Horní Blatná
Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

Správní obvod: Ostrov

GPS souřadnice: 50.390383N, 12.770930E

Nadmořská výška: 888 m n. m.

První pís. zmínka: 1532 (486 let)

Počet obyvatel: 360

PSČ: 362 35

Adresa URL: www.horni-blatna.cz

O obci
Obec Horní Blatná leží v západních Čechách, severním směrem od města Karlovy Vary. Horské
hornické městečko se rozkládá v srdci Krušných hor a nedaleko hraničního pásma s Německem.

Historie obce
První osadníci přišli do zdejšího kraje pravděpodobně v době kolem konce 12. století. Ve 14. století
pak nastala druhá osidlovací vlna, která vyvrcholila až koncem století šestnáctého. Osidlování tohoto
území bylo úzce spjato s ...

Ubytování a restaurace
V obci je řada možností ubytování ...

Okolí a příroda
Nejvýše položeným místem nad městem je u východního okraje města vrchol Blatenský vrch (1043 m.n.m.).
Pamětihodností je Blatenský vodní příkop - unikátní konstrukce umělého kanálu, užívaného
k těžbě rud a jako energetická základna pro ...

Současnost obce
Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status města, takže se zde nachází městský úřad, pošta, knihovna,
základní škola, kino, infocentrum a ve stejné budově také Městská galerie. Ze spolků zde fungují
dobrovolní hasiči, TJ Tatran, Spolek zimních sportů, ...

Sportovní možnosti
Horní Blatná a její okolí nabízí řadu sportovního vyžití, například v zimě lyžování a běžky, v
létě skálolezení, cyklovýlety a celoročně turistiku po značených trasách nebo stále nově budovaných
naučných stezkách...

Památky a zajímavosti
Mezi památky v Horní Blatné lze řadit kostel sv. Vavřince, místní faru, hrázděný dům čp. 127, kapli
sv. Kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sousoší Piety nebo sloup se sochou sv. Jana
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Nepomuckého.

Doprava
Obec je dostupná autobusem i vlakem.

Ocenění obce
Obec Horní Blatná získala v roce 2004 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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