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Naučná stezka „Historické rýžování pod Vysokou horou“

 JV028 - Dobývka Andělská hora - pod Vysokou  

Na severním okraji katastru Andělské Hory, podél prameniště a horního toku Zámeckého potoka na 
severovýchodním svahu Vysoké hory, se nacházejí stopy po historickém dobývání zlata z aluviálního rozsypu – 
rýžování.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1284

JV029 - Dobývka Andělská hora - Zámecký potok 

Na severovýchodním okraji katastru Andělské Hory, na soutoku Zámeckého potoka s dalším pravobřežním 
bezejmenným přítokem, se nacházejí stopy po dobývání zlata z aluviálního rozsypu – rýžování.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1284

JV050 - Šachtice Andělská hora - pod Hláskou 
Na východním svahu Hlásky (926,4 m n. m.), v prameništi bezejmenného potoka, se nacházejí pozůstatky po 
historickém dobývání zlata z aluviálního rozsypu – rýžování. Na celé ploše Andělskohorského rudního revíru o 
celkové výměře se nachází typické lineární dobývky a zbytky šachtic. První obecné písemné zmínky pochází z 
konce 15. století, v roce 1506 byla kupní cena dolů 3000 zlatých. Následný rozmach těžební činnosti dokládá 
spor o 12 km dlouhý vodní kanál přivádějící vodu z Bílé Opavy přes Hvězdu do Suché Rudné. Významným 
milníkem bylo stanovení horního řádu Jakuba Manna z roku 1556, kde vystupuje jako svrchovaný regální pán. 
V 17. století byla těžba zlata minimální. Roku 1761 zakládají města Vrbno a Andělská hora těžařstvo Panny 
Marie Pomocné a těžilo se opět po celé ploše, od roku 1771 se o revír staral stát. Roku 1854 byl vydán horní 
zákon a v revíru začali pracovat drobní kutéři. V 80. letech došlo ke geologickému průzkumu a ke zhodnocení 
zlatých žil, ale v dohledné době k obnovení těžby zřejmě nedojde.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1306

JV051 - Dobývka Andělská hora - Žebrácký potok 
Na jihovýchodním svahu Hlásky (926,4 m n. m.), podél toku Žebráckého potoka, se nacházejí pozůstatky po 
historickém rýžování. 
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1307

15293 - Důlní díla na Vysoké hoře u Andělské hory 
Na vrcholu i svazích Vysoké hory (1030 m n. m.) bylo zdokumentováno několik důlních děl, datovaných od 
období středověku až do 19. století.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=80
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