
             
 

Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, č. 100283039 

Z Horní Blatné do Johanngeorgenstadtu 
https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/Pamatky-hrou/UNESCO-Krusnohori---mapa 

Po stopě exulantů z Čech 17. století aneb pro víru za hranice aneb saský kurfiřt Jan Jiří věnuje město 

Horní Blatná: časová náročnost základní varianty 2,5 až 3 hodiny 

                1 
1. Vzácně zachovalé renesanční náměstí s dominantou kostela sv. Vavřince 2 

                              3
     

 
Mezi kostely zasvěcené svatému Vavřinci v Čechách (Jablonné, Lubenec, Náchod, templáři…) a na Moravě (Bojkovice, 
Hodonín, Krásensko…)  vynikají určitě Domažlice http://farnostdomazlice.cz/?page_id=102, také kvůli pěkné písničce „Ha 
ty svatyj, Vavřenečku, stojíš na pěkným kopečku“ a legendární pouti roku 1939 (Bohumil Stašek). Vavřinec (3. století) jako 
papežův jáhen rozdal církevní jmění chudým, a když jej římský císař vyzval k odevzdání pokladu církve, tak Vavřinec sezval 
všechny chudé a trpící. Císařovi úředníci se rozčílili, Vavřince mučili, a nakonec nechali pomalu upéci na rožni. Vavřinec 
ovšem neztratil humor: „Mohli byste mě prosím obrátit, tato strana je již dost propečená.“ Rožeň se stal jeho atributem 
(znak), Vavřinec je ochráncem povolání, která zacházejí s ohněm (hasiči, kuchaři, uhlíři…). V jižních Čechách na počest 
jeho svátku lidé zdobili domy jeřabinami. Připomenutí legendy, že když je římští vojáci pronásledovali, označili si večer 
                                                 
1 Foto z dronu: Kateřina Neumannová, NPÚ Ústí nad Labem. 
2 http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Cirkevni/2183690.pdf 
3 Foto: Marcela Svejkovská, UJEP Ústí nad Labem. 
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dům, kde se ukryl, větvičkou jeřabin. Když přišli ráno, byly všechny domy označeny větvičkou.4 V globálním světě lze tento 
zvyk přenést i do Krušných hor, kochat se jeřabinami a životem na nich v každém ročním období, případně se potěšit kdysi 
velmi typickým nápojem pro Krušnohoří – jeřabinkou. Na zdraví i svatému Vavřinci a Horní Blatné. 
 
               http://www.krusnohorsky.cz/2013/09/17/pod-tmavocervenymi-jerabinami-aneb-jerabinka/ 
 
2. Dům čp. 127: expozice Muzea Horní Blatná (zastávka naučné stezky číslo 7) 

https://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/muzeum-horni-blatna/ 
 
3. pokračujeme kolem štoly Vavřinec, vodního příkopu, přes louky se stopami těžby a lesy na 
kopec k rozhledně (možnost občerstvení), odtud kolem Ledové jámy k Vlčím jamám 

https://www.naucnoustezkou.cz/horni-blatna-vlci-jamy 
http://www.bozi-dar.eu/cz/naucna-stezka-horni-blatna-vlci-jamy 

Rozšiřující varianta (12+):  

1) Blatenský vodní příkop5 - naučná stezka kopíruje národní technickou památku, končí u 
božídarského rašeliniště, které je samo o sobě rovněž unikátní  
http://www.bozi-dar.eu/cz/naucna-stezka-blatensky-prikop 

2) Stezka Antona Güntera (pracovní list) alespoň část stezky vedoucí z Božího Daru a 
věnované asi nejslavnějšímu místnímu rodákovi 

Johanngeorgenstadt: časová náročnost základní varianty 2,5 hodiny 

Důl Glöckl, okusíte práci horníka, nutné teplé oblečení a pevná obuv, (asi 1,5 hod.), nezbytná! 
rezervace: https://www.frisch-glueck.de/site-assistent/cms-admin/user/index.php?page_id=11&click=truenebo 

nebo rekonstruovaný koňský žentour: https://www.pferdegoepel.de/ (necelá hodina) Viz zde6: 

                                       
Rozšiřující varianta (12+) Nebudete-li spěchat: muzeum výšivek, či historie, novogotický kostel… 
Občerstvení: https://www.johanngeorgenstadt.de/cesky/cestovni-ruch/nabidek/restaurace 
 
                                                 
4 Vlastimil VONDRUŠKA, Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice 2005, s. 70 – 71. 
5 http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Technicke/2558761.pdf 
6 Foto: Touristverband Erzgebirge e. V. 
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