Hornická krajina
Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná
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Legenda:
hranice památky světového dědictví
hranice nárazníkové (ochranné) zóny
1

významný objekt
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Hornická krajina / Bergbaulandschaft Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná (část / Teil Horní Blatná)
1) Město Horní Blatná / Bergstadt Platten
Horní město s pravidelným čtvercovým půdorysem,
založené plánovitě v roce 1534 poblíž cínových dolů. Na
náměstí původně luteránský renesanční kostel z let 1592–
1593, už jako římskokatolický kostel zasvěcený sv. Vavřinci
byl barokně přestavěn v letech 1754–1755.
Bergstadt mit regelmäßigem quadratischem Grundriss,
1534 planmäßige Gründung unweit der Zinngruben; auf
Zentralplatz ursprünglich luth. Renaissancekirche (1592–
1593), schon als dem hl. Laurentius geweihte röm.-kath.
Kirche in den Jahren 1754–1755 umgebaut.
2) Městské muzeum v Horní Blatné / Städtisches
Museum in Horní Blatná
Hornické a vlastivědné muzeum umístěné v hrázděném
domě z roku 1754.
Bergbau- und Heimatkundemuseum im Fachwerkhaus aus
dem Jahr 1754.
3) Cínové sejpy / Zinnseifen
Rozsáhlá rýžoviště cínovce v údolí Kozího potoka
provozovaná od 16. až do 18. století.
Umfangreiche Zinnseifen im Tal des Kozí potok
(Ziegenbach), betrieben vom 16. bis 18. Jh.
4) Štola Vavřinec / Lorenz Stolln
Ústí někdejší dědičné štoly Lorenz (Vavřinec), ražené pod
dobývky Vlčí jámy na Blatenském vrchu. Provoz v ní skončil
v roce 1817.
Mundloch des früh. Erbstollns Lorenz, vorgetrieben unter
die Grubenbaue der Wolfspinge auf dem Plattenberg; 1817
Einstellung des Betriebs.
5) Ledová jáma, Vlčí jáma / Eispinge, Wolfspinge
Jeden z nejnázornějších příkladů historické těžby cínovce
v Krušných horách. Úzká, přes 10 m hluboká Ledová jáma
vznikla vyrubáním strmé žíly Georg přímo od povrchu.
Často se v ní udrží sníh a led po celý rok. Rozsáhlá
(asi 120 x 20 m) a až 15 m hluboká Vlčí jáma vznikla těžbou
cínovce z mohutné greisenové žíly Wolfgang a menších
příčných žil. Těžba začala v roce 1532.
Anschauliches Beispiel des historischen Zinnsteinabbaus im
Erzgebirge. Enge, über 10 m tiefe Eispinge entstand durch
Ausgewinnung des steilen Ganges Georg direkt unter der
Oberfläche. Oft ganzjährig mit Schnee und Eis. Große (ca.
120x20m) und bis zu 15 m tiefe Wolfspinge entstand durch
Zinnsteinabbau aus dem Gang Wolfgang und kleineren
Quergängen. Abbaubeginn: 1532.
6) Blatenský vrch / Plattenberg
Žulový vrch (1 040 m n. m.) s turisticky přístupnou, 21 m
vysokou kamennou rozhlednou z roku 1913.

Aus Granit gebildeter Berg (1040 m) mit 21 m hohem,
für Wanderer zugänglichem Aussichtsturm (1913).
7) Bludná / Irrgang
Hornická osada z počátku 16. století založená poblíž cínových
a železných dolů. Až na dva domy zanikla po roce 1945.
Bergbausiedlung, gegründet zu Beginn des 16. Jhs. unweit
der Zinn- und Eisenerzgruben; nach 1945 bis auf zwei
Häuser verfallen.
8) Důl Drahá kožešina / Grube Edler Pelz
Povrchová dobývka cínového dolu Drahá kožešina
opuštěného na počátku 19. století.
Übertage-Grubenbaue der Zinngrube Edler Pelz, zu Beginn
des 19. Jhs. aufgegeben.
9) Blatenský vodní příkop / Plattner Kunstgraben
Národní kulturní památka dokládající vysokou úroveň
báňského vodohospodářství v 16. století. Téměř 13 km
dlouhý vodní příkop byl vybudován v letech 1540–1544,
aby přiváděl pohonnou vodu k cínovým a železným dolům
u Bludné a Horní Blatné až od Božího Daru.
Nationales Kulturdenkmal; belegt das hohe Niveau der
montanen Wasserwirtschaft im 16. Jh.; fast 13 km langer
Wassergraben, errichtet 1540–1544 zur Zuführung des
Aufschlagwassers bis von Gottesgab zu den Zinn- und
Eisengruben bei Irrgang und Platten.
10) Důl Gustav / Grube Gustav
Rozměrný odval u jámy Gustav, která byla součástí dolu
Hilfe Gottes a v provozu byla ještě za 1. světové války.
Große Halde beim Schacht Gustav, die Bestandteil der
Grube Hilfe Gottes war und noch im 1.WK in Betrieb war.
11) Důl Pomoc Boží / Grube Hilfe Gottes
Trychtýřovitá pinka v místech jámy železorudného dolu Hilfe
Gottes (Pomoc Boží), známého už od roku 1562. Do roku
1884 zde stála budova těžního žentouru.
Trichterförmige Pinge an Stellen des Schachtes der
Eisenerzgrube Hilfe Gottes, bekannt schon seit 1562. Bis
1884 stand hier das Gebäude des Fördergöpels.
12) Důl Nanebevzetí Panny Marie / Maria Himmelfahrt
Zeche
Částečně zatopená povrchová dobývka v místě
železorudného dolu Nanebevzetí Panny Marie.
Teilweise überschwemmter Übertage-Grubenbau an der
Stelle der Eisenerzgrube Mariä-Himmelfahrt.
13) Sněžná hůrka / Schneebergl
Středisko těžby cínových rud od počátku 16. až do 19.
století. Dochovala se řada výrazných povrchových dobývek
např. na dolu Zuzana, Bůh Otec aj.
Vom Beginn des 16. Jhs. bis zum 19. Jh. Zentrum

des Zinnerzabbaus. Erhalten haben sich imposante
Übertageabbaue, z.B. an den Gruben Susanna,
Gott Vater u.a.
14) Háje / Zwittermühl
Původně hornická osada vzniklá před rokem 1530 při
cínových a stříbrných dolech, zanikla po roce 1945. Těžbu
stříbra dokládá mj. halda dolu Trojice ve stráni nad středem
osady a stejnojmenná štola u silnice. Po 2. světové válce
zde krátce probíhala těžba uranových rud.
Ursprünglich eine Bergbausiedlung, entstanden vor 1530 bei
Zinn- und Silbergruben; aufgegeben nach 1945. Silberabbau
belegen u.a.: Halde der Grube Dreifaltigkeit im Hang über
der Siedlungsmitte und gleichnamiger Stolln an der Straße.
Nach 2.WK kurzfristiger Uranerzabbau.
15) Luhy / Jungenhengst
Původně hornická osada vzniklá před rokem 1530 při
cínových a železorudných dolech, zanikla po roce 1945.
Rozsáhlé pozůstatky po dolování se dochovaly zvláště
v lese jižně od mostku přes Černou.
Ursprünglich eine Bergbausiedlung, entstanden vor 1530
bei Zinn- und Eisenerzgruben; aufgegeben nach 1945.
Umfangreiche Abbaurelikte erhalten, besonders im Wald
südlich des Brückleins über die Černá (Schwarzwasser).
16) Štola Streitpingen / Stolln Streitpingen
Portál štoly Streitpingen založené na počátku 18. století
k těžbě cínových rud. Ve svahu nad ní se nachází hluboká
streitpingenská pinka – povrchová dobývka na cínovec
z 16.–18. století.
Portal vom Anfang des im 18. Jh. zum Zinnerzabbau
gegründeten Streitpingen-Stollns. Im Hang über ihm die tiefe
Streitpinge – ein ausgedehnter Übertageabbau (16.–18. Jh.).
17) Pískovec / Schwimmiger
Zaniklá osada vzniklá při cínových dolech, které zde
pracovaly už před rokem 1380, zvláště však v 16. století.
O rozsahu těžby svědčí četné povrchové dobývky.
Untergegangene Ortschaft entstand bei den Zinngruben,
die hier schon vor 1380 und besonders im 16. Jh. arbeiteten.
Vom Abbauumfang zeugen viele Übertage-Grubenbaue.
18) Sejpy u Podlesí / Zinnseifen bei Streitsifen
Rozsáhlé historické rýžoviště cínovce v údolí Podleského
potoka, jedno z největších v Krušných horách.
Ausgedehnte historische Zinnseife im Tal des PodleskýBaches – eine der größten im Erzgebirge.
19) Rudná / Glücksburg
Povrchové dobývky dokládající těžbu cínových rud
z křemenných žil ve fylitech už od 14. století, hlavní rozvoj
těžby spadá do 16. a 17. století.

Übertageabbaue belegen Zinnerzabbau aus den
Quarzgängen in den Phylliten schon ab 14. Jh., Hochzeit
des Abbaus im 16. und 17. Jh.
20) Potůčky / Breitenbach
Obec vznikla při železorudném hamru založeném v roce
1570, od 16. do 19. století se zde těžily stříbrné a kobaltové
rudy, po 2. světové válce pak rudy uranu. Hlavní stříbrný
a později uranový důl Magdalena se nacházel přímo ve
středu obce.
Ortschaft entstand bei dem 1570 gegründeten
Eisenhammer, vom 16. bis 19. Jh. Abbau von Silber- und
Kobalterz, nach dem 2.WK von Uranerz. Wichtigste Silberund später Urangrube Magdalena befand sich direkt in der
Ortsmitte.
21) Strašidla / Heinrichstein
Skupina výrazných skalisek budovaných fylity ordovického
stáří, horolezecký terén.
Gruppe imposanter Felsblöcke, gebildeten aus Phylliten
ordovizischen Alters; Bergsteigerterrain.
22) Jelení hora / Hirschberg
Od 30. let 16. století středisko těžby cínových, železných
a od 19. století i manganových rud, poslední důl Marie
Terezie byl uzavřen až po 1. světové válce. Na svahu kopce
jsou patrné desítky pinek, hald a ústí starých štol a šachet.
Ab 1530er Jahre Zentrum des Zinn-, Eisen- und ab dem
19. Jh. auch des Manganabbaus; die letzte Grube (Maria
Theresia) erst nach dem 1. WK geschlossen. Am Hang des
Hügels sind Dutzende Pingen, Halden und Mundlöcher alter
Stollen und Schächte.
23) Červená jáma / Rote Grube
Téměř 250 m dlouhá a až 20 m hluboká dobývka (pinka)
dolu Červená jáma z 16.–18. století je nejrozsáhlejším
pozůstatkem historické povrchové těžby cínovce na světě,
navazují na ni další mohutné dobývky.
Fast 250 m lange und bis zu 20 m tiefe Pinge der Roten
Grube (16.–18. Jh.) ist das weltweit umfangreichste Relikt
des historischen Zinnsteintagebaus; weitere mächtige
Grubenbaue knüpfen daran an.
24) Důl Mauritius / Grube Mauritius
Národní kulturní památka, největší historický cínový důl
v českém Krušnohoří. Pro veřejnost je od května do září
přístupná štola Kryštof z 16.–18. století s obrovskou těžební
komorou (www.dulmauritius.cz).
Nationales Kulturdenkmal, größte historische Zinngrube
im böhmischen Erzgebirge; Stolln Christoph (16.–17. Jh.)
mit riesiger Abbaukammer kann von Mai bis September
besichtigt werden (www.dulmauritius.cz).

