Mezinárodní význam březohorského rudního revíru a život na Březových Horách v 19. století
Stalo se nepsaným pravidlem, že Hornické muzeum Příbram nabízí návštěvníkům na prahu hlavní
turistické sezony při příležitosti konání tradiční hornické Prokopské pouti vždy nějakou novinku.
Ani rok 2013 nebyl výjimkou. V neděli 7. července 2013 došlo k slavnostnímu zpřístupnění nové
stálé expozice s výše uváděným názvem, umístěné ve strojovně Ševčinského dolu.
Muzeum zde prezentuje nejslavnější období místního hornictví, kdy bylo dosaženo na Příbramsku
řady primátů nadnárodního významu, například při využití parních těžních strojů, stoupacích
zařízení a drátěných těžních lan poprvé v rudních revírech Evropy, prvně na světě dosažení 1 km
hloubky a vytěžení více než 90 % zásob stříbra a olova v rámci habsburské monarchie a podobně.
Expozice nabízí na toto téma množství doposud neprezentovaných dobových dokumentů,
technických plánů, ale i hmotných předmětů, například monumentální důlní kompresor, části
stoupacího stroje, ukázky vrtací techniky nebo torzo nejstaršího důlního vozu.
Svědkem vzpomínaných úspěchů příbramského hornictví byl i Ševčinský důl založený před 200 lety
a původně pojmenovaný na počest tehdejšího císaře Františka I., který předtím Příbram navštívil a
zdejší hornictví podporoval. Olovo totiž potřeboval mimo jiné i pro zbrojní výrobu a stříbro na
financování armády v boji proti Napoleonovi. Jeho blízkým spojencem při napoleonských válkách
byl tehdy ruský car Alexandr I., jenž rovněž zavítal do Příbrami.
Scénář expozice připravil ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl ve spolupráci s
PhDr. Danielem Doležalem, Ph.D., ředitelem Státního oblastního archivu Praha. Autorem
výtvarného řešení je Bc. Jaromír Kabíček a dokumentaci expozice zpracoval Ing. Milan Karda, oba
pracovníci Hornického muzea Příbram. Pozvání k slavnostnímu otevření přijali mimo jiné Ing.
Václav Plojhar, ředitel Správy uranových ložisek, o.z. Příbram, s.p. DIAMO, starosta Spolku Prokop
Příbram Ing. Jiří Bětík, perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků Ing. Miroslav Šťastný a
radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek.

