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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes se vydáme na sever. Město Zlaté Hory a jeho okolí jsem navštívil už vícekrát 
a rád toto kouzelné místo turistům připomenu. V historii mělo město více pojmenování, asi 
nejznámější je Zuckmantel. Leží na malém toku s názvem Zlatý potok, jehož vody pokračují 
do sousedního Polska. Zlaté Hory jsou malé město – mají necelé čtyři tisíce obyvatel. 
Zajímavé je náměstí s pěkně upravenou radnicí, najdeme zde dva kostely a zajímavý hřbitov. 
Stará část hřbitova je převážně židovská a německá, nová část už poválečná je česká, resp. 
moravská a slezská. 
 Vybral jsem trasu, která vede ze Zlatých Hor k Biskupské kupě po zelené (ta je 
příkřejší) nebo modré značce (pozvolnější). Vrchol má rozhlednu v nadmořské výšce 890 
metrů, nachází se na státní hranici. 
 V oblasti je celá řada zaniklých štol, tedy míst, kde se dolovaly horniny a nerosty 
(měděná ruda, pyrit, zlato). Některé jsou přístupné pravidelně, některé na objednání, v letní 
turistické sezóně denně. 
 Dáme-li se z Biskupské kupy po zelené značce, přejdeme silnici Zlaté Hory – 
Petrovice a dále pokračujeme po značce žluté na vrchol Větrov (800 m n. m.). U pramene 
řeky Osoblahy přejdeme na značku zelenou a dojdeme na okraj obce Heřmanovice. Odtud 
půjdeme po žluté a budeme směřovat k velmi příjemnému místu Marie Pomocná – dnes je zde 
poutní kostel, křížová cesta, studánka i možnost občerstvení. Toto místo přitahovalo lidi už od 
17. století, později byla postavena kaple a poutní kostel. Po válce byl zákaz, stavby chátraly, v 
roce 1973 bylo všechno zbouráno, srovnáno se zemí. V roce 1990 papež Jan Pavel II. posvětil 
základní kámen nového kostela, ten byl vysvěcen v roce 1995. Je to skutečně nádherné místo. 
 A kudy zpět do Zlatých Hor? Volba může být podle toho, zda bude turista chtít 
navštívit některou štolu (třeba zlatorudný mlýn), nebo bude chtít spíše pozorovat krajinu, 
navštívit zříceninu hradu Edelštejn, případně se z vhodného místa sveze autobusem. 
 Ještě se zmíním o možném ubytování. Ve Zlatých Horách je také možné, ale mně se 
více líbilo ubytování v nedalekém Dolním Údolí. 
 
 
 
 
 
 


