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ÚVOD

Mnohaletý cyklus přírodních podmínek vytvořil půdu pro první pokusy těžby rud.
S postupem času se ukázalo toto odvětví jako jedno z hlavních a dalo k založení hornického
města Příbram.
Cílem této práce je seznámit čtenáře s vývojem tohoto velice zajímavého tématu na
okrese Příbram. Pokusit se vysvětlit a objasnit těžké pracovní podmínky horníků, dopady na
životní prostředí a ukázat technické památky a historické zachovalé stavby.
K tomuto tématu se nedostávám moc často, a tak jsem rád, že můžu bádat do hlubin
tak zajímavého odvětví. V Příbrami jsem byl již několikrát a návštěva Hornického muzea mě
neskutečně nadchla.
I když je Příbram od Ústí nad Orlicí opravdu vzdálená a já tak nemám poblíž skoro
žádné literární zdroje, na internetu je mnoho povedených diplomových či bakalářských prací,
nebo odborných webů, a tak mě nedostatek informací naprosto mine. V této práci jsem také
použil knihu Františka Bártíka, která mi objasnila život v táboře nucených prací.
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1. Hornické město Příbram
1.1 Příbram
Příbram je okresní město ležící ve Středočeském kraji přibližně 50 km jižně od
hlavního města Prahy. Nachází se v oblasti Brdské vrchoviny a na Středočeské vrchovině.
Protéká zde řeka Litavka.
Celkově lze území charakterizovat jako mírně členitou pahorkatinu s lesními porosty a
pahorkatinou Středního Povltaví na jihovýchodě.1
Díky vzniku rudných a dalších ložisek, o kterých budu psát v dalších kapitolách, se
Příbram stala jedním z největších center hornictví na území České republiky. Od roku 1579 se
tak Příbram stala královským horním městem. Avšak díky vydatné těžbě uranu a rud se ráz
krajiny silně narušil, především v severní části Příbramského okresu. Následky jsou vidět i
dnes a to na rozsáhlých odvalech hlušin.2
Význam Příbrami tak čím dál více rostl a to až do doby Sametové revoluce, kdy doly
zanikly.
V dnešní době je hlavně Příbram obrázkem velké etapy dolování v České republice.
Tento pohled naskýtá především Hornické muzeum, jedno z největších v zemi. Dalším
lákadlem je poutní místo Svatá Hora s barokním klášterem. Oba tyto komplexy tak mají velký
vliv na příval návštěvníků, které si Příbram určitě zaslouží.
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Hlušina je hornina, jež se na povrch dostává s vytěženými nerosty.

2. Těžba
2.1 Přírodní podmínky pro těžbu
Pro těžbu je potřeba mít co nejlepší oblast s množstvím ložisek. Tu na Příbramsku
vytvářel především Český masiv. Ten tvoří celé území Čech a část Moravy a Slezska.
„Podklad Českého masívu je vytvořen starými, pouze oblastně přetvořenými
horninami. Tyto horniny jsou prostoupeny zlomy, s nimiž souvisí výskyt těles vyvřelých
hornin, na něž jsou vázána bohatá rudná ložiska. Během horotvorných procesů byl Český
masív zlomovými systémy rozdělen na jednotlivé bloky, v kterých následující vývoj probíhal
odlišně.“3
Díky vrásnění tak vznikala dlouhou dobu rudná ložiska. Na Příbramsku jsou
především 3 typy ložisek a to: plochého (0°-22°), polostrmého (45°-70°) a strmého (70°-85°)
uložení. Tato geologická struktura je výsledkem tektonických procesů.
„Jako první vznikala ložiska kyzových, manganových, železných a niklových rud.
Postupem času pak vznikla většina polymetalických ložisek, jako například ložiska zlata,
stříbra, uranu či cínowolframových rud. V závěru těchto procesů vznikají mineralizací,
ložiska železa, uranu a částečně i niklu. V důsledku různých geologických procesů se v
Českém masívu vytvořilo více typů rudných ložisek. Nejvíce se zde vyskytují žilná ložiska,
která vznikla vyplněním trhlin v zemské kůře plyny a roztoky z nitra země.“4
Avšak i přes takto bohatou strukturu rud byla nejvýznamnější ložiska uranu. Těch se
zde z Českého masivu nacházelo nejvíc. Tyto ložiska byla žilného charakteru (PŘÍLOHA A),
stejně jako například v Jáchymově, či v oblasti Horního Slavkova.
Důležitým aspektem je činnost vody. V oblasti se nachází celá řada potoků a nádrží, či
struh. Spojitost hornictví a vody je nesmírně důležité. Ta je totiž nezbytná pro energetickou
činnost, je technologickým a užitkovým zdrojem. A také proto byli horníci nuceni se zabývat
vodním hospodářstvím. Vznikaly štoly dlouhé až několik kilometrů a také důlní kola.
„Co se týká oblasti, ve které se rozkládá příbramské uranové ložisko, nachází se pod
místně erozivní bázi. Územím ložiska se táhne hranice povodí řeky Kocáby a Příbramského
potoka. V oblasti ložiska se nenacházejí žádné významné zdroje pitných nebo minerálních
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vod, horniny ložiska jsou málo propustné, přičemž propustnost směrem do hloubky klesá a
převažuje propustnost puklinová.“5
Pedologické poměry jsou velmi rozdílné, nejvíce však převažuje hnědá půda.
V údolí potoků pak především nivní a oglejní půdy s různým stupněm podmáčení. Ve vyšších
polohách glejové a již zmiňované hnědé.(Smejtek,s.38-39) Půdy nejsou příznivé, neboť
obsahují jen málo vzduchu a jsou přesycené vodou. Jejich složení je pro mnoho rostlin
toxické.
2.2 Počátky těžby
Úplné prvopočátky těžby na Příbramsku nelze přesně doložit. Můžeme se tehdy
pouze domnívat, avšak jedno z prvních dolování lze doložit několika záznamy. Již od 11.
století se běžně těžilo stříbro, jež se v této oblasti nacházelo, a tak je možné, že už v té době
bylo tohoto bohatství využíváno.
„První zaručená archivní zpráva o Příbrami pochází z r.1311 a týká se místních
hutí. Druhá je z r.1330 a týká se věnování části výtěžku zbraslavkému klášteru. Z těchto
dokumentů je zřejmé, že již v této době se na Příbramsku intenzivně pracovalo.
Bohužel záznamy z období 14. a 15 . století opět zcela chybí, ale přesto počátky těžby na
Příbramsku můžeme směle klást do 13.století,pak by Příbram byla ,vedle B.Štiavnice,
doložené k r.1156 ,nejstarším místem hornických prací na uzemí (sic!) bývalé federace.“6 V
Listině z roku 1311 je zmínka o Konrádu z Příbrami, který se svými syny dali svou huť
biskupu Janovi IV. To znamená, že dolovat se začalo už před rokem 1311.
2.3 Uranové hornictví
2.3.1 Uran a jeho využití
Uran je radioaktivní chemický prvek, značka U, který má stříbrolesklou barvu.
Nejznámější rudou je uraninit. Nejdříve se uran využíval pro sklářské, či keramické účely,
avšak s objevem radioaktivity se vše zaměřilo na jeho jaderné využití.
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2.3.2 Výskyt a důležitost uranu
Jelikož výskyt uranu v Českém masivu byl velmi bohatý, bylo jasné, že se postupem
času stane jednou z nejvíce těžených rud. Těžba uranu byla zahájena v Jáchymově.
„V prvním období (1946 – 1950) byla zahájena těžba na Jáchymovských dolech,
současně bylo provedeno radiometrické ověření starých hornických prací a odvalů, které se v
Jáchymově nacházely. Díky tomuto průzkumu byly nalezeny nové žíly, jako např. Rovnost II.
Studovaly se také hornické archivy a muzejní sbírky v ostatních hornických oblastech, mimo
jiné i v Příbrami.“7
Po 2. světové válce se situace ještě víc změnila. Pro světové mocnosti světa
znamenal uran důležitou surovinu v jaderném zbrojení.
„Z vlastních zdrojů si dostatečné množství štěpných materiálů pro jaderný výzkum
mohly bez větších problémů zajistit jen Spojené státy americké. V Sovětském svazu byla v té
době známa pouze ložiska uranu v Tádžikistánu, kde byl průzkum a těžba zahájena až na
podzim roku 1945, takže sovětský nukleární program značně zaostával za americkým.
Pozornost SSSR se proto obrátila na země, které spadaly do sféry jeho vlivu a ve kterých těžba
uranu již probíhala.“8
Dále následoval rozvoj dolů a cena uranu šla nahoru. Obrovskou změnou prošla i
ložiska v Příbrami. Od 60. let po léta 80 se však těžba přesouvá spíše na sever Čech a to díky
existenci hydrogenních ložisek v pískovcích9. Od 80. let až po současnost se změnily politické
poměry, začínal být nadbytek uranu a jeho cena se rapidně snížila, a tak se začalo
s postupným uzavíráním uranových dolů.
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3. Doly a ložiska
3.1 Bohutínské ložisko
První zmínky o ražbě v Bohutíně jsou z roku 1827 a to se založením dolu Štěpánka.
Těžba začala rokem 1843 a to na dole Boží požehnání a jednalo se především o těžbu stříbra.
Roku 1878 byl otevřen asi nejvýznamnější bohutínský důl, a to Rudolf (později Bohutín II., či
Štefánik.)
V dolech se využívalo i moderní těžební techniky. Např. nové parní stroje, nebo
těžní stroje. Strojovna dolu Štefánik (PŘÍLOHA B) se stala první velkou stavbou rudného
hornictví ČSR. „Tato nová těžní věž byla v podstatě dvoupatrovou strojovnou o výšce 37,5
metru nad ohlubní jámy, s třemi štíhlými a jedním mohutným dutým pilířem, který je vstupní
věží se schodištěm a osobním výtahem. Stabilita celé stavby je zajištěna tím, že od vstupní
věže dvěma k sobě kolmými směry jsou vytvořeny nosné stěny, opřené o sousední pilíře. V
horním patře strojovny je pudný kotouč, převodová skříň, motor a brzda. Ve spodním patře je
odtlačný kotouč o průměru 350 cm a kompresorová stanice…Pro nové těžní zařízení byly na
všech těžebních patrech zabudovány místo stavítek ručně ovládané sklopné můstky a byla také
zřízena elektrická rázová signalizace. Tím se důl Štefánik stal nejmodernějším dolem
centrálního ředitelství rudných a tuhových dolů v Čechách a na Moravě.“(Ježek, 1978)
Po modernizacích a rozšíření dolů v druhé polovině 20. století docházelo
k provozním haváriím, požárům, či haváriím. Likvidace bohutínského revíru začala 1. června
1972.
3.2 Březohorské ložisko a jeho nejvýznamnější doly
Březohorské ložisko (PŘÍLOHA C) nabízí mnoho dolů, a proto jsem vypsal v této
práci v dalších kapitolách jen ty nejdůležitější. Vývoz stříbra z dolů a štol zejména v druhé
polovině 19. století a dále byl největší v celém Rakousku-Uhersku. Až po druhé světové válce
došlo k úbytku těžby. (PŘÍLOHA D)

3.2.1 Drkolnov
Důl Drkolnov se řadí pod Ševčínský důl, který získal jméno po Ševčínské žíle. Důl
Drkolnov byl zaražen roku 1836. Nejvýznamnější technickou památkou a důležitou součástí
vodohospodářských děl je vodní kolo Drkolnov.
Kolo má průměr 12,4 metru. Dříve tu však byly kola dvě, a to dřevěná, instalována
roku 1890. „Na místo jednoho z těchto původně dřevěných kol, počátkem 90. let 19. století již
značně sešlých, bylo v letech 1894–1896 postaveno kolo nové – železné. Vedení dolů nechalo

toto modernizované drkolnovské vodní kolo vyrobit z ocelových profilů spojených šrouby a
nýty. Na lopatky kola se použilo ocelového plechu, vnitřní strana lopatek byla podložena
dřevem. Průměr kola představoval vzpomínaných 12,4 m, šířka v místě lopatek 0,9 m.
Dosahovalo výkonu 16 koňských sil a pohánělo pumpy čerpající vodu z podzemí na úroveň 2.
patra do tzv. Dědičné štoly, kterou byla voda odváděna do řeky Litavky. Pracovalo až do roku
1899, kdy byla těžba v jámě Drkolnov z ekonomických důvodů ukončena. Poté, až do roku
1961, sloužilo k čerpání pitné vody pro město Příbram.“ 10
3.2.2 Důl Anna
Byl založen roku 1789, nachází se v západní části Březových hor. „Třetí patro je již
v kambriu. Na svrchních patrech byly sledovány žíly: Jánská, Michalská, Barborská, Křížové
rozsedliny a Prokopská. V hlubších obzorech byla tímto dolem těžena i Vojtěšská a
Matkobožská žíla. Roku 1856 byl důl Anna již 594,8 m hluboký.“11
V roce 1940 se stal důl nejhlubším v Evropě díky své hloubce 1437 metrů. Pro těžbu
byl používán také parní stroj. Ten nese název Breitfeld & Daněk a byl vyroben v Praze. Ve
své době byl vůbec největším těžním strojem (doprava z hloubky 1450 m),(PŘÍLOHA E).
Důl Anna je propojen vodní šachtou k dolu Vojtěch. Wasserlauf je vodní patro a sloužilo
k pohonu důlních a úpravenských zařízení.
3.2.3 Důl Vojtěch
Důl Vojtěch, založen 1779, byl jedním z nejdůležitějších. Byla zde založena první
kolmá šachta v revíru (dříve jen úklonné). Se začátkem hloubení se šachta několikrát zatopila,
po roce 1783 už probíhalo vše v pořádku. Těžilo se z Mučednické, Vojtěšské ležaté,
Ševčínské a Eusebské rudné žíly. Jako první na světě zde bylo dosáhnuto 1000 m svislé
hloubky. Ve strojovně se nachází opět parní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1889. (PŘÍLOHA
F)
3.2.4 Důl Prokop
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Důl Prokop, dříve Novoprokopský, byl zahájen do provozu roku 1832. Nachází se
zde nejhlubší šachta revíru (1597,6 m). Byl otevřen z důvodu omezení těžby na dolech Anna a
Vojtěch. Dnes je důl zatopen do 2. patra a budova je zchátralá.
3.2.5 Důl Marie
Důl Marie se nachází na východně straně Březových hor a hloubit se zde začalo
v roce 1892. Kvůli následkům silného požáru zde zemřelo 319 horníků, což je jedna
z nejhorších hornických katastrof. Těžilo se z Mariánské a Vojtěšské žíly. Od 1. až do konce
2. světové války byl důl zcela uzavřen.

4. Vliv na životní prostředí
Psát o negativních vlivech hornictví na životní prostředí by zabralo bez problému
celou seminární práci, a proto zmíním pouze některé dopady.
Hornická činnost má výrazným způsobem ovlivňuje a mění geologické poměry
v okolí, životní prostředí, ale i život samotného člověka. Zabývat se budu pouze vlivem
v širším smyslu slova, tj. činnostmi na těžbu navazující, nikoliv v užším, tj. přímý vliv těžby –
haldy, rozfárané území, atd.
Negativní dopady se nejvíce projevují v bezprostřední blízkosti těžišť. Právě jedním
z nejhorších je znečištění po těžbě uranu. Jelikož Příbram byla centrem této činnosti, následky
byly velmi špatné. Díky těžbě uranu a rud se do ovzduší dostává prach s obsahem těžkých
kovů a zejména radonu, který je zdraví nebezpečný. „Pro radonové zatížení je specifické, že
nezmizí v okamžiku zastavení těžby, protože v rámci útlumových prací je nutné štoly
provětrávat a tak se radon a prachové částice kontinuálně uvolňují do ovzduší. Z hlediska
ovlivnění klimatu těžba nerostných surovin prokazatelně zapříčiňuje změny proudění vzduch a
přispívá ke změnám mikroklimatu. Při změnách lokálního klimatu, tedy teploty, vlhkosti,
proudění větrů a odparu, hraje klíčovou roli způsob umístění odkaliště v krajině a jeho
rozměry.“12
Dolováním se vytváří prázdné podzemní prostory, které mohou být, tak jako
v Příbrami, velmi hluboké a dlouhé. Mohou také narušit stabilitu povrchu, statiku budov či
působit svahové pohyby.
Velkým problémem je kontaminace půdy a vod. Negativním vlivem je působení
škodlivých látek na rostliny. Taktéž na faunu. Dochází k redukci druhů, neboť zvěř mění svou
lokaci v závislosti na přizpůsobení se novým podmínkám. Do už tak kyselých vod se mohou
dostat také těžké kovy, síra, železo, nebo arsen. Navíc škodlivé látky zůstávají ve vodních
zdrojích velice dlouho a mohou prosakovat na povrch. Dekontaminace takových vod je velice
složitá.
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Na člověka působí hluk z těžařských oblastí, stres, i kontaminace životního
prostředí. Nejvíce škodlivý je radioaktivní plyn, který těžce působí na zdraví, zejména u
horníků. (PŘÍLOHA G)

5. Hornické muzeum Příbram
5.1 Muzeum
„Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, patří
k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího
Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného
badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek
shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví
a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající
až do pravěku.“13
Od dob co muzeum odkupovalo další pozemky, revitalizovalo již opuštěná a
zchátralá místa a vytvořilo nové expozice s novými prohlídkovými okruhy, stalo se jednou
z největších technických památekv České Republice. Řadí se mezi 5 největších muzeí
v České Republice a k největším hornickým muzeím v Evropě.
Muzeum nabízí celkem 3 prohlídkové areály (PŘÍLOHA C) – Ševčínský důl, Důl
Anna, Důl Vojtěch. Pro podrobnější informace je zde letáček (PŘÍLOHA H).
5.2 Návštěvnost
Podle tabulky (PŘÍLOHA CH) lze vyčíst, že největší návštěvnost byla v roce 2011,
a to 121 059 návštěvníků. V roce 2013 zavítalo do muzea celkem 120 106 návštěvníků, čímž
se muzeum stalo 4. nejnavštěvovanější technickou památkou v republice.
„Dle statistických údajů NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro
kulturu) se HM Příbram zařadilo mezi 12 nejnavštěvovanějších muzeí v ČR, dle agentury
CzechTourism bylo 4. nejnavštěvovanější technickou památkou ČR a zároveň
nejnavštěvovanějším muzeem zřizovaným Středočeským krajem.“14
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6. Tábory nucených prací
6.1 Obecně
S rozmachem těžby byla potřeba čím dál větší pracovní síla, která se ovšem jen stěží
hledala. Po 1. světové válce se problém vyřešil zajatými Němci, kteří pracovali v zajateckých
táborech. Po únoru 1948 byly zakládány tábory nucených prací, kde pracovali především
odpůrci režimu. Vznikly v Jáchymově a Příbrami. Poté vznikly nápravné pracovní tábory pod
ostrahou SNB, taktéž v Jáchymově, Příbrami, nebo v Horním Slavkově.
„Tábory byly zřizovány podle zákona č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce.
Parlament jej schválil 25. října 1948 a na jeho základě bylo v Československé republice
postaveno více než 37 TNP. Během doby jejich působení do nich bylo zařazeno asi 80 000
mužů i žen. Zmíněné tábory se nebudovaly pouze při uranových dolech, ale na všech místech,
kde byl nedostatek pracovních sil. Tyto tábory se rozdělovaly podle tělesné zdatnosti a
sociálního původu a stupně provinění obviněného, dle tělesné zdatnosti a podle druhého
kritéria na TNP“15
K odsouzení stačilo pouze podezření z trestného činu a samotný trestní čin ani
nemusel být proveden. Tyto tábory se nechvalně proslavily svými podmínkami pro práci,
jednání s vězni, každodennímu ohrožení zdraví, nebo naprostým minimem stravy.
6.2 Tábor Vojna
V Příbrami byly vybudovány dva tábory nucených prací – Vojna a Brod. Tábor
Vojna byl zřízen 22. listopadu 1949 na místě bývalého zajateckého tábora pro německé
válečné zajatce. Postupně vznikl největší tábor nucených prací na území dnešní ČR. Ke dni
3.3.1950 měl 530 chovanců, o rok později 761. Vězni museli vykonávat důlní činnost a také
se starat o chod lágru.16
S nelidskými podmínkami přibývaly pokusy o útěky, za které hrozily veliké tresty.
Např. trest hladovka mohl v takových podmínkách znamenat dokonce smrt.
V roce 1999 zde byl vybudován památník jako pietní místo pro utrpení občanů
v době komunismu. Tábor byl zrekonstruován a patří pod Hornické muzeum Příbram.
Historie tohoto objektu nebyla sice dlouhá, ale je příkladem hrůz, které se v době táborů
nucených prací děly.(PŘÍLOHA I)
15

SKÁLOVÁ, Veronika. Stříbrné a uranové hornictví na Příbramsku [online]. Plzeň, 2012 [cit. 2015-02-07].
Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/5471. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni.
Fakulta pedagogická.s.36
16
BÁRTÍK, František. Tábor Vojna: ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-807021-938-6.

7. Ze vzpomínek vězňů
V knize Františka Bártíka (Bártík, 2008) píše bývalý vězeň Vladislav Vlasák následující:
„Byl jsem na cimře se starším pánem, panem Boučkem z Písku, který byl v trestním baráku
téměř neustále. Já jsem byl mladý (20 let), proto jsem normu snadno plnil, ale většina se
skládala ze starších a nemocných lidí, kterým se příděly krátily, a snadno se dostali pro
neplnění norem do trestního baráku…V místnosti, kde jsem bydlel nás bylo asi 18, spali jsme
na 2podlažních postelích. Podlahy a stěny byly celé z dřevěných prken. V zimních měsících
vyhřívala místnost jen malá kamínka…Fasoval se na den 1 kbelík uhlí, někdy jsme přinesli
kousek dřeva pod kabátem (pokud nám ho bachaři nesebrali).“
Josef Vácha: „Vězni měli tři druhy stravenek: nejhodnotnější byla „trojka“, na kterou vězeň
dostával asi 15 dkg masa či masných výrobků, občas 10 dkg špeku, i přílohy bylo poměrně
víc. Na tuto stravenku měl nárok jen vězeň pracující na šachtě v podzemí, pokud plnil výkon
nad 100%. (pozn. nad 100% to bylo prakticky nemožné) Ostatní horníci, kteří tohoto výkonu
nedosáhli, a vězni pracující ve stavebnictví, pokud dosahovali nejméně 100% výkonu,
dostávali stravenku číslo dvě. Ta byla nejběžnější. Na tu se dostávalo asi 10 dkg masa a
příloha byla jen o něco málo menší než na trojku. Nejhorší byla stravenka číslo jedna. Na tu
se dostávalo jen asi 5 dkg masa a i přílohy byla asi jedna třetina trojky, prostě množství
takové, aby vězeň neumřel hlady. Tuto stravenku dostávali ti, kteří neplnili předepsaný výkon
na 100% po dobu dvou měsíců ve stavebnictví, a horníci pod 50% výkonu.“
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ZÁVĚR

Díky vypracování této seminární práce jsem dostal odpovědi na mnoho otázek, které
jsem dřív nevěděl. Dočetl jsem se spoustu fascinujících informací, poznal nové doly a štoly, o
kterých jsem dřív nevěděl a několikrát kolem nich projížděl.
Udělal jsem si podrobnější obrázek na pracovní podmínky, i proč jsou pro hornictví
důležitá odvětví jako vodohospodářství, nebo strojírenství. Poznal nové přehrady, štoly,
šachty, nebo parní těžní stroje.
Dozvěděl jsem se o pracovních táborech pro těžbu uranu a o osudech vězňů, kteří
v nich museli pracovat. O tom, v jakých hrozných podmínkách museli žít a dělat už tak
nebezpečnou práci a při tom doufat, že přežijí další den.
Zaujali mě výkony horníků, o tom, jak hluboko museli těžit a jak neskutečně těžkou
práci museli vykonávat.
A i když jsem už v příbramském muzeu jednou byl, určitě nevynechám návštěvu této
památky, až pojedu kolem, protože její návštěva rozhodně stojí za to.

