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Zdravím Vás, Lucie, i všechny, kdo poslouchají Dobré ráno, Moravo! 

Dobře vím, že nedávno měla tuto lokalitu jako svůj tip na výlet naše oblastní 

předsedkyně Hana Slabáková. Zlatohorsko je však tak zajímavá lokalita, že ji dnes nabídnu 

také jako svůj tip. A to mimo jiné i proto, že jsme skupina 36 turistů zde právě teď na 

pětidenním výletu. 

Bydlíme v Dolním Údolí – to je místo vzdálené jen několik málo kilometrů od města 

Zlaté Hory. Na Dolní Údolí prakticky navazuje část Horní Údolí. Co mě velmi zaujalo, že zde 

funguje „Spolek Horní a Dolní Údolí“ – organizuje akce a opravuje kapličky a kostely 

i pomníky v obou částech. 

 Co je zde zajímavého? Určitě pohled do historie. V Horním Údolí byla hlavní těžba 

zlata, je to stará hornická osada. Její vznik lze vsadit do 13. a 14. století. Je zde nádherný 

kostel z roku 1888, jehož oltář zhotovil místní řezbář Reimund Kutzer. Najdeme zde 

i pískovcovou sochu sv, Floriána a  

pomník obětem 1. světové války. Ten byl zřejmě po odsunu německého obyvatelstva po roce 

1945 zničen. V roce 2011 byl ovšem zase obnoven. 

 Pojďme do Dolního Údolí. Zde byla hlavně těžba železa a na ni navazující řemeslo 

kovářství. Je to tedy také hornická osada, první zmínka o obci se váže k roku 1337. Kostel 

z roku 1770 byl dřevěný, roku 1819 byl rozšířen, oltář zhotovil stejně jako v Horním Údolí 

Reimund Kutzer. V roce 1912 si ovšem občané postavili kostel nový. Železářství se zde 

udrželo až do roku 1950. Je zde také pomník obětem 1. světové války z roku 1923, také byl 

po 2. světové válce zničen a také byl obnoven. To se stalo v roce 2007. 

 A protože jsme zde na výletě, máme i aktuální dojmy. Tak třeba včera jsme byli na 

Rejvízu, nedaleko je Starý Rejvíz a v lese lze jít k Lurdské jeskyni. Je to zajímavé místo, má 

svoje kouzlo, moc doporučuji k návštěvě. A zítra se uskuteční na poutním místě Panna Marie 

Pomocná pouť národů. Toto poutní místo nedaleko Zlatých Hor má také velmi zajímavou 

historii. Turista, který se rozhodne toto místo navštívit, bude mít rozhodně silnější dojem 

z návštěvy tehdy, když si nejprve něco o místě přečte. 

 


