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1 0,0 km Rotunda, naučná 
stezka, Božídarské 
rašeliniště

Rotunde, Lehr pfad 
Boží Dar Torfmoor

Rotunda, Nature trail 
Boží Dar Peat Bog

2 0,2 km sejpy seifen Placers

3 0,5 km Blatenský příkop erbwassergraben Water Channel

4 0,7 km Propustek Durchlass Culvert

5 0,8 km Rozcestí Kreuzweg Crossroads

6 1,1 km Kleč Krummholz Dwarf Pine

7 1,3 km akvadukt aquädukt aqueduct

8 2,5 km Myslivny Försterhäuser Myslivny

9 2,8 km Palisáda Palisade stockade

10 2,9 km jáchymovská silnice joachimsthaler strasse jáchymov Road

11 3,0 km Odlehčovací objekt entlastungsobjekt Load-Removal Object

12 4,7 km Křížení se silnicí Kreuzung mit der 
strasse

Channel-Road 
Intersection

13 5,5 km Ryžovna seifen Ryžovna

14 6,0 km Křížení se silnicí Kreuzung mit der 
strasse

Channel-Road 
Intersection

15 6,3 km Odlehčovací objekt entlastungsobjekt Load-Removal Object

16 6,8 km suk Härtling Neck

17 7,1 km Odlehčovací objekt entlastungsobjekt Load-Removal Object

18 8,1 km skalka Felsen Rock

19 8,5 km Odlehčovací objekt entlastungsobjekt Load-Removal Object

20 8,8 km Křižovatka Bludná, 
Naučná trasa Bludná

Kreuzung Irrgang, 
Lehrpfad Bludná

Intersection Bludná, 
Nature trail Bludná

21 9,3 km Propustky Durchlässe Culverts

22 10,8 km Křižovatka Kreuzung Intersection 

23 11,2 km sjezdovka,  
Naučná stezka  
vlčí jámy

skipiste, Lehrpfad 
Wolfspinge

Piste, Nature trail vlčí 
jámy

24 11,5 km Ukončení ende des Weges Trail end



Česky Deutsch

Česko-bavorský geopark  

—Blatenský vodní příkop    
Bayerisch-Böhmischer Geopark  

—plattener kunstgraBen
The Czech-Bavarian Geopark  

—Horní Blatná Water CHannel    

english

v 16. století byl v důlních revírech nutnou podmínkou dobývání a zpra-
cování rud dostatek vodní energie. K pohonu vodotěžných strojů a úpra-
ven i k transportu stavebního a palivového dříví byla využívána voda pří-
rodních toků i umělých kanálů. 
Bylo tomu tak i v hornoblatenském cínovém revíru. Pro něj byl vybudo-
ván vodní příkop ze severního okraje Božídarského rašeliniště přes My-
slivny, Ryžovnu, Bludnou a severní úbočí Blatenského vrchu až do Horní 
Blatné, kde je zatrubněn a odveden do Blatenského potoka. 
Příkop si zachovával svou funkčnost po staletí. jako zdroj vody pro prů-
myslové provozy a požární ochranu byl pravidelně udržován až do roku 
1945. v roce 1980 byl prohlášen za nemovitou kulturní památkou a v ob-
dobí 1995 až 2001 byl kompletně rekonstruován. 
Blatenský příkop vede pozemky Božího Daru, Potůčků a Horní Blatné. 
je lemován naučnou stezkou, která začíná u Božího Daru a nad Horní 
Blatnou se na -pojuje na naučnou stezku vlčí jámy.

In the 16th century, sufficient hydropower was a necessity for the mi-
ning and processing of ore in mining districts. The water from natural 
watercourses and artificial canals was used to operate water-powered 
mining machinery and dressing plants, and also to transport timber and 
firewood. 
That was also the case in the Horní Blatná tin district, for which the water 
channel was dug from the eastern edge of the Boží Dar Peat Bog throu-
gh Myslivny, Ryžovna and Bludná to the northern slope of Blatenský 
vrch Hill as far as Horní Blatná. In Horní Blatná, the channel is piped into 
Blatenský stream. 
The water channel continued to be used for centuries. It was maintained 
on a regular basis until 1945 as a source of water for industrial operations 
and fire protection. In 1980, it was declared an immovable cultural mo-
nument and completely reconstructed in 1995-2001. 
a nature trail leads along the Horní Blatná Water Channel. It starts at Boží 
Dar and, above Horní Blatná, connects to the vlčí jámy Nature Trail.

erzabbau und -aufbereitung im 16. jahrhundert setzten eine ausrei-
chende Menge an stetig fließendem Wasser voraus. Für den Maschi-
nenantrieb und den Transport von Bau- und Brennholz wurden natür-
liche Wasserläufe genutzt oder Kanäle und Gräben künstlich angelegt.
Dies war auch bei den Plattener Zinngruben der Fall, für die ein Gra-
ben angelegt wurde, der von der nördlichen Grenze des Torfmoors 
in der Nähe von Boží Dar (Gottesgab) durch Myslivny (Försterhäuser), 
Ryžovna (seifen), Bludná (Irrgang) und die nördlichen Hänge des Bla-
tenský vrch (Plattenberg) bis Horní Blatná (Bergstadt Platten) führte. 
ab Horní Blatná verlief der Graben verrohrt und wurde anschließend in 
den Blatenský Bach geleitet.
Der Graben hat seine Funktion über die jahrhunderte behalten. als 
Industrie- und Löschwasserquelle nutzte man ihn noch bis 1945. 1980 
wurde er zum Kulturdenkmal erklärt und im Zeitraum von 1995 bis 2011 
komplett saniert.
entlang des Plattener Kunstgrabens führt ein Lehrpfad. Dieser beginnt 
in der Nähe von Boží Dar (Gottesgab) und hat anschluss an den Lehr-
pfad zum Blatenský vrch (Plattenberg) und zur vlčí jámy (Wolfspinge) 
oberhalb von Horní Blatná (Bergstadt Platten).

6. Odlehčovací objekt při velké vodě | Hochwasserüberlauf | an overflow structure 
at high water 

7. Blatenský příkop v loukách u Ryžovny | Plattener Kunstgraben in den Wiesen bei 
Ryžovna (seifen) | The Channel in the meadows at Ryžovna  

5. Rýžovnické kopečky na horním toku Černé zvýrazňují tmavé keříky vřesu | Halden 
des erzfreien, tauben Gesteins (sogenannte Reithalden) am Oberlauf des Plattener 
Grabens mit dunklen Heidekraut-Büscheln | Placer mounds on the upper course of 
Černá stream are accentuated by dark heather shrubs  1. Zarůstající vodní 

příkop u Ryžovny 
| eingewachsener 
Wasser graben bei 
Ryžovna (seifen) | 
Overgrown channel 
at Ryžovna

2. Blatenský příkop pod 
Bludnou | Plattener 
Kunstgraben 
unterhalb von Bludná 
(Irrgang) | Horní 
Blatná Water Channel 
below Bludná  

3. Propustek u Bludné | 
Hochwasserüberlauf 
bei Bludná (Irrgang) | 
The culvert at Bludná  

4. Odlehčovací 
objekt u Bludné | 
Hochwasserüberlauf 
bei Bludná (Irrgang) 
| The overflow 
structure at Bludná | 
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3. 4.


