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Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá i díky
státnímu podniku DIAMO
Město Zlaté Hory dokončilo rekonstrukci a práce na zpřístupnění hornické kulturní
památky – středověké Poštovní štoly. Slavnostním otevřením 16. května 2018 začala
nová éra jednoho z hlavních důlních děl ve zlatohorském rudním revíru, který nabízí
laické i odborné veřejnosti hned několik hornických rarit. Státní podnik DIAMO se
podílel na přípravách jako správce důlních děl v revíru a odborný dohled.
„Největší chloubou je replika dřevěného zařízení, které čerpalo z dolu vodu. Postavili ji
odborníci podle mapy z roku 1770 a je funkční. Část mihadlového čerpadla ze 17. století byla
ve štole zachována. Jedná se o unikátní zařízení v České republice. Věříme, že Poštovní štola
se stane atraktivním místem pro turisty, ale i školní výlety a exkurze,“ uvedl při slavnostním
zahájení starosta Zlatých Hor Milan Rác. Poštovní štola bude pro turisty otevřena v červnu.
„Máme na starosti desítky hlavních důlních děl v tomto revíru a těší nás, že alespoň pro některé
z nich se našlo nové využití a mohou tak přispět k rozvoji regionu. Poštovní štola je hornicky
i geologicky zajímavým místem s uchovanou dobovou atmosférou,“ řekl závodní dolu Jan
Kotris ze státního podniku DIAMO. Slavnostního aktu se účastnil také ředitel odštěpného
závodu GEAM Pavel Koscielniak, další zástupci státního podniku a představitelé státních
institucí, spolupracujících firem a regionu.
Město Zlaté Hory požádalo státní podnik DIAMO o převod Poštovní štoly, která je od roku 1994
kulturní památkou, do svého vlastnictví v březnu 2012. Po nabytí do majetku města 20. května
2013 byla štola geodeticky zaměřena a byla vypracována projektová dokumentace sanačních
a rekultivačních prací s cílem zpřístupnění Poštovní štoly k prohlídkovým účelům. Práce byly
zahájeny hned v roce 2013. Postavil se portál štoly a bylo vyčištěno několik set metrů důlních
chodeb, do kterých vstoupil člověk po několika staletích, a zrekonstruováno čerpání vody.
V rámci II. etapy proběhl také rozsáhlý archeologický průzkum, který přinesl více než 600 ks
nálezů.
Poštovní štola byla jedním z hlavních důlních děl na polymetalickém (Cu, Pb, Zn, Ag) ložisku
ZH-východ ve zlatohorském rudním revíru. První zmínka o této štole je z roku 1513. Historicky
cenné jsou kromě vodotěžního zařízení s dřevěným potrubím také dobře zachovalé části ručně
sekaných chodeb nebo dochované zbytky hrání dřeva určené na tzv. sázku - ražbu sázením
ohně neboli krušením.
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