, ženský sbor
34 a hudba 30 členů. Přispívajících členů bylo 62. Mužský pěvecký sbor měl v repertoáru
neuvěřitelných 320 písní. Vypuknutím 2. světové války se činnost utlumila a vyhlášením
tzv. totální války činnost spolku zanikla.
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Střelecká společnost (Schútzengesellschaft Zuckmantel) byla založena v roce 1626
a byla určitě nejstarší společenskou organizací nejen na území města, ale snad v celém
Slezsku.
Nejstarší stanovy spolku se zachovaly z 29. dubna 1832 s názvem: „Stanovy pro měšťan¬
skou střeleckou společnost města Zuckmantlu, také nazývaném Edelstadtu.“ Úvod stanov
má následující znění: „Vlastnictvím uděleného privilegia ve Vratislavi biskupem Karlem
Ferdinandem, královským princem Polska a Švédská, v roce 1626 směli si měšťané Zlatých
Hor založit uzavřenou střeleckou společnost a každý rok pořádat královské střelby. Naši
předkové se z tohoto práva radovali již před více jak 200 lety a také si jej nechali potvrdit
jeho majestátem císařem Josefem II. ve Vídni 5. června 1783. “
Už v roce 1809 byl radou města vyčleněn stavební pozemek ke stavbě trvalého střelec¬
kého místa (střelnice) a domu pro střelce. Toto místo, tehdy zcela pusté a pokryté balvany,
bylo kousek pod Čarodějnickými haldami (dnes park A. Vitzové), kde se v 17. stol. popravovaly čarodějnice. V roce 1827 společnost postavila spolkový dům (dříve Schútzenhaus,
pak Sokolovna - dnes restaurace Zámeček). Měl jen tři hostinské pokoje po dvou lůžkách
a v horním patře sál. Před 2. světovou válkou jej obhospodařoval Josef Weissgárber.
V roce 1832 se střelci oblékali do pestrobarevných uniforem. Zelený frak se žlutými
knoflíky, čtyřhranná čepice se zlatou páskou a černým chocholem, šedé melírované pantalové kalhoty, zelená ramenní šňůra, prachovnice a lehká puška.
Spolek se zúčastňoval všech významných slavností, kde vždy re¬
prezentoval pěknými uniformami, a to nejen ve Zlatých Horách, ale
i daleko za jeho hranicemi. V průběhu let se uniforma různě měni¬
la, a od 28. března 1842 byl zaveden a nošen střelecký klobouk. Pro
potřebu spolku byly v minulosti každoročně malovány nádherné
umělecké terče, které ještě ve třicátých letech na objednávku maloval
i známý malíř E. Brendel, působící na poutním místě P. Marie Po¬
mocné.
V revolučním roce 1848 byla ve Zlatých Horách založena národní
garda. Pro ni na náklady města bylo zhotoveno 160 kusů pušek puškařem Reinhardem Kleinem a 160 kusů tašek na patrony sedlářem
Carlem Klapperem. Velitelem gardy byl zvolen Josef Abter. Po roč¬
ním působení byla Národní garda rozpuštěna a střelecká společnost
se dostala zpět do popředí zájmu a navíc převzala výzbroj národní
gardy.
Založení střeleckého spolku bylo motivováno především bezpeč¬
ností a pořádkem ve městě za třicetileté války. V roce založení spolku
Pamětní medaile
1626 procházela Zlatými Horami Valdštejnova armáda do Olomou¬
ce. Jako jeden z mnoha příkladů, kdy střelecká společnost zasahovala, je uveden tento
případ: „26. června 1870 přišlo velké množství cikánů do Zlatých Hor, kteří odsud museli
být přesunuti dále. Na dozoru toho se podílela dle nařízení městských představitelů, střelecká
společnost. Transport se skládal z 55 osob, 21 koní a 11 vozů. “ Dvacet střelců společnosti
doprovázelo tento průvod až do Albrechtic.
Pušky, které byly vyrobeny pro národní gardu v roce 1848 a které pak převzala střelecká
společnost, byly používány až do roku 1902. V tomto roce byly zavedeny nové pušky sys¬
tému Wendl.
Symbolem střeleckého spolku byl především prapor. Jedna strana praporu byla bílé
barvy, olemována po obvodu zlatým třepením a nápisem v obdélníkovém poli: „Schútzen

n
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Gesellschaft Zuckmantel 1870“ Druhá strana byla barvy zelené s terčem ve tvaru soustřed¬
ných černých kružnic orámovaných věncem ze dvou zkřížených ratolestí. Terč s věncem
byly umístěny v bílém čtvercovém poli a každá strana čtverce byla ozdobena čtyřmi čer¬
venými klíny s hroty směrovanými dovnitř bílého pole čtverce. Tento prapor střelecké
společnosti z roku 1870 byl v roce 1972 darován Ottou Welem muzeu bývalých zlatohorských občanů ve městě Bietigheimu. 12. června 1876 byla konána velkolepá oslava 250 let
založení spolku. K této příležitosti spolek dostal obraz císaře Františka Josefa I., který byl
později uschován na radnici. V roce 1901 byla k výročí 275 let založení spolku vyražena
pamětní medaile (viz obrázek na předchozí straně) a pořízen nový spolkový prapor. Měla
na jedné straně rakouskou orlici a na druhé straně zlatohorský městský znak. Na pozla¬
cené špici praporu byly iniciálky F. J. I. (Franz Josef I.). Prapor byl do r. 1939 schován
u Edmunda Wesseho na poutním místě P. Marie Pomocné. Po vzniku Československé
republiky byl spolek ve svém spolkovém životě omezen, však nezanikl. Byly mu odebrány
zbraně a nesměl používat rakousko-uherské výsostné znaky. Ve 30. letech se stal nosite¬
lem německých tradic. Zanikl během 2. světové války, kdy měli zlatohorští obyvatelé jiné
starosti.

8/2 Poválečný vývoj spolků a společenských organizací
Spolky po 2. světové válce, městská dechová hudba, ostatní hudby

Spolky po 2. světové válce
Dne 27. 10. 1945 byla ve Zlatých Horách založena tělovýchovná jednota Sokol. Měla
k dispozici školní tělocvičnu (dřívější Turnhale, dnes kino), ale pro nedostatek členů
nevyvíjela žádnou činnost. Zvýšenou činnost Sokol sliboval na schůzi 26. října 1946, ale
nestalo se tak. Zato hned po druhé světové válce začal velmi aktivně pracovat Sokol On¬
dřej ovice.
Dne 28. 8. se ustanovil Dobrovolný hasičský sbor, který měl 30 zakládajících členů.
V říjnu 1945 vznikl Svaz národní revoluce, jehož předsedou se ve Zlatých Horách stal
Jan Jelínek.
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V tomtéž měsíci vznikl divadelní spolek TYL, který dostal místnosti a jeviště ve Slezské
besedě. Založil ho v té době známý herec Jindřich Vacín s režisérem Josefem Grigárkem.
V dubnu 1946 byl založen Svaz české mládeže (poté sjednocený Československý svaz
mládeže-ČSM a po normalizaci Socialistický svaz mládeže - SSM), který nebyl zpočátku
příliš aktivní. V tomtéž roce, v červnu byl založen Klub českých turistů s předsedou Kar¬
lem Beranem - ředitelem spořitelny a vznikla Komise žen (Cs. svaz žen vznikl až v roce
1958). 11.12.1946 vznikl Svaz brannosti a Jednotný svaz českých zemědělců, jehož předse¬
dou se stal Evžen Zahumenský.
V roce 1947 se rozproudil čilý spolkový život. Vznikl pěvecký sbor Hraničář.
V roce 1956 vznikl Aktiv pro občanské záležitosti, který se později přejmenoval na Sbor
pro občanské záležitosti (SPOZ). Jeho první akcí bylo vítání nových občánků 25.3.1956.
Hlavní činnosti SPOZ byla práce s lidmi pro lidi a pro upevnění mezilidských vztahů.
V jeho programu bylo vítání nových občánků, předávání občanských průkazů, návštěvy
přestárlých obyvatel města, výročí svateb, pohřby... Nejaktivnějšími členy byli Miloslav
Palička, Isabela Bláhová, Libuše Blašková, František Kvapil, Danuše Langrová a Alena
Mašková.
Městská dechová hudba. Během roku 1946 vznikla z příslušníků finanční stráže
a ostatních zájemců dechové hudba. Prvním kapelníkem byl Štěpán Volek, členové sou¬
boru: Ludvík Dvořák, Martin Fukna, Slováček, Grigárek, Straka aj. Používali nástroje,
které obec zdědila po německé městské hudbě a po hudbě pěveckého sboru. Tuto prv¬
ní dechovku zřídil na své náklady MNV a dal ji pod patronaci Jednotnému kulturnímu
středisku (JKS), které bylo ve Zlatých Horách ustanoveno v roce 1967. Vedoucím JKS byl
Antonín Doležal. Městskou dechovku Městský úřad ve Zlatých Horách financuje ještě
v roce 2003, zajišťuje jí zdarma zkušebnu, půjčuje muzikantům hudební nástroje. Pokud
však město při různých oslavách potřebuje služeb kapely, hraje zdarma. Kapela pravidelně
zkouší jednou týdně aspoň 3 hodiny. Když vznikl závod Rudné doly a začal se oslavovat
Hornický den, byly pro hudebníky městské hudby ušity krásné hornické uniformy a kape¬
la se nazývala Hornická dechová hudba. Vystupovala vlastně na všech veřejných oslavách
nejen ve Zlatých Horách, Jeseníku, Karlově Studánce, ale i v Polsku. Nejčastěji však hraje
při smutečních rozloučeních s občany města a okolí.
Během času se v čele hudby vystřídali: do r. 1950 Štěpán Valta, do r. 1955 Václav Vyhnálek, do r. 1960 František Christman, do r. 1972 Václav Mottl, do r. 1974 Josef Valta, do
r. 1975 Ludvík Dvořák, do r. 1983 Jan Mareš, do r. 1988 Josef Valta, do r. 2003 Augustin
Strakoš.
Ze základní sestavy Městské dechové hudby se sestavovaly malé taneční skupiny, které
hrály při různých tanečních zábavách.
Ostatní hudby. Nejdéle ve městě působila skupina Zálesáci. Od počátku šedesátých let
pravidelně hrála k tanci a poslechu každou sobotu v kavárně hotelu Praděd. Dvakrát týdně
také bavili rekreanty na Noskově chatě na Rejvízu. Kapelníkem hudby byl přes 25 let Josef
Zalešák, členy pak byli: Ladislav Zalešák, Jaroslav Gavlas, Jan Hořelica, Oldřich Musil,
Pavel Ondráček, Alois Podzemský, zpívala Marcela Balogová. Část tohoto souboru ještě
působila v roce 2000.
Svou hudební skupinu s přibližně šesti členy měli kapelníci: Jaroslav Dostálek, František
Christman, Alois Podzemský, Augustin Strakoš a Jiří Piterka. Ve Zlatých Horách působila
krátký čas i hudební skupina RÁM.
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Už koncem padesátých let ve Zlatých Horách vznikl taneční a pěvecký-sbor řecké mlá¬
deže, který řídil Ilias Michopulos. Na harmoniku hrál Dionisios Zdukos, na housle Remos
Refat a Janis Jirukis. V osmdesátých letech vznikla velmi úspěšná hudební skupina Saloniki, která začala hrát v širokém okolí řeckou hudbu na řeckých akcích. Ještě v roce 2004
hraje na zábavách, na něž chodí i množství mladých českých obyvatel. Složení skupiny:
Juvan Iliadis - basová kytara, Petros Avramidis - buzuki, Lakis Joanidis - buzuki, Vasilis
Cikuras - solová kytara, Sotiris Kumarcis - bicí. Zpívají: Vasilis Chadzielefteriadis, Juvan
Iliadis a Vasilis Cikuras.
V devadesátých letech vznikl taneční soubor Valášek, který byl doprovázen cimbálovou
hudbou Rochus.

8/3 Dějiny některých společenských organizací a spolků:
Pionýrská organizace, Československý svaz mládeže, Komunistická strana
Československa, Lidové milice, ČSSPB, KAN, Československý svaz tělesné výchovy,
Svazarm, Klub vojenské historie k. u. k., Myslivecká sdružení, Čs. rybářský svaz.
Klub Mikimaus, IGub přátel Zlatých Hor, Sbor dobrovolných hasičů
Společenské organizace ve Zlatých Horách, které byly ještě v roce 1990 organizovány
v Národní frontě:
Svaz osob zdravotně postižených (SOZP), Československý červený kříž (ČSČK), Český
rybářský svaz, Československý svaz žen I. a II. (založen v roce 1974), Český svaz zahrád¬
kářů (1957), Český svaz chovatelů (vznikl jako ČSCHDZ v roce 1970), Český svaz včelařů
(1970), Myslivecké sdružení Příčná, Svazarm, Kynologický klub, Svaz požární ochrany,
Tělovýchovná jednota, Oddíl orientačního běhu, Šachový oddíl, Socialistický svaz mláde¬
že a Pionýrská organizace.
Po roce 1990 se pomalu spolková práce utlumila, nebo se zásadně změnil její statut.
Činnost ještě vykazoval Svaz osob zdravotně postižených, místní organizace ČSČK se
členy Oužíkem, Božkem, Formánkem, Bendou, Šimunkovou, Český svaz žen - Šebková,
Gritzová, Český svaz žen II. a Svaz invalidů. Poměrně aktivní byl Český rybářský svaz se
70 členy. Bohatou činnost vykazoval Český svaz zahrádkářů a Myslivecká sdružení Příčná
a Javorná. Velké změny se dotkly branné organizace Svazarmu. Znovu se obnovila organi¬
zace Skautu, vznikla Zlatohorská garda.
Pionýrská organizace. Celostátní pionýrská organizace vznikla v roce 1949 a do
r. 1969 byla součástí ČSM. V roce 1954 byla založena ve zlatohorské škole jedna z prvních
pionýrských organizací v okrese Jeseník. Kronika školy (1953/54-1965/66) píše:
„...Obsah práce Pionýrské organizace nebyl v tomto roce na patřičné úrovni následkem
neustále změny vedoucích oddílů a nepřesné práce vedoucí PO s. Derychové. Vedoucí oddílů
z místní organizace ČSM naprosto zklamali.“
V roce 1969 se pionýrská skupina začínala rozpadat. Pokles členské základny byl velice
citelný. Z bývalých 281 pionýrů zůstalo v organizaci jen 80. V roce 1970 se pionýrská or¬
ganizace znovu obnovila jako součást SSM a dostala název PS Zoji Kosmoděmjanské. Ve¬
doucím PO se stal učitel Milan Jureček a členská základna se zvýšila o 12 členů. V dalších
letech při tzv. „normalizaci*1 byly skoro všechny děti zapojeny do této organizace. Plně se
propagovalo sepjetí tří generací - pionýr - svazák - komunista. Ve 31 oddílech pracovaVIII-480

lo v zájmových kroužcích 530 dětí. Vedoucími skupin byli učitelé: Vladimír Štursa, Iva
Šimkovská, Klára Kožuchová, Jarmila Mašková, Květoslava Matyščáková, Eva Tomášková
1968-1969, Milan Jureček 1969-1971, Jarmil Schejbal 1971-1972, Marcela Pluháčková,
Jana Kořístková 1972-1973, Marcela Balogová 1973-1974, Sylva Vlašánková 1974-1991.
Abychom viděli, jakým způsobem PO děti vychovávala, ocitujeme báseň zaslanou do
literární soutěže v únoru 1986:
Vítězný únor
Na stožárech plápolají
vlajky barvy rudé,
čtyřicáté výročí se
letos slavit bude.
V únoru před 40 lety
- zima byla tuhá
sjednotili se dělníci
šel druh vedle druha.
Pod vedením Gottwaldovým
lidé zvítězili
zvolili ho presidentem
a šťastně si žijí.
Květa Koppová 1986
Československý svaz mládeže. V dubnu 1946 byl založen Svaz české mládeže, který
po spojení se slovenskou organizací mládeže na slučovací konferenci 23. a 24. 4. 1949 do¬
stal název ČSM. Tato organizace se zapletla v obrodném procesu „pražského jara“, a proto
byla v dubnu 1970 po čistkách členů zrušena. 9. až 11. listopadu téhož roku došlo k ob¬
novení svazu s novým názvem Socialistický svaz mládeže (SSM). Celá organizace byla
pod přímým vlivem KSČ. Zpočátku nebyla organizace ve Zlatých Horách příliš aktivní,
a ani později nijak činností neoplývala. O poznání se její aktivita zvýšila v roce 1983 při
zakládání a budování klubu Arnulf v místnostech muzea (staré pošty). Založením mlá¬
dežnického klubu Arnulf se rozšířila nabídka programů pro mladší a střední generaci.
Nevšedním úsilím městského výboru SSM ve Zlatých Horách byl v zadní přízemní části
staré pošty vybudován a uveden do provozu první takový klub mladých na okrese Brun¬
tál. Umožňoval pořádat akce společenské zábavy, vytvářel příležitosti k pořádání koncer¬
tů, divadelních a filmových představení, výstav, přednášek, různých kursů, přehlídek aj.
Největší zásluhu na vybudování klubu měli svazáci: VI. Mach, ing. Jan Kotris, E. Zondlák,
Z. Kužma, Němec, Schejbal.
Složení městského výboru SSM v roce 1984: Vladimír Mach, Evžen Zondlák, Roman
Pavlík, Jana Hudáčková, Šárka Holíková, Zdeněk Kužma, Václav Zízler, Bohumír Riegel,
Miroslav Fukna. SSM měl svou základní organizaci i v Dětské ozdravovně.
Komunistická strana Československa. Ustavující sjezd KSČ se konal 14. -16. 5. 1921
v Praze. Ve Zlatých Horách byla KSČ založena 23. února 1923. V červenci 1927 se ko¬
nal na Biskupském vrchu komunistický tábor lidu, jehož se zúčastnilo asi 300 soudruhů
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z Německa a 20 členů KSČ ze Zlatých Hor. Za čs. komunisty pozdravil toto shromáždění
důvěrník KSČ ve Zlatých Horách František Pohl, kamenický dělník, toho času bez za¬
městnání, který kritizoval současnou mezinárodní politiku ČSR, za což byl soudně stíhán.
Koncem 20. let měla zde KSČ dosti silné pozice. Ve volbách roku 1929 získala 118 hlasů.
Zdejší komunisté byli velmi agilní, pořádali slavnosti s průvody, tábory lidu a různé be¬
sedy, na nichž se snažili vychovávat mladou generaci. Dne 21. února 1931 byl ve Zlatých
Horách pořádán „Rudý den“, jehož se zúčastnilo množství dělníků. Byl rozšiřován leták,
vyzývající četnictvo, aby nezakročovalo proti dělníkům, kteří se zúčastní této akce. Rov¬
něž organizace komunistické mládeže vyvíjela živou činnost a ve spisech okresního soudu
jsou žaloby, v nichž byli jejich členové za to stíháni. Před 2. světovou válkou však svůj vliv
na společenský život ve městě neprosadila. O to větší vliv si přisvojila po druhé světové
válce a nebylo divu. Občané znechucení válkou, osvobození Rudou armádou s nadějí na
„rovnost, volnost, bratrství" do KSČ vstupovali hromadně. Hlásili se do ní i lidé, kteří
tím získali tzv. „mimikry", tj. ochranné zbarvení - tentokrát do ruda. Ve Zlatých Horách
vznikla Vesnická organizace (VO) KSČ. Tento název si podržela do r. 1962. První seznam
zlatohorských komunistů je ze 7. srpna 1946:
úředník městské plynárny
Benda Alfréd
krejčí
Cibulec Eduard
úředník fy Fuchs
Damaský Ladislav
dělník
Daněk Jan
Dráb Otakar
nár. správce fy Dittrich
krejčí
Dvorník Alois
řezník
Ferbínek Josef
nár. správce fy výrobny koberců
Fienstrle František
nár. správce hotelu Thamm - Praděd
Hemza Rudolf
nár. správce fy Rúckert
Hoštenský Jaroslav
obchodní příručí
Hruška Ladislav
v domácnosti
Kánská Marie
lesní správce
Kánský Václav
nár. správce fy Groos
Krejčiřík František
nár. správce fy Asche
Křepelka Jindřich
nár. správce sanatoria
Kříž František
nár. správce zahradnictví
Kvapil František
rolník v Ondřej ovicích
Mališka Alois
nár. správce fy Friedel
Neumann Karel
elektrotechnik v plynárně
Poláček Jan
nár. správce hotelu Titze - Dělnický dům
Sadílek Miroslav
úředník městské plynárny
Sviedernoch Vladimír
nár. správce fy Hanisch
Šaršoň František
nár. správce fy Neugebauer
Šik Václav
nár. správce fy Reichel
Vacínová Elsa
kulturní a sociální referent MNV
Vacín Jindřich
zedník
Večeřa Ladislav
nár. správce Velkoobchodu Kosma
Vlazlo Alois
zubní technik
Vybíral Jindřich
správní komisař
Záhumenský Evžen
vzorkař
Zapletal Ladislav
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Už od r. 1946 se ve Zlatých Horách KSČ stala vedoucí silou všech převratných spole¬
čenských změn, v nichž se upevňovaly základy totality, rozšiřovala „moc dělnické třídy"
a prosazovala úzká spolupráce se SSSR. V roce 1948, můžeme konstatovat, že za podpo¬
ry většiny národa, KSČ převzala vládu nad Československem a ztratila všechny zábrany
soudnosti. 27. 6. 1948 se musela Čs. sociální demokratická strana sloučit s KSČ. Postupně
také zrušila všechny ostatní strany mimo Československou stranu lidovou a Českosloven¬
skou stranu socialistickou, ale i ty zapojila do tzv. Národní fronty, kterou ovládala KSČ.
V Národní frontě musely být organizovány všechny spolky, kluby, organizace politické
i nepolitické. Do komunistické strany mohli vstoupit po dvouleté kandidátské lhůtě jen
občané starší 21 let, zpravidla doporučení svazem mládeže, jehož dříve museli být členy.
Komunisté měli organizace na každém závodě, v každém městě i na vesnicích. Jejich vý¬
bory psaly kádrové posudky na každého občana a rozhodovaly o životě každého z nich,
včetně dětí a jejich vzdělání.
Strana měla od r. 1950 své školitele a propagandisty. Velmi známými zlatohorskými
školiteli byli František Lukáš, Vladimír Švidrnoch, Václav Veleba aj., kteří na večerních
školách vyučovali marxismu-leninismu nejen straníky, ale i kandidáty strany, svazáky
a také vybrané nestraníky. Po roce 1971 strana vytvořila školu pro straníky zvanou VUML
- Večerní univerzita marxismu-leninismu, která byla povinná pro každou kádrovou re¬
zervu na post vyšší hospodářské, politické nebo správní funkce. V Praze vznikla Vysoká
škola politická („komunistická Sorbonna"), kde její absolventi získávali titul RSDr. (doktor
sociálních věd - lidově: rodné strany doktor). Každá závodní organizace KSČ měla svého
aktivistu, tj. školitele a kontrolora (instruktora) své činnosti. V roce 1962 byli aktivisty:
pro ZO KSČ závodu Velamos n.p.
Ludvík Hruška
František Holuša
pro Moravolen
Svatopluk Kvasnička
pro RD Jeseník a Geoprůzkum
Vladimír Rupa
pro SMDZ (pila)
Karel Beneš
pro OKS
Štěpánka Herzánová
pro ZDŠ - (škola)
František Kvapil
pro SDO - (ozdravovna)
František Hefka
pro uliční org. KSČ
Přes tak dokonalou organizaci se přece jen ve Zlatých Horách na stranických schů¬
zích objevovaly i výroky, že „stranická práce je nedostatečná! V zápise výroční členské
schůze Vesnické organizace KSČ ze dne 1.10.1959 je: „Vzdor usilovné snaze strany, složek
NF a MNV nedovedli jsme socializaci zemědělství dokončit. Celkem je ještě mimo JZD 13
zemědělců se 140 ha zemědělské půdy. JZD ve Zlatých horách má 82 členů a obhospodařuje
720 ha. Proti roku 1958 klesla mzda za pracovní jednotku (celodenní směna) z 20 Kčs na
12 Kčs. Vinu na tom nese i chybné operativní řízení přísunu strojů v rámci okresu, které
zapříčinilo pozdní sklizeň obilovin, zejména žita. Chyby byly i ve stranickém řízení JZD. Ve
VO KSČ si někteří funkcionáři s pomocí funkcionářů okresních výborů strany hráli na dik¬
tátory. Nový výbor Vesnické organizace si vzal z chyb poučení a nastoupil cestu kolektivního
vedení a pro příští rok (1960) zvýší JZD plánovanou jednotku na 15 Kčs.
Věřím pevně, že socialismus v tomto roce dokončíme - jakmile se nám to podaří, bude
naše JZD na prvním místě v okrese..."
Nepodařilo se. Naopak pracovní jednotka klesla na devět korun a o rok později se JZD
ve Zlatých Horách rozpadlo. Jeho majetek převzaly do hospodaření Státní statky Bruntál.
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Počet členů strany ve Zlatých Horách byl v srpnu 1946 (viz seznam) 31 osob a postup¬
ně se zvyšoval. Už v roce 1949 jich po spojení se sociální demokracií bylo kolem 180,
v roce 1954 - 197, v roce 1956 - 190, z toho 72 žen, v roce 1957 stav trochu klesl na 177
osob a v 1965 na 163 osob, ale po roce 1966, kdy začínalo tzv. pražské jaro, se stav rapidně
zvýšil na 312 členů s nadějí na „socialismus s lidskou tvářf. Po vstupu vojsk Varšavské
smlouvy do Československa 21. srpna 1968 se zlatohorská organizace KSČ rozdělila do
dvou proudů. Ti, kteří nesouhlasili se vstupem „spřátelených armád" do Československa
v srpnu 1968, museli stranu opustit. Ve Zlatých Horách odevzdalo průkaz strany nebo bylo
vyloučeno kolem 90 osob. Tím také někteří museli opustit své hospodářské nebo politické
funkce na závodech. Nesouhlas projevili odevzdáním stranického průkazu: Tomáš Kouřil,
Lumír Vrkoslav, Miloš Tomaštík, Petr Závodný, Břetislav Novák, Jaroslav Šváb a jiní.
Při stranických prověrkách spolehlivosti straníků (prověřovali se i nestraníci od funkce
mistra) pak byli vyloučeni ze strany za projevy nesouhlasu a protistranického jednání:
František Holuša - náčelník SNB, Zdeněk Jedlička - ředitel závodu RD a další.
Po roce 1970 se KSČ snažila o „konsolidaci" tj. o znovuzavedení stranické disciplíny
a vedoucí úlohy strany, která byla silně poznamenaná „socialismem s lidskou tváří", tj. žá¬
dostí celého národa o politickou a hospodářskou samostatnost a nezávislost na Sovětském
svazu. V letech 1970 - 1972 při stranických prověrkách vyloučila KSČ ze svých řad všech¬
ny členy, kteří se provinili vlastním myšlením, v počtu kolem půl miliónu osob. Hned
následně však některé „kajícníky" a „pomýlené soudruhy" přijímala zpět. Zavedla totál¬
ní stranickou poslušnost a zpevnila pravidla pro ustanovování nomenklaturních kádrů
a právní systém, ve kterém vše, co nebylo povoleno, bylo zakázáno. Ve Zlatých Horách se
stal předsedou městské organizace Karel Maroušek.
Předsednictvo ÚV KSČ schvalovalo všechny činnosti nižších stranických a státních
orgánů a tyto pak určovaly regionální politiku v krajích a okresech. Krajské výbory strany
určovaly a schvalovaly činnost okresních orgánů.
Okresní výbor KSČ pak schvaloval:
- předsedu a složení MV KSČ,
- předsedu ZO KSČ a ředitele průmyslových závodů,
- předsedu a tajemníka MNV,
- posluchače do stranických škol,
- návrhy na státní vyznamenání,
- návrhy na zvyšování důchodů zasloužilým členům strany z dob I. republiky.
Městský výbor KSČ ve Zlatých Horách schvaloval:
- předsedu a složení ZO KSČ v St. dětské ozdravovně, ZDŠ a OKS,
- předsedu místního výbor ČSM, později SSM,
- předsedu místního výboru Národní fronty,
- předsedy všech místních společenských org., včetně tenisového klubu,
- předsedu SRPŠ - sdružení rodičů a přátel školy,
- složení štábu CO - civilní obrany,
- vedoucího večerních škol při MV KSČ,
- členy rady a složení NV, vedoucí hospodářské pracovníky, vedoucí domovní
správy, vedoucího Osvětové besedy, vedoucího pošty, vedoucího rekreačních stře¬
disek, přidělení poukazu na automobil, přijímání žáků ZDŠ do středních škol,
přijímání žáků na vysoké školy a mohli zakázat komukoliv cokoliv.
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V letech 1981 - 1989 mívala KSČ v Československu od 1 538 179 až 1 780 185 členů.
Nebylo možné vykonávat jakoukoliv i nejmenší hospodářskou nebo politickou funkci
a nemít aspoň „kladný vztah k socialistickému zřízení". Ve Zlatých Horách bylo po roce
1972 členy KSČ od 400 do 500 osob, tj. 15% až 18% všeho dospělého obyvatelstva, což
odpovídalo celostátnímu průměru. Ve zlatohorském závodě RD Jeseník bylo v KSČ orga¬
nizováno kolem 100 osob, v Geologickém průzkumu kolem 60, v Moravolenu 35, v Státní
dětské ozdravovně 30, ve Velamosu kolem 45, v Městské organizaci KSČ 50, v chemických
závodech v Ondřejovicích 40, na Státní statku Bruntál hospodářství Zlaté Hory 25 členů,
na Základní devítileté škole 20.
Po roce 1989 se komunistická strana ve Zlatých Horách otřásla v základech. Velké
množství členů (kolem 190) ji hned opustilo jako zlou macechu. Mnozí se konečně zbavili
nesvobodného stranického konání, další však odhodili stranické průkazy, aby získali nové
výhody. V dalších letech je soudruhů čím dál méně. Dokonce jeden z nich, Václav Veleba,
ač to byl stranický propagátor a školitel, se nechal vysvětit na kněze. Jen ti, kteří nechtěli
velmi rychle převlékat kabáty, nebo byli o stranické linii přesvědčeni, zůstali. Vedoucí úlo¬
hu strany však navždy ztratili.
V roce 1990 ukončily působnost závodní organizace KSČ a vytvořila se městská orga¬
nizace. Předsedou městského výboru strany se stal František Kudela. Počty členů se dále
rapidně snižovaly.
8. a 9. června 1990 se konaly první demokratické volby do Sněmovny lidu a Sněmovny
národů Federálního shromáždění. Ve Zlatých Horách strana s novým názvem Komunis¬
tická strana Čech a Moravy (KSČM) získala 392 hlasy, tj. 13,41%. V komunálních volbách
dopadla podobně a prosadila do zastupitelstva města dva své členy, ing. Vladimíra Zbožínka a Zdeňka Kořínka.
1. a 2. 11. 2002 ve volbách do zastupitelstva města kandidovalo za KSČ 15 jejích členů.
Strana získala 14,3% hlasů a do zastupitelstva byli zvolení Vladimír Zlatník, ing. Vladimír
Zbožínek a Stanislav Setla.
Práci KSČ ve Zlatých Horách hodně ovlivňovali její předsedové.
Nejvíce se autoritářským jednáním projevoval její první předseda soudruh Evžen Záhumenský. Je docela možné, že v dobách po válce musela rozhodnost a rychlost předčít
ostatní vlastnosti předsedy strany jako: moudrost, zákonnost, solidnost a dobré vychování,
ale s těmito atributy si strana nikdy těžkou hlavu nedělala. Velmi jistým a sebevědomým
chováním se projevoval i František Lukáš, ale mohu poznamenat, že plným právem člo¬
věka na svém místě. Jeho činnost předsedy MNV a později MěstNV byla pro Zlaté Hory
přínosem. Dalšími předsedy vesnické později městské organizace KSČ byli: Vladimír
Švidrnoch, Metoděj Hradil, František Kyselka, František Kvapil (několikrát v padesátých
letech), Miloslav Hradil, Jan Tomaštík, Vladimír Rupa, Václav Sile, skoro dvacet let do
r. 1990 vykonával funkci předsedy strany Karel Maroušek, po sametové revoluci František
Kudela, Stanislav Masteliak a Josef Setla.
Předsedové závodních organizací KSČ byli - v Dětské ozdravovně: Antonín Zdařil,
Václav Veleba. V Geologickém průzkumu: Rudolf Pscheit, Jan Horák, Emil Vnenk. V Rud¬
ných dolech: Pavel Vodák, Augustin Strakoš, František Kudela a Josef Lamberk.
Členy vyšších stranických orgánů byli v sedmdesátých letech: Vladimír Zlatník a Mi¬
chal Kalaš členy OV KSČ, Josef Lamberk byl do listopadu 1989 členem KV KSČ, Franti¬
šek Kuzník a František Janča byli členy předsednictva OV KSČ. Krátkou dobu v roce 1968
byl členem ÚV KSČ Zdeněk Jedlička.
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V roce 2004 je už pět let předsedou zlatohorské KSČM Josef Setla. Strana má v červ¬
nu 2004 jen 31 členů platících příspěvky (přesně tolik, kolik je na seznamu z roku 1946),
ale podle volebních výsledků má ještě dost sympatizantů. Členy jsou: Vladimír Zlatník,
Štefan Bobko, Soňa Štěrbová, Kamil Zsiray, Petr Blahuta, Zdeněk Kvapil, Michal Kalas,
Vítězslav Rikan, Dušan Rupa, Pavla Formanová a Rostislav Navrátil, Bedřiška Zdařilová,
Marie Kratochvílová, Jarmila Dužíková aj.
Od r. 1952 působila ve Zlatých Horách i Komunistická strana Řecka, v níž se organi¬
zovali řečtí političtí emigranti. Tato strana spolupracovala s ostatními organizacemi KSŘ
v severomoravském kraji a měla své politické vedení, které však s českým místními orga¬
nizacemi málokdy spolupracovalo. Nanejvýš, pokud bylo třeba něco zorganizovat nebo
o něco požádat, domlouvali se nejvyšší představitelé místní české a řecké strany ústně,
a vždy si domluvu obě strany nechávali odsouhlasit svým vyšším vedením. V polovině
padesátých letech se KSŘ rozdělila na dvě frakce, na příznivce předsedy strany Zachariadise (později skončil v sovětském gulagu) a na příznivce nového prvního tajemníka
Kolijanise. Pokud byla v přesile jedna část strany, druhou část vylučovala z politického
života. Koncem padesátých let se dokonce strana rozdělila na více než dvě frakce a každá
usilovala u československých stranických orgánů o přednost pro sebe.
Ve městě Zlaté Hory se práce KSŘ ani politicky, ani hospodářsky nijak neprojevila. Je
jasné, že vliv KSŘ na řecké obyvatele Zlatých Hor byl obdobný, jako vliv KSČ na čes¬
ké. Strana doporučovala řecké občany do různých funkcí, žáky do škol, dávala posudky
řeckých občanů bezpečnosti aj. Přerod KSŘ a uvolnění stranické disciplíny nastal po lis¬
topadu 1989. V té době vlastně byla většina řeckých emigrantů v Řecku, zbyla zde jen ne¬
podstatná část, která se jen matně snažila jakýmkoliv způsobem organizovat. Pro občany
řecké národnosti je však v roce 2002 důležitější organizace Řecká obec v Československu
než stranické separování. Řečtí emigranti se od počátku sdružovali také ve společnosti
zvané Silogos (společnost řeckých emigrantů), kde si také volili své starosty (proedros).
Nejdéle působícím starostou spolku (proedros tu silogu) ve Zlatých Horách byl Charalambos Paraskevopulos, pak Ilias Michopulos, Thanasis Paraskevopulos, Kostas Sideropulos, Georgis Muratidis, Anestis Tselidis, Dimitris Charalambidis - Pišta a Nikos Liolas.
Lidové milice (LM). Další organizace, která plně podléhala ÚV KSČ, byly Lidové mi¬
lice, podle encyklopedického slovníku: „Ozbrojené oddíly dělnické třídy a ostatních pra¬
cujících určené k obraně socialistických vymožeností a k ochraně zájmu pracujícího lidu“
- zkráceně se jim říkalo „ozbrojená pěst dělnické třídy“. Vznikly v únoru 1948 a podle
čs. zákona o SNB mohl ministr vnitra, po souhlasu vrchního velitele LM, povolat tyto
složky k udržení veřejného klidu a pořádku - i proti dělníkům a studentům. Byly složkou
čs. ozbrojených sil a konaly pravidelný branný výcvik. V roce 1968 přispěli k „obnovení
proletářského internacionalismu" a v roce 1989 byly do Prahy povolány k uklidnění „sa¬
metové revoluce", ale nebyly použity.
První zlatohorskou jednotku LM založila v r. 1960 organizace Rudného průzkumu na
štole Mír, kde byly správní budovy Geologického průzkumu. Velitelem čety byl Jan Jurák,
členy Václav Gothard st., František Janča aj. Po roce 1987 tato jednotka přestala plnit svou
funkci a rozpadla se.
V době normalizace byla ve Zlatých Horách založena jednotka LM 22. 2. 1970 na
závodě RD. Složení slavnostního slibu, ve kterém se zdůrazňovalo že členové LM „...bu¬
dou připraveni se zbraní v ruce chránit zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy
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a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudou váhat
při jejich obraně položit i svůj živoť, proběhl na schůzi KSČ v zasedací místnosti závodu.
Počet milicionářů se pohyboval od třiceti do třiceti pěti. Členové byli ozbrojeni samopaly
vzor 24 a 26 a velitelé družstev krátkými zbraněmi. V jednotce byly zpočátku čtyři lehké
kulomety (LK), které byly vyměněny za těžké kulomety (Godunov) a tři pancéřové pěsti.
K přesunu měli k dispozici automobil GAZ a dvě nákladní auta V3S, která patřila závo¬
du RD. Jednotka každoročně plnila úkoly v politické a bojové přípravě. Jednotka LM na
zlatohorském závodě RD nebyla zcela samostatná. Byla podřízená vedení minometného
oddílu ve Vrbné p. Pradědem.

Zlaté Hory - pohled z haldy štoly Mír v roce 1961 na správní budovy GP

Prvním velitelem jednotky byl Josef Říha, zástupcem Augustin Strakoš. Ještě v témže
roce převzal velení (do r. 1990) Augustin Strakoš. Zástupcem velitele byl František Janča.
Členy byli: Antonín Oprchal, Karel Vodák, Sv. Pata, František Chlopčík, Beneš, Kačírek, Jiří Liška, Kaufman, Sklenařík, Rezner, Václavík, Vilém Kozák, Pavel Roubal, Vlasti¬
mil Frolich, Rudolf Enzmann, Rudolf Popek, Vojtěch Charvát, Zdeněk Křupa, Miroslav
Mastiliak, Stanislav Kubiš, Jaroslav Pecha, Petr Šustal, Jan Nevosad, Jan Sýkora, František
Kundrlík, Dušan Kalaš, Ladislav Pospíšil, Ladislav Křupala, ing. Jiří Heller, Miroslav Ko¬
lář, Zdeněk Kvapil, Ludevit Čech.
V r. 1980 velitel jednotky Augustin Strakoš dostal medaili Za službu vlasti. Čestný od¬
znak Vzorný milicionář byl udělen Jaroslavu Koudelovi, Josef Lamberkovi, ing. Ladislavu
Bernatíkovi. Střelecké odznaky byly uděleny : Bohumilu Babirádovi, Dušanu Kalašovi,
Milanu Rácovi st., Josefu Setlovi. Nejlepšími příslušníky jednotky byli vyhlášeni: Fran¬
tišek Janča, Stanislav Roubal, Petr Eškulič a Elemír Horváth. V r.1982 byli vyhodnocení:
Vladislav Štěrba, Josef Lamberk, Josef Bayer, Pavel Roubal. Za umístění v socialistické
soutěži byli vyznamenáni: František Janča, Vilém Kozák, Vlastimil Frélich, Stanislav Rou¬
bal, Petr Eškulič a Michal Kalaš. 1. a 2. družstvo dostalo od štábu LM čestný titul Vzorná
jednotka LM. V r. 1983 krajský výbor KSČ udělil závodní jednotce LM Rudné doly Zlaté
Hory u příležitosti 35. výročí Vítězného února Čestné uznání za příkladnou práci při buVIII-487

dování a obraně socialistické vlasti. V r. 1986 jednotka dostala putovní pohár za 1. místo
v socialistické soutěži jednotek LM okresu Bruntál. Milan Rác st. byl vyznamenán medailí
Za zásluhu a obranu vlasti. V roce 1987 bylo uděleno státní vyznamenání Za službu vlasti
Jaroslavu Koudelovi.
Jednotka LM v Rudných dolech skončila svou činnost v roce 1990 na příkaz OV KSČ.
Klub Mikimaus je organizace, která spontánně vznikla ve Zlatých Horách. Název do¬
stala podle komiksové postavy myšáka Mikiho (Mickey Mouše), kterého nakreslil americ¬
ký pohádkář Walt Disney. Protože se náhodou u poutního místa P. Marie Pomocné našla
bedna odznaků s hlavou myšáka Mikiho, začaly se rozdávat a tím se staly znakem klubu.
Ve Zlatých Horách se koncem padesátých let sdružili přátelé trempu a přírody a pod
názvem Klub mladých turistů začali svou činnost. Zpočátku byl zcela apolitický klub
součástí Národní fronty, a soustřeďoval jen milovníky přírody, zpěvu a táborových ohňů,
kteří se na sraz - potlach scházeli v různých místech republiky, včetně Zlatých Hor.
Snad pod vlivem tehdy známého hnutí dlouhovlasých hippies - milovníků květin a ne¬
otřelým přístupem Jindřicha Hořelici a ostatních členů se mikimausové později od oficiál¬
ního klubu turistů osamostatnili, dostali nové jméno a nespolupracovali ani se svazáckou
organizací, ani nebyli členem Národní fronty a to tehdy vadilo.
Čelnými organizátory v letech kolem roku 1963 byli Alois Patera ze slovenského Marti¬
na a Švehlík z Prahy. Ani se dobře neví, kdo neutrálně znějící název Klub mladých turistů
přejmenoval na Klub Mikimaus, který za krátký čas začal bubnovat do přeopatrných uší
SNB „falešnou1, snad „kapitalistickou1 melodií. V druhé polovině šedesátých let se sraz
klubu několikrát konal ve Zlatých Horách, za Dětskou ozdravovnou na Hadích loukách
a jsou pamětníci, kteří mohou potvrdit, že když sraz několika stovek mladých lidí skončil,
Hadí louky snad byly v lepším stavu než před srazem. Nikdy se nestalo, aby po sobě miki¬
mausové neuklidili.
V organizování potlachů ve Zlatých Horách se už od počátku angažoval Jindřich Hořelica, Milan Barinec, Bašti ml. a jiní Zlatohoráci. Počátkem sedmdesátých let se autorita
Jindřicha Hořelici, zvaného již „Henry“, zvýšila natolik, že členové klubu z celé republiky
si ho zvolili za prezidenta mikimausů. Byl ustanoven i místní výbor klubu s Jindřichem
Hógerem, Josefem Kocurkem, Milanem Barincem, Nitsy a Radima Mihulových a Růženy
Sobkové. Členy pak byli: Víta, Jirka a Monika Čepoví, Cyril Malec, Lada Gerec, Štefanie
Kušmiderová, aj. Mikimausové měli i svou hudební skupinu s názvem „Smykaři“, kde hrá¬
lo bendžo, kytara, mandolína a příležitostně ostatní nástroje. Každoročně se v Annabergu
u Králík nebo na Vraclávku u Krnova, ve Zlatých Horách a jinde zúčastňovalo potlachů
od 70 do 300 mladých lidí.
Po tzv. normalizaci v roce 1971 se však celý spolek dostal do střetu s Veřejnou bez¬
pečností. Jeho členové byli často od příslušníků bezpečnosti diskriminováni, nedovoleně
potlačováni a jejich pobyt ve Zlatých Horách omezován. Byly jim odebírány znaky klubu
a lovecké nože. Pokud měl být potlach ve Zlatých Horách, VB hlídala ulice, autobusové
a vlakové nádraží a vracela zájemce zpět do svých domovů. V roce 2003 oslavil tento klub
40. výročí svého založení.
Československý svaz protifašistických bojovníků (ČSSPB) vznikl v roce 1948 slou¬
čením různých odbojových organizací z 1. a 2. světové války. Po rozdělení republiky se
přejmenoval na Svaz protifašistických bojovníků (SPB). Zlatohorská organizace měla 38
členů, z nichž většina během 2. světové války aktivně bojovala proti nacismu. Alois HraVIIl-488

dil, Karel Pajgr, Jan Šebesta, Jindřich Štohl, František Jaroš, Julie Tkadlecová, Josef Tkad¬
lec, Erna Kozová, Vendelín Gogolák, Alexandr Veniger, Rudolf Zajác, Marszálek, Židlík,
Kleiner, Navrátil aj.
Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). Je pochopitelné, že během 2. světové
války nebyl čas na sportování. Nacisté měli jiné starosti a říšský protektor K. H. Frank
dokonce působení českého Sokola (založen Tyršem a Fůgnerem v r. 1862) a jiných organi¬
zací s nádechem českého vlastenectví zakázal.
Po válce se ve Zlatých Horách a Ondřejovicích snažili noví osídlenci - dřívější činovní¬
ci Sokola Karel Hušek, Karel Peigen, Martin Fukna, Josef Starý, Věra Říhová jeho činnost
obnovit, ale nedařilo se jim to. Snaha o zlepšení činnosti Sokola byla deklarována na chůzi
26. října 1946, ale znovu bez valného úspěchu. V 50. letech let však předválečné organi¬
zace Sokol a Orel nebyly vhodné ani pro novou vládnoucí garnituru. Funkcionáři těchto
organizací byli dokonce různě pronásledováni. Pokud tedy ve Zlatých Horách a Ondřejo¬
vicích působily až do roku 1954-55, tak jenom proto, že to bylo dále od středu politického
dění. Mezi vytrvalé členy a činovníky Sokola patřili: Josef Flóra, Zdeňka Dvořáková, Jar¬
mila Mádrová, Jan Zapletal a další.
V únoru 1948 byla založena Československá tělovýchovná jednota a zvolen Státní vý¬
bor pro tělesnou výchovu, který chtěl spojit všechny činnosti tělovýchovy, podobně jak
spojil všechny politické strany v Národní frontě. Ostatní tělovýchovná sdružení, která by
mohla vyvíjet činnost, nebyla povolena. Tím také jakoby zhasla i činnost předválečných
organizací Sokola a Orla.
V roce 1957 proběhla reorganizace ve sportu. Byl ustanoven Československý svaz tě¬
lesné výchovy (ČSTV), který sdružoval všechny obory tělovýchovy. ÚV ČSTV vytyčoval
jednotné ideové, organizační a metodické zásady pro veškerou tělovýchovu a sport v re¬
publice.
Ve Zlatých Horách o počátcích činnosti ČSTV není mnoho informací, asi také proto,
že nebyl moc aktivní. Nový výbor se zvolil v r. 1971. Předsedou se stal ing. Lad. Kurfůrst,
místopředsedou ing. Jan Beníšek, hospodářem ing. Jan Machálek, jednatelem Alena Maš¬
ková, kulturním a propagačním referentem ing. Jan Businov, kronikářem a zapisovatelem
Fr. Kopřiva a zdravotníkem Běla Roubalová. Výbor byl pětičlenný, v devíti oddílech bylo
organizováno 390 členů. V tomto roce byl celkový rozpočet, který se skládal ze sponzor¬
ských darů, 19 tisíc Kčs. Sponzorovaly tyto závody: RD 3 000.-Kčs, Státní statky 1 000.- Kčs,
GP 3 620.- Kčs, MěstNV - zajistil předseda Lukáš 3 000.-Kčs, Velamos zapůjčil autobus.
Záhy po válce vznikl fotbalový oddíl, ale nebyl příliš agilní. Mužstvo hrálo zápasy
v nejnižší třídě a občas se na hřišti konaly zápasy mezi místními závody. V roce 1970
oddíl vedl pan Rieger, který se přičinil o to, aby vzniklo i „B“ mužstvo a vybudoval pro
mužstvo nové kabiny. V roce 1977 oddíl kopané soustřeďoval 55 dospělých a 20 žáků. „A“
mužstvo hrálo v okresním přeboru. „B“ mužstvo ve III. třídě. Družstvo mládeže hrálo
okresní přebor. Dospělí hráči sehráli 44 mistrovských utkání a 11 přátelských. Mimo to
se na hřišti hrála odborářská interliga a Memoriál Fr. Tománka. Mládež hrála 42 utkání,
z toho bylo 26 dorosteneckých a 16 žákovských.
8. 8. 1981 se konalo slavnostní zasedání členů Tělovýchovné jednoty a oddílu kopané ve
Zlatých Horách, jehož se zúčastnili i okresní straničtí a správní představitelé. Nově zvole¬
ný předseda jednoty, který vystřídal ve funkci Jana Beníška, Vladimír Zlatník konstatoval
množící se potíže v organizačním a materiálním zabezpečení a nastínil další činnost jed¬
noty. Při této příležitosti byla členům jednoty předána tato vyznamenání:
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Karel Hušek a Vlastimil Fukna dostali Čestný odznak ÚV ČSTV, Josef Hora a Josef Za¬
pletal Čestné uznání OV ČSTV, Jan Ryšánek, František Janík, Stanislav Vodička, Ludvík
Hruška, Rudolf Frič, Alfréd Benda st., Milan Mašek, Antonín Štajer, Jan Jeřábek, Jan Sula,
a Fr. Hinšt dostali Čestné uznání rady MěstNV Zlaté Hory, František Hastík, Bohumil
Drulák, Antonín Janiš, Jaroslav Roubíček, Josef Buček, Ladislav Klein, ing. Jan Beníšek,
Tomáš Sideridis, František Kopřiva a „Pišta“ -Charalambidis dostali Čestné uznání Tělo¬
výchovné jednoty Zlaté Hory.
Na této schůzi byla provedena výměna členských průkazů.
Po pádu vlády jedné strany se změnilo i financování a systém organizace všech spor¬
tovních odvětví. Zpočátku to přinášelo všemožné potíže, ale zanedlouho se ustálilo jak
financování, tak i organizační zajištění a dokonce se systém práce zlepšil. Podstatně se
zvýšil zájem jedinců. Předsedou Tělovýchovné jednoty se v roce 1990 stal Pavel Matouš.
Od r. 1992 do současnosti (2004) vykonává funkci předsedy Věra Tišnovská, místopředse¬
dou je ing. Milan Rác ml.
Od r. 1998, kdy se štědrým mecenášem zlatohorského fotbalového klubu stal ing. Mi¬
roslav Ševčík z Prahy (synovec běžce Pavla Odložila, má chalupy v Horním a Dolním
Údolí), se výrazně zlepšila i kvalita zlatohorského fotbalu. Jeho organizačním přičiněním
se každoročně v červnu konají turnaje různých mužstev z okolí s názvem HO-DO-ÚD
KOP v Dolním Údolí u hřbitova, zlepšilo se sportovní zázemí klubu, na hřišti byl položen
travnatý koberec aj. I další sponzoři - především Městský úřad, každoročně finančně při¬
spívají ke zlepšení sportovního dění ve městě.
V posledních deseti letech 20 stol. byli ve Zlatých Horách nejlepšími fotbalovými hrá¬
či: Ladislav Němec st., Mirek Nečesaný, Jaroslav Uher, František Hynšt, Pavel Fritsch, Jiří
Tománek st., Jaroslav Schmuck, Mirek Charalambidis, brankář Milan Rác ml, Pavel Gotthard aj.
Tenisový oddíl vznikl koncem šedesátých let a vedl jej ing. Krčmář. Úprava a opra¬
va kurtů byla brigádnicky provedena v r. 1977. Tenisové hřiště si r. 1998 pronajala firma
AXAMY spol.s r.o. ze Zlína, která ho přebudovala v moderní sportoviště s názvem Aurum
sport klub s možností provozování nejen tenisu, ale i lukostřelby, posilovny, elektrických
šipek, basketbalu, stolního tenisu aj.
V roce 1974 vznikl šachový odddíl. 16 zakládajících členů, z toho 7 žáků, které vedl
Vlastimil Vojtíšek, si zvolilo tento výbor: Koláček, Štěpánek, Vojtíšek, Hanák, Balčirák,
Rác. Předsedou oddílu se stal Dr. Josef Hettler. Klub měl 14 šachových souprav a shromaž¬
ďoval se v klubovně Státního statku. V letech 1975-76 získal oddíl první místo v okrese.
V roce 2003 se šachových turnajů zúčastňují: P. Kraus, J. Jambor, M. Strečko, M. Múller,
D. Múller, J. Škovroň, M. Hudský aj.
Lyžařský oddíl byl založen v roce 1971. Jeho iniciátoři Businov, M. Kučík, Jar. Proudil
dosáhli toho, že byl v Dolním Údolí postaven lyžařský vlek. 8. ledna 1987 dokonce místní
lyžařský oddíl, při dobrých sněhových podmínkách, což bývá málokdy, uspořádal první
okresní závody ve sjezdovém lyžování. Obří slalom se jel na sjezdovce v Dolním Údolí
a slalom speciál na Petrových Boudách. Přes sto mladších žáků, starších žáků a doros¬
tenců změřilo své síly v hladkém průběhu závodu. Ze Zlatých Hor získali přední místa
Kateřina Kučíková, Milan Kučík, Jiří Tomaštík a Marika Joanidisová.
Oddíl stolního tenisu byl založen kolem roku 1968. V roce 1976 měl 23 mužů, 4 že¬
ny a 10 žáků. „A“ mužstvo sice bylo v okresním přeboru na posledním místě, ale okres¬
ní přebor žen vyhrála Marcela Tománková a v okresním přeboru mužů získal 1. místo
MUDr. Josef Jakubík.
VIU-490

Oddíl košíkové měl v roce 1977 patnáct členů, pravidelně trénoval ve školní tělocvičně,
ale nezúčastňoval se žádných soutěží.
Oddíl volejbalový byl zpočátku jen partou nadšenců. Později se trénovalo jednou týd¬
ně, ale nesoutěžilo. V letech 1965 - 1980 se skoro každé jaro konaly turnaje mezi zlatohorskými organizacemi a výrobními závody. Teprve se stavbou školní tělocvičny na sídlišti se
upravily podmínky k lepšímu tréninku, ale výrazné soutěžní úspěchy nebyly. Od r. 1997
se pod hlavičkou firmy JEMOS družstvo zúčastňuje tzv. Jesenické ligy. Vzhledem k tomu,
že jde o soutěž ryze amatérskou a jednotliví soupeři i z finančních důvodů nemohou ne¬
ustále jezdit z jednoho konce okrese na druhý, hraje se turnajovým způsobem. Před vo¬
lejbalovou sezónou v r. 2003 se zlatohorské volejbalové mužstvo přejmenovalo na (G)old
Boys, hráči se koupili nové dresy a v rámci Zlatých dní ve Zlatých Horách uspořádali zda¬
řilý turnaj osmi družstev, který nastartoval novou tradici ve spojení s amatérskou soutěží
v Glucholazech, do níž se v r. 2003 přihlásilo 17 družstvev. V posledních letech se soutěží
zúčastňují: kapitán - Roman Moskva, hráči: Michal Králík, Miloš Adámek, Jaroslav Voják,
Tomáš Novotný, Alexandr Orálek, Michal Ciupek, Bohumil Riegel, Jan Soukup, Jan Dvo¬
řák, Oldřich Janíček, Jan Valach a Zdeněk Trličík.
Oddíl sportovní gymnastiky a spartakiády. Oddíl vedla v roce 1971 cvičitelka 2. třídy
Marie Půzová. Tento oddíl se zasloužil o nacvičování všech spartakiád, které se od r. 1955
konaly každých pět let do roku 1985. První celostátní spartakiáda (23. a 24. 7. 1955) byla
nacvičována pod vedením učitelů v rámci školních hodin tělovýchovy. Pro tuto spartakiádu učitel Flora nacvičoval se 150 žáky „Zlatou bránu“, učitel Karel Procházka vedl
90 žáků ve cvičení s krychlemi a učitel J. Vepřek se 160 žáky prostná. Žáci se sice v roce
1954 zúčastnili okresní spartakiády, ale za nepřítomnosti učitelů zcela zklamali. Celo¬
státní spartakiády (půl miliónu účastníků) se přesto v r. 1955 zúčastnilo v prostných 27
žáků, v doprovodu učitele Procházky a Vepřeka. Druhá celostátní spartakiáda proběhla
23. a 24. června 1960 za účasti 800 tisíc cvičenců. Třetí spartakiáda se konala 1. až 4. čer¬
vence 1965 za účasti 380 tisíc cvičenců. Okrskové spartakiády v roce 1975 se ve Zlatých
Horách zúčastnilo 382 žáků a 148 dospělých. 9 cvičitelů - většinou učitelé, nacvičilo šest
skladeb: rodiče s dětmi (40 dospělých a 40 dětí), nejmladší žactvo (80 cvičenců), mladší
žákyně (108 cvičenců), mladší žáci (96 cvičenců), starší žákyně (144 cvičenek) a ženy (108
cvičenek). Okrsková spartakiáda se konala v prostoru školního cvičiště.
Okrskové spartakiády v roce 1980 se zúčastnilo 10 cvičitelů a 210 žáků v pěti skladbách.
V roce 1985 to bylo 11 cvičitelů a 248 žáků v pěti skladbách. V roce 1980 se ve Zlatých
Horách konala okresní spartakiáda s účastí 558 cvičenců. Celostátní spartakiáda se kona¬
la 27. až 30. června.
Oddíl orientačního běhu. Pod vedením manželů Věry a Zdenka Tišnovských byl nejaktivnějším oddílem snad v celém bývalém okrese Bruntál. S nadměrnou aktivitou se také
pojily i úspěchy jeho členů.
V roce 1971 se členové oddílu zúčastnili jedenácti akcí: 11. ledna se Sokolovského závo¬
du zúčastnilo 70 závodníků, 22. 2. veřejného závodu v lyžařském běhu 74 osob, 23. dubna
Dukelského závodu branné zdatnosti 120 mužů, 28. května závodu branné všestrannosti
80 závodníků, 25. září závodu O cenu Pradědu 89 osob a dalších.
Po celou dobu činnosti tohoto oddílu členové vykonávali brigádnickou činnost. V roce
1977 odpracovali 392 hodin. V tomtéž roce se oddíl zúčastnil 42 závodů: 6 závodů krajské
soutěže, 6 celostátních soutěží, 3 závodů mezinárodních a další.
Nej důležitější výsledky v roce 1977: Vlastimil Uchytil I. místo krajského přeboru
denního orientačního běhu. Pavel Antl a L. Uchytilová II. místa a J. Vavrečka III. mísVIII-491

to krajského denního orientačního běhu. V. Uchytil a L. Uchytilová získali také I. místa
v nočním orientačním běhu a Z. Tišnovský získal II. místo. V přeboru ČSSR, který se
konal v Třinci, získal V. Uchytil I. místo v denním a I. místo v nočním orientačním běhu.
L. Uchytilová získala II. místo v denním orientačním běhu. Nejaktivnějšími a nejúspěš¬
nějšími členy oddílu byla V. a L. Uchytilovi, Jiří Vavrečka, Hanka Tišnovská, Jana Ponikelská, Pavel Antl, Karel Krajíček, Pavel Proudil, Jana Kovaříková. O obětavosti trenérů Věry
a Zdeňka Tišnovského není pochyb.
V kronice města jsou pro rok 1977 jmenováni nejlepší sportovci: V. Uchytil, M. Formánková, MUDr. Josef Jakubík, L. Uchytilová, Z. Mádr, V. Elefteriadis, M. Charalambidis,
J. Vavrečka, S. Charalambidis, a vyhodnocení funkcionáři: Rieger, Z. Tišnovský, Chara¬
lambidis, Fukna, Flora, Kochta a Vavrečka.
Snad nej věhlasnějším zlatohorským sportovcem v lehké atletice posledních dvou dese¬
tiletí 20. stol. byl Jiří Dubec. Narodil se 16. 2. 1951 v Koclířově u Moravské Třebové. Od
roku 1981 žije ve Zlatých Horách, povoláním horník. Sport začal provozovat už ve svých
deseti letech. Za Baník Ostravu hrál kopanou, v atletických disciplínách soutěžil za Atleti¬
ku Vítkovice. Od r. 1973 se specializoval na branné sporty, střední a dlouhé běžecké tratě
i za Novou huť Klementa Gottwalda získával přední místa na republikové úrovni. Když
se nastěhoval do Zlatých Hor, začal hrát fotbal. V letech 1985 - 1995 provozoval atletiku
za Olympii Bruntál. V tomto období získával jeden titul za druhým. V mezinárodních
soutěžích v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku býval pravidelně mezi prvními třemi oce¬
něnými. V roce 1993 běžel maratón v Paříži v kategorií veteránů (+ 40 let). Mezi 6,5 tisíci
účastníky byl šestým v pořadí. Je držitelem titulu mistra republiky v silničním běhu na
15 km v r. 1993 a v silničním běhu na 10 km v Praze v roce 1994. Od r. 1995 závodí individuelně a zúčastňuje se mnoha sportovních akcí v okolí, republice a v cizině.
Klub českých turistů Zlaté Hory vznikl v r. 1977, kdy se také poprvé konala „Zlatohorská 50“, které se zúčastnilo 86 turistů. 14 zakládajících členů zvolilo tento výbor: VI. Vízner
- předseda, Př. Petrů - místopředseda, J. Vlachopulos - jednatel, Kalendová - kronikář.
Od založení se každoročně pořádala „Zlatohorská 50“ a jiné turistické akce pěšky nebo
na lyžích. Pravidelný (od r. 1979) bývá i novoroční výstup na Biskupskou kupu, jehož se
zúčastňuje až 250 turistů. Právě při prvním ročníku, kdy mezi Silvestrem a Novým rokem
(1979-1980) přišel mrazový skok, se členové výstupu museli smířit s krutým počasím: na
vrcholu věže bylo -27% C a silný vítr. Zlatohorský Klub českých turistů zanikl v r. 1992.
V jarních měsících r. 1985 vznikl KČT Ondřejovice, jehož předsedou se stal Pavel Waněk,
který zajišťuje turistickou aktivitu i pro zájemce ze Zlatých Hor. Nejen oni mohou plnit
podmínky oblastního odznaku Zlatohorsko.
Svazarm. Spojením Svazu brannosti a Svazu národní revoluce vznikla v dubnu 1953
i ve Zlatých Horách (celostátně 4. 11. 1951) organizace Svaz pro spolupráci s armádou
(Svazarm). Jeho hlavní úloha spočívala v aktivní pomoci při upevňování obrany země
a v branné přípravě občanů. Tuto úlohu zabezpečovala pomocí svých klubů: autoklub,
klub důstojníků a praporčíků v záloze, výcvikové středisko branců, střelecký klub, klub
závěsného létání, klub potápěčů a střelecký kroužek mládeže. Koncem 70. let se přidal
nově vzniklý klub rogalistů, který jako startovací plochu využíval strání nad Ondřejovicemi a Biskupské kupy. Zakladatelem a dlouholetým předsedou Svazarmu byl Vladimír Pa¬
poušek (zemřel 25.2.1980). Zasloužilí členové: Jan Jeřábek, Ladislav Stískal, Josef Šmehlík,
Josef Jakubík st., Ladislav Kvapil...
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Zajímavá byla činnost klubu potápěčů a později rogalistů.
Na jaře 1972 malá skupina nadšenců z Rudných dolů založila kroužek potápěčů. Za¬
čátky byly nesmělé a hlavně málo úspěšné, což bylo způsobeno malými zkušenostmi čle¬
nů, nedostatkem finančních prostředků, a hlavně nepřítomností zastřešující organizace
NF. Proto všichni členové museli vstoupit do Svazarmu, do Klubu sportovního potápění.
Od armády a Svazarmu získali vybavení k činnosti, absolvovali základní výcvik potápění
v Krnově a od závodu RD získali také dostatek financí. Potápěli se na všech vhodných
zatopených lomech na Jesenicku a ve Svobodných Heřmanicích. V létě také vyjížděli do
NDR k Baltickému moři, na Helena See a Weisse See. Ovšem potápět se v Jugoslávii na
Jadranu se nikomu kvůli tehdejším politickým omezením nepodařilo. Předsedy klubu byli:
Bohumil Otevřel, Oldřich Zelinger a Lumír Vrkoslav; členy: František Vilíkovský, Bohumil
Šos, Miroslav Hoferek, Richard Rychlý, Pavel Vodák, Petr Labaš aj. Pokles zájmu o potápění
nastal koncem 70. let. Na podzim 1979 vznikl Klub létání na rogale. Zakládajícími členy
byli Lumír Vrkoslav a Jaroslav Kaderka a přidala se podstatná část bývalých potápěčů.
Začínalo se znovu od nuly. Zajistily se plány rogala WORLD CAP, sháněly se po celé re¬
publice duralové trubky, vhodná látka a jiný potřebný materiál. Ve školní tělocvičně se
z bývalých potápěčů stali kresliči, švadlenky a konstruktéři prvního skoro funkčního ro¬
gala. K létání nebyly zkušenosti ani odborná literatura a tak nebylo nouze o modřiny, roz¬
bité nosy a polámané končetiny. V tu dobu se stal členem klubu pan J. Staněk z Havířova,
bývalý pilot RAF za 2. světové války ve Velké Británii, který zajistil odbornou literaturu
v němčině i angličtině a podle ní se postavilo nové rogalo.
První let se podařil L. Vrkoslavovi v délce asi 200 m. Následně se úspěchy neměři¬
ly v metrech, ale v čase od startu po přistání. Úspěšný let se podařil Petru Závodnému
- startoval z Biskupské kupy a přistál na louky u Zlatých Hor. Vzácně se některým členům
podařily i několikahodinové lety. Fandové postavili další křídla, Lumír Vrkoslav postavil
dvoumístné motorové křídlo s motorem Trabantu a pevnou vrtulí. Dokázal tak odstarto¬
vat kdekoliv ze silnice na krátkém úseku. Když ovšem jeden člen klubu nechtěně přistál
v Polsku - nastal problém politický. Neúměrný zájem tehdejší Veřejné bezpečnosti začal
nadšence rogalisty odrazovat. Po roce 1989 a následném ukončení těžby na závodě RD
Zlaté Hory - sponzora klubu, veškeré vybavení potápěčské techniky i materiál pro rogalis¬
ty byl lidmi rozebrán.
Svazarmu se dotkly velké změny po roce 1990. Jeho členská základna o síle 250 členů
se v roce 1990 zmenšila na 100 členů. Činnost byla organizována v sedmi klubech: AMK,
KDPZ, VSB, rogalo, střelci, kynologie a střelecký kroužek. Tento svaz měl v majetku autodílnu v Zadní ulici, střelnici na Podlesí - Miserichu a klubovou místnost na dnešní poště.
Aktivita členů se v letech po sametové revoluci zastavila. Oddělil se klub rogalo, který se
musel stát členem leteckého svazu. Střelci se rozdělili na branný svaz a právě vzniklý stře¬
lecký klub (p. Javůrek), kterému byla předána část zbraní. Branný svaz si ponechal jen
malorážky a pistole. Zůstal v něm podstatný kádr členstva, jehož předsedou byl František
Janča, pokladníkem P. Saiblerová, mechanikem J. Dvořák a B. Riegel st. Dále tam bylo na
čtyřicet členů: Kušová, Otčenášek, Kořínek, Zizler, Vízner, Pecha, Hoferek, Kolář, Sýkora
aj....
Nástupnickou organizací Svazarmu se v roce 1991 stala Asociace víceúčelových zá¬
kladních organizací technických sportů a činnosti v České republice (AVZOTSaČ zkráceně AVZO), která se v roce přičlenila k Českému střeleckému svazu. Po rozdělení
v druhém pololetí r. 2001 asociace přestěhovala materiál střeleckého spolku do sklepních
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prostorů ZUŠ F. Schuberta na rohu Bezručovy a Nádražní ulice (bývala družina). Má
k dispozici střelnici v Podlesí. Pořádá střelecké závody: malorážka, vzduchovka, pistole,
vojenské střelby. Po celou dobu činnosti Svazarmu a AVZO byl předsedou František Janča. V r. 2003 je revizorem ing. Pavel Pišl, správcem střelnice Jan Wetter, vedoucím střelec¬
kého klubu Josef Kučera, pokladní Eva Kohoutová, instruktor Pavel Ruzha, 1. cvičitelka
mládeže Růžena Weterová, 2. cvičitelka mládeže Dagmar Sivoková. Členové ZO: Dalimil
Klohny, Martin Kohout, Jan a Miloš Tomaštíkovi, Jaroslav Zídek, Karel Nožička, Josef Ku¬
čera, aj.
Organizace AVZO je dotovaná z městského rozpočtu a ostatními sponzory. V roce 2002
členové odpracovali na zvelebení střelnice na Podlesí 506 hod., ve střeleckém kroužku
mládeže 776 hodin, opravil se sklad zbraní, provedlo se elektronické zabezpečení objektu,
upravila se hráz na střelnici, hygienické zařízení a upravil se terén střelnice. Při plánova¬
ných akcích stříleli 23 x vojáci, 9 x celníci, 21 x policisté ČR a konaly se střelecké soutěže.
Klub přátel Zlatých Hor. Před vánocemi 1993 se sešlo sedm občanů města: Zdeněk
Smítal, Jaroslav Fiala, Sotiris Joanidis, Josef Šmoldas, Zdeněk Pěčonka, Jiří Tománek ml.
a Bohumil Riegel a založili Klub přátel Zlatých Hor, jehož registrace na ministerstvu vni¬
tra byla provedena 29. 12. 1993. Klub se programově zabývá seznamováním obyvatelstva
s historií města a okolí a pamětihodnostmi. Usiluje o zvelebení města, pořádá přednášky
a rozvíjí publikační a výstavní činnost. Zajistil obnovu Biskupské kupy. Jedním s nejná¬
ročnějších úkolů klubu bylo navrácení „staré pošty" k obnově městského muzea. Tento
bod se zdařil a dnes je zlatohorské hornické a historické muzeum známé nejširší veřejnos¬
ti. Od počátku klubu je předsedou Zdeněk Smítal.
Klub vojenské historie k. u. k. (KVH) vznikl roku 1996 na popud několika nadšenců:
Josefa Olšara, Josefa Šmoldase, Ladislava Víznera, Jana Mokroše a jiných. V čele KVH se
ve výboru střídali Ladislav Vízner, Josef Šmoldas, Petr Rozbroj, Petra Rozbrojová, Pavel
Vodák, Petr Labaš st. a P. Labaš ml., Jan Mokroš aj.
Členové klubu předvádějí vojenskou jednotku rakous¬
kých granátníků a dělostřelců. Jsou převážně ze Zlatých Hor,
ale také z Mikulovic a Heřmanovic: Josef Bayer, Zdeněk
Bleha, Marián Čep, Tomáš Gavlas, Vlasta Gavlasová, Pavel
Filípek, Jaroslav Grešák, Sylva Hefková, Zdeněk Holčík, Jan
Houšť, Viktor Hudáček, Sotiris Joanidis, Tomáš Kotas, Petr
Kováč, Břetislav Medek, Miloslav Mitura, Robert Múller, Li¬
bor Paták, Oldřich Peleška, Miroslav Petřík, Jiří Rozbroj, Jan
Šebek, Adam Šimůnek, Jan Wetter, Daniel Petřík, Jaroslav
Grešák aj.
Klub má také podnázev Císařská městská garda Zlaté
Hory a čestný vojenský název navazující na zlatohorskou
historii, který zní: Infanterie regiment No. 59 Leopold Joseph Maria von Daun. Právě tato granátnická setnina se přímo
zúčastnila ve válkách o Slezsko v letech 1759 a 1779 bitvy o Zlaté Hory u kaple sv. Rocha.
KVH vznikl jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení zájemců o vojenskou his¬
torii z období slezských a napoleonských válek, což zahrnuje přibližně období let 1740 1835. Oděv a vybavení granátníka se snaží vypodobovat historickou dobu: bílá uniforma,
pokrývka hlavy - medvědice nebo třírohý klobouk (pomocí změny vojenské čepice zvané
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„medvědice" za třírohé klobouky se lze vrátit do období prusko-rakouských válek 18. sto¬
letí), šavle, bodák, funkční perkusní nebo křesadlová puška, brašna na náboje, dřevěná
polní láhev a tzv. brocák - plátěná brašna pro osobní potřeby vojáka. Jednotka je vybavena
třemi děly, devíti dobovými stany a přístřeškem 5x5 m.
V roce 2003 počet členů převýšil číslo 40. Rozdělení jed¬
notky: 1 velitel, 1 praporečník, 2 kaprálové, 5 hudebníků flétna, buben, 20 granátníků, 6 dělostřelců, 3 markytánky.
Jednotka má prapor, který znázorňuje na jedné straně
rakouského orla a na druhé straně původníměstský znak
s letopočty 1626 a 1996. Rok 1626 je rokem založení zlatohorské střelecké společnosti (Schůtzengesellschaft Zuckmantel) a rok 1996, založení Císařské městské gardy - její
pokračovatele. Infanterie regiment No. 59 Leopold Joseph
Maria von Daun svými historickými uniformami připo¬
míná dávnou a slavnou minulost města.
Jednotka se od svého založení zúčastňuje mnoha tuzemských a zahraničních vzpomín¬
kových vojenských akcí, věnujících se převážně napoleonskému období: Tolentino, Loano
- Itálie 1998 a 2000, Aspern - Vídeň 1999, San Raphael - Francie 1999, Marengo, Cassano
- Itálie 2000, Tolentino 2001 a pravidelně každoročně Slavkov. Vzpomínkovou akcí byl
Kolín 2001 (prusko-rakouská bitva z roku 1757) a rekonstrukce bitvy z roku 1758 v Domašově nad Bystřicí 1998.
Další aktivity KVH jsou při různých městských
a společenských událostech pořádaných jak v České
republice, tak v zahraničí. Např. Judenburg - Rakous¬
ko 1998, Leutersdorf - Německo 2000-1, pravidelně
každý rok zajíždí do Polska - Nysa, Prudnik, Paczkov,
Glucholazy, Ketrzyn. Poněkolikáté se prezentoval při
Jesenických dnech v Praze a jsou každoročními hosty
v Kuníně, okr. N. Jičín. Akcí ve Zlatých Horách a okre¬
se Jeseník bylo již bezpočet.
V hlavním stanu gardy - ve Zlatých Horách klub po¬
řádá v dvouletých a tříletých intervalech v rámci měst¬
ských slavností „Zlatých dnů“ velkou vzpomínkovou
akci „Sv. Rochus", která má připomínat historické udá¬
losti let 1759 a 1779 ve městě. Ve dnech 16.-18.7. 2002
se odehrála společná akce s polským klubem přátel
historických pevností v Nyse. Dne 17. 8. téhož roku se
uskutečnila rekonstrukce bitvy ve Zlatých Horách a 18.8. v polské Nyse v pevnosti Prusy.
Český svaz zahrádkářů sdružoval jak majitele přídomních zahrádek, tak i zahrádkáře
na pronajatých pozemcích v zahradních koloniích. První zahrádkářská kolonie byla u Velamosu 5900 m2, druhá u Moravolenu 4641 m2, třetí u nádraží 32341 m2 a třešňový sad na
kopci u sv. Rochusu. Předsedou spolku byl Josef Ruman st., jednatelem Miroslav Romsy,
pokladníkem Ludmila Gothardová. Spolek měl celkem 192 členů.
V ustavující schůzi ze dne 23. 4. 1990 byl založen nový Svaz chovatelů. 41 členů zvoli¬
lo svého předsedu Škurka, místopředsedu ing. Josefa Paula ml. a ve výboru byli Fůtzner,
Horáková, Paulová.
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Myslivecká sdružení
Lesy kolem Zlatých Hor po 2. světové válce patřily ještě vratislavskému arcibiskupství
a to pronajímalo část lesů různým zájemcům o myslivost nebo myslivost samostatně pro¬
váděl personál arcibiskupských polesí. V roce 1948 byly veškeré lesy zestátněny a jejích
části byly pronajímány za účelem provádění myslivosti různým firmám a společnostem.
Do r. 1949 byly čtyři lesní revíry zlatohorského polesí pronajaty společnosti, kterou
vlastnil Josef Konečný ze Zlatých Hor. V roce 1950 vznikla Myslivecké jednota, ve které
byli: vedoucí spořitelny Miloslav Piterka, Květoslav Janča, Zdeněk Loubal František Carbol, Bena, bratři Ivanovi, J. Konečný, Josef Paul aj. Předsedy a zároveň hospodáři jednoty
byli: Jan Krejčí, Josef Jančík a později Oldřich Musil st.
Český myslivecký svaz (CMS) byl založen v r. 1969 a členství v něm bylo podmínkou
získání loveckého lístku a pro vznik mysliveckých sdružení (MS). Různorodé společnosti
byly zrušeny a postupně přejímala vládu nad mysliveckými revíry myslivecká sdružení
zlidovělé myslivosti. Ve Zlatých Horách vzniklo sdružení Příčná, jeho předsedou se stal
Antonín Oprchal, hospodářem Jiří Jakubík.
MS Příčná se rozšířilo v r. 1979 sloučením mysliveckých společností Zlaté Hory a Heřmanovice. Na počátku sdružení hospodařilo na výměře 4150 ha a po přidání části honitby
v Horní Údolí 5300 ha. Dlouholetým předsedou se stal Josef Žáček, hospodářem J. Babják,
pak Jiří Jakubík a Jaroslav Jonák. Za předsedávání Dušana Horáka byl místopředsedou
František Juřík, hospodářem Vladimír Zbožínek. V r. 1982 byli odhaleni dva pytláci, kteří si
chtěli ponechat uloveného jelena. Byli doživotně vyloučeni z Českého mysliveckého svazu.
Myslivecké sdružení si v roce 1969 postavilo chatu na Miserichu. Nejlepší období výko¬
nu myslivosti bylo v letech 1970 - 1975. Na společných honech se ročně lovilo od 180 do
200 ks zajíců, 24 bažantů, 9 jelenů, 10 laní, 9 kolouchů, 30 srnců, 20 srn, 10 srnčat, 1 kňour
a škodná pernatá a srstnatá. Začátkem 80. let však začalo drobné zvěře vlivem chemizace
zemědělství rapidně ubývat a v r. 1981 se ulovilo pouze 84 zajíců a jen dva bažanti. V roce
1993 vzniklo nové sdružení, které se nazývá MS Příčná č. 19, se sídlem ve Zlatých Horách,
které loví jen na 890 ha polí a okrajů lesů. Předsedou se stal Vladimír Zbožínek, hospodá¬
řem Stanislav Ivan. V roce 2003 - 2004 je předsedou Jiří Ivan a hospodářem VI. Zbožínek.
Od r. 2000 se už ani zajíc, ani bažant neloví. Plán odstřelu spárkaté zvěře pro rok 2004:
1 jelen II. věkové třídy, 1 laň, 1 kolouch, 20 ks srnčí zvěře a neomezeně divočák.
Ve sdružení bývalo kolem 41 členů: B. Pastyřík, B. Babirád, L. Liška, František Juřík,
Josef Paul st. Josef Paul ml., Pavel Dvořák aj.
Nejzasloužilejšími členy byli: bratři Stanislav a Jiří Ivanovi, Jiří Jakubík, Petr Polák, Josef
Paul, František Juřík, Jaroslav Jonák a Josef Žáček.
Na rejvízském polesí (3024 ha) byla část lesů nad Horním Údolím do roku 1956 prona¬
jatá řeznické firmě z Brna, ale po mnoha nedorozuměních s LZ Jeseník jim byla odebrána
a přičleněná k druhé režijní části polesí. Po celé období do r. 1992 to byla bohatá honitba
státních lesů s profesionálními lovci, kteří také doprovázeli zahraniční hosty: Vladimír
Straka, ing.Vladimír Štěpánek, ing. Vladimír Zbožínek, Josef Nevěčný, Vojtěch Močka st.,
Jaroslav a Vojtěch Močka ml., Miroslav Sáňka, Vlastimil Pospíšil, František Kališ, Helmut
Rejmer, Jaroslav Racek, Sotiris Joanidis, Norbert Buchta, Antonín Peterka, Aleš Kurečka
aj. Od r. 1948 do roku 1992 se zde ulovilo skoro 4 tisíce kusů spárkaté zvěře, pak méně
divočáků a hodně škodné.
Ondřejovická část lesů byla pronajatá společnosti, která se později nazývala „doktor¬
ská'. V této byl hospodářem lesník Václav Pospíšil st. a členy: zubař Hošek, zubař Franti¬
šek Menšík, gynekolog Jan Jager, chirurg Petr Krátký aj.
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V Ondřejovicích bylo v roce 1981 ustanovené myslivecké sdružení Javorná.
Odstřel zvěře v roce 1981: 9 jelenů, 16 kolouchů, 23 laní. Zajíci se lovili na dvou honech,
ale byli vzácní. Předsedy mysliveckého sdružení byli: MVDr. Josef Grimm, Zd. Kaňovský,
J. Švec. Hospodáři: Václav Pospíšil ml., Josef Závada, ing. VI. Zbožínek a Květoslav Janča.
Členy byli Voj. Trančík, Vojtěch Hošek, Doubravka Hettlerová, Miroslav Kavalec, Reinhold Schinke, Pavel Kaizr, Vojtěch Močka st. a ml., Václav Pospíšil st., Jan Koryťák, Josef
Hromják, Jiří Zálešák aj.
„Lidová myslivost1' byla v roce 1993 zrušena. Lesy České republiky svůj majetek pro¬
najímají různým organizacím i jednotlivcům, kteří jsou ochotni za nájem honitby zaplatit
značnou částku peněz. Na soukromých pozemcích vznikla lovecká sdružení majitelů po¬
zemků, nebo tyto pozemky se pronajímají nově založeným mysliveckým sdružením.
Čs. rybářský svaz. Český rybářský svaz (ČRS) byl založen v roce 1957. Ve Zlatých Ho¬
rách se koncem padesátých let vytvořila skupina organizovaných a neorganizovaných ry¬
bářů: Ladislav Hůževka, Pospíšil, Zd. Děrgel, Kotrla, Vladimír Zlatník, Cenkl. Ti nejdříve
lovili pstruhy v potocích, koupili několik kaprů a pustili je do nevelké Pískovny (retenční
protipovodňová nádrž) u Skřivánkova. O všechnu námahu však přišli, když se v roce 1963
předal Skřivánkov i s Pískovnou Polsku. Časem se přidali další zájemci o rybaření: Klíma,
Bezděk, Dvořák, Václav Gotthard st., František Gablas, Balčirák. Obsadili rybník (tzv. Poldův), který do té doby obhospodařovali členové mysliveckého svazu. Brigádnicky opravili
několikrát protrženou hráz a nasadili ryby.
Parta nadšenců L. Houževka, František Klíma, Miroslav Bezděk, Balčirák, Josef Banovčan, Fr. Gablas, Zdeněk Děrgel, Bonk, Zapletal, Pristaš, VI. Zlatník, Dvořák, Rudolf Frič
začala se svolením NV opravovat hráz na rybníku s názvem Prudník II.A o tehdejší rozlo¬
ze 0,75 ha. Navezli ze zbořenišť materiál a ručně jej rozhazovali. Když však napustili vodu,
unikla po staré drenáži. Teprve když ucpali pod rybníkem vedené drenážní trubky, mohli
dát první násadu a to: 100 pstruhů potočáků, 50 raků, 1500 střevlí, 200 vranek aj.
První násadu kaprů si museli sami rybáři vylovit z jesenických rybníků. Napoprvé
jich vylovili 97 ks K2-4 a 15. 6. 1964 je Fr. Klíma a Mazenauer vysadili. Další násady:
375 kaprů z Motlového rybníčku (na konci Zlatých Hor, za křižovatkou vpravo na cestě
do Mikulovic), 145 línů, 63 štik bylo vysazeno v dalších termínech. V této době byl rybník
Prudník II.A veden jako násadový, nikoliv lovný.
Rok 1965 je začátkem zlatohorské společnosti rybářského svazu. V tomto roce začala
první lovecká sezóna, prvního kapra chytil M. Bezděk. Dne 30. 3. 1966 byla podepsána nájemní smlouvy s MěstNV Zlaté Hory o pronájmu rybníka pro rybářské potřeby.
25. 5. 1969 se konaly první závody, které vyhrál V. Gotthard st. s úlovkem kapra délky
39 cm. Největším úlovkem byl kapr ulovený p. Děrglem, který vážil 11,6 kg.
Český rybářský svaz se v roce 1971 přejmenoval na Československý rybářský svaz
(ČSRS) a byl součástí NF.
Zlatohorská organizace ČSRS získala svůj oficiální statut v roce 1974. Po tomto roce
došlo k oddělení skřivánkovského potoka od rybníka a k rozšíření rybníku Prudník II.A
na 1,5 ha. V letech 1979 - 1981 nejdříve v bažinách vykáceli a odnesli na ramenou veškeré
dřevo a pomocí střelmistra Miroslava Bezděka vystříleli odvodňovací kanál. Protože dali
trochu více střelné hmoty, prý to bláto muselo být i v Glucholazech na náměstí. V roce
1982 se rybník ještě upravil a rozšířil na 3,62 ha. V roce 1978 byla postavena první ry¬
bářská chata s názvem Mladá garda a v roce 1992 byla zkolaudovaná druhá, větší a zděná
s názvem Petrův zdar. Rybářský svaz byl nejaktivnější v 90. letech. Místní skupina Českého
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rybářského svazu v roce 2003 čítala 121 členů (z toho sedm žen a 30 dětí do 18 let), kteří se
starali o rybník Prudník II.A, o čtyři odchovné rybníčky tzv. příkopové, o Rudolfův ryb¬
ník vedle Zlatého jezera (podle Rudolfa Friče), o Poldův rybník (podle Leopolda Strupka)
a přibližně o 20 km chovných potoků a potůčků. Někdy se k rybářským účelům používalo
i Černé jezero a jezero Na Javorné. Motlův rybník byl v roce 1996 vrácen původnímu
majiteli. Největší zásluhy o zlatohorské rybářství je dáváno Františkovi Gavlasovi, který
byl přirozenou autoritou a složil také zlatohorskou rybářskou hymnu, pak Ladislavu Houževkovi, Petru Gothardovi, Václavu Gothardovi ml. a Petrovi Švidrnochovi...
Jeden soukromý rybník - požární nádrž s názvem U Pepy 957/2 v majetku Josefa
Chládka, Dolní Údolí čp. 100 - byl v roce 2000 postaven v Dolním Údolí.
Sbor dobrovolných hasičů
V roce 1751 vyhlásila M. Terezie patent, kterým se vydává řád k hašení ohně. Ve Slez¬
sku bylo toto nařízení zveřejněno v roce 1756.
Přes tento patent primitivní hasební prostředky nedovolovaly větší a účinný hasební
zásah. Požárům napomáhala i tehdejší zástavba domů bez větších bezpečnostních mezer
a se šindelovými střechami, které byly vynikající živnou půdou pro oheň. Typický požár
ve Zlatých Horách byl 22. 8. 1741, při němž vyhořela radnice a s ní 300 domů, tedy celé
město s výjimkou okrajových části. Obdobný požár byl v roce 1756. Při průchodu rakous¬
kých vojsk vyhořela opět radnice a s ní 13 domů. Také katastrofický požár 14. ledna 1779,
v období prusko - rakouské války, způsobil, že celé město lehlo popelem, včetně svých
okrajových částí.
Tyto události, které v tehdejších dobách postihovaly všechna města i vesnice, vedly
k tomu, že byl vydán patent Josefa II. z 24.1.1787 o takzvané požární policii. Podle něho
se všem obcím nařizovalo organizovat požární ochranu a finančně na ni přispívat. Ovšem
trvalo ještě sto let, než se město zmohlo na založení sboru hasičstva.

Zlaté Hory - zlatohorští dobrovolní hasiči byli vždy v pohotovosti
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Ve Zlatých Horách došlo k založení Dobrovolného hasičského sboru (Freiwillige Feuerwehr) v roce 1878. Byl součástí tělocvičného spolku Deutsche Turnverein. Osamostatnil
se o rok později. V roce 1879 byla postavena první hasičská zbrojnice (na místě, kde dnes
stojí nová). Bohužel se nám nezachovala ani jména zakladatelů spolku, starosty a velitele.
Zemská hasičská jednota ve Slezsku byla založena roku 1896.
V letech po první světové válce přišli do zdejšího německého kraje první česky mluvící
občané. Byli to úředníci okresních úřadů, železničáři, soudci, vojáci, četníci. Žádný z nich
nebyl přijat do německých hasičských spolků.
S odsunem německy mluvícího obyvatelstva v roce 1945 - 1946 se rozpadl i spolek
dobrovolných hasičů. Novým obyvatelům vyvstala nutnost založení českého sboru.
Začátky Sboru dobrovolných hasičů ve Zlatých Horách byly nepředstavitelné těžké
a byly překonávány pouze obětavou a nadšenou prací všech členů.
V červnu 1945 byl ustanoven přípravný výbor, který měl zajistit dostatečný počet členů.
Zájemců o členství ve spolku bylo přes dvě stě, ale na první valné hromadě 28. září 1945 se
jich zúčastnilo pouze 35. Název byl: Sbor dobrovolných hasičů - Hraničář. Do prvního vý¬
boru byli zvoleni: tehdejší správní komisař Evžen Záhumenský - starosta, učitel František
Valenta - zástupce starosty, František Křetinský - jednatel, Josef Mališta - pokladník, archi¬
tekt Otakar Dráb - velitel, Miroslav Sadílek - zástupce velitele, Rudolf Hemza -vzdělavatel,
František Adamík a Josef Říha - zbrojíři, Jaroslav Hostěnovský - řidič, M. Hostěnovská
a Z. Orálková - samaritáni, Josef Ferbínek a Konstantin Novák - velitelé čet. V listopadu se
do sboru přihlásili další členové, kteří pak vytvořili základní kádr sborů: Václav Strupek,
Květoslav Mazal, Stanislav Janeček, Bohumil Klíma.
Řádná valná hromada v lednu 1946 zvolila starostou Evžena Záhumenského a nového
velitele Karla Daňka, kteří byli v doplňovacích volbách v květnu téhož roku nahrazeni sta¬
rostou Jindřichem Vybíralem a velitelem Jaroslavem Máčalem.
Nově zvolený výbor převzal stávající výstroj a výzbroj po německé organizaci Freiwilli¬
ge Feuerwehr. Bylo toho velmi málo, protože většina výstroje i výzbroje byla před postu¬
pující frontou evakuovaná. Přestože se zjistilo, že v některých obcích se nachází mnohé
věci označené jako majetek zlatohorského spolku, obecní úřady těchto obcí odmítly tyto
věci vydat zpět.
Činnost sboru byla v té době velmi problematická. Téměř nikdo ze zásahové jednotky
neovládal hasičský výcvik a o požární taktice nebo technologii hašení neměli ani tušení.
O požárním nářadí se toho vědělo ještě méně. Po bývalém německém hasičském sboru
zůstala stará motorová stříkačka typu Flader a asi 200 m hadic a k tomu ruční vysunovací
žebřík. V garáži pak byl ještě starší hasičský automobil typu OPEL Adam Daimler, rok
výroby 1911, otevřený s kulisovým řazením a rychlostní pákou umístěnou z venkovní
strany. Tento mimořádně starý automobil měl také mimořádně velkou spotřebu, proto byl
v roce 1947 jako nepojízdný prodán hasičskému sboru z Veselí u Zlína za 5.000 Kčs staré
měny. V požárním skladišti, které tehdy bylo umístěno v přízemních místnostech dnešní
pošty, ještě zbylo několik přileb a opasků a také drobnější požární výzbroj.
Hlavní starostí výboru bylo pořizování chybějící výstroje a výzbroje. Všechno muselo
být nakupováno z finančních prostředků sboru. V roce 1946 činil příspěvek národního
výboru jen 10.000 Kčs staré měny, za něž bylo pořízeno několik cvičných stejnokrojů.
Nebylo tedy divu, že činnost sboru byla zaměřena na získávání finančních prostředků na
nákup potřebného nářadí. Proto se pořádaly různé zábavy i sbírky mezi obyvateli měs¬
ta. Teprve v roce 1950 přešla starost o vybavení hasičského sboru na MNV. Technické
vybavení však zůstalo špatné a sbor nebyl schopen hasičského zásahu. V roce 1947 sbor
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zakoupil u firmy Stratílek Vysoké Mýto přenosnou motorovou stříkačku PS 8 bez hadic
a podvozku, který byl dodán později. Podle tehdejších zvyklostí se stříkačka slavnostně
vysvětila za přítomnosti hasičů z celého okresu Jeseník. S novou stříkačkou byl započat
pravidelný výcvik a také se zlepšila akceschopnost družstva. Výcvik byl stanoven vždy na
každý čtvrtek a vžil se natolik, že vydržel do roku 1992. V tomtéž roce rozhodla okresní
hasičská jednota č. 10 v Jeseníku, že bude ve Zlatých Horách okresní cvičení hasičských
sborů. Nadšenou a obětavou prací se podařilo připravit tak dobrou soutěž, že se o ní hovo¬
řilo mnoho let. Kádr hasičů ve Zlatých Horách se stabilizoval. Na výroční valné hromadě
v roce 1948 došlo k volbě nových funkcionářů. Starostou byl zvolen Jan Káňa, který tuto
funkci vykonával přes patnáct let. Velitelem se stal Jaroslav Máčal a jednatelem František
Křetínský.
Přestože se koupila nová stříkačka, situace při hasičských zásazích se příliš nezlepšila,
protože scházely hadice. Z prostředku sboru bylo objednáno u soukromé firmy z Brna
900 metrů. Když přišlo prvních 600 metrů za 50.000 korun, tak Národní výbor uhradil
10.000.-KČS a sbor 40.000,-Kčs. V roce 1949 dostal zbytek objednaných hadic a protože
sbor neměl hotovost a národní výbor nejenže nechtěl nic uhradit, ale ani hasičskému sbo¬
ru peníze půjčit, musely se hadice vrátit. Tento rozpor způsobil, že většina členů sboru
z něj vystoupila. Zůstalo jich jen několik, kteří si uvědomovali, že bez požární ochrany by
město zůstat nemělo. Tento svár vyvrcholil tím, že národní výbor nechal zlikvidovat na
tehdejší dobu moderní signalizační poplachový zvonkový systém a to jen proto, že bylo
nutno přemístit některé zvonky a k tomu bylo zapotřebí dvacet sloupů. Práce s přemístě¬
ním by provedli zadarmo hasiči, ale národní výbor, ač tehdy vlastnil skoro tři sta hektarů
lesa, odmítl poskytnou těch dvacet sloupů. Toto signalizační zařízení, které nám mohlo
závidět leckteré město, bylo tedy i s ústřednou zlikvidováno.
V roce 1949 byl z finančních prostředků sboru zakoupen od soukromníka automobil
značky Opel Minerva, který byl přebudován na hasičský a sloužil do roku 1952. K za¬
koupení vozidla byla potřeba částka 70 000 Kčs, ale v pokladně spolku byla jen hotovost
30 000 Kčs. Zbytek 40 000 Kčs byl zapůjčen ve zdejší spořitelně. Ručiteli se staly soukromé
osoby Václav Strupek, Jaroslav Máčal a Stanislav Koutný. Naštěstí byl zvolen nový předse¬
da MNV a zbytek nezaplacené částky pak byl v roce 1950 spořitelně národním výborem
uhrazen.
V roce 1950 si sbor pořídil vlastní prapor. Zhotovily ho řádové sestry zdejšího kláštera.
Stál 8.000 Kčs, kmotry praporu byli Stanislav a Anna Koutných a byl slavnostně vysvěcen
17. září 1950. V těchto letech vzrůstal zájem mladých o práci ve sboru. Jejich příliv byl tak
velký, že pro vstup do sboru byla stanovena zkušební lhůta. Velitelem sboru se stál Adolf
Fútzner a jeho zástupcem Michal Lilek. Tito se stali hybnou pákou organizace a jejich
zásluhou se sbor dostal mezi nejlepší v okrese. Od 1.1. 1951 se přestal užívat název Sbor
dobrovolných hasičů - Hraničář a užívalo se nové pojmenování Požární sbor MNV ve
Zlatých Horách. Místo názvu hasič se začalo říkat požárník.
V roce 1953 zlatohorskému sboru byl okresní správou státního požárního dozoru při¬
dělen hasičský automobil z Dolní lipové. Byl to vůz podobný Opelu a stejně tak porucho¬
vý, a proto bylo v tomtéž roce z prostředků CO zapůjčeno nákladní auto Praga RN. O rok
později bylo toto auto nahrazeno novým typizovaným vozidlem Tatra 805.
V roce 1957 přijal funkci velitele jednotky Michal Lilek, který pak funkci zastával 23 let.
Jeho nástup se projevil hned v následujícím roce. V okresním kole zvítězilo mužstvo mužů
i mužstvo žen, které vedla Dobromila Školová. Zlepšila se i hospodářská stabilita sboru.
Klubovna ve zbrojnici se stala místem pravidelných schůzek členů organizace. V roce
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1958 zemřel nejstarší člen a dlouholetý předseda spolku, kterému předtím bylo uděleno
hasičské vyznamenání za příkladnou práci. Předsedou byl zvolen Jaroslav Máčal, který
byl ve výboru až do své smrti. Ve Zlatých Horách se konalo 27. července 1958 za účasti
3 000 diváků okresní kolo soutěže družstev. Zlatohorský hasičský sbor - mužstvo mužů
získalo první cenu, mužstvo žen také. V následujícím roce se obě družstva probojovala
do krajského kola, kde se muži umístili na druhém místě. Ženy dokonce získaly první
místo a postoupily do celostátního kola v Bratislavě, kde se umístily na čestném pátém
místě. V následných letech pod vedením předsedy Jaroslava Máčala a velitele Michala Lilka mohl požární sbor ve Zlatých Horách být vzorem i pro ostatní hasičské sbory v okolí.
První kroky v roce 1962 v novém okrese Bruntál byly plaché, ale dobrá práce sboru se
projevila i zde a brzy organizace patřila mezi nejstabilnější v okrese.
14.10. 1965 se konala tzv. slučovací schůze ČSPO. Všechny sbory se měly sjednotit pod
vedením centrálního sboru ve Zlatých Horách. Zakrátko se ale zjistilo, že jak závodové,
tak i vesnické sbory přestaly pracovat. Po nedlouhém čase se tuto nepovedenou reorgani¬
zaci podařilo překlenout tím, že ji osadní a závodní sbory nebraly vážně a pracovaly tak
jako předtím.
V roce 1968 byla k dispozici cisternová stříkačka PPS 12 a v roce 1969 požární sbor
z Krnova předal cisternovou stříkačku Praga RN CAS 16, která byla v roce 1983 převede¬
na na Rejvíz (zvaná „Rejvízská Mařenka1').
26. 9. 1974 byla předána předsedou MěNV Fr. Chlopčíkem k užívání nová zbrojnice.
28. 2. 1976 dostal sbor cisternu Trambus, v roce 1980 Avii. V roce 1983 byla z Bruntálu předisponovaná cisternová stříkačka CAS 32 T 138
V roce 1980 přebral funkci velitele Jiří Křupa a vykonává ji dodnes.
25. 11. 1988 byla vybudovaná požární nádrž v Rožmitále - místní části Zlatých Hor.
V roce 1990 byl na valné hromadě zvolen starostou sboru Josef Čanko. Funkci vykoná¬
vá ještě v roce 2004.
6. 4. 1991 se konal mimořádný sjezd federálního výboru Svazu požární ochrany, kde
došlo k rozdělení od slovenského Svazu požární ochrany. Na tomto sjezdu se po čtyřiceti
letech přijal znovu název Sdružení dobrovolných hasičů. Název požárník se změnil opět
na hasiče.
V roce 1993 bylo v evidenci 61 členů sboru. Od požárního útvaru z Bruntálu dostal
zlatohorský sbor vysokozdvižnou plošinu a v tomtéž roce mu předal starosta města novou
cisternu Liaz. V roce 1994 byla stávající zbrojnice rozšířena, aby se zde mohla vejít všech¬
na moderní protipožární technika. Rádiové stanice stabilní i přenosné byly instalovány
11.9. 1990. V roce 1993 se namontovaly do hasičských aut jiné radiostanice, které nevy¬
hovovaly. Od roku 1997 je namontována nová spojovací technika dodaná z jesenického
Okresního úřadu.
V roce 1995, při padesátiletém výročí založení českého dobrovolného hasičského sboru
ve Zlatých Horách, se vzpomněly zásluhy všech členů a obzvláště: pěti bratrů Kubových,
čtyř bratrů Janíčků, tří Klímů, tří bratrů Pfútznerů, z nichž Adolf vykonával do své smrti
funkci předsedy a Richard byl ve výboru, dále sourozenců Kotasovych, Hožovych a dal¬
ších. Samozřejmě, že zbylo poděkování i pro všechny ostatní členy sboru. Mnozí z nich
dostali vysoká hasičská vyznamenání.
Povodeň v červenci 1997 ukázala, jak živly dovedou řádit. Hasičský sbor ve Zlatých Ho¬
rách byl ve dne v noci v akci. Při takových katastrofách je nemohoucnost člověka zřejmá.
V roce 1998 sbor oslavil 120. výročí založení hasičů ve Zlatých Horách.
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Poznámka.
Od r. 1948 byl starostou spolku Jaroslav Káňa. Od r. 1950 vykonával funkci předsedy
zlatohorského sboru do své smrti Adolf Pfútzner (*30.1.1936 - t20.11.1981). Jedním
z nezasloužilejších zlatohorských hasičských funkcionářů byl Michal Lilek (*18.7.1927
- f4.8.1998). Jeho píle a zaujetí pro spolek byla nezměrná. Byla mu zaslouženě udělena
všechna spolková vyznamenání. Dalším dlouholetým pracovníkem v požární ochraně
je Antonín Trusík. Jak M. Lilek, tak Ant. Trusík dostali v roce 1998 v Přibyslavi nejvyšší
spolkové vyznamenání Zasloužilý hasič. Novodobá kronika zlatohorského požárního - hasič¬
ského sboru, z níž jsou tyto informace, byla založena v roce 1974. Prvním kronikářem se
stal Jaroslav Máčal (* 29.10.1920 - f2. 5. 1998). Za celoživotní práci ve všech funkcích ha¬
sičského svazu bylo dne 15. 5. 1983 v Praze ve Valdštejnském paláci J. Máčalovi uděleno
prezidentem republiky Gustavem Husákem státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.
Od r. 1996 se stala kronikářkou Miluše Krupová.
Poděkování také patří všem členům hasičského spolku nejen ve Zlatých Horách, ale
i v okolních obcích. Vždyť za posledních deset let vyjeli tito obětavci k 67 zásahům, nepo¬
čítaje v to velmi dlouhý zásah při povodních v roce 1977.
Moravolen. Kromě místního sboru dobrovolných hasičů existoval ve Zlatých Horách
také závodní sbor požárníků v nynějším závodě Zlatex - dříve Moravolen.
Sbor byl založen v roce 1956 za ředitele Miloše Všetičky. Pro potřeby závodu byl dodán
první agregát a několik hadic v roce 1955. Zakládající členové byli Karel Paiger, Jan Borti,
Adolf Halama, Josef Tkadlec, Miloš Všetička, Antonín Trusík a Josef Začal, velitel Jan
Krejčeží, jednatel Cyril Kašpar. Postupně bylo ustanoveno jedno zásahové mužstvo mužů
a jedno mužstvo žen. Ta se úspěšně zúčastňovala okrskových soutěží.
Prvního většího zásahu se závodní požární mužstvo ve spolupráci s městským sborem
zúčastnilo v roce 1962 při hašení požáru zlatohorské pily. V letech 1963 - 1970 byly zá¬
vodní požární sbory zrušeny a v roce 1970 obnoveny. Za ředitele Bohuslava Reznera se
přes všechny potíže znovu složilo jedno mužstvo mužů a jedno žen, které v podnikových
soutěžích získávaly vysoká ocenění. Předsedou jednoty v té době byl Jan Sula, členy vý¬
boru Věra Dulínková a Antonín Trusík, Josef Paták, Josef Vlachovský. Velitelem družstva
mužů Rudolf Múller st., velitelkou mužstva žen Věra Zídková. V roce 1979 závod koupil
pro potřeby požární ochrany typizované požární vozidlo AVIA. Za ředitele Jana Suly byla
dne 29. 6. 1986 slavnostně otevřena závodní požární zbrojnice. V r. 1990 se stal předsedou
sboru Rudolf Múller st., členy výboru byli Josef Paták a Antonín Trusík. V roce 1997 byla
ukončena činnost hasičského sboru ve Zlatexu.
Ve Zlatých Horách byly pokusy o ustanovení závodního pož. sboru Velamos - dnes Velobel, ale přestože v létech 1970 - 1980 se jakási činnost vykazovala, neměla dlouhého trvání.
Požární sbor Ondřejovice. Založení dobrovolného hasičského sboru (Freiwillige Feuerwehr) v Ondřejovicích se datuje rokem 1888. Zdejší železárny měly samostatný hasičský
sbor ještě před jeho založením v obci. V Salisově byl založen požární sbor v roce 1901. Od
počátku založení měl sbor velmi bohatou činnost a bylo ctí být hasičem. Hasičská zbroj¬
nice byla postavena uprostřed vesnice v roce 1904. Patronem a sponzorem hasičů bývala
šlechtická rodina Rudzinských.
Český Svaz dobrovolných hasičů Ondřejovice - Salisov byl podle zápisu schůze ustanoven
25. 5. 1945. Starostou sboru byl zvolen Štěpán Pěnčík, velitelem Antonín Pátík a jednatelem
Břetislav Bečák.
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Valná hromada konaná 5. února 1950 zvolila starostou sboru Josefa Šmehlíka, který
vykonával tuto funkci přes čtyřicet let, do své smrti. Teprve s jeho volbou a volbou nového
velitele se ondřejovický sbor pod jejich vedením dostal na vyšší úroveň. Začalo se pravi¬
delně cvičit, utvořila se dvě družstva žen a začala se vychovávat i mládež.
8. 2. 1957 se podařilo sboru koupit od lesní správy staré nákladní auto značky Chev¬
rolet, které se upravilo pro potřeby požární ochrany. Teprve později v 70. letech byl sbor
vybaven typizovaným vozidlem AVIE. Požární sbor míval až 71 členů a pod vedením
zkušeného a obětavého předsedy Josefa Šmehlíka plnil vzorně své povinnosti. Ještě v ro¬
ce 2000 je dobrovolný hasičský sbor v Ondřejovicích vzorem pro mnohem větší vesnice
a každoročně se jejich družstva mužů a žen zúčastňují okrskových soutěží, odkud přivá¬
žejí diplomy a někdy i ceny vítězů.
Dlouholetí zasloužilí hasiči: velitel, pak předseda a nakonec čestný předseda Josef
Šmehlík (*1907 -13. 8.1991),jumuž byla mu udělena nejvyšší svazová vyznamenání. Dále
Ladislav Kvapil, Josef Siarka, dlouholetý velitel Rostislav Zálešák (*1944 - t30. 5. 2000),
současný velitel Miroslav Sýkora a starosta Jaroslav Vojčák a samozřejmě všichni řadoví
dříve požárníci, dnes hasiči, kteří ročně věnují mnoho hodin svého volného času, své zá¬
libě - členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Mnoho z nich má čestné vyznamenání za
dlouholetou práci ve sboru.
Dolní a Horní Údolí. V létě roku 1887 byl založen spolek dobrovolných hasičů v Dol¬
ním Údolí. V r. 1913 uprostřed obce postavili malou zbrojnici. Každoročně se v hospodě
Emila Heina konal věhlasný hasičský bál. Nejznámějším velitelem hasičského sboru byl
v letech 1903 - 1935 Josef Gross z domu čp. 66.
Učitel Karl Hofmann byl zakladatelem hornoúdolských hasičů r. 1886 a stal se také
jejich dlouholetým velitelem. V roce 1912 se postavila u křižovatky cesty na První pilu
malá hasičská zbrojnice.
Horní a Dolní Údolí bylo po druhé světové válce spojeno v jednu obec a pravděpodob¬
ně v roce 1947 byl založen jednotný Sbor dobrovolných hasičů. Zpočátku, pod vedením
pana Jana Jablonovského, později Tomáše Ceperky, J. Barona a jiných obyvatel Údolí,
velmi dobře plnil svůj účel a až do 70. let se zúčastňoval soutěží. Postupným ubýváním
mladých lidí a spojením obce se Zlatými Horami postupně sbor zanikal. Technika byla
odvezena do Zlatých Hor. Posledním velitelem SPO v Dolním a Horním Údolí byl oběta¬
vý Vladimír Zajac.
Rejvíz. Nejdéle trvajícím spolkem na Rejvízu jsou hasiči. Rejvízský Sbor dobrovolných
hasičů byl založen v r. 1892. Po založení byla ihned obecním úřadem zakoupena ruční
stříkačka. Sami dobrovolní hasiči si hned druhý rok své existence postavili na křižovatce
u Chaty Svoboda malou zbrojnici ( 4,5 x 6 m). Větší zbrojnici postavili v r. 1912 na hor¬
ním konci Rejvízu a o rok později k ní přistavili věž na sušení hadic.
Dlouholetým předválečným velitelem hasičů byl Josef Kapstein. Po 2. světové válce byl
český Sbor dobrovolných hasičů založen v listopadu 1948. Prvním předsedou sboru se
stal František Oliva, prvním velitelem Antonín Suchánek. Od roku 1960 přes třicet let
- nejdéle a také nejlépe hasičům vládl lesní Vojtěch Močka starší, kterému bylo 15.12.1999
na celostátním aktivu v hasičském centru v Přibyslavi starostou SHČMJ ČR předáno vy¬
znamenání Zasloužilý hasič.
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Požáry ve Zlatých Horách
1560 - podle starých nákresů shořelo celé město
1660 - pravděpodobně rok 1560 se opakoval a požár zničil celé město
1692 - po zásahu bleskem shořela radnice a 20 domů.
1699 - 17. července začal v noci hořet dům čp. 27. Oheň, který začal ve chlévě, se rozší¬
řil a zapálil 89 domů, kostel, faru, školu i nově postavenou radnici
1699 - shořel vrchní mlýn
1705 - začal hořet dům řezníka - čtvrtý dům nad Horní branou a hořelo až do Bachulice, radnice, pivovar a další domy v novém městě. Celkem shořelo 40 domů
1741 - v první slezské válce nechal pruský generál Jeetze 15.3. podpálit město a shořelo
300 domů včetně radnice a školy
1757 - v druhé slezské válce neopatrností rakouského vojáka shořela radnice a 13 domů
1759 - na podzim obléhala Rochus rakouská četa, která při útěku před pruskými
vojáky podpálila své stany, které stály za kaplí. Od ohně chytla střecha kaple,
z níž zůstaly jen holé zdi
1764 - shořelo ve městě sedm domů
1821 - 9. 11. shořelo 8 domů a radnice, během 130 let radnice shořela pošesté
1833 - 21.3. shořel hlavní oltář ve farním kostele
1840 - 30. 10. hořel dům čp. 493
1843 - 5. 3. hořela stará Franfeste, uhořela jedna žena
1847 - 31.7. shořel dům čp. 200
1849 - 25. 1. hořely domy čp. 441 a 442
1854 - 28. 11. hořel dům čp. 233 - Kosí mlýn i stodola. Shořely domy u spodní brány od
čp. 63 až po 75, které patřily Josefu Tutzovi. Na vodní straně hořelo 20 domů,
mez nimi i fara, ale všechno bylo uhašeno
1848 - na farním úřadě hořela stodola s chlév, fara byla zachráněna
1858 - 6.7. opět hořel Kosí mlýn čp. 233
1860 - 7.6. hořel dům čp. 470
1862 - 4.1. v Husí vesničce hořelo dvacet stodol a statek čp. 352. Ve stejném roce hořel
dům v Rožmitále s čp. 26
1865 - 2.1. hořela stodola u Huga Nickmanna
1862 - ráno na sv. Štěpána v 8.00 hod. začal na náměstí hořet dům čp. 4 a rozšířil se
na dalších sedm sousedních staveb. Služka, která sloužila v domě čp. 4, něco
ukradla, zapálila dům a utekla. Byla za to odsouzena na 15 let těžkého žaláře
1866 - 9.11. shořely hospodářské budovy ve mlýně Moritze Steífana. Ve stejný den ho¬
řela stodola u čp. 410 a 26.12. domy čp. 3 až 9
1870 - po zásahu blesku shořel ve farním kostele rám obrazu na hlavním oltáři
1873 - 22.8. shořel po zásahu blesku dům čp. 344 i stodola s obilím
1875 - hořel les směrem k Dolnímu Údolí
1877-21.12. hořel dům čp. 355
1879 - 9.3. se stala další ohnivá katastrofa. Hořely zadní části domu čp. 87 až 90. Den
poté domy čp. 97a 98
1880 - 15.8. odpoledne v 15 hod. uhodil blesk do římsy nad hlavním vchodem kostela.
Na kostelních hodinách rozbil ciferník hodin a lidé v kostele utrpěli šok z ohně,
který vnikal dovnitř
1882 - 16.7. lesní požár v Kahlenberge, 4.9. shořel dům čp. 288
1883 - 12.1. hořely domy čp. 394, 396 a 403 i se stodolou
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1884 - 26.9. hořel dům čp. 12 i se stodolou na Rožmitále, 29.9. domy čp. 146 a 147
1885 - ve městě shořel dům čp. 518, 18.8.shořela celá zadní část pošty a 27.9. hořel
komín čp. 259
1886 - 24.6. hořela stodola lohanna Riedela, 23.7. hořela klenba v hospodě čp. 468,16.9.
dům čp. 261
1887 - 23.6. domy čp. 389 a 357, 3. 9. domy 271 až 276, 15.1. čp.domu 22 i s chlévem a
stodolou na Skřivánkově, 24.10. domy čp.196,259 a 260
1888 - 17.9. stodola čp. 290
1890 - zase 4 domy i s hospodářstvím
1891-31.1. shořel vrchní mlýn, stodola i hospodářské budovy
1892 - 30.1. mlýn čp. 11, stodola, hospodářské budovy i obytný dům čp. 151, 28.6. při
požáru pokoje uhořelo dítě
1894 - byl jeden požár
1896 - bylo šest požárů
1906 - hořelo ve firmě Kosma
1915 - 21.6. na hlavní ulici propukl oheň, v ulici Kóniggasse shořely půdy až po ulici
Riedelgasse s čp. 19 až 25
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9. PŘÍRODA
9/1 Chráněná krajinná oblast Jeseníky
V roce 1969 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Jeseníky (CHKOJ). Toto chrá¬
něné území zahrnuje celý masiv Hrubého Jeseníku, těchto nejvyšších moravských a slez¬
ských hor, s nebývalou výškovou členitostí od 330 do 1492 metrů nad mořem. Chráněná
krajinná oblast Jeseníky byla zřízena výnosem Ministerstva kultury Československé soci¬
alistické republiky v Praze dne 19. června 1969. Rozloha tohoto území je 74 tisíc hektarů,
neboli jinak řečeno, 740 kilometrů čtverečních.
Masiv Hrubého Jeseníku je jen jeden a mělo by v něm být dostatek prostoru pro vše, co
v Jeseníkách roste a žije. Hranice oblasti probíhá od soutoku Bělé a Staříče, po toku Bělé,
přes obce Česká Ves a Písečná, do Širokého Brodu. Zde od mostu, asi 250 metrů jižně od
širokobrodského kostela, přechází na státní silnici, po které jde až do Mikulovic. Na železLegenda:

Maloplošná chráněná území v CHKO Jeseníky

1 NPR Praděd
CHKO - chráněná krajinná oblast
2 NPR Skřítek
NPR - národní přírodní rezervace
3 NPR Rejvíz
PR - přírodní rezervace
4 NPR Šerák - Keprník
PP - přírodní památka
5 PP Chebzí
Lipová
6 PR Filipovické louky
7 PR Sněžná kotlina
8 PR Františkov
9 PR Pod slunečnou strání
10 PP Pasák
11 PR Suchý vrch
12 PR Skalní potok
13 PR Bořek u Domašova
14 PR Vysoký vodopád
15 PR Jelení bučina
16 PP Štola pod Jelení cestou
17 PP Morgenland
18 PR Franz - Franz
19 PR Růžová
20 PR Pstruží potok
21 PR Slatinný potok
22 PR Rabštejn
23 PR Bučina pod Františkovou mysl.
24 PR Pod Jeleni studánkou
NovvMaiin
25 PR Niva Branné
26 PP Zadní hutisko
27 PP Smrčina
28 PR Šumárnik
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^Mikulovice

Ondřejovice

p/Prad.

Malá Morávka

Rýmafov

ničním přejezdu přechází na železniční trať, kterou sleduje jižním směrem až k severnímu
okraji obce Ondřejovice, kde od železničního přejezdu pokračuje po silnici k jihu přes
Ondřejovice, Dolní a Horní Údolí a Heřmanovice až do Mnichova. Zde se zatáčí prudce k
západu přes obec Železnou a vrací se po obchvatné silnici východním směrem přes Vrbno
pod Pradědem do Karlovic ve Slezsku, kde odbočuje jižním směrem na obec Světlá Hora.
Ve Světlé Hoře, na křižovatce v osadě Světlá, hranice odbočuje po silnici k jihozápadu
směrem k železniční trati a asi po 500 metrech přechází na železniční trať, kterou sleduje
až na křižovatku této trati se silnicí, vedoucí do Malé Morávky. Tuto silnici sleduje až do
Malé Morávky, kde se stáčí jižním směrem. Na rozcestí k Horní Moravici odbočuje po sil¬
nici, vedoucí jihozápadním směrem přes osadu Harachov k severnímu okraji Rýmařova.
U textilní továrny se lomí k severozápadu a vede do obce Janovice u Rýmařova, Janušov,
kde odbočuje k jihozápadu a sleduje silnici přes osadu Nové Pole k severnímu okraji osa¬
dy Stříbrné Hory. Pak pokračuje západním směrem přes osadu Ferdinandov a Bedřichov
směrem na Oskavu. Severně od obce Oskava odbočuje prudce k severozápadu, vede přes
obec Třemešek až k rozcestí na severním okraji Mladoňova a pokračuje až do Nového
Malina. Od železničního přejezdu v Novém Malině sleduje hranice v úseku asi 500 met¬
rů železniční trať severním směrem. Potom se přimyká k silnici, vedoucí přes Hraběšice,
Rudoltice až do Sobotína, kde od můstku přes potok přechází levostranný přítok Merty,
sleduje jej kolem kostela až k můstku, po němž vede polní cesta do Štětinová. Tuto polní
cestu sleduje až k místu, kde navazuje na státní silnici Šumperk - Jeseník přes Petrov nad
Děsnou, po které přechází přes potok Merta a z rozcestí silnic směřuje přes Maršíkov,
osadu Filipová, Loučná nad Děsnou a Kociánov do Rejhotic. V Rejhoticích odbočuje po
silnici na Přemyslov a Nové Losiny, kde se prudce lomí k severu do obce Branná, vede
přes Ostružnou, Ramzovou, Horní Lipovou až k lázním Lipová, severozápadně od kóty
620 (Toč) na můstku přechází hranice ze silnice na tok Staříče, který sleduje až k soutoku
říčky Staříč s Bělou, odkud popis hranice vychází.
Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou ve 4 národních přírodních rezerva¬
cích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 18 přírodních rezervacích a
6 přírodních památkách.
Před vstupem do Evropy se i CHKOJ přizpůsobila evropským normám. Na rozdíl od
ochrany přírody v České republice se Evropa zaměřuje na ochranu druhů a stanovišť vý¬
znamných z evropského hlediska v soustavě NATURA 2000. Tato soustava se snaží zacho¬
vat biologické rozmanitosti a s ní i větší šance na harmonické soužití člověka s přírodou
nejen v této, ale i v dalších generacích.

9/2 Přírodní poměry
Prostředí, vodstvo, Prudník, Rožmitálský potok, Olešnice, Černá Opava, rybníky
a jezera

Prostředí
Hrubý Jeseník je nejmohutnější horstvo celé Moravy. Jeho nejvyšším vrcholem je
Praděd (Altvater) s nadmořskou výškou 1492 m. Nejbližší část horstva u Zlatých Hor se
nazývá, podle svého nejvyššího kopce Orlíku (Hohe Ulrich 1205 m, novější měření 1204
m) - Skupina Orlíku. Začíná u Videlského sedla, které ji odděluje od vlastního Hrubého
Jeseníku. Z jedné strany ji ohraničuje řeka Bělá, z druhé Černá Opava, pramenící na seIX-507

verních svazích Orlíku. Mezi Orlickým masivem a Zlatými Horami je zlatonosná Příčná
hora. Teprve za ní jsou poslední vrchy skupiny Orlíku. Východní část této oblasti, která
je geologicky oddělená od hlavního masivu Hrubého Jeseníku mohutnou linií geologic¬
kou, má za podloží horniny kulmského stáří, které tvoří podloží skupiny Biskupské hory.
Rovinná část je tvořena qaterními sedimenty - štěrky, písky a hlínami různé mocnosti.
Nejvyšší kopce v okolí jsou Hornické skály (918 m), Příčná hora (972 m) a Táborské skály
(939 m). Odtud k severu se pnou: Výrův kámen (810 m), Olšovec (730 m), Zámčisko
(695 m) se zříceninou hradu Edelštejna a Plešivec (669 m ). Poslední významnější vrch
na našem území je Biskupská kupa (890 m). Po něm jde státní hranice v blízkosti kamen¬
né rozhledny z roku 1898.
Vodstvo
Celá zlatohorská oblast je hydrologický homogenní, patří do povodí Odry a tím do
systému Baltického moře. Z převážné části se jedná o výraznou pramennou oblast, kde
většina toků má ráz bystřin a potoků. Vody z Orlického masivu většinou odtékají na sever
(Bělá, Olešnice, Prudník,), kromě Černé Opavy, která teče zprvu skoro na jih, ale pak se
stáčí na západ, vlévá do Odry a s ní teče rovněž na sever.
Prudník
Ve zlatohorském katastru pramení několik menších potoků. Nejmocnější a nejdelší pra¬
mení pod Vrbicemi (Vorwitz) před Heřmanovicemi a dává název hlavnímu proudu potoka.
Starší slovanský název Prudník vznikl od slova „prut“. Protože se „Prutník“ špatně vyslovu¬
je, vyměnilo se písmeno T za D. Německy se tento potok nazýval Miserich (Miserichbach
1657). Svůj název dostal od středoněmeckého slova „Mies“ = Sumpf = bažina, močál.
První přítok do Prudníku zleva se nazývá Zlatý pramen (Golden Brunnens), druhý
potok zleva od Marie Pomocné se nazývá Svatý pramen (Heiligen Brunnens), který ještě
před hlavní silnicí napojuje na Modrý pramen (Blaue Brunnens), třetí zleva teče od Edelštejnu - Zámecký potok (Schlossbach). Do Zámeckého potoka se zleva před sanatoriem
vlévá potok od Černého jezera - Černý potok (Schwarzenteichbach) a za sanatoriem vodní
náhon, který začíná na konci Dolního Údolí, je veden přes Ztracené mlýny na křižovatku
Mikulovice - Dolní Údolí a dál za bývalý Geologický průzkum, kde od 18. stol. stával
hamr, později do r. 1962 pila, jež tuto vodu potřebovaly. Do roku 1985 napájel zlatohorské
koupaliště. U sanatoria náhon Zlatá voda (Goldwasser) vtéká do Zámeckého potoka a ten
spolu s přítoky vtéká do Prudníku zleva u křižovatky na Petrovice.
Náhon od Dolního Údolí Zlatá voda má asi 150 m před křižovatkou Mikulovice - Rejvíz
odbočku s odběrem části vody doleva přes cestu, kde napájí malý rybník, pokračuje stře¬
dem polí směrem na sever a vtéká do Skřivánkovského potoka, kde pomáhá napájet rybář¬
ský a Zlatý rybník. První zmínka o tomto náhonu (Gickereibach - Guckerii) je v nyském
urbáři z r. 1470 ve spojení s rýžováním zlata. Tento náhon také přiváděl vodu ke zlatohor¬
ské cihelně (za Horákovým domem u silnice do Polska), která byla v provozu do r. 1947.
Z pravé strany má Prudník tři přítoky. První pramení před Větrnou horou, druhý, kte¬
rý stojí za zmínku, za Větrnou horou. Pramení pod silnicí na Petrovy boudy. Nazýval se
Mlýnský potok (Múhlbach), protože napájel také mlýnský náhon. Tento náhon (Múhlgraben), o němž je první písemná zmínka z r.1552, se nazýval Zlatá voda (Goldwasser)
nabíral vodu z Prudníku asi 150 m před mostem u křižovatky na Petrovice, tekl po pravé
straně silnice naproti hotelu Praděd, za autobusovým nádražím, dále za dnešní firmou
B+B, kde na začátku Kostelní ulice poháněl několik mlýnských kol a pokračoval před kosIX-508

telem k Velobelu, v podzemí protíná fotbalové hřiště a vtékal do Rožmitálského potoka.
Tento náhon, bylo-li potřeba, se spojoval s náhonem Zlatá voda, který u Edelu překleno¬
val Zámecký potok, u kaple na Podlesí přetínal hlavní cestu a vtékal před Moravolenem
a tím také před začátkem mlýnského náhonu. Několikrát se v 17. stol. při suchém období
stalo, že náhon byl napojen přes Horní Údolí na náhon, jehož voda z Černé Opavy pohá¬
něla odvodňovací kolo. Tím se se voda z Černé Opavy dostala po 11,5 km do Zlatých Hor
pohánět mlýny.
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Rožmitálský potůček
(Rosenthalbach, Seifenbach), který způsobil v roce 1903 ohromné povodňové škody,
nejdříve napájí jezírko v Rožmitále, pak s mlýnským náhonem už v Polsku teče do retenč¬
ní protipovodňové nádrže a před Jarnoltówkem do Prudníku.

Olešnice
Pramení mezi Jelení horou (Špicberg) a Příčnou horou nad Horním Údolím. V německých mapách je tento potok po Horní Údolí často nazýván jako Zlatý potok (Goldenbach).
Od Horního Údolí se už nazývá Olešnice (Ólsnitz, Elsnitz). V Horním Údolí ještě přité¬
ká jedna kapilárka zleva pod křižovatkou na Kobrštejn a jedna kapilárka zprava naproti
domu čp. 7. Trochu větší množství vody přitéká z Rejvízského potoka (Seifenbach) na
křižovatce v Dolním Údolí. Poslední kapilárka pramení pod Zlodějskými loukami a vtéká
zprava do Olešnice na konci Dolního Údolí asi 150 m před vodním náhonem (Goldwasser),
který vede přes Ztracené štoly do Zlatých Hor.
Je jisté, že před mnoha tisíci lety Olešnice tekla přes Zlaté Hory přibližně stejnou cestou,
jako dnešní vodní náhon ke Skřivánkovskému potoku. Když vodní eroze vzala veškeré měk¬
ké části od svahů Horního Údolí a zaplnila jimi své původní koryto (nechala zde zlaté valou¬
ny), musela si hledat nové řečiště, stočila se doleva - do Mikulovic a vtekla do Bělé (Biela).
Do Olešnice přitéká v Ondřejovicích kapilárka, která pramení pod Ovčím vrchem. Nazý¬
vá se Ondřejovický potok (Endersdorferbach) a z Javorné přitéká mocný proud potoka Javorná (Latzbach), který v 19. stol. měl devatenáct náhonů do různých pracovišť a rybníků.

Černá Opava
Má na Rejvízském katastru čtyři přítoky a to: nejsevernější s názvem Černá Opava
(Schwarze Oppa) pramení pod Bleskovcem na pravé straně cesty do Jeseníka a protéká
mezi oběma jezírky. Mezi prvním a druhým jezírkem zprava přitéká kapilára z Bublavého pramene. U druhé pily přitéká zprava Orlický Potok (Ulrichbach), který pramení na
severní části Orlíku ve výši 1120 m. Za třetí pilou zprava pak přitéká, jako poslední na
katastru Rejvíz, Podzámecký potok (Unterschlossbach), který pramení na jihovýchodní
straně Orlíku v Zámeckém údolí.

Rybníky a jezera
Na Zlatohorsku jsou dvě jezera na rejvízských rašeliništích (769 m n. m.), které nemají
ani přítok ani odtok. Dříve bývalo devět rybníků v údolí říčky Javorné (Latzdorf), dnes jsou
pouze tři. Jeden rybník (požární nádrž) se postavil v roce 1999 v Dolním Údolí. Ve Zlatých
Horách je v lese za Edelštejnem malé Černé jezero, jehož vody napájely zlatohorský vodo¬
vod. Jsou zde také dva větší a dva menší rybníky vybudované rybářským spolkem za účelem
rybolovu. Jedna velká vodní plocha - Zlaté jezero, nově vybudované v roce 2000, je po pravé
straně cesty vedoucí k polské hranici. Je užíváno i k rekreačním účelům.
Nejbližší velké jezero je uměle vytvořené vybudováním přehrady na řece Nyse u Otmuchova. Stavělo ji 1400 dělníků. Hráz zadržuje 143 miliónů m3 vody. Na východ od to¬
hoto jezera je i novější umělé Nyské jezero.

Podnebí
Klimatické poměry jsou z jedné strany ovlivněny polohou masivu Hrubého Jeseníku
a z druhé strany sousedstvím široké roviny Slezské nížiny otevřené k severu, která otupuje
extrémní hodnoty.
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Podnebí na Zlatohorsku je v podstatě drsné, což je dáno poměrně vysokou polohou
kraje. Průměrná roční teplota za minulých 20 let na vrcholu Pradědu je -1°C, na Rejvízu
+5,1° C a ve Zlatých Horách se pohybuje v rozmezí +7,9°C až +8,2°C. Opožděné jaro
a brzká zima mají vliv na zemědělské práce; zde se více než jinde v kraji jeví nutnost dodr¬
žovat agrotechnické lhůty.
Nejčastéji zde vanou západní a severozápadní větry (75%), severní (10%), nejméně
vane severovýchodní vítr.
Srážky jsou na Zlatohorsku značné, od 800 mm do 1100 mm ročně.
Výkyvy počasí bývají velké: začátkem roku 1795 bylo nebývalé množství sněhu, avšak
po 5. prosinci téhož roku bylo tak teplo, že mládež chodila bosá. Za to r. 1805 se jaro
opozdilo tak, že stromy ve Zlatých Horách začaly kvést okolo 24. června a jabloně ještě
později. V roce 1821 nenapadl v zimě žádný sníh a ptáci neodlétli na jih. Za to téhož roku
napadl sníh 21. června a zničil kvetoucí obilí. Roku 1825 začalo sněžit už na svatodušní
svátky a r. 1844 bylo počasí v létě tak nevhodné, že žně byly až 28. října. 24. a 25. července
1984 bylo na Rejvízu po dvě noci - 5° C, čímž umrzly bramborové natě na polích. Na
Revízu byla 31. 12. 1979 teplota vzduchu +12° C, ale 1. 1. 1980 klesla na -27° C. Při tomto
rozdílu teplot vznikl mrazový šok smrkových porostů, který se následujícího roku projevil
množstvím seschlých stromů. Obzvláště utrpěly listnaté stromy kolem rejvízské aleje, na
nichž vznikaly za silného praskotu mrazové trhliny.
Převážně prší v červenci a srpnu, kdy je nebezpečí záplav. Všechny velké historicky za¬
znamenané záplavy jsou právě v tomto období.
Časté záplavy způsobené zlatohorským potokem dříve tekoucím uprostřed města si vy¬
nutily v polovině 18. století jeho přeložení. Staré koryto bylo zavezeno kamením a hlínou
vykopanou kdysi v dolech.
Velké povodně zažily Zlaté Hory v letech 1829, 1847, 1854, 1859, 1883, 1884, 1897,
1903 a 1911. V roce 1897 byl stav vody tak vysoký, že voda zaplavila most v Nádražní ulici
a v Zadní ulici museli být obyvatele některých domů zachráněni pomoci žebříků. Vodní
hráze od Černého jezera byly zcela ztrženy, několik můstků a mostů bylo odplaveno. Po
devět dnů pracoval oddíl ženistů a po dalších šest týdnu čtyřicet vojáků na odstranění
škod.
Ještě horší povodeň byla od 9. do 11 července 1903. Tři dny trvaly průtrže mra¬
čen a přivodily městu nedozírné škody. Jinak nevinný potok měl místy šířku od 50 do
100 metrů, všechno cestou zničil. V místech, kde se voda nemohla rozlít, vyhloubila si
takové koryto, že se do něho mohly postavit celé domy. Městská čtvrť Podlesí, zahrady
Adensamerovy továrny na hedvábí (dnešní Moravolen), restaurace Edelštejn (od r. 1945
restaurace Hraničář, nyní bytovka Dětské ozdravovny), nový městský park (dnes Vitzové)
a mnoho jiných pozemků bylo zaplaveno, rozryto, zaneseno bahnem, cesty na Příkopě
a v Husím dvoře úplně zmizely. Voda proudila Novým městem a Hlavním náměstím ve
velké hloubce. V Zadní ulici byla dva metry hluboká a naplavila suť do výše jednoho met¬
rů. Pod Husím dvorem proudila voda přes pole a naplavila tam všechny věci, které cestou
sebrala ze stržených domů, jako klády, prkna , střechy, cihly, kameny a domácí nářadí.
S výjimkou jen poškozeného mostu v Nádražní ulici byla většina mostů, lávek a splavů
stržena. V noci z 9. na 10. července se hasiči a občané postavili vodnímu živlu, aniž dbali
své vlastní bezpečnosti. V Zadní ulici, která vede podle potoka, byly pomocí žebříků, pr¬
ken a provazů sestaveny přechody přes potok a tak bylo zachráněno přes sto osob. Také
mnoho kusů nábytku bylo zachráněno před zkázou. Bylo úplně strženo devět domů, osm
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stodol a tři stáje. Pět dalších domů bylo tak poškozeno, že se nedaly opravit a proto byly
strženy. Dvanáct domů a devět stodol bylo poškozeno jen částečně a později byly oprave¬
ny. Bylo přerušeno telegrafní, poštovní a železniční spojení. Povodeň zničila farní kostel
v Arnoltovicích.
Na úhradu nesmírných škod bylo státem věnováno 27 533 K a sbírka zahájená předsta¬
viteli města vynesla 11 370 K.
K obnovení provozu města a poskytování první pomoci bylo zde po jeden měsíc voj¬
sko. Ze začátku jeden pěší pluk, později dva pluky.
Aby se v budoucnosti předešlo těmto katastrofickým povodním, byla postavena v ro¬
ce 1909 mezi Skřivánkovém a Arnoltovicemi protipovodňová přehrada. Má obsah dva
a čtvrt miliónů kubických metrů a stála půl miliónů marek.
V měsíci říjnu 1903 se začalo s regulací potoka pod vedením zemských inženýrů. Ře¬
čiště se značně rozšířilo a byly do něho zabudovány svahy.
Dne 6. září 1911 museli zasáhnout hasiči, protože velká voda si na několika místech re¬
gulovaného potoka utvořila průchod a hrozila se rozlít. Pod městem za tzv. Bílým mostem
sebrala voda sady a pozemky. Stav vody byl větší než v roce 1903, ale kladně se projevily
výhody regulace i přehrady postavené ve Zlatých Horách a v Arnoltovicích. V přehradě
byla výška vody 7 a půl metrů. Další povodně byly v letech 1923, 1944.
Povodeň roku 1997 byla katastrofická. Začalo pršet 6. června, déšť se oslabil 15. a skon¬
čil 25. června. Za tu dobu napršelo 792 mm vody. Na celém jesenickém okrese voda od¬
nesla nebo silně neopravitelně poškodila 25 domů a na dalších 250 domech způsobila
velké škody. Ve Zlatých Horách to naštěstí nedopadlo tak zle. Voda sice zcela naplnila
koryto potoka, ale vylila se teprve až za mostem k polským hranicím. Tam odnesla chatky
v zahrádkářské kolonií a poničila úrodu.

9/3 Flóra a fauna
Květena, státní přírodní rezervace Rejvíz, význačné druhy rostlin - jejich
výskyt a ochrana, živočišstvo, inventarizační průzkum avifauny, inventarizace
celeopterologická

Květena
Zlatohorsko je pro milovníka přírody pestré a mnohotvárné. Zvláštní místní podmínky
umožňují, že zde nalezneme rostliny vysokohorské i nížinné, rostliny charakteristické pro
sibiřskou tundru, jakož i rostliny úrodných krajů jižních. Ráz lesa se mění nejen druhově,
ale i vzrůstem stromů, především vlivem nadmořské výšky. Původně smíšené lesy listna¬
té se počátkem 19. stol. změnily v monokultury smrku. V nejvyšších polohách 1200 až
1300 m n.m. jsou lesy tvořeny v letech 1880 až 1890 uměle zalesněnou klečí. Najdeme
však zde i zakrnělé smrky, keříky vřesu, brusinky a borůvky. Ve vyšších polohách hojně
obrůstají větve a kmeny stromů epyfytickými lišejníky: vláknitá provazovka a vousatky.
Nejbohatší na květy bývají horské nivy, kde po celý rok září koberec pestrých květů: hvoz¬
dík ozdobný, zvonek vousatý, hvězdice alpinská, hořec jarní, lomikámen vždyživý, sasanka
narcisokvětá, upolín evropský, kýchavice bílá, a různé druhy jeřábníků. Pro zlatohorskou
květenu jsou typické vstavače. Vstavač mužský, májový, plamatý, bezový. V lesích jsou
časté rozsáhlé porosty žlutě kvetoucího starčeku hajního a ve vyšších mokrých partiích
fialově kvete havez česnáčkovitá. Velké pozornosti se těší rejvízské rašeliniště.
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Státní přírodní rezervace Rejvíz
Nejvýznamnější ukázky biocenóz jsou chráněny ve Státní přírodní rezervaci Rejvíz,
která byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva školství a kultury č. 15.788/55 dne 16.6.1955
na ploše 273,97 ha. V novější příloze č. 4 vyhlášky č. 6/1991 Sb. je uvedena celková vý¬
měra 331, 29 ha a ochranného pásma 65,34 ha. Posláním rezervace je ochrana komplexu
rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horni¬
nového, vodního a původního prostředí. Nadmořská výška blat se pohybuje od 731 m do
804 m. Rezervaci tvoří vrchovištní rašeliniště kolem Malého a Velkého jezírka, jehož ob¬
jem je zhruba 2 500 tisíc krychlových metrů. V prostoru blat jsou dvě jezírka, z nichž ani
jedno nemá odtok nebo přítok. Močály okolo jezírek působí jako houba, v níž se udržuje
srážková voda. Tato pak prosakuje a zásobuje prameny Černé Opavy tekoucí na východ
do Odry a prameny Vrchovištního potoka tekoucí na západ do Bělé.
Od r. 1955 je oblast mechových jezírek státní přírodní rezervací se zákazem vstupu pro
všechny turisty i odborníky, pokud nemají povolení z Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
se sídlem v Jeseníku. Zájemci se mohou podívat na Velké mechové jezírko jen po nauč¬
né stezce, která vede od Penzionu Rejvíz přes pomník kolem chaty ochranářů na hranici
rezervace. Od chaty ochranářů, postavené v r. 1978, až k mechovému jezírku je haťový
chodník, který umožňuje turistům chodit do rašelinišť i v polobotkách. Tento haťový
chodník není novodobou vymožeností. První dřevěný haťový chodník byl už postaven
v 70. letech 19. stol.

Význačné druhy rostlin, jejich výskyt a ochrana
Zajímavé, vzácné i chráněné rostliny rostou i mimo lokalitu rejvízské přírodní rezer¬
vace. V okolních lesích můžete spatřit lilii zlatohlavou i cibulkonosnou, vřes, kýchavici,
pryskyřník sudetský, lýkovec vonný, česnek medvědí, vachtu třílistou, kamzičník rakous¬
ký, mečík střecholistý, okrotici bílou, prsnatec májový a další chráněné byliny nebo keře.
Z vzácných druhů fauny se vyskytuje žluťásek borůvkový, různé vážky, myšice lesní, zmije,
slepýš, žáby, mloci atd.
Velmi vzácně se vyskytují tyto rostliny:
Scheuchzeria palustris L. -blatnice bahenní
Druh velmi vzácný a kriticky ohrožený, obsažený
v Červené knize ČR. Jediná lokalita na celé severní Mo¬
ravě a Slezsku. Vyskytuje se ve východní části Velkého
mechového jezírka a v Malém mechovém jezírku.
Drosera rotundifolia L. - rosnatka okrouhlolistá
Dostatečně vitální populace na březích Velkého i Ma¬
lého jezírka, tak i na mnoha místech Velkého laggu.
Vzácný druh, zatím neohrožovaný.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - bazanovec kytkokvětý
Celostátně silně ohrožený druh v minulém století ne¬
uváděn. Jediná lokalita v Hrubém Jeseníku. Roste v jiho¬
východní části Velké louky. Na podporu tohoto druhu je
třeba louku kosit.
Ledům Palustre L.- rojovník bahenní
Roste v porostech blatky u Malého a Velkého jezírka.
Ohrožován sběrem jako léčivá rostlina.
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Salix rosmarinifolia L. - vrba rozmarinolistá
V celých Jeseníkách velmi rychle ustupující, na Rej vízu se vyskytuje ve střední části
Velké louky.
Carex appropinguata Schum.- ostřice
V ČR silně ohrožený, na Rej vízu roste na více místech. Z neznámých důvodů ustupuje.
Carexpaniculata L.- ostřice latnatá
Vyskytuje se v několika malých trsech na levém břehu Černé Opavy a na Velké louce.
Betula carpatica Kit. ex Willd.- bříza karpatská
Roste roztroušeně v celém rašeliništi. K jejímu zachování je nutný výsev nebo vypěsto¬
vání sazeniček.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.- sítina ostrokvětá.
V Jeseníkách známá jen z Rejvízu. Roste ve střední části Velké louky.

Živočišstvo
Bohatost Zlatohorska se projevuje také společenstvím živočichů v přírodě. Každý ve¬
getační porost má svoji typickou zvířenu. Jiná jsou společenstva živočichů lesních, jiná
polních a lučních. Na celkovém stavu živočichů má velký vliv civilizace, bohužel mnoh¬
dy zápornou. Mění přírodní poměry, provádí kultivaci přirozených porostů, ničí škůdce
kulturních rostlin, zanáší však i epidemie z domácích chovů, lovem upravuje stav lovné
zvěře (viz kapitola Vývoj myslivosti). Naštěstí v rozsáhlých jesenických lesích žijí milióny
drobných živočichů, kteří unikají oku povrchního pozorovatele a zajímají jen odborníka.

Inventarizační průzkum avifauny
byl proveden metodou kvalitativního výzkumu k zjištění druhového složení ptáků
a ptačí populace. Průzkum byl zahájen v r. 1982 a ukončen v r. 1984, a to v rámci prová¬
dění ochranářských mapování. Práci shromáždil ing. Karel Kočí z CHKO Jeseníky v Malé
Morávce za účinné pomoci aktivu dobrovolných spolupracovníků - sekce ornitologické,
především jejich aktivních členů Vlastimila Drozda, Františka Kettnera a Františka Pavlů.
Vodní ptactvo:
Vzácně se vyskytuje potápka rudokrká, potápka malá a čírka obecná. Běžný výskyt je
u čápa bílého, černého a kachny divoké.
Pernatí dravci:
Stálý výskyt mají krahujec obecný, jestřáb lesní a káně lesní-myšilov. Vzácně se vysky¬
tují káně rousná a sokol stěhovavý. Poštolka obecná se vyskytuje běžně.
Ptáci hrabaví:
Vzácně se vyskytuje tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek a slípka zelenonohá; chřástal
polní, sluka lesní, a bekasína otavní, břehouš černoocasý. Z holubů je běžný hřivnáč, hrd¬
lička zahradní a vzácně doupňák.
Sovy:
Běžně se vyskytuje puštík obecný a sýc rousný.
Ostatní ptáci:
Kukačka obecná, rorýs obecný, ledňáček říční, dudek chocholatý, strakapoud velký, žluna šedá, datel černý, lejsek šedý, černohlavý a bělokrký; pěnice černohlavá, a hnědokřídla
budníček menší a vetší, králíček obecný a ohnivý, kvíčala obecná, brávník obecný, drozd
zpěvný, cvrčala obecná, kos horský a černý, bramborníček hnědýa černohlavý, bělořit
šedý, rehek zahradní, červenka obecná, pěvuška modrá, skorec vodní, střízlík obecný, ťuhýk šedý a obecný, sýkora koňadra, modřinka, uhelníček, parukářka, babka. Vlaštovka
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obecná, jiřička obecná, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, dlask tlustozobý, zvonek zele¬
ný, stehlík obecný, čížek lesní, čečetka zimní, konopka obecná, hýl obecný, křivka obec¬
ná, pěnkava obecná, strnad obecný, skřivan polní, linduška lesní a luční, konipas bílý
a horský, špaček obecný, krkavec velký, vrána šedá, havran polní, kavka obecná, ořešník
kropenatý, sojka obecná.

Inventarizace celeopterologická
byla provedena v r. 1982. Závěrečná zpráva průzkumu hmyzích druhů ve Státní pří¬
rodní rezervaci Rejvíz byla provedena pro Krajské středisko památkové péče a ochrany
přírody v Ostravě. Průzkum byl prováděn skupinou entomologů Josefem Hřivnou, Fran¬
tiškem Paukertem, ing. Jiřím Nežerkou a ing. Karlem Nežerkou v období od 30. 5. 1982
do 28.8.1982 a bylo získáno z dosud určených druhů celkem 128 brouků, patřících do
80 druhů a 19 čeledí. Některé čeledi rodů nebyly ve zprávě ještě určeny.

9/4 Vývoj lesního hospodářství
Přehled vlastnictví lesů, první hospodářské úpravy lesů, městské lesy, Česko¬
slovenské státní lesy, Lesy České republiky s. p., lesní kalamity

Přehled vlastnictví lesů
Zlatohorský lesní hospodářský celek o výměře 2011 ha dnes patří Lesům České republi¬
ky s.p., Lesní správě Jeseník. Území lesního hospodářského celku se rozkládá na severních
výběžcích Nízkého Jeseníku a ve své jižní části navazuje na horskou skupinu Hrubého
Jeseníku. Celá oblast je lesnatá, jen v severní části nižších poloh Slezské nížiny je toto
území zemědělsky obdělávané.
Zlatohorské lesy byly v minulosti ovlivněny skutečností, že byly převážně součástí roz¬
sáhlého majetku vratislavského biskupství, který tvořil po staletí hospodářský celek zvlášt¬
ního charakteru. Jako církevní majetek byl uchráněn majetkových změn a hospodářských
zvratů. Tyto lesy byly odedávna součástí panství Zlatých Hor.
Začátkem 14. stol. se zde objevují snahy, aby se zužitkovaly alespoň částečně nadměr¬
né zásoby dřeva na vzdálenějších místech. Proto se začalo podporovat zakládání hutních
a důlních podniků, skláren a těžby drahých kovů. Nyská knížata povolovala bezplatný
odběr dřeva. Toto privilegium sice přineslo hospodářské oživení, ale také bezohledné ko¬
řistění lesů, které se soustředilo na blízké komunikačně dostupné lokality.
Lesního majetku Zlatohorska se zmocňovala různá slezská knížata, až v roce 1361 jej
císař Karel IV. připojil k opavskému panství, které v pozdější době bylo často dáváno v zá¬
stavu nejrůznějším slezským knížatům. V roce 1477 se jej definitivně vzdal ve prospěch
vratislavského biskupství múnsterberský kníže Jindřich. Centrem panství bylo od počátku
horní, později municipální město Zuckmantel.
Měšťanské svobody, které byly Zlatým Horám písemně stanoveny vévodou Bolkem
15. dubna 1455, musely být ale postupem času biskupy omezovány, hlavně proto, aby se
zastavila devastace krajiny. Hlavní bohatství Zlatohorska, lesy, si vyžadovaly zvláštní péči,
aby se zamezilo totálnímu zpustošení krajiny. Hornictví spotřebovalo obrovské množství
dřeva, podobně jako občané, kteří využívali les neomezeně. Nařízením se obyvatelé mu¬
seli omezit pouze na znehodnocené dřevo z polomů a klest, které si mohli z lesů odnášet
na otop. Dřevozpracující řemeslníci museli již žádat o příděl dřeva lesní personál. V roce
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1560 bylo také ve zlatohorských lesích přísně zakázáno stavět milíře, a tím zanikla i výro¬
ba dřevěného uhlí. Přes všechna tato nařízení se občané jen stěží přizpůsobovali.
Dne 30. 4. 1574 byl vydán nový lesní řád vratislavského biskupa na zlatohorském pan¬
ství, mj. s ohledem na to, že nedostatek lesů ohrožuje hornictví. Zavedl hospodárný a
systematický režim do lesního hospodářství. Horníci, kteří potřebují dřevo pro doly, si je
měli hned po skácení odvézt.
V roce 1612 také biskup Karel, arcivévoda rakouský, zavedl nové směrnice za účelem
ochrany lesa. Po zjištění velkého úbytku lesu v poslední době upozorňoval na nebezpečí,
jaké by vzniklo, kdyby se lesy odlesnily. Hlavně v případě požáru, válek a jiných násilnos¬
tí, kdy město lehne popelem, musí zůstat bezpodmínečně v lesích zásoba dřeva, která by
umožnila obnovu města. Nebyla to jen teorie biskupa Karla. Zlatohorští občané to poznali
v roce 1560, kdy celé město téměř vyhořelo a kdy za pomoci dobrého stavu lesa bylo město
znovu a rychle obnoveno. Tehdy všechny biskupské pily podle nařízení biskupa Baltazara
z Promnitz dodávaly řezivo jen do Zlatých Hor.
Tak zvané „volné dřívf bylo povoleno jen do určité výše. Stavební dřevo se povolo¬
valo jen až po prošetření nutnosti stavby. Pro pivovarnictví bylo městu přiděleno ročně
100 láteř dřeva. Radní a písaři obdrželi svoje. Občané ve městě obdrželi ročně 18, občané
za bránami 12 láteř tzv. volného dříví. Chudina si mohla odnášet z lesa domů jakékoliv
množství klestu. Dřevozpracující řemeslníci museli za dřevo zaplatit nepatrnou sumu pe¬
něz. Les i zvěř trpěla také pastvou dobytka, který zlatohorští a heřmanovičtí hospodáři
vyháněli daleko do lesů a hor. Tak např. v roce 1598 vyhánělo 65 hospodářů do zlatohor¬
ských lesů celkem 129 vepřů.
Pro zlatohorské občany zůstávalo ještě tolik výhod, že nemůžeme mluvit o nějakém
utlačování ze strany biskupů.

Zlaté Hory - dříve Dopravní středisko st. lesů, pak kancelář lesní akciové společnosti
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Stav kořistění lesů pro doly a hamry trval do 16. stol. a přinesl sebou exploataci a po¬
místně zpustošení lesů. Pro zabránění této škodlivé činnosti důlních a hutních podnikatelů
vydávali biskupové v 1. polovině 16. stol. (1541) horní řády, které měly na zřeteli ochranu
lesa. Správu panství od počátku 16. stol. do rozdělení Slezska v roce 1742 vedl společně se
správou horního regálu horní hejtman, nebo tzv. kolektor - výběrčí daní. Avšak už tehdy
byl u všech panství i úřad lesmistra, který odpovídal v odborných lesních záležitostech
vrchnímu lovčímu v Nyse. Ústřední správa pro všechny biskupské lesy byla ve Vidnavě,
pak na Jánském Vrchu v Javorníku a od r. 1786 v Jeseníku. Od r. 1822 byl zřízen lesní úřad
ve Zlatých Horách. Nejstarší mapa lesů vratislavského biskupství byla zhotovena v roce
1722 a o dvacet let později byl proveden podrobnější popis lesního majetku. V roce 1753
bylo provedeno zaměření lesa a vyhotovena systemizace lánovou soustavou ing. Hausserem, přičemž výměra lečí byla stanovena kolem 50 ha. Obmýtí byla sedmdesátiletá.
V polovině 18. stol. prohlášením lesa za součást ochranného pohraničního pásma se
zákazem těžeb a holosečí se stav lesů zlepšil a ustálil. V roce 1818 se provedla jednodu¬
chá hospodářská úprava lesa s cílevědomým hospodařením s celou řadou zákazů (lesní
pastvy, hrabání steliva, těžba pryskyřice...). Městu Zlaté Hory, jeho nemocnici, školám
a duchovenstvu však stále muselo být zadarmo dodáváno dřevo k otopu. Tato práce byla
provedena jen ledabyle a zásoby byl zjištěny jen odhadem. Od r. 1826 se zcela přestalo
s hospodařením toulavými sečemi, při nichž se v lese vybíraly nejlepší kmeny. Začalo se
s cílevědomým zakládáním holých sečí s následným zalesněním umělou cestou zpočátku
šíjí, později sadbou.

První hospodářské úpravy lesů
Za rozmachu kapitalismu v 2. pol. 19. stol učinilo zdejší lesní hospodářství velký krok
k lepšímu hospodaření. Pod vedením biskupského technického ředitele Františka Trampusche a jeho nástupce Juliuse Miklitze (oba ze Zlatých Hor), na svou dobu vynikajícími
lesními odborníky, byly v letech 1847-1853 vypracovány lesní hospodářské plány pro
všech 16 biskupských revírů a to na základě řádného zaměření lesa. Obmýtní doba byla
stanovena pro Rej víz lOOletá, pro Zlaté Hory 80letá. Od r. 1849 do roku 1867 bylo pro¬
vedeno kombinované rozdělení lesa, které zůstalo v platnosti do padesátých let 20. stol.
První pokusy s přirozenou obnovou byly konané v roce 1861, zalesňování se provádě¬
lo kvalitním sadebním školkovaným materiálem. Začaly i první podúrovňové probírky.
Zastoupení dřevin v tomto období bylo následující: 63% smrk, 30% jedle, 7% listnatých.
Začátkem 20. století pak: 84% smrk, 8% jedle, 2% borovice, 1% modřín, 4% buk, 1% ost.
listnatých.
V letech 1922-1928 byla provedena hospodářská úprava pod vedením ing. Docelstera,
které předcházela důkladná zaměření na základě vlastní triangulace, podle níž byly vypra¬
covány hospodářské mapy. Poslední předválečný hospodářský plán byl vypracován pod
vedením ing. Leischnera ve třicátých letech.
Za církevní držby lesů byly tyto přivedeny na slušnou úroveň a v mnohém směru jejich
hospodaření předčilo průměr své doby podle zásad pokrokového porostního hospodář¬
ství.
Po vzniku Československé republiky se již běžně provádělo rozčleňování porostů pro
docílení přirozené obnovy, přistoupilo se k důslednému provádění včasných a intenziv¬
ních probírek hlavně v mladých věkových stupních a vedla se podrobná evidence těžeb.
V době od 19. 3. 1919 do 3.11. 1924 byla pozemkovým úřadem ustanovena na biskup¬
ském majetku vnucená správa, kterou vykonával lesní ředitel Šeplavý (před tím vedoucí
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kanceláře a geometr na velkostatku Chlumec nad Cidlinou). V roce 1927/28 byla pro¬
vedena ve Zlatých Horách nová hospodářská úprava soustavou porostního hospodářství
pod vedením ing. Drechslera. Doba obmýtí se zvýšila ze 70 na 100 let. Autor hospodářské
úpravy doporučoval docílení smíšených porostů pomocí přirozené obnovy. Byly určeny
chráněné lesy ve vyšších polohách.

Městské lesy
Lesy tvořící nynější hospodářský celek Zlaté Hory byly vesměs do r. 1945 nestátním
majetkem. Do majetku státu přešly v těchto etapách:
1. podle dekretu prezidenta republiky č. 12/45 Sb. byly v roce 1945 převzaty lesy vel¬
kostatku v Ondřejovicích (1005 ha) včetně slévárny, pily a vápenky. Posledním majitelem
velkostatku byl ing. H. Hein.
Podle téhož dekretu byly převzaty drobné selské lesy vesměs usedlíků německé národ¬
nosti. MNV Zlaté Hory dne 26. 6. 1946 podal žádost o rozšíření obecního majetku a po
schválení ministerstva bylo převzato 103 parcel o ploše 122 ha 764 m2, z toho 93 ha 1500
m2 lesů a 28 ha 9264 m2 polí. Nejvíce plochy bylo zkonfiskováno: Zlaté Hory čp. 433 - Wilhemovi Schonwalderovi 17 ha 2821 m2, Zlaté Hory čp. 28 - Adolfu Treimerovi 10 ha 6047
m2. Zlaté Hory čp. 197 - Eduardu Thammovi 4 ha 4112 m2 a Zlaté Hory čp. 243 - Augustu
Hinkemu 5 ha 7636 m2. Ostatní měli do tří hektarů lesa nebo polí.
Městské lesy v rozloze 236 ha lesa a 114 ha polí a luk měl na starosti od 7. 2. 1946 Julius
Finsterle pak od 1. 7. 1948 Jaroslav Šťastný, který byl 28. 5. 1949 propuštěn za podvody se
dřevem a alkoholismus. Po něm převzal hospodaření s městskými lesy Josef Paul st„ který
městské lesy předával státním lesům v roce 1954.
2. podle zákona o revizi I. pozemkové reformy č. 142/47 Sb. byly v roce 1948 převzaty
rozsáhlé lesy vratislavského arcibiskupství o výměře 31002 ha lesa. V bývalém polesí ve
Zlatých Horách se předávalo 1632 ha, na Rejvízu 2361 ha lesa.

Československé státní lesy
Po převzetí arcibiskupských lesů čsl. státem staly se tyto součástí nově zřízeného ŘLZ
ve Zlatých Horách. Ředitelem závodu byl ing. Vavřík, lesmistrem polesí Zlaté hory byl
ing. Ondroušek. Ostatní arcibiskupské lesy byly od r. 1951 součásti SLH a pak LZ v Je¬
seníku. V letech 1952-1955 bylo lesní hospodářství rozděleno na dva směry - pěstební
a těžební. K 1. 1. 1956 byly oba směry sloučeny v jeden a byly vytvořeny dva lesní závo¬
dy - Lesní závod Javorník a Lesní závod Jeseník, jemuž řediteloval ing. Evžen Šmelhaus.
LZ Jeseník měl tři hospodářské celky. Jedním z nich byl LHC Zlaté Hory, které mělo tři
polesí: Zlaté Hory (2008, 84 ha, vedoucím polesí ing. Vladimír Kučera, ing. Vlastimil
Pilich), Mikulovice (2172,89 ha, vedoucím polesí ing. J. Hubáček) a Rejvíz (2928,72 ha,
vedoucím Vladimír Straka, ing. Vladimír Štěpánek, ing. Vladimír Zbožínek, ing. Zdeněk
Šmerda, Antonín Peterka). Polesí Zlaté Hory mělo čtyři úseky s lesníky: Josef Paul, Josef
Otevřel, František Carbol, Vladimír Štulín, Jan Chocholoušek. Lesní závod Jeseník, pod
nějž od roku 1973 sdružené polesí Zlaté Hory s Rejvízem patřilo, zaměstnával přes čtyři
stovky lesních pracovníků. Ve Zlatých Horách vznikl v roce 1956 také manipulační sklad,
kde se manipulovala dřevní hmota pro pilu, která stála v místě pozdějšího Geol. průzku¬
mu (shořela v září 1962). Na manipulačním skladě se ve velkém odkorňovala vláknina
pro papírenský průmysl. Nejznámější osobností v manipulačním skladě byl Josef Pospíšil
z Ondřejovic (muzikant - hrával na trubku) a Rudolf Patočka. Po zavedení těžké lesní me¬
chanizace se postupně ustanovovalo tzv. Dopravně manipulační středisko (DMS) s množIX-518

stvím lesních strojů a odvozních souprav. Nejdéle sloužícím vedoucím byl zde Václav
Zizler a po něm od r. 1991 Zdeněk Smítal, který se stal vedoucím i pro středisko akciové
společnosti Lesy Krnov a.s.

Lesy České republiky s. p.
K 1. 6. 1992 se lesy znovu rozdělily: vznikly státní lesy s názvem Lesy České republi¬
ky s. p., které mají na starosti jen hospodaření s lesy. Z Lesního závodu Jeseník vznikla
Lesní správa Jeseník. Je rozdělena na dvanáct revírů, bývalé polesí Zlaté Hory je rozděle¬
no na dva revíry, kde od reorganizace do r. 2002 slouží revírníci ing. Vladimír Zbožínek
a ing. Josef Paul.
Provoz a těžební i pěstební práce v lese zajišťuje státem vytvořená akciová společnost
s původním názvem Lesy Krnov a.s., jenž vznikla k 1. 7. 1992 a která se po několika málo
letech transformovala v různé další menší, nebo větší organizace. Lesům České republiky
mohou smluvně vykonávat práce i jiné soukromé firmy.
Výměra zlatohorských městských lesů (asi 300 ha) byla předána do operativní správy
státních lesů v roce 1954.
Po konfiskaci arcibiskupských lesů zůstal v majetku kostela P. M. Pomocné les - „po¬
svátný háj“ o výměře 4, 72 ha. V Mikulovicích zlatohorské faře patřil Glucholazský les
v rozloze 3,12 ha, v Dolním Údolí 0,11 ha a v Horním Údolí 1,0 ha.

Lesní kalamity
Velké větrné kalamity jsou známé z let 1740 a 1821 až 1838, však o nich nemáme po¬
drobných údajů. Větší množství polomu napadlo v letech 1855/56 a 1887/88. Při jihozá¬
padní a jižní vichřici se sněhem z 30. 1. 1913 padly ve Zlatých Horách nejlepší porosty
s hmotou 27000 kubíků. V roce 1924/35 šla kalamita za kalamitou. Severozápadní vichři¬
ce ze dne 3. 8. 1925 způsobila na zlatohorském polesí polom 7380 kubíků. Velké polomy
povstaly ve spojení s námrazou a větrem 10. až 17. 3. 1923 a 5. až 10. 10. 1926. Jím padlo
za oběť 11 tisíc 803 kubíků v mýtných porostech. Námrazou a sněhovým závěsem za pů-

Těžká lesní mechanizace nastoupila v 70. letech
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sobení větru byla na Rejvízu 25. až 28. října 1930 v polohách od 650 do. 950 m n. m. nad
mořem způsobena škoda 36 tisíc 740 kubíků. Větrná kalamita byla i v roce 1955/56, kdy
na Rejvízu padlo přes šest tisíc kubíků.

9/5 Vývoj myslivosti
Právo lovit lesní zvěř na panství Zlaté Hory měli podle privilegia knížete Bolka z roku
1455 i měšťané, ovšem směli lovit jen některé druhy zvěře. V roce 1574 vydal biskup Mar¬
tin Gerstmann přísný zákaz lovu zvěře. Zvěř byla poškozována nadměrným odlesňováním a vlci, medvědi, rysi nebyli v okolních lesích zvláštností. Odchyt ptactva (sokolničení,
chov) byl v 16. století ve Zlatých Horách výhradním právem biskupovým. Přesto i zde
bylo ve 30. letech 16. stol. mnoho stížností na pytláctví a krádeže drůbeže. Někteří občané
se zaměřili na černé výlovy rybníků nebo na nadměrné chytání ryb v potocích.
Ještě v 18. a 19. stol. zde byly stavy zvěře zcela nízké. Teprve od poloviny osmdesátých
let 19. stol. se začínaly zvedat. V revíru Rejvíz se v té době ročně lovilo dva až pět kusů
jelení zvěře, v revíru Zlaté Hory se ulovil jelen jen zřídka, ale lovilo se 1-3 tetřevi, jeřábek
a 50 až 100 zajíců. Z ostatních druhů zvěře se zde vyskytovaly především srnčí, tetřívek,
tetřev, jeřábek. Ze škodné se lovily všechny druhy srstnaté i pernaté. Hodně srnčí zvěře
padlo v tuhých zimách 60.-80. let 19. století. Velké stavy jelení zvěře byly v revíru Rej¬
víz po r. 1880, kdy tento revír byl pojat do právě zřízené rozsáhlé Pradědské biskupské
obory (38400 ha), která byla zrušena v r. 1936. Počátkem 20. století byl rejvízský revír
vyhlášenou lovnou oblastí. Bylo zde hodně tetřívků, jeřábků, tetřevů, jelení a srnčí zvěře.
Tetřívci dokonce navštěvovali v celých hejnech rejvízské louky, kde byl pro ně na polích
zob. V roce 1927 byl na biskupském revíru Rejvíz loveckým hostem spisovatel Jaromír
Javůrek, jehož úspěšný lov na tetřeva je popsán v knize Halali. Kvůli velkým škodám (lou¬
páním na jedli a smrku) bylo několikrát přistoupeno k radikální redukci zvěře. V revíru
Zlaté Hory býval běžný stav srnčího 200 - 300 ks a střílelo se ročně kolem 35 až 50 kusů,
ojediněle jeřábek, 20 - 80 zajíců, rovněž lišky, kuny, tchoři, lasičky, kočky, psi, ale i škodná
pernatá. Po druhé světové válce zvěř hodně migrovala, zvláště v zimě za velkého sněhu
se stahovala do nižších poloh revíru, kde hledala pastvu. Od r. 1950 se jelení zvěř znovu
rozmnožila natolik, že musela být v letech 1957 až 1960 opět korigována odstřelem. Srnčí
zvěř v těchto podmínkách vysokých hor, zvláště v zimě při vysokém sněhu, strádá, ale
v létě se roztrousí až neuvěřitelně daleko do rozsáhlých lesů. V posledních desetiletích
se zde objevuje také nestálá černá zvěř. V r. 1986 se při jarním sčítání zvěře sečetlo 8 ks
rysů dle hlášení CHKO Jeseníky. V r. 1969 se v rejvízské honitbě poprvé objevili kamzí¬
ci (5 kusů) z původního pradědského kmenového stavu, kteří byli vysazeni v Pradědské
oboře v roce 1913 v počtu 12 kusů. Byli přivezeni z rakouských Alp. Od těch dob, a hlavně
v posledních letech, se rozmnožili tak, že Československý myslivecký svaz povolil lesním
zákonem v r. 1979 jejich lov.
Lesy kolem Zlatých Hor po 2. světové válce patřily ještě vratislavskému arcibiskupství
a to pronajímalo část lesů různým zájemcům o myslivost nebo personál arcibiskupských
polesí prováděl myslivost samostatně. V roce 1948 byly veškeré lesy zestátněny a jejích
části byly pronajímány za účelem provádění myslivosti různým firmám a společnostem.
V roce 1949 byly čtyři lesní revíry kolem Zlatých Hor pronajaty společnosti, kterou vedl
vedoucí spořitelny Miloslav Piterka a členy byli Květoslav Janča, VI. Zbožínek st. aj. On-

dřejovická část lesů byla pronajatá společnosti, která se později nazývala „doktorská1.
V této byl hospodářem lesník Václav Pospíšil st. a členy: zubař Hošek, zubař F. Menšík,
gynekolog J. Jager, chirurg P. Krátký aj. Na rejvízském polesí byla část lesů nad Horním
Údolím pronajatá řeznické firmě z Brna do roku 1956, ale pro mnohých nedorozuměních
s LZ Jeseník jim byla odebrána a přičleněna k druhé režijní části polesí.
Český myslivecký svaz (ČMS) byl založen v r. 1969 a členství v něm bylo podmínkou
získání loveckého lístku a pro vznik mysliveckých sdružení (MS). Různorodé společnosti
byly zrušeny a postupně přijímala vládu nad mysliveckými revíry myslivecká sdružení
zlidovělé myslivosti.
Veškerá zvěř v lese bývala přes zimu dobře krmena. Předkládalo se jí pravidelně seno, ale
i jadrné krmivo, siláž, senáž, sůl i jiné léčivé příměsi. Přesto však celá stáda, až stokusová,
se k jaru stěhovala do nižších partií revíru, kde se mohla napást zelené jarní trávy. Bohužel,
dnes je způsob chovu jelení zvěře zcela jiný, než bývalo za socialistického systému. Nemo¬
hu však říci, že by byl lepší, v což jsme jako myslivci doufali. Doufejme však, že se dostane
rozumu i těm, kteří rozhodují o lesních škodách i o zvěři vysoké a najdou jakýsi kompro¬
mis mezi těmito dvěma protichůdnými názory. Mezi penězi a mysliveckou etikou.
Klesl i počet sloveně srnčí zvěře. Jen jelení zvěř byla nadále velice přemnožena a v le¬
tech 1980 až 1990 se její množství silně korigovalo odstřelem. Za pět let od r. 1978 do
1982 se na polesí Rejvíz v režijní (státní) honitbě 2 800 ha ulovilo 346 kusů jelení zvěře,
46 ks srnčí a 176 ks škodné, tj. lišek, psů, koček...
Honitby ve Zlatých Horách jsou dnes (od r. 1993) pronajaty společnostem, sdružením
a soukromým myslivcům, kteří jsou ochotni zaplatit, myslím si, příliš velikou částku peněz za
možnost lovit a zajímat se o myslivost. Není divu, že se pronajímatelé honiteb chovají tržně.
Stále však platí, že les je místo, kde si přijde na své mnoho myslivců a milovníků příro¬
dy, ale který potřebuje i naši ochranu.
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10. TURISTICKÉ CESTY V OKOLÍ
10/1 Budování zlatokopeckého skanzenu
Vyrazíte-li ze Zlatých Hor do Dolního Údolí, nezapomeňte se cestou zastavit v Údolí
Ztracených štol. Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po milióny let
ukládá zlato do náplavů. Zdejší rýžoviště byla těžena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým
dolováním. Pravý břeh Olešnice je poset pinkami, obvaly a odvály, protkán kanály pro
přívod vody do rýžovišť a dalšími relikty po těžbě zlata. Hlavní přívodní kanál je stále
v provozu. Geologové v těchto místech prokázali vysoké obsahy zlata s opětovným recentním nabohacováním. Průzkumná šachtice odhalila v hloubce cca 5 m vydřevené důlní
dílo, zřejmě jednu ze Ztracených štol. Spekuluje se i o provázání Ztracených štol s 6 km
dlouhou štolou Tří králů, která ústí až v polských Glucholazech a prokazatelně pokračuje
až za nádraží ve Zlatých Horách.
V současné době se v tomto romantickém údolí buduje replika středověkého hornic¬
kého městečka s naučnou stezkou. V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté
rudy a se zlatorudným mlýnem. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů,
jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Horský ráz údolí
a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí. Jakoby se
zde opravdu čas zastavil.
Naučná stezka vás přivede i k místu, „kde voda teče do kopce“. Optický klam je na
místě tak silný, že pozorovatel musí s obdivem smeknout duševní klobouk před nivelačním uměním dávných zlatokopů. Kanál, který dnes vede vodu do zahrádek a k bývalému
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koupališti, převádí vodu z údolí Olešnice přes povrch štoly Tří králů až pod Hadí louky.
Dříve pokračoval podél dnešní naučné stezky dále do rýžovišť zlata až za Hadí louky.
Voda byla pro získávání zlata jedním z rozhodujících činitelů, a to jak při těžbě hlubinné,
kdy byl dosah limitován zatápěním jam v závislosti na výkonnosti dřevěných čerpadel,
často poháněných vodními koly, tak i při rýžování. Rýžování a jílování je bez vody nemys¬
litelné. Přitom většina rýžovišť v okolí Zlatých Hor je právě v místech, kde je a vždy byl
nedostatek vody. Tím byla tato naleziště odlišná od ostatních, kde se vždy rýžovalo podél
řek (Opava, Otava...).
Budoucí centrum městečka by mělo také tvořit zázemí pro soutěže v rýžování zlata,
které jsou ve Zlatých Horách již tradicí. Bylo zde mistrovství republiky, Evropy i světa.
Každoročně se soutěží o Zlatou pánev starosty města. Městečko by mělo obsahovat stavby,
které musely být v každé hornické osadě, včetně opevněné části pro ukládání denní těžby.
Cílem je, aby údolí zase ožilo životem středověkých lidí. Proto je do projektu zapojeno
více zájmových skupin, jež by městečku vdechly kolorit dávno zašlých časů jeho slávy.
Po skončení rýžování zlata byl v těchto místech začátkem 19. stol. vybudován mlýn pro
zlatohorské obyvatele, který byl postaven na základech stavby ze středověku. Stál skoro
na křižovatce vozových cest, jež vedly z Rejvízu, Dolního a Horního Údolí za dnešním
vlakovým přejezdem k hlavní cestě, která dodnes vede ze Zlatých Hor do Ondřejovic
a Mikulovic. Právě tam, kde se říčka Olešnice stáčí doleva, bral mlýn vodním náhonem
potřebnou vodu ke svému provozu (náhon je dodnes znatelný). Už v polovině 19. stol. se
mlýn změnil v pilu, zpracovávající dřevo ondřejovického velkostatku. V době, kdy zdejší
lom byl majetkem kamenického velkopodnikatele Alberta Forstera, se pila přizpůsobila
na zpracování kamene a kamenictví bylo v provozu do třicátých let 20. stol. Po druhé
světové válce vznikla Státní traktorová stanice, která udržovala a opravovala všechny ze¬
mědělské stroje až do konce 90. let 20. stol. V roce 2000 výrobní budovy koupil Eduard
Kašperák ze Zlatých Hor a zřídil tam kovo a dřevovýrobu. Část zemědělských staveb za
potokem (kdysi tam stálo bělidlo látek a tkanin) si ponechalo zemědělské hospodářství ze
Zlatých Hor.
10/2 Hornická naučná stezka - HNS, Měděná štola
HNS byla vytýčena v roce 1993 u příležitosti Mistrovství republiky v rýžování zlata,
které se konalo ve Zlatých Horách. Označení červenou turistickou značkou provedl Klub
českých turistů a průvodce HNS vydala Montanisticko - geologická nadace, která byla
iniciátorem celé akce.
HNS začíná u zlatohorského muzea a končí ve Zlatých Horách. Její celková délka je
16 km, výškový rozdíl 545 m a má celkem 12 stanovišť. Převážná část stezky vede lesna¬
tým terénem. Celá trasa se dá projít během 3 až 6 hodin.
Trasa vede Krnovskou ulicí až ke kapličce sv. Trojice na Podlesí, kde odbočuje po úzké
asfaltové silnici doleva. Po 250 m, tam kde končí poslední stavení, už opouští asfaltovou
silnici a vydává se doprava k lesu. Asi po dalších 200 m lesem přichází k stanovišti 1.
- Jíloviště.
Jílování je starý způsob získávání zlata ze sedimentů ve svažitém terénu. Při této těžbě
bylo třeba vody k rozplavení sedimentu a vyrýžování zlata. K tomuto účelu se vybudoval
dosud viditelný vodní kanál, kterým se voda Miserichu přivedla nad zlatonosnou terasu a
celá a po částech se zaplavovala. Pří míchání materiálem lehčí minerály a kal byly odplaveny
a pod rozplavenou terasou se hromadily těžké minerály a zlato, které se vybíraly a přerýžoX-523

vály klasickým způsobem na splavu. Typickým pro tato rýžoviště jsou velké haldy nebo vály
z hrubého materálu mezi odtokovými kanály.
Od tohoto stanoviště stezka pokračuje mírně doprava k hlavní silnici, kterou přechází
a asi 300 m po lesní cestě dovede pod haldu stanoviště č. 2 - Měděná štola.

Měděná štola

průběh chodby
Jelikož byla na Zlatohorsku zahájena likvidace starých důlních děl nepříliš citlivým
způsobem, rozhodl se Klub přátel Zlatých Hor zachránit nejbližší důlní dílo, které by ča¬
sem mohlo sloužit nejširší veřejnosti.
Staré důlní dílo Měděná štola se nachází jižně od Zlatých Hor, na prvním křížení cesty
s hornickou stezkou. V roce 2001 byla zahájena její záchrana. Prostředky na obnovu štoly byly
částečně získány z dotací Ministerstva životního prostředí a část z dotací pro regionální rozvoj.
Horní dobývka se strmě svažuje pod úhlem 40° a v nejhlubším místě končí svislým ko¬
mínem ústícím ve stropě dobývky nižší. Vyústění dobývky na povrch je vcelku romantické,
proto byl nebezpečný prostor uvnitř zajištěn mříží tak, aby zvenčí zůstal pohled nezměněn.
Prudký svah byl rozčleněn jednoduchými schůdky.
Zavalené ústí štoly bylo odbagrováno a zářez vyčištěn. Následně byl vyzmáhán zával ústí
štoly a přibraná chodba v úvodních několika metrech, tak aby ji bylo možno zajistit výdře¬
vou až do pevných partií chodby. Chodba byla uzavřena železnou mříží. V celém zářezu
byla dobudována štola až do míst jejího předpokládaného ústí. Od původní chodby byla
zajištěna ocelovou výztuží s betonovým pažením a překrytím proti vlhkosti. Úvodní část
k ústí byla vystrojena dřevěnou výztuží, aby vstup do starého důlního díla nebyl pohledově
narušen. Vstup štoly je upraven na sucho skládaným kamenným portálem, odpovídajícím
profilu původní, ručně sekané chodby.
Od r. 2003 má každý kolemjdoucí možnost projít se 30 m důlním dílem. Pokud se vyzmáhá část vnitřního závalu pod dobývkami a provede celkové vyčištění dalších chodeb a dobývek, bude možné otevřít pro veřejnost další díl štoly a spojovací chodby. Pokud se podaří
získat další prostředky a nadšené pomocníky, pak budou Zlaté Hory mít další turistickou
atrakci, přístupnou i pro vozíčkáře.
Měděná štola je nej severnějším známým dílem raženým ve skále. V roce 1878 měla pro¬
půjčeny 4 jednoduché důlní míry s označením st. Johanes. Nazývala se Fany.
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Od Měděné štoly pokračujeme ještě 30 m po lesní cestě, po níž jsme přišli ke druhému
zastavení křížové cesty na poutní místo P. Marie Pomocné. Křížovou cestu postavili mladí
křesťané pod vedením děkana kostela a starosty města Vinzenze Braunera ve třicátých le¬
tech. Po krátkém stoupání, k pátému zastavení, odbočíme opět vlevo. Cesta se po krátkém
stoupání vyrovná a jako vrstevnicová nás dovede k pozůstatkům hornického díla nazva¬
ného Marie Pomocná III - stanoviště č. 3.
Důl Marie Pomocná III je jeden z nejstarších revírů v prostoru Příčné hory, ve kterém
se těžilo již od 13. - 14. stol. V 16. stol. byl opuštěn a teprve v 18. stol. jsou pokusy o novou
těžbu. Byl součástí důlního pole Maria Theresia, z něhož pochází nejstarší montánní mapa
tohoto revíru (Habtmannl769). V prostoru dolu M. Pomocné III je napovrchu patrný tah
šachtic, jimiž se těžila zlatonosná žíla. Nejcennější je vnitřní část dolu. Úzké dobývky ze
14. stol, široké okolo 40 až 60 cm a vysoké i přes 10 m, vznikly těžbou zlatonosných křemen¬
ných žil. Celková délka dolu činí 335 m a hloubka 42 m. Důl je zimovištěm netopírů.
Pokračování lesní cesty nás vede méně výrazným pinkovým tahem dolu M. Pomocná
II. Po 200 m nás cesta přivede na opuštěnou vrtnou plošinu. Pod ní jsou komíny a halda
žilného tahu, stanoviště č. 4 - Marie Pomocná I.
Důl M. Pomocná I, pod obnoveným kostelem P. M. Pomocné, je v současnosti přístupný
pouze krátkým, asi 5 m hlubokým komínem ležícím na propadlé úzké dobývce. Jím lze se¬
stoupit na úroveň štoly. Ve východní větvi dolu existují 2 chodby různého stáří, které se po
několika metrech spojují. Jedna z chodeb má typicky ručně sekaný vejčitý tvar a je ražená již
před 13. stol. Charakter dobývek v západní větvi dolu - směřující pod kostel, odpovídá žilnému typu ložiska. Těženy byly dvě paralelní křemenné žíly se zlatém. Dobývky jsou téměř
svislé, úzké 40 až 80 cm a vysoké přes 10 m s četnými rýhami svědčícími o ručním sekání
želízkem a mlátkem. Celková délka díla je asi 50 m.
HNS dále vede k novému kostelu, za nímž přechodem po asfaltové silnici vpravo si
můžeme stezku zkrátit na stanoviště č. 9 - Výrův kámen s krásnými výhledy.
Pokud však chceme v HNS pokračovat ke stanovišti č. 5, přejdeme asfaltovou silnici
a lesní cestou stoupáme souběžně se žlutou značkou až na hřbet Příčné hory, odkud jsou
nádherné výhledy do kraje a je zde umělé jezírko. Od něho pokračujeme po modré turis¬
tické značce až k pyramidě sv. Rocha, postavené po tzv. bramborovém moru v roce 1848
za to, že tento svátý uchránil hornoúdolské občany od hrozné smrti morem. Několik me¬
trů za pyramidou vlevo je stanoviště č. 5 - Velké Pinky.
Jako pinku označujeme prohlubeninu vzniklou zasucením ústí jámy, komínu nebo povr¬
chové dobývky, na jejímž obvodu je val vytěženého materiálu - hlušiny, který pinku odlišuje
od propadliny. V případě Velkých pinek se jedná o povrchovou těžbu rudní zlatonosné zóny,
kde prý těžili snad i Kletové. V letech 1318 až 1343 zde byly založeny doly Goldschmidt,
Kámen, Svobodný kámen a Starý kámen. Na začátku 16. stol. již hloubka dobývek dosa¬
hovala 200 m a k jejich odvodnění musela být vyražená dědičná štola Stará Hackelsberská,
která dosáhla délky 1 km. Horní opuštěné jámy se časem propadly a vznikly tak obrovské
jámy, kterým dnes říkáme Velké pinky s názvy: Lange Pinge (100x30x10 m), Scháfer Pinge
(50x50x30 m), Mittel Pinge I. (60x40x25 m), Mittel Pinge II. (40x40x20 m) a Tiefe Pinge
(20x20x20 m).
Od Velkých Pinek sejdeme dolů k nejznámější středověké jámě - stanoviště č. 6 Kunstschachta.
Revír Starohoří, v němž je více šachet (Velké pinky, Goldschmidt, Jungenstein, Nachtbar,
Kunstschacht, Alt Hackelsberg aj.) je připomínán v listině dělící Krnovsko mezi knížata
Hanuše a Mikuláše Opavského z roku 1377. Těsně pod tímto revírem nad již zbořeným
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kostelem sv. Anny vede snad nejstarší cesta (Bierfastlweg) z Vídně přes Olomouc, Vrbno, do
Zlatých Hor a Vratislavi.
Mimo zlata se v těchto dolech těžily pyrity a vyráběl vitriol.
V osmdesátých letech 20. stol. byl celý revír novou důlní činností odvodněn a zpřístup¬
něn po téměř 300 letech. Ve spodní části hloubení bylo objeveno potrubí starého čerpadla ze
17. stol. a chodby do různých směrů. Stěny i stropy byly pokryty množstvím nejrůznějších
limonitových krápníků. Právě zde se podle starých hornických mistrů nacházel tzv. „zlatý
sloup", ke kterému se nikdy nemohli dostat, protože nedokázali důl odvodnit. V roce 1577 se
dokonce vlivem zatopení vodou v dole se udusilo 11 horníků. Kvůli tomu se koncem 16. stol.
pod kopcem postavilo obrovské kolo poháněné vodou přivedenou 3,6 km dlouhým vodním
náhonem až z rejvízské Černé Opavy. Mihadlové čerpadlo přesto nestačilo důl odvodnit.
Teprve po útlumu polymetalické těžby měděných rud v roce 1990 se rozhodlo, že se tzv. „zla¬
tý sloup" vytěží. Dlouhá chodba, níž se mohly míjet i dvě nákladní tatry, vedla od ústí šachty
Mír(u Edelštejnu) až pod Starou Hackelsbergskou štolu. Přišel ke slovu dynamit a během
krátkého období tří let se z těchto míst vytěžilo tolik (1558,83 kg), co za všechny předchozí
těžby primárního zlata v historii Zlatých Hor. Přesto se ještě dodnes povídá, že je pod horou
velké množství nevytěženého zlata.
Od Kunstschachty pokračuje HNS nahoru úvozovou cestou, lemovanou haldami, zpět
na hřeben Příčné hory. Po něm dojdeme k haldě a jámě na stanoviště č. 7 - Olověná
štola.
Olověná štola je ztotožňována s dolem zvaným v 17. stol. „Hatschwatsch". Naposledy byla
vyzmáhána J. Hónigerem v 19. stol. Důl je otevřen ručně sekanou štolou s typicky lichoběž¬
níkovým profilem, průběh štoly je klikatý. Celková délka dnes přístupné chodby je 200 m.
Od tohoto stanoviště pokračujeme rovně přes haldu a po několika metrech odbočíme
vlevo po vyštěrkované cestě. Asi po sto metrech vyštěrkovanou cestu opustíme a dáme se
přímo po chodníku dolů. Okolo je množství vrtných plošin. Pod námi je hladina Černého
jezera a Zámecký vrch s Edelštejnem. Po mírně klesající lesní cestě se dostaneme na okraj
lesa, před velkou haldu. Podél ní vystoupáme až k vyzděnému portálu stanoviště č. 8 Nového Haklberku.
V roce 1960 -1964 byla zahájena novodobá těžba ražbou 1. průzkumného patra
(812 m n m.), která po přerušení pokračovala v roce 1982 pod názvem Nový Haklberg.
Celkem bylo ložisko otevřeno čtyřmi průzkumnými patry a v r.1983 - 1989 bylo propoje¬
no chodbami s třetím těžebním patrem (535 m n.m.) a předáno k těžbě. Ta zde probíhala
v letech 1990- 1993, kdy odtud byla zpřístupněná těžba tzv.„zlatého sloupu" pod Starou
Hackelsberskou.
Od Nového Haklberku HNS klesá po kamenité cestě, protne modrý turistický chodník
a vychází na asfaltovou cestu, po níž se dostane ke stanovišti č. 9 - Výrův kámen.
Ze skály je krásný panoramatický pohled, pod ní je zrekultiv ováná halda štoly Mír. Pano¬
ráma pokračuje Zámeckým vrchem, kde kdysi stál mocný hrad Edelšten, za ním je zalesněný
vrchol Plešivce a ještě dál polská rovina.
Na úpatí skály jsou krátké pokusné štolky, ražené po křemenné žilce.
Z tohoto stanoviště HNS pokračuje po asfaltové cestě ke stanovišti č. 10 - Edelštejnu.
Že by byl Edelštejn podle pověsti založen rytířem Otou z Erlitzu v roce 1119, není listinně
doloženo. První písemná zmínka o hradě je z r. 1281, kdy ho obývali loupeživí bratři z Linavy. Byl zbourán vratislavským biskupem Joštem z Rožmberka v roce 1467 (Viz kapitola
Významné stavby - Edelštejn). Pokusy o obnovu hradu začátkem 20. stol. ztroskotaly na
nedostatku peněz.
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Z Edelštejnu hornická stezka pokračuje po modré turistické značce starou úvozovou
cestou k Zámeckému potoku, podle něhož pokračuje lesní cestou až k mostku. Na břehu
potoka lze pozorovat zářezy a haldy po těžbě zlata. Dále cesta vede k plotu vodárenského
pásma a podél plotu v levo k vodárně, přičemž vpravo a vlevo, můžeme sledovat množství
hald po rýžování. Před prvním stavením ve Zlatých Horách HNS odbočuje vlevo na Hadí
louku a po několika metrech na křižovatce lesních cest odbočuje zase vlevo a po mír¬
ném 30 metrovém stoupání odbočuje vpravo a pokračuje po vodním kanálu ke stanovišti
č. 11- Rýžoviště.
Rýžování je nejstarším způsobem těžby zlata. Základním nástrojem prospektora je rýžovací pánev. Pro větší těžbu se však používaly různé typy splavů. Šlo o jednoduchá zařízení,
skládající se z delšího prkna s příčnými zářezy, v nichž se hromadily těžké minerály se zla¬
tém. K rýžování je potřeba hodně vody, proto je celé údolí protkáno vodními kanály, které
způsobily různou modelaci terénu. Ze sníženého dna celého údolí vystupují velké haldy hru¬
bého, přerýžovaného materiálu.
Hlavním vodním kanálem HNS vede k místu, kde je kanál přerušen hlubokým záře¬
zem, před nímž stezka odbočuje vlevo a po lesní cestě vede k velké pince s haldou ke sta¬
novišti č. 12 - Měkké doly.
Při větší hloubce zlatonosných sedimentů se používalo šachtic, zprvu kruhových o prů¬
měru 1 m, později čtyřhraných. Po dosažení hloubky s bohatým nálezem zlata se razily vo¬
dorovné chodby. Zavalené ústí šachtic se nazývají pinky a k nim přiléhají haldičky. Pokud
je haldička jen na jedné straně šachtice, nazývá se odval. Pokud je hromada kolem šachtice
nazývá se obval. Velikost obvalu je nepřímým indikátorem hloubky a mocnosti šachtice. Na
Zlatohorsku dosahovaly šachtice i hloubky 100 m. Tato těžba se nazývala „měkké dolování‘
a byla velmi náročná.
Nejznámějším dílem „měkkých dolu ‘ byla štola sv. Tří králů vedená z Glucholaz pod Zla¬
té Hory s délkou 6 km. V ní se nalezly v letech 1590 a 1591 dva valouny se zlatém, které byly
poslány do sbírky Rudolfa II.
To je poslední stanoviště HNS. Kolem plotu závodu pak můžeme pokračovat až k ná¬
městí, kde Hornická naučná stezka končí.
10/3 Stezka sv. Antoníčka
Chata Maya (450 m n.m) - sv. Antoníček (520 m n.m.) - Leuchtenštejn (660 m n.m.)
- Biskupská kupa (891 m n.m.). Výškový rozdíl 436 m - délka trasy 3,5 km.
Stezka vede od selské usedlosti Antonihof- později rekreační středisko Astra, nyní
Maya, podél hraniční zdi (,,antonimauer“) vzhůru. Zídka je uváděná v literatuře jako
„slezská čínská zed“. Byla vybudovaná po roce 1742 pravděpodobně jako výrazná hranice
pozemku o délce 350 m. Výška zdi je asi 80 cm, šířka 50 cm. Stezka dále míjí lokalitu
sv. Antoníčka - do r.1945 lesní restaurace Unter den Linden rodiny Theinerových, součas¬
ně majitelů usedlosti Antonihof a lesní kapličky U sv. Antoníčka, která bez údržby chát¬
rala a veškeré stopy po ní byly vyhlazeny československou armádou v roce 1960. Prochází
dále kolem ruiny hradu Leuchtenštejna a lomí se u zbytku Štelclovy chaty k rozhledně
Františka Josefa I. z r. 1898 na Biskupské kupě. Rozhledna je přístupna denně v závislosti
na počasí. Za příznivých podmínek poskytuje pohled od Beskyd po Krkonoše, výjimečně
jsou viditelné i štíty Tater. Stezka byla zřízena správcem rozhledny na Biskupské kupě se
souhlasem Lesů ČR v Jeseníku. Je značená žlutomodrými trojúhelníky.
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10/4 Od Zlatých Hor, přes Edelštejn, P. M. Pomocnou, Příčnou horu a Horní Údolí
na Rejvíz
Pokud chceme sledovat modrou turistickou značku, musíme se od křižovatky na ná¬
městí vydat za město po silnici k Heřmanovicím a u první zatáčky silnice odbočit kolem
Bohémy na lesní asfaltové silnici k Edelštejnu. Přes zříceniny hradu Edelštejn se dáme po
téže silnici na Výrův kámen a poutní místo Marie Pomocné nad Zlatými Horami. Název
Marie Pomocná (Maria Hilfe) pochází podle kopie obrazu Lucase Cranacha, která byla prv¬
ně zavěšena na stromu u tohoto posvátného místa, kde se za švédských válek v roce 1647
stal tento zázrak: Těhotná žena zlatohorského řezníka utekla do lesa před švédskými vojáky,
kteří ji chtěli znásilnit, ale i tam ji vojáci hledali. Když na ni přišly porodní bolesti, klekla pod
košatou jedlí na kolena a úporně prosila Pannu Marii o pomoc a ona pomohla. Za jasného
dne ji přikryla hustou mlhou, řezníkova žena porodila syna Martina a švédští vojáci ji ani
nespatřili. Právě na této jedli byl zavěšen první svátý obraz Marie Pomocné a později byla
u něj postavena nejdříve kaplička a pak velký poutní kostel.
Dnešní krásná novostavba kostela a kláštera se znovu nazývá Marie Pomocná a byla
postavena v letech 1993 až 1998 na místě starého kostela, který byl v době normalizace
roku 1973 odstřelen. Od Marie Pomocné se po modré vydáme přímo do kopce na vr¬
chol Příčného vrchu (975 m n. m.), kde je k vidění hodně starých hornických děl a kde se
modrý turistický chodník stýká s Hornickou naučnou stezkou. Těsně pod vrcholem Příč¬
né hory dojdeme k pyramidě sv. Rocha, ochránce proti moru. Byla postavena v období
po tzv. bramborovém moru v r. 1848 a na pamětní desce jsou zapsáni všichni, kteří tento
pomník stavěli k úctě sv. Rocha, protože je v době moru ochránil před smrtí. Za jmény je
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dodatečně dopsáno datum úmrtí těchto osob. Kolem mohyly jsou dodnes zřetelné stopy
hornických prací. Jsou tam hornická díla Velké pinky, Olověná štola, o něco níže pak Pin¬
ka, Bergmeister, Kunstschachta aj. Vpravo od modré tur. značky byl kdysi dávno hřbitov
hornických obětí s pomníkem (bílý kámen). Při práci v dolech v r. 1577 zde zahynulo 11
horníků udušením. Poblíž sv. Marty můžeme vidět ústí Staré Hackelsberské štoly. Dál pak
modrá turistická značka vede z kopce přes ruiny poutní kaple sv. Marty a sv. Anny, býva¬
lou Křížovou cestou k Palackého Univerzitě (hotel Pod Příčnou horou), kde hned u cesty
stojí stéla sv. Rocha.
Pod hotelem je vidět hornoúdolský kostel postavený v roce 1888 v pseudogotickém
slohu. Turistický chodník pak vede ke křižovatce, kde stála malá hasičská zbrojnice (dnes
tam bydlí pan Múller). Tam pak zabočujeme doleva do kopce. Na vrcholu kopce, odkud
je vidět hrad Kobrštejn, je křižovatka, kde se setkává modrá a zelená turistická značka.
Vedením těchto barev doprava se můžeme dostat na Rejvíz.
Je to náročná pěší trasa, která je dlouhá přes deset kilometrů.
Tato modrá turistická značka vede z Rejvízu dále na Velké mechové jezírko s vzácnou
postglaciální flórou a faunou, a pak z kopce podél Vrchovištního potoka nej romantičtěj¬
ším údolím Jesenicka do Dětřichova a Jeseníku. Je 8 km dlouhá.
10/5 Od Zlatých Hor přes Edelštejn do Dolního Údolí a na Rejvíz
Zelená značka turistického chodníku začíná na hradě Edelštejně. Vede pak asi 200 met¬
rů do kopce ke křižovatce, kde zabočuje doprava na Zlodějské louky a Dolní Údolí. U kři¬
žovatky v Dolním Údolí se můžeme občerstvit ve znovuobnovené Heinově hospodě, dnes
U Pekina. Z Údolí se pak vydáme podél rejvízského potoka vedle silnice na Rejvíz. Zelená
turistická značka pak vede přes Vysokou jedli na Mýtinku a Jeseník. 7 km dlouhá trasa se
dá pěšky ujít za hodinu a půl.
10/6 Rejvíz - Kristovo loučení - Švýcárna - Praděd
Na Rejvízu se křižují všechny turistické značky. Žlutá turistická značka vede na na Švýcárnu a Praděd.
Je to krásný, velmi užívaný, 21 km dlouhý, hřebenový turistický chodník. Žlutý turistic¬
ký chodník vede z Rejvízu na Ruský hřbitov, na Sedlo Orlíku, čili Kristovo loučení, a dál
na Videlský kříž a kolem chaty Švýcárna, která byla vystavěna rodilým Švýcarem Aegeterem ze Siemmentalu, na Praděd. Po celé trase se kolem pnou vysoké smrky a „díky“
posledním letům ne nejlepšího socialistického hospodaření s lesy je mnohdy vidět daleko
do kraje. Obzvláště v zimě jsou odtud krásné výhledy.
V polovici turistického chodníku leží Sedlo Orlíku. Podle pověsti rejvízských starou¬
sedlíků se toto místo také nazývá Kristovo loučení.
Proč? Tak poslouchejte: Před první světovou válkou měli lesnické úseky kolem Orlíku tři
lesníci, kteří bydleli daleko od sebe ve třech různých vesnicích - v Domášově, v Bílém Potoce
u Vrbna a na Rejvízu. Právě na Sedle Orlíku měli společnou hranici tří různých biskupských
lesních správ, a protože spolu kdysi studovali, jednou za měsíc, každý druhý pátek, se tam
scházívali, aby si popovídali a popřípadě i něco vypili na zdraví.
Když vypukla první světová válka a než narukovali do císařské armády, sešli se jako oby¬
čejně. Už věděli, že půjdou do války, už měli povolávací rozkaz v kapse. Byli krásní a mladí
a raději by lovili divokou zvěř, než stříleli po lidech, ale když císař poručil, museli poslechX-530

nout. Vypili spolu na kuráž do války borovičku, kterou s sebou přinesli a slíbili si, že hned jak
skončí válka, se zase sejdou.
Bohužel už se nesešli. Válku přežil jen rejvízský lesník, který ve smluvený den, těsně před
Vánocemi, na sedlo přišel, ale kamarádů se nedočkal. Sám měl jen jednu nohu, byl mrzák.
Proto nad sebou postavil kříž z kulatinek, opil se a zmrzl.
Za několik dnů ho lesní dělníci našli, už udělaný kříž napevno zabudovali a nazvali toto
místo Kristovo loučení.
10/7 Rej víz - Zlatý chlum - Čertovy kameny
Za Rejvízem vede červeně značený turistický chodník (šest kilometrů dlouhá trasa) po
hřebenu přes Bleskovec a Bílé kameny, pod rozhlednou Zlatého chlumu ke skupině leží¬
cích skal, které se nazývají Čertovými kameny.
Mnozí říkají, že při pohledu na ně mají dojem, že vidí zakletého rytíře, ale ani má nej¬
bohatší fantazie to nikdy nepřipouštěla. Když si však stoupnu pod skalami a přimhouřím
obě oči, někdy se mi zdá, že to mohl být obrovský rytířský hrad.
Kameny mají krásnou polohu s výhledem na severozápadní vrchy Hrubého Jeseníku.
Nejjasněji je odtud vidět, jak se říčka Bělá, pramenící na severním úpatí Pradědu, proplé¬
tá přes vesnice a města v údolí jako stříbrná páska a plyne loukami a zahradami z Jeseníku
přes Českou Ves, Písečnou k Mikulovicím, kde se vlévá do polské roviny a lidskému zraku
se ztrácí v horizontu. Tato říčka se v Polsku vlévá do kladské Nysy a Nysa pak do Odry.
Na západ od Čertových kamenů je jako na dlani položeno město Jeseník se svými lázně¬
mi na vrchu Gráfenberk. Dále za městem uvidíme i Lipovou, nad níž se vlevo tyčí podlouh¬
lý hřeben se Šerákem, Keprníkem, Červenou horou, končící velebným Pradědem.
Jedna z bájí o těchto skalách vypráví, že kdysi dávno, v dobách, kdy čerti vycházeli z pekla
na povrch země, byl sem poslán čertův učeň na praxi. Místo však, aby se naučil správně
lákat hříšné duše do pekla, dělal samé čertoviny. A tak jméno, které podle této báje kameny
dostaly, nám může připomínat starého čerta.
Další pověst vypravuje, že se Čertovy skály na Velký pátek před Velikonocemi otevírají.
Šťastlivec, který v ten den ke skále přijde, může vejít do sluje a vzít si ze zlatého pokladu, co
unese. Musí si ovšem pospíšit, aby nezůstal uvnitř, až se skály zavřou, sic by nespatřil světlo
světa.
10/8 Turistická cesta na Biskupskou kupu a do Jindřichova
Dne 13.7.2002 byla salvou pušek městské gardy prostřelena stuha, která byla poslední
symbolickou překážkou na Rochově stezce. Vydáme-li se po ní, jistě nebudeme litovat.
Je značena zeleně, začíná u muzea a vede přes kostel sv. Rocha na Mnichův kámen a Bis¬
kupskou kupu (889 m n.m.), kde můžeme vystoupit na nejstarší rozhlednu v Jeseníkách
(Franz Josef Warte) postavenou v roce 1898. Pod rozhlednou je restaurace, kde dostaneme
občerstvení. Pokud se rozhodneme vydat po značce dále, stín lesa se střídá s výhledy na
panoráma Janova, Jindřichova a polskou rovinu. Příjemné osvěžení poskytují dva uprave¬
né prameny, z nichž ten vydatnější - Rochův zdobí kamenná deska s vytesaným nápisem:
„Diese Quele ist gegrúndet worden im Jahre 1894 durch August und seine Freunde.“ (Tento
pramen byl založen v r. 1894 Augustem a jeho přáteli). Nedaleko pramene stojí malá ka¬
menná útulna, která byla v roce 2003 upravena a dostala novou střechu. Chodník se po
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250 m napojuje na Rudolfovou stezku, po níž je možno zamířit jak do* Petrovic, tak na
Biskupskou kupu.
Největší zásluhu na vzniku této stezky má pracovník Lesů ČR, janovský revírník Luboš
Kmínek. Díky němu také získá v budoucnosti charakter naučné stezky a bude opatřena
informačními tabulemi.
10/9 Horní Údolí - Heřmanovice - Město Albrechtice
Z Horního Údolí je do Heřmanovic asi čtyři kilometry. Turisté se vydají po hlavní silni¬
ci a u první ostré zatáčky doleva odbočí doprava na starou vozovou cestu, po níž se dnes
přibližuje z lesa vykácené dřevo. Hned několik metrů za odbočkou kdysi stávalo dvacet
osm metrů vysoké odvodňovací kolo, které bylo hnané vodou z rejvízské Černé Opavy.
Kolo bylo postaveno Viktorem Lindenauem z Míšně v druhé polovině 17. století a odvod¬
ňovalo hornické dílo Staré Hackelberské štoly, která je vyhloubena nad bývalou kaplí sv.
Marty a sv. Anny. Chůzí do svahu po osmi stech metrech se pak turista dostane na vrchol,
kde dnes stojí vysoký dřevěný kříž (U Heřmanovického kříže). Odtud je pak výhled na
Heřmanovice, které jsou vzdálené jen asi jeden a půl kilometru. Zajímavé je i to, že na
tomto úpatí směrem k Heřmanovicím byla za Rakousko - Uherska největší výrobna pra¬
chu a munice.
10/10 Turistické cesty do Polska
Jediná turistická cesta ze Zlatých Hor do Polska vede po státní silnici k celnici. Je zna¬
čena modře. Ostatní cesty a turistické chodníky nejsou s českou stranou propojeny. Na
Biskupskou kupu vedou z polské strany chodníky značené červeně, zeleně a žlutě.
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NA ZÁVĚR
Obsah této publikace je opsán z knih, kronik nebo článků, které napsali lidé, jež se o his¬
torii Zlatých Hor zajímali. Základním pramenem, z něhož nejen já, ale všichni interpreti
zlatohorských dějin čerpali, je dílo dr. Josefa Pfitznera Historie horního města Cukmantlu
ve Slezsku do r. 1742, které se v tehdejší době dávalo za vzor dokonalosti obdobných pub¬
likací. Pak je to dílo dr. Viktora Wolfa Zápisy z mladší doby Cukmantlu, práce J. C. Hoífmanna: Průvodce městem Cukmantlem a okolím, vysoce odborné práce Dr. Rudolfa Zubera Osídlení Jesenicka do XV. století a Jesenicko v období feudalismu do roku 1848.
Obecní kroniky byly zavedeny vládním nařízením č. 80 Sb. ze dne 30. 1. 1920 a pro¬
váděcí vyhláškou ze dne 9. 6. 1921. Ve Zlatých Horách se do roku 1945 kronika - patrně
pokud se vůbec psala - psala se v němčině. Bohužel, nikdo o ní neví.
Tři poválečné kroniky města jsou psané česky. První je vedena od 17. 12. 1946 do kon¬
ce 1947. Psal ji strážmistr SNB Rudolf Fišer i se zpětným pohledem od r. 1938. Do této
kroniky přispíval také Evžen Rudolf a po něm Jan Sedláček. Dalšími kronikáři byli: v le¬
tech 1948 - 64 Josef Šimůnek a pak do r. 1975 Miroslav Palička, ale zápisy do kroniky jimi
nebyly provedeny. V r. 1972 přišla do města Marcela Balogová (Wilmanová, Hadámková)
a zpětně svým krásným rukopisem dopsala kroniku podle zápisů v knize Zlatohorsko vče¬
ra a dnes. Teprve od 27. února 1975 rada města pověřila Marcelu Balogovou samostatným
vedením kroniky obce. Její zápisy do městské kroniky přinesly viditelný kvalitativní rozdíl
a mnohem více historicky důležitých informací. Díky jí za to. Třetí neúplná kronika je psána
od r. 1988 do roku 1990.
Velmi zajímavě byly podávány dějiny města ve Zlatohorském zpravodaji, který se ne¬
přetržitě vydává od dubna 1968. První článek Úpadek a rozvoj horního města Cukmantlu
uvedl A. Zdařil, pak Ze starší a nové historie Zlatých Hor Gustav Voznica, v roce 1974
vyšla Zkrácená historie Zlatých Hor od Dr. Rudolfa Zubera a Josefa Matýska. Ve zpravo¬
daji byly přeloženy a publikovány i Zápisky z mladší doby Cukmantlu německého autora
dr. Viktora Wolfa a Průvodce městem Cukmantlem a okolím od J. C. Hoffmanna. Mar¬
cela Willmanová do zpravodaje napsala články podle Pamětní knihy města Cukmantlu.
V rubrice Víte, že... a v jiných článcích tohoto měsíčníku se vystřídalo několik přispíva¬
telů. Mimo výše jmenovaných jsou to především fundované články Jana Hemerky z Ondřejovic, Jaroslava Fialy, Aloise Lehára, ing. Jana Hubáčka, ing. Jana Kotrise ze Zlatých Hor
a jiných. Prostudoval jsem také současné německé prameny jako Heimatbuch Zuckmantel, všechny ročníky Zuckmantler Heimatbrief a další dostupnou historickou literaturu.
Přesto jsem si vědom, že se mi zdaleka nepodařilo podchytit celou literaturu o historii
Zlatohorska. Jde o kraj, jehož obtížné hospodářské podmínky překonal člověk ve třech
kolonizačních vlnách v rozpětí sedmi století, přičemž se poměry uklidnily teprve v po¬
sledních letech 20. století. Protože jsem se domníval, že právě 20. století je málo zmapo¬
vané, věnoval jsem se tomuto období mnohem podrobněji. Obzvláště jsem chtěl přiblížit
období po vzniku Československé republiky do padesátých let, kdy se v tomto kraji od
základu změnilo obyvatelstvo. Možná, že vzpomínky přímých účastníků před druhou
světovou válkou, během ní a po ní nám vysvětlí náladu, vztahy, příčiny i souvislosti vývoje
této pohnuté doby.
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Omlouvám se všem pisatelům, jejichž články a práce jsem v této knize citoval nebo
opisoval. Neměl jsem v úmyslu jim brát autorství, ba naopak. Doufám, že jejich práce se
tímto dostane k většímu počtu čtenářů. Omlouvám se také všem, jimž jsem nepřesnou
informací nebo nějakým jiným způsobem ublížil - neměl jsem to v úmyslu.
Nakonec je mou velkou povinností poděkovat těm, kteří mi pomohli. Jsou to jak jed¬
notlivci - pamětníci, tak instituce - předně Městský úřad a městští zastupitelé. Bez jejich
morální a hmotné podpory by tato publikace nevyšla. Dokázali tím živý zájem o Zlatohorsko jako nedílné části slezské minulosti.

Poděkování za poskytnuté odborné posudky a korektury
V kapitole Historie dolování ve Zlatých Horách Janu Kotrisovi a Josefu Večeřovi.
V podkapitole Těžba železných rud na Zlatohorsku Jiřímu Zimákovi. V podkapitole Paleontologické nálezy na Zlatohorsku Janu Machálkovi. V podkapitole Památková zóna Evě
Pulkrtové. Za odborné úpravy v dalších kapitolách Milanu Rácovi ml., Zdeňku Kužmovi,
Milanu Kučíkovi, Vladimíru Svozilovi, Věře Tišnovské, Václavu Gotthardovi, Petru Gotthardovi, Jaroslavu Fialoví, Bohumilu Fiuraškovi, Františku Kudelovi aj.

Poděkování pamětníkům za jejich výpovědi
Marie Rumanové, Zdeně Dvořákové, Boženě Schejbalové roz. Košatové, Milanu Rejtharovi, Josefu Zondlákovi, Zdeně Schmuckové, Vítězslavu Rikanovi, Josefu Zálešákovi,
Iliasu Michopulosovi, Josefu Minářovi, Janu Hemerkovi aj.

Poděkování za poskytnuté pohlednice a fotografie
Zdeňku Blehovi, Zdeňku Smítalovi, Josefu Šmoldasovi, Jaroslavu Fialoví, Františku
Klímovi, Josefu Halamíčkovi, Mariánu Čepoví, Jaromíru Královi a Jiřímu Matějkovi.

Poděkování sponzorům
Městský úřad Zlaté Hory, VELOBEL s.r.o. Zlaté Hory, JEMOS s.r.o. Zlaté Hory, B & B
- Palírna Pod lipou v.o.s. Zlaté Hory, Česko - slezská výrobní společnost s.r.o Zlaté Hory,
KORD Jeseník společnost s r.o., Likérka TRUL Mikulovice, Penzion Rejvíz, restaurace Na
Paloučku Rejvíz, Adiko s.r.o. Jeseník, Miroslav Ševčík Horní Údolí, Sanatorium EDEL
s.r.o. Zlaté Hory, VPO Plast s.r.o. Písečná, Slezský kámen a.s. Jeseník, BSZ Praděd s.r.o. Je¬
seník, HENRY W. A. HANSON IV., MASO-UZENINY Zemanová Jeseník, Ondřejovická
strojírna s.r.o. Zlaté Hory.

Autor
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Errata:
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

č.
č.
č.
č.
č.
c.
č.
č.

25,
60,
108,
117,
120,
249,
415,
434,

řádek 17.
řádek 12.
řádek 3.
řádek 9.
řádek 6.
řádek 20.
řádek 4.
řádek 6.

shora
shora
shora
shora
shora
shora
zdola
shora

A. Paupi - A. Paupie
do roku i842 - do roku 1742
Jindřich Rejtar - Jindřich Rejthar
Jiřina Rejtarová - Jiřina Rejtharová
v roce 1903 - v roce 2003
dirigent Gustav Brom - dirigent Karel Vlach
Mašková, Sošová - Mašková, Šosová
Přemysl Nejvárek, Evženie Rourková - Přemysl
Najvárek, Evženie Zourková
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Podsumowanie
Zlaté Hory (Zuckmantel - Zloté Góry)
Zuchmantel, Zuckmantl, Cukmantl, Cukmantl. Barthel Stein z 1512 r., który znal slownictwo užywane w górnych Niemczech oraz zl^ slaw$ miasta wyjašnil pochodzenie nazwy
miasta jako zloženie slów „zug den Mantel“, tzn. ukrašc czy wyrwač plaszcz.
Niektórzy badacze uwažali, že pierwotna nazwa ma pochodzenie slowiaňskie i starali
si^ w ten sposób wyjašnič jej pochodzenie, jednak wi^kszošč specjalistów sklania si$ do
opinii, že nazwa ta zostala przywieziona przez niemieckich kolonistów w XIII w. W samych Niemczech jest znaných 38 nazw o podobným brzmieniu. Nazwa Zlaté Hory zostala
przyj^ta w 1948 r.
Niejasnošci wokól momentu založenia miasta Zlaté Hory, podobnie jaku u wi^kszošci
trzynastowiecznych miast jest wi^cej i jest rzecz normalna. Obecnie mi^dzy historykami
przewaža opinia, že Zlaté Hory wraz z zamkiem obronnym Edelštejn nie zostaly založone
przez biskupów wroclawskich, ale ksi^ž^t morawskich. Nawet niemieccy historycy z pocz^tku ubieglego wieku nie zaprzeczaj^, že pierwotna ludnošc byla slowiaňska a miasto
morawskie (J. Pfitzner). Pierwsza pošrednia wzmianka o Zuckmantelu mówi o jego zaje¬
du sil^ przez margrabiego morawskiego (brata króla Przemyslawa Otakara I.) Vladisla¬
va Jindřicha w 1222 r., które bylo efektem sporu z biskupem wroclawskim Tomaszem I.
Oczywišcie poszlo o zloto tutejszych kopalni. Nawet wtašnie w tym okresie okolo 1224 r.
s^ znané spory i walki mi^dzy morawskimi górnikami i žolnierzami biskupa o kopalnie.
Na podstawie tych faktów historycznych možná stwierdzič, že dokladný rok založenia
Zlatých Hor nie jest znaný, ale jest on bliski roku 1224, prawdopodobnie trzeba b^dzie
go nawet przesun^č o kilka lat wczešniej... „ (R. Zuber). Kolejným pisanym dokumentem
jest pochodzíjcy z roku 1263, gdzie nazwa Cucmantije pojawia si$ rázem z Bruntálem,
przy czym graniczne miasto uwažane jest w przeciwieňstwie do Ondřejovic i Mikulovic
za morawskie. W 1260 r. miasto naležalo do syna króla Przemyslawa Otakara I Mikolaja,
który podawany jest cz^sto jako budowniczy zámku Edelštejn. Domysly dotycz^ce pocz^tków Zlatých Hor ust^puj^ miejsca sprawdzonym žródlom dopiero w latach osiemdziesi^tych XIII w. W tym okresie zámek i podgrodzie mial w posiadaniu Otto z Linavy ze
swoimi bračmi. Byli to rycerze rozbójnicy, którzy rabowali na nyskiej równinie napadajíc
na biskupie maj^tki, zarz^dzane przez silnego biskupa, który zakoňczyl kolonizacj^ ziemi
jesenickiej. Biskup Tomasza II wyp^dzil braci z Linavy i wzi^l miasto i zámek pod swoj^
ochron^.
Niebawem jednak zámek zajali kolejní rycerze rabusie, których dopiero Mikolaj I, syn
Przemyslawa Otakara II, dzialaj^c rázem z ksi^ciem z Munsterbergu, po dlužszym obl^ženiu zámku wygnal a miasto dostalo si$ pod administracj^ ksi^c^ Z 1306 r. pochodzi przywilej, nadaný przez opawskiego ksi^cia, na mocy którego Zlaté Hory otrzymaly prawa
miasta. W 1339 r. syn Mikolaja I z niejasnych powodów przekazal Zlaté Hory oraz Heřmanovice i Arnoltovice, królowi Janowi Luksemburskiemu. W ten sposób miasto stalo
si$ maj^tkiem króla. Ten stan nie trwal jednak dlugo i król Karol IV w 1361 r. zwrócil
miasto Mikolajowi II z informacj^, že w ten sposób zostala naprawiona krzywda, której wobec ksi^cia dopušcil si$ jego ojciec. Zámek, miasto i kopalnie zlota ponownie staly
si$ maj^tkiem opawskiego ksi^stwa. Z roku 1428 pochodz^ dokumenty mówi^ce o tym,
že w Zlatých Horách odbyto si? spotkanie biskupa wroclawskiego Konrada z Olešnicy
z ksi^ciem Przemystawem Opawskim. Przedmiotem spotkania byla obecnošč husytów na
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Šl^sku oraz najprawdopodobniej poruszono kwesti^ tutejszych kopalň i plyn^cych z nich
dochodów. W 1440 r. Mikolaj IV przekazal miasto Bolkowi, ksi^ciu opolsko-glogowskiemu, który odbudowal spalony zámek. W 1460 r. zostalo zawarte porozumienie pomi^dzy
Jerzym z Podziebrad a synem Bolka Mikolajem Opolskim o przekazaniu kilku umocnionych miejsc, do których nalézal równiež Edelštejn.
Do przekazania doszlo w 1465 r. Wroclawski biskup czeskiego pochodzenia Jošt z Ro¬
žmberka w 1467 r. ponownie zdobyl zámek Edelštejn. Cz^ste zmiany wlašcicieli i administratorów tych ziem zakoňczyly si^ w 1474 r., kiedy z Podziebradowcami zostalo zawarte
porozumienie, na podstawie którego wroclawski biskup zaplacil 240 grzywien i 1600 w$gierskich zlotých. Ten akt prawny przes^dzil o tym, že Zlaté Hory wraz z okolic^ staly si^
maj^tkiem wroclawskich biskupów. Od tego momentu rozwój miasta možná dokladniej
šledzič na podstawie zapisów w archiwaliach biskupich. Pod administracj^ biskupstwa
kopalnie zlota zacz^ly si£ rozwijac w sposób dotychczas niebywaly. Szczególnie dobrze
radzil sobie biskup Jan Turzo w latach 1506 - 1520 oraz jego nast^pca Jakub ze Salzy, któ¬
ry w Zlatých Horách wprowadzil prawo górnicze i kazal powiesič „piwny dzwonek”, po
którego zabrzmieniu wszyscy górnicy musieli opušcič karczmy i išč do domów, aby si^
wyspač przed kolejným dniem pracy.
Rozwój wydobycia za panowania biskupa Baltazara z Promnitz (1540 - 1562) wyznaczal
si£ otwarciem nowych sztolni, budow^ pieców do przetapiania rudy a przede wszystkim
budow^ wielkiej sztolni Trzech Króli, która odprowadzala wod^ z pozostalych sztolni.
Miala ona 6 km dlugošci a wyplywaj^ca z niej woda nap^dzala mlýn w Glucholazach.
W okolicach tej sztolni w namulisku Mi^kkiego Cechu w 1590 r. i 1591 znaleziono dwie
grudy zlota o ci^žarze 1,387 kg i 1,783 kg. Obie grudy zlota przeslano cesarzowi Rudolfowi II do Pragi. Wydobywane tu na miejscu zloto služylo do bicia dukatów wroclawskich
biskupów. Rozwój górnictwa w Zlatých Horách zapocz^tkowal równiež úpadek miasta,
do którego przyczynila si$ równiež wojna trzydziestoletnia oraz okres procesów czarownic, kiedy Zlaté Hory zyskaly zlq slaw$. Na postawie zachowanych dokumentów w 1651 r.
w plomieniach zgin^ly 54 osoby a kolejne w nástupných latach. L^cznie w miešcie spalono
85 osob, rozwažano nawet budow^ pieca do palenia ofiar procesów czarownic. W trybunale w Zlatých Horách zasiadal, slynny ze swego okrucieňstwa, Jindřich F. Boblig, póžniejszy inkwizytor w Velkých Losinách. W konců XVII w. Zlaté Hory staly si^ miastem,
w którym budowano zaklady plóciennicze. Holenderscy handlowcy založyli tu manufak¬
tury, w których produkowali i z sukcesem sprzedawali delikátně jasnoniebieskie plotno
tzw. „nyskie poszwy“, które staly si^ znané na caiym šwiecie. Jednak nawet produkcja wyrobów tekstylnych nie przyniosla miastu bogactwa.
Wr^cz przeciwnie. XVIII wiek charakteryzowal si£ bied^ i wojnami z Prusami. Po raz
pierwszy Prusacy najechali Zlaté Hory 14 kwietnia 1741 r. i spl^drowali miasto. Spalono
300 budynków. Mimo zawarcia w 1742 pokojů wroclawskiego, w którym Maria Teresa
oddala dziewi^č dziesi^tych terytorium $4ska, walki byly kontynuowane do roku 1779,
kiedy w bitwie na górze šw. Rocha, Prusacy dostali si$ pod bezpošredni ogieň austriackich žolnierzy i stracili okolo tysi^ca žolnierzy. Bitw^ te przypomina malowidlo našcienne
w kaplicy šw. Rocha. Ostatnia zlota moneta zostala wybita w Zlatých Horách za biskupa
Schaffgotscha.
Wydaje si^, že dopiero z nadejšciem XIX w. nastaly w miašcie lepsze czasy.
W 1845 r. Josef Weiss zbudowal uzdrowisko, w którym užywal olejek z drzew iglastych
- wlasnego patentu - przy leczeniu podagry, reumatyzmu i chorob skórnych. Trzydziešci
lat póžniej dr Anjel zbudowal uzdrowisko, z którego powstalo sanatorium Schweiburga.
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Dzi^ki uzdrowisku oraz miejscu pielgrzymkowemu Matki Božej Wspomožycielki Wiernych w miešcie zacz^l si£ rozwijač ruch turystyczny, który byl: nowym žródlem dochodów.
W 1896 r. oddáno do užytku lini^ kolejow^ z Mikulovic do Zlatých Hor. Obiecuj^cy
rozwój miasta na pocz^tku XIX w. przerwala pierwsza wojna šwiatowa. Na frontách tej
wojny zgin^lo 118 m^žczyzn ze Zlatých Hor. Koniec wojny oznaczal tež koniec Austrio-W^gier i mimo sprzeciwu tutejszych mieszkaňców i rádných miasto zostalo zajíte przez
czechoslowackie wojsko. 19 czerwca 1919 r. nad miastem zalopotala flaga czechoslowacka.
Niezadowolenie niemieckich mieszkaňców Zlatých Hor i Sudetów z wl^czenia do
Czechosíowacji bylo widoczne przez caly okres istnienia pierwszej republiki czechoslowackiej. Bezpošrednio przed drug^ wojn$ šwiatow^ w miešcie odbyl si$ zjazd Niemieckiego Zwi^zku Kulturalnego, w którym uczestniczyli równiež nazistowscy dzialacze jak
K. H. Frank i K. Henlein. Po podpisaniu ukladu monachijskiego mieszkaňcy miasteczka witali na jego ulicach Adolfa Hitlera, który rozp^tal II wojn^ šwiatow^. 8 maja 1945
o dziesi^tej ráno miasto zostalo wyzwolone przez Armi^ Czerwon^ i na podstawie porozumieri zawartych w Poczdamie ponownie zostalo wl^czone do Czechosíowacji. Po wywiezieniu niemieckich mieszkaňców liczba osob zamieszkuj^cych Zlaté Hory zmniejszyla
si£ o dwie trzecie. Do opuszczonych domów zacz^li si^ wprowadzač ludzie ze Slowacji,
regionów Hany i Woloszczyzny (Valašsko), a w 1947 r. emigranci - rumuňscy Slowacy.
W latach 1949-1950 osiedlali si^ tu równiež emigranci polityczni z Grecji. Jednak glówny
naplyw mieszkaňców nastal z rozwojem górnictwa i budowq nowych kopalni, w których
wydobywano miedž, olów, cynki i rudy zawieraj^ce zloto. Obecnie górnictwo jest juž za¬
mknutým rozdzialem.
Wydobycia zlota w okolicach Zlatých Hor
Pocz^tki wydobycia zlota w okolicach Zlatých Hor, wczešniej nazywanych Zuckmantel skryte s^ w mrokach przeszlošci i možemy jedynie si$ ich domyšlač. Z pošrednich
wskazówek wynika, že pierwszymi osobami, które odkryly tutejsze zloto byli Celtowie
a okresie lateňskim. Na podstawie badaň morfologicznych Celtowie wydobywali zloto nie
tylko ze zlóž okruchowych na rzece Opawicy (dziš juž niedost^pnych) ale równiež w regionie póžniejszego Altenbergu (Starogórza) gdzie tež wyst^powaly powierzchniowe zloža
okruchowe najbogatszych rud pierwotnych. Po ich odejšciu przez ponad 1000 lat nikt nie
wydobywal zlota z tutejszych zlóž.
Zloža zlota zostaly ponownie odkryte przez plemiona slowiaňskie. W przeciwieňstwie do
Celtów, którzy prawdopodobnie przybyli do Krnova po rzece Opawicy, Slowianie przybyli
z pólnocy i odkryli zloža ležíce na rzekach Prudnik i Olešnice. Widoczne to jest na pólnocnym stoku Příčné hory (Poprzecznej Góry) gdzie do dzisiaj widač jamy i doly b^d^ce
pozostalošciami po innym sposobie wydobycia. Znacz^cy wzrost wydobycia možná rozpocz^l si£ od koňca X w. i trwal z przerwami do koňca wieku XI. Kolejný etap wydoby¬
cia, który jest juž udokumentowany w formie pisemnej, odbywal si^ przede wszystkim
w miejscu gdzie rzeki nanosily zlotonošn^ rud$ i trwal od koňca XII w. do okolo roku
1280. Nastupme nast^pil okres walk pomi^dzy wroclawskim biskupem Tomaszem II
a wroclawskim ksi^ciem Henrykiem IV.
W 1305 r. ksi^ž^ opawski Mikolaj I nadal Zlatým Horom prawa miejskie i rozpocz^l
si$ kolejný etap wydobycia zlotego kruszcu, tym rázem docierano do pierwotnych zlóž
w regionie Altenbergu a miasto wspóluczestniczylo w wydobyciu zlota. Kopalnie byly
odwadniane za pomoc^ sztolni o gl^bokošci 60 m, a najgl^bsze z nich byly si^galy jeszcze
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gi^biej. Kopalnie funkcjonowafy do roku 1343. W latach 1430 -1460 ponownie doszlo do
wznowienia wydobycia. Na podstawie statutów miejskich wiemy, že w okresie tym po¬
nownie zwrócono uwagm na zlotíj rud$ nanoszon^ przez rzeki.
Od roku 1474 rozpoczyna si^ nowy rozdzial w historii regionu Zlatých Hor, który dostaje sim pod administraci biskupstwa wroclawskiego i stan ten trwa až do wojen austriacko-pruskich (1745). Caly ten okres charakteryzuje sim mniej wi^cej stuletnimi okresami prób
odnowienia wydobycia i jego upadku. W drugiej polowie XVI w. rozpocz^to wydobycie
zlota z tzw. „mimkkich kopalň”. Chodzilo o wydobywanie zlotonošnej rudy z pokladów
lež^cych na glmbokošci ok. 100 m. Mi^dzy innymi wydobycie umožliwiala licz^ca až 6 km
dlugosci sztolnia Trzech króli oraz Kopalnia Mimkkiego Cechu o glmbokošci 100 m, w której
znaleziono dwie grudy zlota o wadze 1,3 i 1,7 kg. Od pocz^tku XVII w. na przemian interesowano si^ wydobyciem zlota z pierwotnych pokladów oraz powierzchniowych zlóž okruchowych. Stopniowo obok zlota zaczmto interesowač si^ innymi surowcami towarzysz^cymi
(kwas solný, barwniki, proszek), które od 1690 roku zacz^ly przynosic ponad 50% ogólnych
dochodów. W calym tym okresie tylko wyj^tkowo kopalnie okazywafy sif dochodowe.
Po 1745 r. kopalnie znalazly si^ w upadku, którego najwidoczniejszym przejawem byla
útrata przywilejów górniczych w 1753 r. W drugiej polowie XVIII w. podejmowane nieudane prób wznowienia wydobycia inspirowane przez austriackiego zarz^dcf. Jednoczešnie biskup Gotthard Schaffgotsch prowadzil wydobycie na Starohoří (Starogórzu), ale i on
byl zmuszony ze wzgl^du na ponoszone straty do zamknimcia kopalň w 1787 r. W polowie
XIX w. bez sukcesu próbowal odnowič wydobycie zlota Johann Hóniger. Druga polowa
XIX w. byla okresem wydobywania kwašnych wód kopalnianych i pirytu do produkcji
kwasu siarkowego czym zajmowal sim glownie Moritz Richter.
Ponowne wskrzeszenie tradycji górniczych w regionie zlotogórskim nasupilo w 2 polo¬
wie XX w. Po intensywnych badaniach rozpoczmto wydobycie monometalicznej rudy Cu,
a w latach 1988-1993 równiež rudy kompleksowej i zlota. W ci^gu tych ostatnich 7 lat
wydobyto niecalych 1560 kg zlotego kruszcu, czyli mniej wi^cej tyle samo, jak sim szacunkowo okrešla wydobycie w okresie od roku 1793 (1680, 7 kg).
Obecnie trwaj^ prače likwidacyjne po decyzji o zamknimciu kopalni w 1993 r. W celu
zachowania tych najciekawszych dziel dawnych górników powstala Fundacja Geologiczno-Górska. Jej sukcesem jest objede 9 zabytków ochronq oraz založenie turystycznego
górniczego szlaku edukacyjnego.
Ondřejovice (Endersdorf - Ondrejowice)
Po raz pierwszy s^ wzmiankowane pod laciňsk^ nazw^ Villa André, póžnej nosily niemieck^ nazw^ Endersdorf. Osada zostala založona prawdopodobniej wczešniej niž Zla¬
té Hory. Charakteryzuje sim tym, že znaczna cz^sc osady nie naležaía do wroclawskich
biskupów. Ten pierwotnie rycerski majetek naležal do Franciszka Cieszyňskiego z Leuenberku, a nastupme do rodu Schofów, rodu Maltitzów i rodu rod Jerinów. Po podziale
Š4ska czešc osady lež^ca za rzeczk^ Olešnic^ przypadl^ Prusom. W 1794 r. majetek kupil
Karel Ignác Salis, który založyl wieš Salisov i zbudowal w Latzdorfie hutm želaza z wysokim piecem, dwiema kužniami i druciarni^. W 1833 r. hutf t? kupili handlowcy z Opawy
Tlach i Keil, którzy zmodernizowali zaklad tak, ze stal si^ pierwszym základem produkuj^cym blach^ ocynkowan^ w Austrio-Wmgrzech. W 1847 r. majetek stal si^ wlasnošci^
rodu Rudziňskich, którzy byli jego wlašcicielami do koňca lat trzydziestych. W okresie
okupacji majetek naležal do inž. H. Heina. Istnial tu zámek rycerski (1420), który zostal
zburzony po wojnie trzydziestoletniej. Košciól šw. Marcina z fundamentami z XIV w.,
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który spalii si$ i zostal odbudowany w 1777 r. Jest to obecnie najwi^ksza osada nalež^ca
administracyjnie do miasta Zlaté Hory.
Horní a Dolní Údolí (Obergrund und Niedergrund - Górna i Dolna Dolina)
Niemiecka nazwa to Obergrund i Niedergrund. Obie osady powstaly jako osady górnicze w XVI w. W XVII w. byla tu kužnia, w której produkowano gorszej jakošci želazo,
mennica i zaklad produkcji kwasu siarkowego. We wsi znajduj^ si^ pozostalošci tartaku
z ubieglego wieku. Najslynniejszym miejscowym obywatelem jest rzežbiarz Bernard Kutzer, który w XIX w. swoimi dzielami ozdobil wn^trza nie tylko košciola w Hornim Udoli,
który zostal zbudowany w 1886 r. ale równiež i wielu innych šwi^tyň w dalekáej okolicy.
Nad Horním údolím na Příčné hoře (Poprzeczna Góra) niedaleko kapliczki šw. Anny,
zbudowanej - jako dzi^kczynienie za koniec lat glodu spowodowanych przez plešň ziemniaczan^ - jest mogila. Dzis Horní i Dolní Údolí jest znaným ošrodkiem rekreacyjnym,
z wieloma domkami letniskowymi.
Rejvíz (Reihwiesen - Rejwiz))
W šrodku trójk^ta Jeseník - Zlaté Hory - Vrbno pod Pradědem lezy na wysokošci 750
- 800 m nad poziomem morza górska osada Rejvíz.
Pierwotna nazwa Reihwiesen jest starsza niž gmina a w tlumaczeniu z jazyka niemieckiego oznacza l^ki w szergu albo szereg kjk. Nazwa byla kilka rázy zmieniana na
Reichwiesen, Rýwisen, Reiwiesen, Reihwiesen. W latach dwudziestych po raz pierwszy
pojawila si^ zkrócona nazwa Rejwiz w czeskim brzmieniu a w 1948 r. samodzielna gmina
byla oficjalnie przemianowana na Rejvíz.
Znak Heraldyczny Rejvízu. Starszy do dziš užywany znak pochodzi z pocz^tku XVII
wieku, kiedy to Król Polski Zygmunt Waza ztowil tu jelenia ošmioraka i postanowil, žeby
to wlašnie on byl w znaku Rejvízu.
Nowszy znak heraldyczny pochodzi z pocz^tku XIX wieku a zostal dochowany w Pensjonacie Rejvíz jako jedna z lamp (pierwsza z lewej przy drzwiach). Znak ten wyobraža
drwala z pi4 ubranego w fartuch górniczy z wiadrem górniczym w r^ku, co pokazuje
možliwošci zatrudniena w gminie, t.j. drwala i górnika.
Za symbol Rejvízu jest tež uwažany legendárný pasterz Gill z jeziora, ochroňca i dobry
duch Rejvízu. Jego rzežba wykonana przez znanego rzežbiarza pana Bernharda Kutzer
z Horního Údolí jest wystawiona w winiarni Pensjonatu Rejvíz.
Historia w skrócie. Pierwszy dom zostal wybudowany w Starým Rejvíze przez pana
Kajetana Beera w 1768r. jako zajazd na ówczesnej šciežce handlu S0I4, która prowadzila
z austriackich kopaln soli przez cale Morawy i wlašnie tutaj przez Rejwizskie siodlo kolo
Czarnej Opawy do Klodzka i na Slí}sk. Rejwiz rozrósl si£ dopiero na fali drugiej niemieckiej kolonizacji tutejszego regionu w ostatním dziesi^cioleciu XVIII wieku. Mieszkaňcy
przewažnie pochodzenia niemieckiego, ale równiež slowiaňskiego, którym Biskup Wroclawski Filip Gotthard Schaffgotsch tanio sprzedal grunty, wybudowali tutaj pod koniec
stulecia ponad czterdziešci budynków i domów.
Z uplywem czasu dochodzilo do germanizacji ludnošci (w 1938 r. pojawia sie tutaj
jeszcze nazwisko pochodzenia slowiaňskiego Swatosz, ale juž w niemieckiej transkrypcji
Swatosch) a przed drug^ wojn§ šwiatowq byla tutaj jednoznaczna wiekszošč ludnošci niemeckiej.
W Rejvíze žyl i dzialal jedyny obywatel pochodzenia czeskiego, proboszcz Jeroným
Pavlík, który w 1894 r. przej^l tutejszq parafi^ i slyžyl tu do swej šmierci w 1938 r. Napisal
540

kroniky Rejvízu i Horního Údolí oraz wiele wierszy opiewaj^cych pi^kno tego regionu.
Jest pochowany na cmentarzu w Rejvízie.
Po wysiedleniu obywateli narodowošci niemieckiej, które przebiegaio w mysl decyzji
zwyci^skich mocarstw w Poczdamie, zaraz jesieni^ w 1945 r. i w latach nástupných do
Rejvízu przybyli nieliczni osiedleňcy z Moraw, Czech i ze Slowacji.
W 1947 r. do Rejwizu przesiedlilo si^ jedenašcie rodzin slowackich emigrantów z Rumunii a w roku 1949 przed Šwi^tami Božego Narodzenia Rzqd Czechoslowacki osiedlil
tutaj trzydziešci rodzin greckich emigrantów politycznych.
Przed drug§ wojn^ šwiatow^ wgminie žylo okolo czterystu mieszkaňców. Bylo tutaj wielu
rzemiešlników, dwa sklepy, kasa oszczfdnošciowa, poczta, szkoia i juž w 1924 r. stacja
benzynowa. Telefon zaprowadzono w roku 1928. Od roku 1926 dwa agregáty nap^dzane
rop^ naítow^ produkowaly elektrycznošc dla calego Rejvízu. Juž w 1931 r. wybudowano
wodoci^g gminny, który služy do dnia dzisiejszego. W trakcie socjalizacji wsi i pod jej
wptywem Rejvíz zostal potraktowany jako nieperspektywiczny z punktu widzenia rolnictwa. Stopniowo st^d znikali rzemiešlnicy i rolnicy, ale takže rumuňscy Stowacy a na¬
stupme w latach osiemdziesi^tych Grecy, którzy z powrotem przeprowadzili si$ do swojej
ojczyzny. W latach pifdziesi^tych gmina zmienia si§ na ošrodek wypoczynkowy dla ludzi
pracy. W 1960 r. gmina stracila samodzielnošč byla zarz^dzana przez gmin^ Zlaté Hory
w ramach powiatu Bruntál. W 1996 r. zostal odnowiony powiat Jeseník a Rejvíz wraz ze
Zlatými Horami byl przywrócony do nowego powiatu.
Dzisiaj osada ma kolo 65 stalých mieszkaňców l^cznie z dziečmi.
Obiekty wypoczynkowe
Pensjonat Rejvíz. Ten budynek przed drug^ wojn^ šwiatow^ nazywal si^ Zum Seehirten (U Pasterza z jeziora) albo tež Zum Seehirtenhof (Dworek Pasterza z jeziora). Byl
wlasnošci^ brad Braunerów Józefa.i Alfreda. Cz^šč budynku, w którym znajduje sif wyszynk pochodzi z roku 1795 i jest najstarsz^ cz^šci^ arealu. W czasie rozwoju turystyki
w roku 1919 obok wyszynku wybudowano wielk^ jadalni^ a nad ni^ letnie pokoje dla
gošci. W 1931 r. wybudowano trzypi^trowy hotel. Ciekawcj dekoracj^ wn^trz schroniska
s$ od pocz^tku XX wieku prače brad Braunerów. Wpadli oni na ciekawy pomysl rzežbiena krzesel z karykaturami stalých gošci. O ile gošč chcial mieč krzeslo ze swoj$ podobizny
musial je zaplacic, ale kiedykolwiek wst^pil do restauracji mial prawo na tym krzešle siedziec. Jest tam karykatura pisarza gminnego i lešniczego, zwariowanej špiewaczki Bety
a takže košcielnego, kominiarza i rzežnika. Goščmi tego schroniska górskiego w latach
trzydziestych bywali tylko naprawd^ zamožni ludzie.
W 1947 r. schronisko stalo sie ošrodkiem wypoczynkowym ministerstwa spraw
wewn^trznych i zostalo nazwane Schronisko im. Noska wedlug ministra spraw wewnftrž¬
ných Václava Noska (1947-1953). W tym czasie z braku szacunku do naiwnej sztuki
wiejskiej zniszczono i zagubiono wiele prac rzežbiarskich braci Braunerów. Od 1962 r.
schronisko bylo zarz^dzane przez Rewolucyjne Zwi^zki Zawodowe a ówczesny kierownik
schroniska pan V.Fabera wytworzyl z tak zwanej winiarenki male muzeum ze stal^ ekspozycj$ krzesel i innych prac rzežbiarskich.
W dzisiejszym pensjonacie Rejwiz možná zakwaterowač sto gošci. Personel doskonale
dba o zakwaterowanie, posilki i wypoczynek gošci. W okolicy schroniska s^ miejsca do
uprawiania sportów i zabawy. Godny uwagi jest sam wyglžjd i architektura historycznego,
drewnianego schroniska. Zawsze možná polegac na doskonalych uslugach calego tutejszego personelu.
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Schronisko Svoboda. To schronisko nosilo niemieck^. nazw$ Zur Scholtisei (Na Szoltysówce). W 1948 r. nazwa zostala zmieniona wedlug gen. Ludvíka Svobody.
Schronisko bylo wybudowane w 1793 r. jako gospoda gminna. W 1928 r. po miejszym
požarze schronisko zostalo zrekonstruowane przez ostatniego niemieckiego wlašciciela
Adolfa Pelza i w tej formie zostalo zachowane do dnia dzisiejszego. W 1969 r. schronisko
kupilo przedsi^biorstwo paňstwowe Zetor Brno, które zrenowowalo cale schronisko. Do
kompleksu schroniska nalež^ chatki drewniane na skraju lasu.
Po renowacji w 1984 r. w schronisku jest sto miejsc dla gosci. Spokojný i przyjemn^
atmosféry schroniska uzupelnia šwietna kuchnia.
Restauracja Na paloučku (Na Lqczce). Po ukoňczeniu nauczania w 1914 r. budynek
szkoly w Rejwizie zostal przebudowany na restauracja Od 1992 r. restauracja nálezy do
nowego wlašciciela, który prowadzi bardzo dobré uslugi w tej dziedzinie.
Pensjonat Orlik. Najnowsza restauracja z luksusowym zakwaterowaniem. Obiekt byl
zbudowany przez spolky akcyjn§ Lesy Krnov, jako schronisko myšliwskie. Obecnie jest
wynajmowany i služy jako luksusowy pensjonat.
Irmě možliwošci zakwaterowania. Willa Rula, Pensjonat Dolina, Schronisko Rejvíz
i kwatery prywatne u pana Vodáka, pana Halamička, pana Medka.
Ciekawe miejsca Rejvtzu
Kobrštejn (Kobrsztejn). Na poludniowy wschód od gminy w odleglošci trzech kilometrów na wzniesieniu nazwanym Zámecký vrch - 934 m n.p.m. (Wzgórze Zamkowe) stoi
Kobrštejn. S^ to ruiny malego grodu, czy raczej wiežy obronnej wybudowanej w XIII wieku z pierwotnie zabudowan^ powierzchni^ o wielkošci 85 x 110 metrów. Gród byl cz^šci^
laňcucha granicznych wiežy stražniczych, które dal wyburzyč Maciej Korwin, žeby nimi
ponownie nie zawladn^li czescy Husyci. W znaleziskach archeologicznych kolo Kobrštejna znaleziono wiele ulamków ceramicznych, z przewag^ kolorowej ceramiki wypalanej
z naklejeniami.
W XVII. wieku Kobrštejn osiedlili rycerze znáni ze swych najazdów na okolic^. Najbardziej znaným z nich byl Waldemar, który porwal z Vrbna córk$ rycerza z Vrbna. To
stalo si^ przyczyn^ walki na šmierč i žycie, w której zgin^l rycerz z Vrbna. Na parnice
ostatniego pojedynku na lakách pod Kobrsztejnem wybudowano marmurowy krzyž, na
którym jest napiš w jazyku niemieckim: Dokonané jest.
Do dnia dzisiejszego zachowaly si^ opowiešci i legendy zwi^zane z Kobrštejnem:
O powstaniu gminy Mnichowa, O Waldemarze, O kr^glach na Kobrsztejnie. Ponoč tam
ci^gle strasz^ rycerz bez glowy i biala pani.
Jeziorka mszane. Najbardziej znacz^ce biocenozy znajduj^ si$ w chronionym Paňstwowym Rezerwacie Rejvíz, który zostal založony juž w roku 1955 na powierzcni 273,97 hektara. Wysokošč blot nad poziomem morza porusza si£ od 731 do 804 metrów. Rezerwat
tworzy górskie torfowisko kolo Dužego i Malego Jeziorka Mszanego. Torfowisko tworzy okolo dwóch milionów pi^čset tysi^cy metrów szešciennych torfu. Prawdopodobnie
powstalo przed szešciu do dziewi^ciu tysi^cami lat. Cale chronione terytorium znajduje
si$ w plytkim wgl^bieniu z nieprzepuszczalnym podložem, które tworzy osady ilaste na
skálách dewonu. Najwi^ksz^ wysokošč torfu - 6,6 metra - zmierzono w rejonie Malego
Jeziorka Mszanego. Zwiedzač možná Duže Jeziorko Mszane po šciežce informacyjnej
po chodníkách z belek i desek. Jeziorko ma gl^bokošč do 2,9 metra a powierzchni? 1692
metrów kwadratowych. Wedlug badaň Dr. Roberta Fahla na torfowiskach rošnie okolo
dwiešcie gatunków rošlin i traw, pi^čdziesi^t gatunków mchów oraz pi^čdziesi^t gatun542

ków owadów. Do najcenniejszych gatunków fauny nalež^ cytrynek blotny, rožne wažki,
mysz lesná, žmija bagienna, salamandry itd. Z rošlin možná tutaj spotkač lilie zlotoglow^
i cebulonošn^, wrzos, jaskier sudecki, sosn$ blotny, brzoz? pierzastolistn^, lykowiec, rojownik syberyjski i nawet mi^sožern^ rošniczk^ okr^glolistq.
Z blotami wi^že si^ wiele opowiešci i legend. O zatopionym grzesznym miešcie Hunogrodzie, O pasterzu Gillowi, O trzech róžach, O palce kolodzieja, O ošlej glowie i inne.
Kto jest bez grzechu, nawet dzisiaj zobaczy pod tafl^ jeziora wiež^ hunogrodzkiego kosciola. Ja widziaíem j^ nieraz.
Košciól. Zbudowano juž w 1809 r. z pomoc^ finansow^ obywateli Wiednia. Pod patro¬
nátem Biskupa Wroclawskiego Józefa Krystiana Hohenlohe, który w tym czasie mial siedzib$ na Jawornickim Zámku. Oltarz wyrzežbil Bernhard Kutzer z Horního Údolí w 1872 r.
Organy koscielne pochodzíj z 1880 r. i s^ od firmy Georg Rieger z Krnova. Obrazy mistrza
Templera zdobily równiež miejsce pielgrzymek Marii Pomocnej w Zlatých Horách. Pierwszym proboszczem byl Johan Ludwig, ostatnim stalým proboszczem byl Jeroným Pavlík
Košciól bez specjalnego stylu architektonicznego zbudowany przez nieznanego budowniczego.
Pomník. Na wzniesieniu za Pensjonatem Rejvíz po drodze do Dužego Jeziorka Mszanego stoi pomnik ku uczczeniu dziewi^ciu obywateli Rejvízu, którzy zagineli podczas
pierwszej wojny šwiatowej. Pomnik byl zaprojektowany przez profesora J. Kapssa a zbu¬
dowany w roku 1929.
Symboliczny pomnik z br^zu przedstawia pi^ciokíjtny kielich goryczy. W niszach pi^ciu
kamiennych slupów s^ motywy wojenne i napiš w jazyku niemeckim: Ojczyzna swoich
martwych bohaterów okrywa slaw^ i placze.
Cmentarz Rosyjski. W odleglošci czterech kilometrów od Rejvízu, po žóltym oznakowaniu turystycznym, gl^boko w lesie w kierunku góry Praděd znajduje si^ pomnik
i cmentarz rosyjskich jeňców. Na cmentarzu s^ groby dwudziestu czterech jeňców, którzy
zgin^li w obozie jenieckim wybudowanym przez Hitlerowców. Na pierwotnym grobowcu
byl napiš: Niepotrzebne s^ Izy, walczyli za nas. Niech špi^.
Hutá szkla. Okolo dwustu pifcdziesifciu metrów pod Cmentarzem Rosyjskim powstala
w 1749 r. Hutá szkla w Filipově údolí (Dolinie Filipa). Do dnia dzisiejszego s^ widoczne
trzy szklarskie piece. Zbudowano tam dziewi^č domków i gospod^, do której dowožono
piwo z browaru w Heřmanovicích (Herzmanowicach). W zwi^zku z trudnošciami zbytu
szkla w 1769 r. Biskup Wroclawski Filip Schaffgotsch hut£ zamknul.
Pierwszy, drugi i trzeci tartak. W pobližu Rejvízu na rzeczce Czarna Opava pod koniec
zeszlego wieku zbudowano trzy tartaki. Pierwszy z nich služyl do 1958 r. Dzisiaj z nich
pozostaly tylko ruiny.
Hamr (Hutá). Dalej z předem tej samej rzeczki okolo pi^ciuset metrów przed osad^
Drakov (Draków) jest hutá zbudowana w šredniowieczu. W pobližu wydobywano rud$
želaza, któr^ uzdatniano przez spiekanie. Hamer, to potažný mlot, którym ze spieczonej
rudy wytlukano žužel. Mlot byl nap^dzany wodq. Jesttojednyna dochowana budowa pieca
hutniczego pochodz^cego ze šredniowiecza w regionie Jeseníka. Stoi obok asfaltowej drogi lešnej.
Rejwiz jest najpifkniejsz^ perl^ Jesenickich Gór wšród gmin górskich. Ležy pošród zielonych l^k na górskim plaskowyžu pelnym lasów, w których jest dužo jeleni i innej zwierzyny, owoców lesných takich jak czarna jagoda, brusznica i žurawina, grzybów i przepi^knie pachn^ce czyste powietrze.
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Zusammenfassung
Die Geschickte des Bergstadt Zlaté Hory (Zuckmantel)
Zuchmantel, Zuckmantl, Cukmantl, Cukmant, Zlaté Hory. Die erste Nachricht uber
diese Stadt stammt aus dem Jahre 1263. Man schrieb damals lateinisch in den Dokumenten des Fogtes in Ziegenhals (Glucholazy) uber Berge in der Richtung „ Cucmanti et Vrudental“. Viele gelehrte Kópfe haben probiert, dieses Wort zu erkláren. Einer von ihnen war
Barthel Stein (1512), der den Wortschatz des Hochdeutschen und wahrscheinlich auch
den schlechten Ruf der Stadt gekannt hat und das Wort ais Zusammensetzung „zug den
Mantel“ erklárt hat.
Einige Forscher haben angenommen, daB der Name slawischen Ursprung hat und
wollten ihn erkláren, aber das ist unwahrscheinlich. Auch andere Versuche waren nicht
anleuchtende, deshalb blieb man bei der urspriinglichen Interpretation.
Man weiB nicht genau, wann die Stadt Zlaté Hory entstand. Die Historiker meinen
heute, dafi die Stadt mit der Schutzburg Edelštejn (Edelstein) nicht von den Breslauer Bischofen, sondern von den máhrischen Fúrsten gegriindet wurde. Die deutschen Historiker
leugnen auch nicht, daB die erste Besiedlung den slawischen Ursprung war (}. Pfitzner).
Erste schriftliche Nachrichten uber Zuckmantel gibt es aus dem Jahre 1222, ais die Stadt
gewaltsam vom máhrischen Markgraf Vladislav Jindřich (Bruder Konigs Přemysl Ota¬
kar I. von Bohmen) besetzt wurde. Damit war der Streit mit dem Breslauer Bischof Tho¬
mas I. vollkommen. Es handelte sich naturlich um Gold in den hiesigen Goldgruben.
Der náchste schriftliche Beleg ist aus dem Jahre 1263. Damals stand die Stadt an der
Grenze und war máhrisch (dagegen Ondřejovice /Endersdorf/ und Mikulovice /Niklasdorf/ nicht). Im Jahre 1260 gehórte die Stadt dem Sohn von Otakar I. - Mikuláš (Mikolaus), der, wie man oft annimmt, die Burg Edelštejn erbaut hat.
Erst in den 80-er Jahren des 13. Jhd. ist die Geschichte ein biBchen klarer. Damals besafi
die Burg mit der Unterburg, Otto von Leynau mit seinen Briidern. Es waren Ráuber, die
fiir ihre Beute in die Neisse - Ebene hinausfuhren; dort haben sie die Bischofsgúter, die
dem Bischof Thomas II. gehorten, beraubt. Dieser hat dann wahrscheinlich die Bruder
von Leynau vertrieben und die Burg und die Stadt unter seinen Schutz genommen.
Nach kurzer Zeit kamen wieder Ráuber, die erst Mikuláš I. (Mikolaus I.), der Bastard
von bohm. Konig Přemysl Otakar II., zusammen mit dem Fúrsten aus Munsterberg nach
lángerer Burgbelagung vertrieben hat und die Stadt hat er unter die Furstenverwaltung
gegeben. Aus dem Jahre 1306 stammt ein Privileg, mit dem der Troppauer Herzog der
Stadt Zlaté Hory die Stadtrechte erteilt. Im Jahre 1339 muBte der Sohn von Mikuláš I.
aus unbekannten Grunden Zlaté Hory, Heřmanovice (Hermannstadt) und Arnoltovice
(Arnoldsdorf) dem bóhm. Konig Johann Lucembursky abtreten. Damit wurde die Stadt
eine Kónigstadt. Es dauerte aber nicht lange, Karl IV. gab im Jahre 1361 Zlaté Hory dem
Mikuláš II. zuruck und fugte hinzu, daB er damit das Unrecht, das sein Vater begangen
hatte, wieder gutmacht. Die Burg, die Stadt und die Goldgruben sind damit wieder ins
Troppauer Furstentum ubergegangen. Aus dem Jahre 1428 stammen die Dokumente
daruber, daB in Zuckmantel eine Verabredung zwischen dem Breslauer Bischof Konrád
aus Oels und Herzog Přemysl von Troppau (Primislaus) stattgefunden hat. Derhandlungsgegenstand war wohl die hussitische Anwesenheit in Schlesien, aber vielleicht auch
die Goldgruben und die Ertráge aus ihnen. Im Jahre 1440 gab Mikuláš IV. (Mikolaus
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IV. von Troppau) die Stadt dem Herrn Bolko, dem Herzog von Oppelu-Glogau, der die
gebrannte Burg wieder erneuert hat. Im Jahre 1460 entstand ein Abkommen zwischen
Jiří Poděbradský (Konig Georg von Podjebrad) und Boleks Sohn Mikolaus von Oppelu uber Ubergaben einiger befestigter Stellen (wie z. B. Edelstein). Zur Ubergabe kam es
im Jahre 1465. Die verschiedenen Ánderungen Besitz dieses Gebietes, der Stadt und der
Burg haben im Jahre 1474 geendet. In diesem Jahr wurde ein Abkommen zwischen dem
Breslauer Bischof und dem Stammbaum von Podjebrad geschlossen; dafúr hat der Bischof 240 Pfunde und 1600 ungarischen Goldgeld bezahlt. Von dieser Zeit an gehorte die
Stadt Zlaté Hory fúr Jahrhunderte ins Eigentum der Breslauer Bischófe und man kann die
Stadtentwicklung im Bischofsarchiv verfolgen. Unter der Fúrstenverwaltung haben die
Goldgruben geblúht, vor allem in den Jahren 1506 - 1520 (Bischófe Johannes Turzo und
Jakub von Salza). Der letztere liefí in Zlaté Hory eine „Bierklingel" machen; nach ihrem
Geláute mufiten alle Bergleute die Schenke verlassen und nach Hause gehen, um fúr morgen gut ausgeschlafen zu sein.
In den Jahren 1540 - 1562 kam Weiterentwicklung der Erzfórderung wieder (Bischof
Baltazar von Promnitz), es wurden neue Scháchte geóffnet.
Seit diesen Jahren ging es abwárts; keinen guten Einflufi hatten der 30-jáhrige Krieg
und auch der Zeitabschnitt der Hexenprozesse. Die Stadt wurde zur Geisterstadt erhalten. Nach den gebliebenen Urteilen sind in den Flamen 85 Leute gestorben; es soli ein
Backofen zur Verbrennung der Opfer der Hexenprozesse gebaut worden sein. In Zlaté
Hory hat auch der bekannte Heinrich F. Boblig gewutet, der spáter vor allem in Velké
Losiny (Gr. Ullersdorf) ais der Hauptinquisitor bekannt wurde. Ende des 17. Jhd. hat man
mit dem Bau der ersten Manufakturen fúr Leinwandproduktion begonnen. Zumeist wur¬
den diese durch die hollándische Hándler gebaut, welche dann auch mit den Erfolgen
feine blau-weifie Leinwand verkauften (durch diese Produktion wurden sie weltbekannt).
Trotzdem die Textilproduktion hat der Stadt auch keinen Reichtum gebracht.
Im 18. Jh. kam es zur Verarmung und zu Kriegen mit Preufien. Preufiische Soldaten
sind zum ersten Mal am 14.3.1741 in Zlaté Hory eingefallen und haben die Stadt ausgeplúndert. 300 Háuser wurden niedergebrannt. Im Jahre 1742 wurde der Breslauer Friede
unterschrieben (Maria Terezia hat damals 9/10 von Schlesien Verloren), trotzdem hat
man weiter gekámpft bis 1779, ais eine Schlacht auf dem St. Rochus Berg wo preufiische
und osterreichische Soldaten kámpften und die preufiische Armee ca. tausend Mánner
verloren hat. Ein Wandgemálde in der St. Rochs Kapelle erinnert uns an diesen Kampf.
Es scheint, daB ende im 19. Jh. bessere Zeiten fúr die Stadt eingetreten sind. Im Jahre
1847 hat Dr. Anjel einen Kurort erbaut. Spáter war hier das Schweiburger Sanatorium.
Auch der Touristikverkehr hat sich entwickelt, dank des Sanatoriums und des Pilger. Im
Jahre 1896 hat man die Eisenbahnlinie Mikulovice - Zlaté Hory in Betrieb genommen.
Eine erfolgversprechende Stadtentwicklung hat der erste Weltkrieg unterbrochen. 118 Einwohner der Stadt Zlaté Hory sind im Krieg gefallen. Mit dem Kriegende kam auch Ende
der Monarchie und am 19. 6. 1919 flatterte auch hier die tschechoslowakische Fahne.
Die deutschsprachigen Einwohner waren mit Einverleibung der Stadt nicht einverstanden und das hat sich wáhrend der ganze Zeit der ersten Republik bemerkbar gemacht.
Knapp vor dem 2. Weltkrieg hat hier ein KongreB der gesamten Republik stattgefunden,
an dem auch K. H. Frank und K. Henlein teilnahmen. Nach der Unterschrift des Múnchener Diktats kam hierher auch Adolt Hitler.
Am 8. 5. 1945 um 10.00 Uhr wurde die Stadt von der Roten Armee befreit, und das
Potsdamer Abkommen hat das lange deutschsprachige Kapitel in dieser Gegend beendet.
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Nach der Deportation der deutschsprachigen Bewohner ist in der Stadt nur ein Drittel der
Einwohner geblieben. In die freien Háuser sind Leute aus anderen Regionen eingezogen.
Im Jahre 1947 kamen Emigranten - Slowaken aus Rumánien und in den Jahren 1949-50
politische Emigranten aus Griechenland.
Die Geschichte des Bergbaus Im Erzrevier von Zlaté Hory
Die Anfánge der Goldgewinnung im Gebiet von Zlaté Hory sind in lángst verflossene
Vergangenheit untergetaucht. Aus indirekten Indizien scheint hervorzugehen, dass bereits
Kelten in der La-Téne-Zeit die ersten Prospektoren waren und das hiesige Gold entdeckten. Der Morfologie von Tagebauúberresten zufolge bauten die Kelten aufíer Seifen an
der Opavice (heute bereits wieder eingeebnet) auch im Gebietdes spáteren Altenbergs ab.
Nach ihrem Fortgehen wurden die Goldlagerstátten fast 1000 Jahre lang nicht gefórdert.
Slawische Stámme sorgten fúr die Wiederentdeckung der Lagerstátten. Im Unterschied zu den Kelten, die wahrscheinlich von Krnov (Jágerndorf) her entlang des Flusses
Opavice kamen, entdeckten die Slawen die Lager-státten vom Norden her entlang der
Flússe Prudník (Miserich) und Olešnice (Ólsnitz). Dies áufierte sich hauptsáchlich am
Nordhang des Querbergs (Příčná hora) durch eine unterschiedliche Abbauart, wo zur
Erkundung und Fórderung Gruben benutzt wurden. Eine bedeutendere Fórderung kann
mit Unterbrechungen ab Ende des 10. Jh.s bis zum Ende des 11. Jh.s angenommen werden. Eine weitere Abbauetappe, fiir die bereits urkundliche Belege existieren, verlief vornehmlich ab Ende des 12. Jh.s bis etwa zum Jahre 1280 irn Gebiet der Goldseifen. Danach
kam es zu militárischen Streitigkeiten zwischen dem Breslauer Bischof Thomas II. und
dem Breslauer Herzog Heinrich IV.
Im Jahre 1305 erteilte der Herzog Nikolaus I. an Zlaté Hory das Stadtrecht und es begann eine weitere Etappe der Fórderung, diesmal vornehmlich an Primárlagerstátten irn
Gebiet Altenberg mit Teilhaberschaft der Stadt. Die Gruben waren mindestens bis zum
Jahre 1343 in Betrieb. Etwa 1430- 1460 kam es zur Wiederaufnahme ihres Abbaus. Laut
Stadtsatzungen wurde den Seifen grófiere Aufmerksamkeit geschenkt.
Vom Jahre 1474 an begann ein neuer Abschnitt fúr die Region Zlaté Hory. Sie kam unter die Verwaltung des Breslauer Bistums und war bis zu den preuBisch-ósterreichischen
Kriegen (1745) in dessen Besitz. Dieser ganze Zeitabschitt ist durch etwa hundertjáhrige
Perioden gekennzeichnet, wobei sich Bemuhungen um eine Wiederinbetriebnahme der
Gruben mit ihrem Niedergang abwechselten. In der zweiten Halíte des 16. Jh.s wurde
in sog. „weichen Gruben1 abgebaut. Es handelte sich um eine imposante Fórderung in
Sedimenten aus einer Tiefe von etwa 100 m. Der Abbau wurde durch einen 6 km langen-Stollen Heilige drei Kónige und die Grube Weiche Zeche mit einer Tiefe von 100 m vorgenommen, in der die zwei grófiten bekannten goldhaltigen Gerólle mit einem Gewicht
von 1,387 und 1,783 kg gefunden wurden. Diese beide Goldfeldsteine wurden dem Kaiser
Rudolf II. nach Prag geschickt. Bis zu Anfang des 17. Jh.s wechselte das Interesse der Grubenbesitzer zwischen Primárlagerstátten und Seifen. Spáter wurde die Aufmerksamkeit
nur noch auf Primárerze gerichtet. Schrittweise ruckten neben Gold auch Begleitrohstoffe
(Vitriol, Farbstoffe, Streusand) in der Vordergrund, die mehr ais 50% des Gewinns ausmachten. Wáhrend dieses gesamten Zeitraums waren die Bergwerke nur in Ausnahmefállen gewinnbringend.
Nach 1745 waren die Bergwerke im Niedergang begriffen, was in dem Verlust der
Bergfreiheiten im Jahre 1753 gipfelte. In der zweiten Hálfte des 18. Jh.s verliefen erfolglose Bemuhungen um die Wiederaufnahme des Abbaus durch den ósterreichischen Staat.
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Gleichzeitig baute der Bischof F. Gotthard von Schaffgotsch am Altenberg ab, aber auch er
war gezwungen, die Gruben irn Jahre 1787 wegen Verluste zu verlassen. In der Mitte des
19. Jh.s machte Johann Hóniger einen erfolglosen Versuch, die Arbeit in den Bergwerken
wieder aufzunehmen. Die zweite Halíte des 19. Jh.s stand im Zeichen der Fórderung von
sauren Grubenwássern und Kiesen zur Herstellung von Schwefelsáure, vor allem von Moritz Richter.
Das Erzrevier von Zlaté Hory wurde in der 2. Halíte - des 20. Jh.s wieder auferweckt.
Nach intensiver Erkundung begann man monometallische Cu-erze und in den Jahren
1988 1993 auch Komplexerze und Golderzé zu fórdern. Wáhrend dieser letzten 7 Abbaujahre wurden fast 1560 kg Gold gewonnen, was fast soviel ausmacht wie das gefórderte
Primárgold vom Anbeginn bis zum Jahre 1793 (1680, 7kg).
Nachdem die Gruben im Jahre 1993 geschlossen wurden, werden zur Zeit Liquidationsarbeiten vorgenom Um fúr die zukunítige Generation wenigstens die wertvollsten
Bergbauwerke zu erhalten, wurde die Montan Geologische Stiítung gegrúndet. Ein bisheriger Erfolg ist mit der Ausrufung von 9 Kulturdenkmálern und der Anlegung eines
Bergbaulehrpfades zu verzeichnen.
Ondřejovice (Endersdorf)
Zum ersten Mal unter dem Name Villa André erschienen, spáter auf deutsch Ender¬
sdorf. Das Dorf wurde vielleicht frúher ais Zlaté Hory gegrúndet. Das Dorf zeichnet sich
dadurch aus, daR der groRte Teil des ursprunglichen Rittergutes nicht dem Breslauer Bis¬
chof gehorte, sondern zuerst dem Herrn Franz von Teschinsk, dann den Stammbáumen
Schoff, Maltitz, Jerin. Nach der Aufteilung Schlesiens wurde der Gemeindeteil hinter dem
Flúfichen Olešnice (Ólsnitz) zu Preufien geschlagen.
Im Jahre 1794 kaufte Karl Ignaz Salis diese Herrschaft; er hat die Gemeinde Salisov
(Salisfeld) gegrúndet und in Javorná (Latzdorf) ein Eisenwerk mit Hochofen, zwei Hammerwerke und Drahtfabrik gebaut. Im Jahre 1833 kauften die Troppauer Kaufleute Tlach
und Keil diese Eisenfabrik und haben sie zur ersten Fabrik in Ósterreich - Ungarn modernisiert, wo man Zinkbleche erzeugt hat. Im Jahre 1847 hat dieses Gut der Stammbaum
Rudzinsky erwoben und in seinen Hánden blieb es bis Ende der 30-er Jahre. Wáhrend der
Okkupation hatte Ing. H. Hein das Gut. Es existierte hier eine Ritterfestung (1420), die
durch den 30-jáhrige Krieg erloschen ist. Die St. Martins Kirche mit den Grúndern aus
dem 14. Jh. wurde nach dem Brand im Jahre 1777 renoviert wieder. Ondřejovice ist bis
heute die gróRte Gemeinde unter der Verwaltung der Stadt Zlaté Hory.
Horní a Dolní Údolí (Obergrund und Niedergrund)
Beide entstanden ais Bergmannsortschaften im 16. Jh. Im 17. Jh. war hier ein Hammerwerk (Erzeugung der niedrigeren Qualitátserzeugnissen), eine Múnzstátte und eine Hútte
zur Vitriolerzeugung. In der Gemeinde sind Reste der Holzgebáude aus dem 19. Jh. vorhanden. Der bekannteste Landsmann ist Bernhard Kutzer, der die Interieursausschmúckung
(schnitzkúnstlerische und bildhauerische) in der Kirche in Horní Údolí und in anderen in der
Umgebung gemacht hat. Heute sind diese zwei Gemeinden Rekreationsstelle fúr viele
Háusler.
Rejvíz (Reihwiesen)
Im Zentrum des Dreiecks Jeseník (Freiwaldau) - Zlaté Hory - Vrbno pod Pradědem
(Wúrbenthal) liegt in einer Hóhe von 750 - 800 m ú.M. das Bergdorf Rejvíz.
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Die urspriingliche Bezeichnung Rejvíz ist álter ais die Gemeinde und bedeutet soviel
wie Wiesen in einer Reihe oder eine Reihe von Wiesen. Der Name wurde einige Male
umgeándert, und zwar in Reichwiesen, Rýwisen, Reiwiesen, Reibwiesen. In den 20- er
Jahren tauchte erstmals die abgekúrzte und tschechisierte Benennung Rejvíz auf und im
Jahre 1948 wurde die selbstándige Gemeinde offiziel in Rejvíz umbenannt.
Das Wappen von Rejvíz. Das áltere bis heute benutzte Wappen stammt aus dem 17. Jh.,
ais hier der polnische Konig Zikmund (Sigmund), Vasa genannt, einen Achtender erjagte.
Dieser Hirsch wurde vom Konig in das Wappen von Rejvíz aufgenommen. Das neuere
Wappen stammt aus dem 19.Jh. und ist in der Pension Rejvíz ais eine der Lampen (die
erste links an der Tur) erhalten geblieben. Auf ihm ist ein Holzfáller mit Ságe und einer
Bergmannsschurze, der in der Hand einen Bergmannskúbel trágt, abgebildet. Hier mit
Werden die Arbeitsmóglichkeiten in der Gemeinde angedeutet, d.h. Holzfállerei und
Bergbau. Ais Symbol von Rejvíz wird auch die sagenumwobene Gestalt des Seehirten Gill,
Patron und guter Geist von Rejvíz , anerkannt. Seine kleine Statue, die vom bedeutenden
Bildhauer Bernhard Kutzer aus Horní Údolí geschnitzt wurde, befmdet sich in der kleinen Weinstube der Pension Rejvíz.
Kurze Geschichte. Das erste Haus wurde in Starý Rejvíz (Alt - Reihwiesen) im Jahre 1768
von Kajetan Beer ais Einkehrgasthaus an der ehemaligen kommerziellen Salzstrafie errichtet. Sie fuhrte von den ósterreichischen Salzgruben durch ganz Máhren und gerade uber
den Sattel von Rejvíz (Reihwiesen), entlang der Schwarzen Oppa nach Glatz und Schlesien.
Rejvíz wurde erst in der letzten Dekade des 18. Jh. mit der zweiten deutschen Kolonialisierung grófíer. Die Einwohner, die vorwiegend deutschen, aber auch slawischen
Ursprungs waren und denen der Breslauer Bischof F. Gotthard Schaffgotsch (1747 - 1795)
billig Grundstucke verkaufte, errichteten hier bis zum Ende des Jahrhunderts uber 40 Gebáude und Háuser.
Mit der Zeit wurde jedoch die slawische Bevolkerung germanisiert (1938 taucht hier
noch der Name des ursprunglich slawischen Einwohners Svatoš auf, der aber schon
Swatosch geschrieben wird). Vor dem 2. Weltkrieg gab es hier eine absolute deutsche
Mehrheit. In Rejvíz war ein einziger Biirger tschechischen Ursprungs tátig, und zwar der
Pfarrer Jeroným Pavlík, der die Pfarrgemeinde im Jahre 1894 ůbernahm und hier bis zu
seinem Tode im Jahre 1938 diente. Er schrieb die Kronik von Rejvíz und Horní Údolí,
sowie viele Gedichte, in denen er diese Landschaft verherrlichte. Er ist auf dem Friedhof
von Rejvíz begraben. Nach der Aussiedlung der Búrger deutscher Nationalitát, die gemáfi des Beschlusses der Siegermáchte in Postdam vorgenommen wurde, kamen bereits
im Herbst 1945 und in den nachfolgenden Jahren nur vereinzelte Siedler aus Máhren,
Bóhmen und der Slowakei nach Rejvíz. Im Jahre 1947 kamen elf Familien von slowakischen Emigranten aus Rumánien nach Rejvíz und 1949 vor Weihnachten brachte hier
die tschechoslowakische Regierung etwa dreifiig Familien von griechischen politischen
Emigranten unter.
Vor dem 2. Weltkrieg hatte die Gemeinde etwa 400 Einwohner. Es gab hier viele Handwerker, zwei Gescháfte, eine Sparkasse, eine Post, eine Schule und bereits im Jahre 1924
eine Tankstelle. Ans Telefonnetz wurde das Dorf im Jahre 1928 angeschlossen. Elektrischer Strom wurde schon seit 1926 mit Hilfe zweier Dieselaggregate fúr ganz Rejvíz erzeugt. Schon im Jahre 1931 wurde eine kommunale Wasserleitung gelegt, die bis heute
dient. Dank der Sozialisierung des Landlebens und ihres Einflusses wurde Rejvíz fur
die Landwirtschaft perspektivlos. Nach und nach verliefien nicht nur Handwerker und
Bauern den Ort, sondern auch die rumánischen Slowaken und in den 80 - er Jahren auch
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die Griechen, die in ihre Heimat zogen. In den 50 - er Jahren verwandelte sich der Ort in
ein Erholungszentrum fur die breite Masse der arbeitenden Bevólkerung. Im Jahre 1960
verlor das Dorf seine Selbstándigkeit und wurde der Verwaltung der Gemeinde Zlaté
Hory (Zuckmantel) unterstellt, die dem Kreis Bruntál (Freudenthal) angegliedert wurde.
Im Jahre 1996 wurde der Kreis Jeseník wieder erneuert und Rej víz kam mit Zlaté Hory
zum Gliick wieder unter die Verwaltung des neuen Kreises. Heute leben, einschliefilich
der Kinder, etwa 65 stándige Einwohner in der Ortschaft.
Gesellschaftliche Einrichtungen
Die Pension Rejvíz. Dieses Gebáude trug vor dem 2. Weltkrieg die Bezeichnung „Zum
Seehirten“ oder auch „Zum Seehirtenhof Es war Eigentum der Briider Josef und Alfred
Brauner. Der Gebáudefliigel, in dem sich der Ausschank befindet, wurde im Jahre 1795
errichtet und stellt den áltesten Teil des Areals dar. Wáhrend des Aufschwungs des Tourismus erbaute man im Jahre 1919 neben dem Ausschank einen groBen Speisesaal und
dariiber Zimmer fur die Sommergáste. 1931 wurde ein dreistockiges Hotel errichet. Das
Interieur der Baude wurde zu Beginn des 20.Jh.s mit Holzschnitzarbeiten beider Brúder
ausgeschmuckt. Sie kamen auf eine originelle Idee, die Karrikaturen von Stammgásten in
Stiihle zu schnitzen. Wenn sich der Gast einen Stuhl mit seiner Gestalt wunschte, muBte
er dessen Fertigung bezahlen, hatte aber das Recht, sich jeder Zeit, wenn er ins Restaurant
kam, darauf zu setzen. Hier befindeten sich die Karrikaturen des Schreibers, Fórsters, der
nárrischen singenden Bety, des Kirchendieners, Schornsteinfegers und Fleischers. In diese
Berghiitte hatten in den 30 - er Jahren nur die reichsten Gáste Zutritt.
Im Jahre 1947 wurde die Hútte zu einem Erholungszentrum des Innenministeriums und
erhielt nach dem Innenminister Václav Nosek (1947 - 1953) den Namen Noskova chata.
In dieser Zeit wurden viele geschnitzte Erzeugnisse der Brúder Brauner zerstórt oder gingen verloren, und zwar nicht nur aus Unkenntnis und Respektlosigkeit vor der naiven
Bauernkunst. Im Jahre 1962 wurde die Berghutte in die Verwaltung der Gewerkschaft
uberfuhrt und ihr damaliger Leiter V. Fábera richtete in der sog. kleinen Weinstube ein
kleines Museum mit einer Dauerausstellung der Stuhle und anderer Schnitzarbeiten ein.
Die heutige Pension Rejvíz kann bis zu hundert Gásten Unterkunft gewáhren. Das
Personál kummert sich perfekt um Unterkunft, Verpflegung und Unterhaltung von Urlaubern aus der ganzen Republik. Zur Hútte gehort eine Anzahl von Einrichtungen, die
der sportlichen Betátigung und Unterhaltung dienen. Die vóllig aus Holz bestehende
altertúmliche Hútte weckt nicht nur durch ihr ÁuBeres, sondern auch dank der perfekten
Dienstleistungen des Personals ein behagliches Gefúhl.
Die Hútte Svoboda. Diese Hútte hatte die deutsche Bezeichnung „Zur Scholtisei“. Im Ja¬
hre 1948 wurde sie nach dem General Ludvík Svoboda in „Svoboda" umbenannt. Der Bau
wurde im Jahre 1793 ais Gemeindegaststátte fertiggestellt. Nach einem kleinen Brand wurde
sie 1928 vom letzten deutschen Besitzer Adolf Pelz umgebaut und erhielt somit ihr heutiges
Aussehen. 1969 kaufte der Volksbetrieb Zetor Brno diese Gaststátte und setzte die gesamte
Hútte instand. Zur Hútte Svoboda gehoren noch einige Blockhútten am Wald. Im Jahre 1984
wurde die ursprúngliche Kapazitát der Hútte durch einen Anbau auf 100 Plátze erhoht. Das
ruhige und angenehme Milieu wird durch eine ausgezeichnete Kúche ergánzt.
Das Restaurant „Na paloučku“. Das im Jahre 1914 errichtete, ehemalige Schulgebáude
wurde nach Einstellung des Unterrichts in Rejvíz zu einer Gaststátte umgebaut. 1992 wur¬
de diese Gaststátte vermietet und spáter an den neuen Besitzer verkauft, der gute Gaststáttendienste leistet.
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Die Pension Orlík. Es handelt sich hierbei um das neuste Restaurant mit luxurióser Unterkunft. Es wurde ursprunglich von der A.G. Lesy Krnov (Forstbetrieb Jágerndorf) ais
Jagdhutte errichtet, aber auch ais Gaststátte vermietet.
Sonstige Unterkiinfte. Villa „Rula“, Pension „Dolina“, Berghiitte „Rejvíz", Konzum Pe¬
šková, aber auch in privaten Unterkunften bei Herrn Vodák, Herm Halamiček, Herrn
Medek.
Sehenswiirdigkeiten von Rejvtz
Kobrštejn (Koberstein). Drei Kilometer sudóstlich von der Gemeinde steht auf dem
Schlofiberg (934 m u.M.) Koberstein. Es handelt sich um eine Burgruine, oder genauer
gesagt um Reste eines Wachturms, der im 13.Jh. erbaut wurde und eine ursprunglich bebaute Fláche von 85 mal 110 Metern hatte. Das Kastell war Bestandteil von Grenzwachtúrmen, die wáhrend der Herrschaft von Kónig Matthias Korvin niedergerissen wurden,
damit sie nicht erneut von den Bóhmischen Hussiten erobert werden konnten. Die zahlreichsten archáologischen Funde bei Koberstein machen Keramikbruchstucke aus, bei
denen vorwiegend die Technik des Aufeinanderklebens von Keramikschichten angewandt
und deren Fárbung durch Luftzufuhr beim Brennprozess erzielt wurde. Im 17. Jh. siedelten auf der Burg Kobrštejn auch Raubritter. Der bekannteste von ihnen war Waldemar,
der die Tochter des Ritters von Wiirben aus Vrbno (Wiirbenthal) entfuhrte. Ihretwegen
entbrannte unterhalb der Burg ein Zweikampf auf Leben und Tod, bei dem der Ritter von
Wiirben fiel. Zum Andenken an dieses Duell wurde auf der Wiese unterhalb von Kobrš¬
tejn (Koberstein) ein Marmorkreuz aufgestellt, auf dem in Deutsch geschrieben steht: Es
ist vollbracht.
Mythen und Sagen uber Kobrštejn: Von der Entstehung der Gemeinde Mnichov (Einsiedel), Von Waldemar, Vom Kegeln auf Kobrštejn. Angeblich spukt dort noch bis heute
der kopflose Ritter und die weifie Frau.
Die Siihnteiche (Seeteiche). Die bedeutendsten Belege von Biozónosen sind im staatlichen Naturschutzgebiet erhalten, das bereits im Jahre 1955 auf einer Fláche von 273,97 ha
ausgerufen wurde. Das Moor befindet sich in einer Seehóhe von 731 m bis 804 m. Das
Naturschutzgebiet besteht aus einem Hochmoor, das sich um den Kleinen Siihnteich und
den Grofien Siihnteich (Seeteich) herum erstreckt. Das Volumen der Torfschichten, die
etwa vor sechs - bis neuntausend Jahren entstanden sind, betrágt ca. 2 500 000 m3. Das
ganze Gebiet liegt in einem flachen Becken mit undurchlássigem Untergrund aus lehmigen Sedimenten, die auf devonischem Gestein abgelagert sind. Die gróBte Torfschicht wur¬
de mit 6,60m beim Kleinen Suhnteich gemessen. Der GroBe Suhnteich (Seeteich) ist auf
einem Naturlehrpfad zugánglich, der auf einem Knúppeldamm entlang fiihrt. Der GroBe
Siihnteich ist 2,90 m tief und nimmt eine Fláche von 1692 m2ein. Den Untersuchungen
von Dr. Robert Fahl zufolge wachsen im Torfmoor etwa 200 Pflanzen - und Grasarten, 50
Arten von Moospflanzen und leben hier 50 Insektenarten. Von seltenen Tierarten sind im
Naturschutzgebiet der Blaubeer - Zitronenfalter, verschiedene Libellen, die Sumpfotter,
Frósche, Molche, Apodemus flavicollis u.sw. anzutreffen. Von den Pflanzen kónnen wir
Lilien (Lilium martagon, Lilium bulbiferum), Heidekraut (Caluna vulgaris), Nieswurz
(Veratrum lobelianum), Sudeten - Hahnenfufi (Ranunculus sudetica), Sumpfkiefer (Pinus uliginosa montana), Moorbirke (Betula pubescens), Seidelbast (Daphne), Sumpfporst
oder wildem Rosmarin (Ledům palustre) und sogar dem fleischfressenden rundbláttrigen
Sonnentau (Drosera rotundifolia) begegnen.
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An die Seeteiche von Rejvíz kniipfen sich viele Mythen und Sagen: Von der versunkenen súndhaften Stadt Hunstadt, Vom Seehirten Gill, Von drei Rosen, Vom Binderschlágel,
Vom Eselskopf u.a. Wer nicht súndigt, sieht angeblich noch heute unter der Seeoberfláche
den Kirchturm von Hunstadt. Ich sah ihn schon mehrmals.
Die Kirche. Sie wurde bereits im Jahre 1809 mit finanzieller Unterstutzung der Wiener
Einwohner erbaut. Schirmherr liber diesen Bau war der Breslauer Bischof Josef Christian
Hohenlohe, der damals auf dem SchloB Johannesberg in Javorník (Jauernig) seinen Sitz
hatte. Der von Bernhard Kutzer geschnitzte Altar stammt aus dem Jahre 1872 und die
Orgel wurde im Jahre 1880 von der Firma Georg Rieger aus Krnov (Jágerndorf) gebaut.
Die Bilder maltě Meister Templer, der auch den Wallfahrtsort Mariahilf in Zlaté Hory
ausschmiickte. Der erste Pfarrer der Kirche war Johann Ludwig, ais letzter stándiger Seelsorger diente hier Jeroným Pavlík. Die Kirche wurde ohne besonderen Baustil von einem
unbekannten Bauherrn errichtet.
Das Denkmal. Auf dem kleinen Hůgel hinter der Pension Rejvíz am Wege zum Grofien
Súhnteich (Seeteich) steht ein Denkmal zur Erinnerung an neun Einwohner aus Rejvíz,
die im 1. Weltkrieg fielen. Es wurde vom Freiwaldauer Mittelschullehrer J. Kapps projektiert und im Jahre 1929 errichtet. In einem symbolischen fíinfkantigen bronzenen Kelch
des Leidens inmitten von fiinf steinernen Sáulen befinden sich Friese mit Kriegsbildern
und der Aufschriít in Deutsch: Die Heimat ihren toten Heldensohnen bedeckt mit Lorbeer und betaut mit Tránen.
Der Russische Friedhof Etwa vier Kilometer von Rejvíz entfernt befindet sich tief im
Wald ein Denkmal und ein Friedhof der gefallenen russischen Gefangenen des hiesigen
Lagers, das Hitleranhánger angelegt hatten. Man gelangt zu ihm auf dem gelbmarkierten
Wanderweg, der in Richtung Praděd (Altvater) fúhrt. Hier sind 24 Gefangene begraben,
die die grausamen Kriegsbedingungen nicht uberlebten. Auf dem ursprúnglichen Grabhúgel befand sich die Aufschrift: Es sind keine Tránen notig, sie kámpften fúr uns. Sollen
sie schlafen.
Die Glashiitte. Etwa 250 m unterhalb des Russischen Friedhofs wurde im Jahre 1749 die
Glashútte „Na Filipově údolí" (Im Filipstal) gegriindet. Bis heute sind dort drei Glasófen
sichtbar. Hier baute man neun Háuser und eine Gaststátte, die das Bier aus der Brauerei
Heřmanovice (Herrmannstadt) bezog. Im Jahre 1769 wurde die Glashiitte wegen Absatzschwierigkeiten vom Breslauer Bischof Filip Gotthard Schaffgotsch geschlossen.
Die erste, zweite und dritte Sagemuhle. Ende vorigen Jahrhunderts wurden nicht weit
von Rejvíz entlang des Fluíkhens „Schwarze Oppa“ drei Ságemúhlen gebaut. Die erste
diente bis 1958. Heute sind nur noch Ruinen davon iibriggeblieben.
Die Hammerhutte. Stromabwárts des selben Flufichens wurde im Mittelalter etwa
500 m vor der Ortschaít Drakov (Drachenburg) ein Hammerwerk errichtet. In seiner
Nahé baute man Eisenerz ab, das durch Sinterung angereichert wurde. Mit einem groíkn
durch Wasser angetriebenen Hammer wurde dann vom gesinterten Erz die Schlacke abgeschlagen. Es handelt sich hierbei um den einzigen erhalten gebliebenen Bau eines mittelalterlichen unvollkommenen Hochofens im Gebirge Hrubý Jeseník (Altvatergebirge). Die
Hammerhutte steht unmittelbar am asfaltierten Waldweg.
Rejvíz ist unter den Bergdorfern die schónste Perle des Jeseníky - Gebirges (Altvatergebirges). Es liegt inmitten samtgrúner Wiesen, auf einer Hochebene mit vielen Wáldern, in
denen eine grofie Anzahl von Hirschen und Rehwild lebt, wo es viele Blaubeeren, Preiselbeeren, Moosbeeren, Pilze und herrlich duítende saubere Luft gibt.
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Prameny
Farní kronika Horního Údolí (1707 - 1947).
Fond Smíšený OÚ Zlaté Hory (1812)1855-1868, SOkA Jeseník.
Kronika jednotky Lidových milic závodu Rudné doly Zlaté Hory.
Kronika města Zlatých Hor I, II, III. 1946 -1990. SOkA Jeseník.
Kronika německého pěveckého sboru ve Zlatých Horách.
Kronika školy Zlaté Hory (1945) 1953/54 - 1965/66. SOkA Jeseník.
Obecní kronika Horního Údolí (1760 - 1896).
Pamětní kniha města Cukmantlu (R.Fišer).
Pamětní kniha staničního úřadu v Cukmantlu ve Slezsku, duben 1923 - leden 1948.
Písemnosti městského úřadu Zlaté Hory 1850- 1945. Fond archiv Města Zlaté Hory, SOkA
Jeseník.
Protokol o schůzích rady MNV ve Zlatých Horách od r.1948 do r.1950. Fond MNV Zlaté
Hory, SOkA Jeseník.
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2002-2003 a 2003-2004. ZŠ Zlaté Hory.
Základní škola Zlaté Hory 1968 -1988. Pro vnitřní potřebu školy 1988.
Základní škola Zlaté Hory. Roční zpráva 2002.
Zápisky o schůzích MSK od 30.6. 1946 MNV v Cukmantlu do r. 1948. Fond MNV Zlaté
hory, SOkA Jeseník.
Zápisky o schůzích MSK od r. 1945 do 30. 6. 1946 v Cukmantlu. Fond MNV Zlaté Hory,
SOkA Jeseník.
Zápisy zasedání městské rady 1850-1927. Fond archiv Města Zlaté Hory, SOkA Jeseník.
Zápisy ze schůzí KSČ 1945-47,1957-59, 1965-67, SOkA Jeseník.
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