K tradiční spolupráci
Hornického muzea Příbram
a státního podniku DIAMO
PaedDr. Josef Velfl, ředitel
Hornické muzeum Příbram

Hornické
Hornické muzeum Př
Příbram zřizované
izované Stř
Středoč
edočeským krajem patř
patří
k nejstarší
m v České
nejstarším
eské republice. Bylo založ
založeno v roce 1886
a od prvopoč
uje doklady o historii př
prvopočátku shromažď
shromažďuje
příbramské
bramského
hornictví
hornictví a hutnictví
hutnictví, s tradicí
tradicí sahají
sahající až do pravě
pravěku. V 19. století
století
docí
docílila zdejší
zdejší montá
montánní
nní činnost evropské
evropského, v mnohých smě
směrech
i svě
světové
tového významu.
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Hornické
Hornické muzeum Příbram je v souč
současné
asné době
době nejvě
největším
ším
hornickým muzeem v České
eské republice a jední
jedním z nejvě
největších
ších své
svého
druhu v Evropě
Evropě. Nabí
Nabízí ke shlé
shlédnutí
dnutí 61 stá
stálých expozic situovaných
ve 48 historických objektech a spravuje čtyř
tyři mimopř
mimopříbramské
bramské
poboč
č
ky
v
lokalitá
á
ch
dotč
č
ených
bá
á
ň
skou
č
inností
í
.
pobo
lokalit
dot
b
innost

Nedí
Nedílnou souč
součástí
stí expozice muzea již
již od poč
počátku 60. let 20. století
století
byly mineralogickomineralogicko-geologické
geologické vzorky z př
příbramské
bramského uranové
uranového
lož
ložiska.
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Při přílež
ležitosti koná
konání XVII. roč
ročníku meziná
mezinárodní
rodního sympozia
Hornická
Hornická Příbram ve vědě a technice v říjnu 1978 byla otevř
otevřena
expozice o historii bá
báňské
ské činnosti na Příbramsku v rekonstrurekonstruované
ované cáchovně
chovně Ševč
evčinské
inského dolu, obsahují
obsahující i část vě
věnovanou
dějiná
jinám uranové
uranového hornictví
hornictví.

Nevš
Nevšední
ední expozič
expoziční projekt vznikl v letech 1995–
1995–2000 na odvalu
Ševč
evčinské
inské šachty. Na ví
více než
než 180 m kolejí
kolejí byla instalová
instalována
důlní
lní technika použ
používaná
vaná v Rudných a Uranových dolech Př
Příbram
ve 2. polovině
polovině 20. století
století. Tento zá
záměr by nebylo
mož
možné realizovat bez podpory s. p. DIAMO.
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Dne 6. 7. 2003 byla v rámci Prokopské
Prokopské pouti slavnostně
slavnostně
zpř
zpřístupně
stupněna nová
nová expozice Hornické
Hornického muzea Př
Příbram - vodní
vodní
kolo dolu Drkolnov z 19. století
století, monument o prů
průměru 12,4 m;
zař
zařízení
zení meziná
mezinárodní
rodního významu a jediné
jediné dochované
dochované v ČR.
Projekt zahá
zahájil bývalý s. p. Rudné
Rudné doly Př
Příbram a úspě
spěšně
dokonč
dokončil s. p. DIAMO.

V červnu roku 2005 Hornické
Hornické muzeum Příbram
převzalo cenu ČESKÝ PERMON ROKU
za 1. mí
místo př
při záchraně
chraně a zpř
zpřístupně
stupnění
vodní
vodního kola dolu Drkolnov.
Drkolnov.
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Zásluhou s. p. DIAMO se podař
podařilo v letech 2002–
2002–2004 té
též
zpř
zpřístupnit na Bř
Březových Horá
Horách historické
historické podzemí
podzemí
ze 16.–
16.–18. století
století zvané
zvané Wasserlauf (vodní
(vodní patro), kde je mož
možné
navš
ch pů
navštívit ví
více než
než 750 m chodeb a další
dalších
původní
vodních dů
důlní
lních dě
děl.

Souč
Součástí
stí spoluprá
spolupráce muzea a s. p. DIAMO bylo mimo
jiné
jiné uspoř
uspořádání několika tematických výstav v letech
2003–
2003–2007 př
připravených významným zahranič
zahraničním
partnerem stá
státní
tního podniku DIAMO, společ
společností
ností WISMUT
GmbH, SRN.
Akce se zú
zúčastnil ná
náměstek
ředitele Ing. Jaroslav Vandas.

5

Jední
Jedním z významných investič
investičních zá
záměrů Hornické
Hornického muzea
Příbram realizovaných v letech 2004–
2004–2006 ve spoluprá
spolupráci
s Městem Př
Příbram a Stř
Středoč
edočeským krajem, př
při využ
využití
ití čerpá
erpání
finanč
finančních prostř
prostředků
edků z EU, byla rekonstrukce úzkokolejné
zkokolejné
železnič
ujíící z nádvoř
elezniční drá
dráhy směř
směřuj
dvoří Ševč
evčinské
inského dolu
k Vojtě
Vojtěšské
ské úpravně
pravně. Generá
Generální
lním dodavatelem části stavby,
včetně
etně depa, byl odš
odštěpný zá
závod SUL Př
Příbram, s. p. DIAMO.

Dne 3. října 2007 byla otevř
otevřena v areá
areálu Pamá
Památní
tníku Vojna Leš
Lešetice
nová
á
stá
á
l
á
expozice
s
ná
á
zvem
Uran
v
č
eských
d
ě
jiná
á
ch.
.
nov st
n
jin ch
Seznamuje s vývojem uranové
uranového hornictví
hornictví v prů
průběhu poslední
posledních
dvou století
í
a
s
jeho
vlivy
na
vě
ě
dní
í
,
technickou
a
společ
stolet
v dn
společenskou
sfé
é
ru
u
ná
á
s.
Jedná
á
se
o
ojedině
ě
lý
expozič
č
n
í
projekt
na území
sf
n
Jedn
ojedin
expozi
zemí ČR
i v evropské
é
m
kontextu.
evropsk
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Autorem ideové
ideového zá
záměru byl př
přední
ední
báňský historik PhDr. Jiř
Jiří Majer, CSc.
a hlavní
hlavním odborným konzultantem se
stal s. p. DIAMO pod vedení
vedením generá
generální
lního
ředitele Ing.
Ing. Bc.
Bc. Jiř
Jiřího Jež
Ježe, který zá
zároveň
roveň
slavnostně
slavnostně tuto expozici zpř
zpřístupnil
veř
veřejnosti.

Za realizaci expozice Uran v českých dě
dějiná
jinách udě
udělil př
předseda
České
eského bá
báňské
ského úřadu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
Hornické
Hornickému muzeu Př
Příbram Zlatou plaketu ČBÚ. Muzeum
zároveň
roveň obdrž
obdrželo i oceně
ocenění ČESKÝ PERMON ROKU.
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Jední
Jedním z nejnově
nejnovějších
ších projektů
projektů doklá
dokládají
dajících spoluprá
spolupráci muzea
a s. p. DIAMO byla adaptace bývalých hornických sprch a šaten
poblí
poblíž někdejší
kdejší šachty Vojna II. Podař
Podařilo se naví
navíc zachrá
zachránit
původní
vodní hornické
hornické řetí
etízkové
zkové šatny z asanované
asanovaného objektu v areá
areálu
jámy č. 3 v Zadní
Zadním Chodově
Chodově a toto zař
zařízení
zení následně
sledně instalovat
v Pamá
Památní
tníku Vojna. Expozici slavnostně
slavnostně představil veř
veřejnosti
ředitel o. z. SUL Př
Příbram, s. p. DIAMO, Ing. Vá
Václav Plojhar.

Zásluhou dlouholeté
dlouholeté spoluprá
spolupráce Hornické
Hornického muzea Příbram
a s. p. DIAMO se muzeum zař
zařadilo od konce 90. let 20. století
století mezi
pět nejvě
největších
ších v České
eské republice a k nejvě
největším
ším hornickým muzeí
muzeím
Evropy. Dí
Díky prezentač
prezentační nabí
nabídce se tě
těší návštěvnosti, která
která
přesahuje roč
ročně 100 000 osob, což
což je dokladem, že muzeum patř
patří
zároveň
roveň k atraktivní
atraktivním turistickým cí
cílům České
eské republiky, a souč
současasně se snaž
snaží touto cestou uchová
uchovávat slavné
slavné hornické
hornické tradice a papamátky pro budoucí
budoucí generace.
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www.muzeumwww.muzeum-pribram.cz

Děkuji za pozornost.

Zdař Bůh !
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