Nenechte si ujít jeden z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České
republice, kterým je skarnový revír Zlatý Kopec (dříve Kaff),
rozprostírající se ve strmém svahu nad pravým břehem Zlatého potoka
v bezprostřední blízkosti státní hranice s Německem. Zlatý Kopec se
nachází nedaleko známého horského střediska Boží Dar, nejvýše
položeného města ve střední Evropě. Již od dvacátých let 16. století se
zde dobývaly rudy cínu, železa, mědi a později i zinku. Celé návrší Kaff
5 nesčetným množstvím povrchových dobývek, odvalů, zabořených
šachet a štol si zachovalo autentický charakter historické montánní
krajiny. I proto bylo toto území prohlášeno, v rámci krajinné památkové
zóny, za chráněnou kulturní památku ČR a tvoří významnou součást
společné česko-německé nominace „Hornické kulturní krajiny
Erzgebirge/Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Největším dolem revíru Zlatý Kopec Kaff byl důl Johannes, který byl
v provozu bez výraznějších přestávek od 16. století do 70. let 19. století.
Ještě ve 20. letech a znovu v 50. 60. letech 20. století zde byl prováděn
hornický průzkum. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických
důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili podzemní komory
obrovských rozměrů, jaké lze i jinde ve světě vidět jen málokde. I tyto
unikátní komory, z nichž největší má rozměry 60 x 20 m, při výšce 10—12
m, si nyní může prohlédnout každý, kdo se vydá do podzemí dolu
Johannes, jejž město Boží Dar za pomoci dotace z programu Cíl 3
Evropské unie zpřístupnilo pro veřejnost.
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Základní údaje:
.
Majitelem zpřístupněné štolyiohannesje město Boží Dar.
.
Provozovatelem štolyJohannesje společnost Montanregíon Krušné
hory— Erzgebirge, ops.

Důležitá upozornění pro návštěvníky
Návštěva dolu Johannes je určena pro zájemce starší 8 let (nezletilí
v doprovodu dospělé osoby), kteří netrpí klaustrofobií, závratěmi či
obdobnými zdravotními problémy. Důl je otevřen každoročně od
1. května do 15. srpna, a to ve všední dny, o víkendech i svátcích.
Průměrná celoroční teplota v dole se pohybuje v rozmezí 6—8‘C!
Prohlídka trvá minimálně 2 hodiny, a proto je nezbytné teplé oblečení,
včetně teplých ponožek do holínek.
Prohlídku si lze dopředu objednat formou rezervačního systému na
www.stolajohannes.cz nebo v infocentrech na Božím Daru
a v Abertamech. Návštěvníci si mohou vybrat ze tří návštěvnických tras
buďjednodušší základní trasu (cca do 2 hodin), nebo jednu ze dvou
tras náročnějších (cca 2,5 až 3,5 hodiny prohlídky). Prohlídky začínají
v časech uzpůsobených zájmu veřejnosti.
—
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Prohlídka se skládá z venkovní a podzemní části. Začíná u obslužného
domku v údolí Zlatého potoka (viz schématická mapka). Zde lze na
místech k tomu určených zaparkovat osobní vozy. V obslužném objektu
si mohou návštěvníci bezplatně vypůjčit holínky (doporučuje se mít
vlastní) a nepromokavý plášť. Od průvodce obdrží tenké pracovní
rukavice a budejim zapůjčena přilba se svítilnou a komunikační zařízení
(návštěvníci štoly mohou mít odpovídající vlastní vybavení). Odtud se
pak strmější lesní pěšinou vydají k ústíštolyiohannes (15 minut),jímž se
vstupuje do podzemí. Podle objednaného rozsahu prohlídky stráví
v podzemí 1 až 2,5 hodiny, a to nejen ve vlastní štole, ale i v dalších
dobývacích prostorech. Ve štole jsou umístěny informační tabule
afigurínyhorníkůvpracovních pozicích.
Po výstupu z podzemí zhlédnou návštěvníci ještě repliku historického
těžního zařízení, tzv. žentouru, ke kterému se dostanou lesní pěšinou
přes památkově chráněné skarnové pole (15 20 minut). Po lesních
pěšinách se pakvrátíkvýchozímu obslužnému objektu (20—25 minut).
—

Přístupové cesty a vlastníštolaJohannes se nacházív horském prostředí
(téměř J 000 m n. m.), kdy je zapotřebí počítat i v létě s náhlým
ochlazením, větrem, deštěm a mlhou (aktuální počasí na
www.stolajohannes.cz nebo www.bozidar.cz). V okolí štoly je pouze
slabýsignál mobilních operátorů.

Bližší informace poskytne:
lnfocentrum Boží Dar
telefon: +420 359 571 007; mobil: +420 603 539 020

e-mail: info@stolajohannes.cz
www.stolajohannes.cz
V místní části Hřebečná nedalekého krušnohorského městečka
Abertamy (10 km od Božího Daru) lze navštívit další velmi zajímavý
historický důl Mauritius se zpřístupněnou štolou Kryštof
(www.dulmauritius.cz), kde si lze též zarezervovat prohlídku štoly
Johannes.

-.

—
Cd3

.

Ae

Informační panely

$t

Naučná stezka Štola Johannes

LEGENDA

U My

