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K tradiK tradiččnníí spoluprspoluprááci ci 

HornickHornickéého muzea Pho muzea Přřííbrambram

a sta stáátntníího podniku DIAMOho podniku DIAMO

PaedDr. Josef PaedDr. Josef VelflVelfl, , řřediteleditel
HornickHornickéé muzeum Pmuzeum Přřííbrambram

HornickHornickéé muzeum Pmuzeum Přřííbrambram zzřřizovanizovanéé StStřředoedoččeským krajem eským krajem patpatřříí
kk nejstarnejstaršíším v m v ČČeskeskéé republice. Bylo zalorepublice. Bylo založženo v roce eno v roce 18861886
aa od prvopood prvopoččáátku shromatku shromažďžďuje doklady o historii puje doklady o historii přřííbramskbramskéého ho 
hornictvhornictvíí a a hutnictvhutnictvíí, s tradic, s tradicíí sahajsahajííccíí aažž do pravdo pravěěku. Vku. V 19. stolet19. stoletíí
docdocíílila zdejlila zdejšíší montmontáánnnníí ččinnost evropskinnost evropskéého, vho, v mnohých smmnohých směěrechrech
i svi svěětovtovéého významu. ho významu. 
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HornickHornickéé muzeum muzeum PPřřííbram je vbram je v sousouččasnasnéé dobdoběě nejvnejvěěttšíším m 
hornickým muzeem vhornickým muzeem v ČČeskeskéé republice a jednrepublice a jedníím zm z nejvnejvěěttšíších svch svéého ho 
druhu vdruhu v EvropEvropěě. Nab. Nabíízzíí ke shlke shléédnutdnutíí 61 st61 stáálých expozic situovaných lých expozic situovaných 
ve 48 historických objektech a spravujeve 48 historických objektech a spravuje ččtytyřři i mimopmimopřřííbramskbramskéé
pobopoboččkyky v lokalitv lokalitáách dotch dotččených bených bááňňskou skou ččinnostinnostíí..

NedNedíílnou soulnou souččááststíí expozice muzea jiexpozice muzea jižž od pood poččáátku 60. let 20. stolettku 60. let 20. stoletíí
byly byly mineralogickomineralogicko--geologickgeologickéé vzorky z pvzorky z přřííbramskbramskéého uranovho uranovéého ho 
loložžiska.iska.
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PPřřii ppřřííleležžitosti konitosti konáánníí XVII.XVII. roroččnnííku mezinku mezináárodnrodníího sympozia ho sympozia 
HornickHornickáá PPřřííbram vebram ve vvěědděě aa technice v technice v řřííjnu 1978 byla otevjnu 1978 byla otevřřena ena 
expozice oexpozice o historii bhistorii bááňňskskéé ččinnosti nainnosti na PPřřííbramsku v bramsku v rekonstrurekonstru--
ovanovanéé ccááchovnchovněě ŠŠevevččinskinskééhoho dolu, obsahujdolu, obsahujííccíí i i ččáást vst věěnovanou novanou 
dděějinjináám uranovm uranovéého hornictvho hornictvíí..

NevNevššednedníí expoziexpoziččnníí projekt vznikl v letech 1995projekt vznikl v letech 1995––2000 na odvalu 2000 na odvalu 
ŠŠevevččinskinskéé ššachty. Na vachty. Na vííce nece nežž 180 m kolej180 m kolejíí byla instalovbyla instalováánana
ddůůlnlníí technika poutechnika použžíívanvanáá vv Rudných a Uranových dolech PRudných a Uranových dolech Přřííbrambram
ve 2. polovinve 2. poloviněě 20. stolet20. stoletíí. Tento z. Tento záámměěr by nebylor by nebylo
momožžnnéé realizovat bez podpory s. p. DIAMO. realizovat bez podpory s. p. DIAMO. 
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Dne 6. 7. 2003 byla vDne 6. 7. 2003 byla v rráámci Prokopskmci Prokopskéé pouti slavnostnpouti slavnostněě
zpzpřříístupnstupněěna novna nováá expozice Hornickexpozice Hornickéého muzea Pho muzea Přřííbram bram -- vodnvodníí
kolo dolu Drkolnov z 19. stoletkolo dolu Drkolnov z 19. stoletíí, monument o pr, monument o průůmměěru 12,4 m; ru 12,4 m; 
zazařříízenzeníí mezinmezináárodnrodníího významu a jedinho významu a jedinéé dochovandochovanéé v v ČČR.R.
Projekt zahProjekt zaháájil bývalý s. p. Rudnjil bývalý s. p. Rudnéé doly Pdoly Přřííbram a bram a úúspspěěššnněě
dokondokonččil s. p. DIAMO.il s. p. DIAMO.

V V ččervnu rokuervnu roku 2005 Hornick2005 Hornickéé muzeum muzeum PPřřííbrambram
ppřřevzaloevzalo cenu cenu ČČESKÝESKÝ PERMON PERMON ROKUROKU
zaza 1. m1. míísto psto přři i zzááchranchraněě aa zpzpřříístupnstupněěnníí
vodnvodnííhoho kola dolukola dolu DrkolnovDrkolnov..
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ZZáásluhou s. p. DIAMO se podasluhou s. p. DIAMO se podařřilo v letech 2002ilo v letech 2002––2004 t2004 tééžž
zpzpřříístupnit na Bstupnit na Břřezových Horezových Horáách historickch historickéé podzempodzemíí
ze 16.ze 16.––18. stolet18. stoletíí zvanzvanéé Wasserlauf (vodnWasserlauf (vodníí patro), kde je mopatro), kde je možžnnéé
navnavššttíívit vvit vííce nece nežž 750 m chodeb a dal750 m chodeb a dalšíších pch půůvodnvodníích dch důůlnlníích dch děěl.l.

SouSouččááststíí spoluprspoluprááce muzea a s. p. ce muzea a s. p. DIAMO byloDIAMO bylo mimomimo
jinjinéé uspouspořřááddáánníí nněěkolika tematických výstav v letech kolika tematických výstav v letech 
20032003––2007 p2007 přřipravených ipravených významnýmvýznamným zahranizahraniččnníím m 
partnerem partnerem ststáátntníího podnikuho podniku DIAMO, spoleDIAMO, společčnostnostíí WISMUT WISMUT 
GmbH, SRN.GmbH, SRN.
Akce se zAkce se zúúččastnil nastnil náámměěstekstek
řředitele Ing. Jaroslav Vandas.editele Ing. Jaroslav Vandas.



6

JednJedníím zm z významných investivýznamných investiččnníích zch záámměěrrůů HornickHornickéého muzea ho muzea 
PPřřííbram realizovaných v letech 2004bram realizovaných v letech 2004––2006 ve 2006 ve spoluprspolupráácici
ss MMěěstem Pstem Přřííbram a Stbram a Střředoedoččeským krajem, peským krajem, přři vyui využžititíí ččerperpáánníí
finanfinanččnníích prostch prostřředkedkůů z EU, byla z EU, byla rekonstrukcerekonstrukce úúzkokolejnzkokolejnéé
žželeznielezniččnníí drdrááhy smhy směřěřujujííccíí zz nnáádvodvořříí ŠŠevevččinskinskééhoho dolu dolu 
kk VojtVojtěěššskskéé úúpravnpravněě. Gener. Generáálnlníím dodavatelem m dodavatelem ččáásti stavby, sti stavby, 
vvččetnetněě depa, byl oddepa, byl odššttěěpný zpný záávod SUL Pvod SUL Přřííbram, s. p. DIAMO.bram, s. p. DIAMO.

Dne 3. Dne 3. řřííjna 2007 byla otevjna 2007 byla otevřřena v areena v areáálu Pamlu Pamáátntnííku Vojna Leku Vojna Leššetice etice 
novnováá ststáálláá expozice s nexpozice s náázvem zvem Uran v Uran v ččeských eských dděějinjinááchch..
Seznamuje s vývojem uranovSeznamuje s vývojem uranovéého hornictvho hornictvíí vv prprůůbběěhu poslednhu posledníích ch 
dvou stoletdvou stoletíí a s jeho vlivy na va s jeho vlivy na věědndníí, technickou a spole, technickou a společčenskou enskou 
sfsfééru u nru u náás. Jedns. Jednáá se o ojedinse o ojediněělý expozilý expoziččnníí projekt na projekt na úúzemzemíí ČČRR
ii v evropskv evropskéém m kontextu.kontextu.
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AutoremAutorem ideovideovéého zho záámměěru byl pru byl přřednedníí
bbááňňský historik PhDr. Jiský historik PhDr. Jiřříí Majer, Majer, CSc.CSc.
aa hlavnhlavníím odborným konzultantem m odborným konzultantem sese
stalstal s. p. DIAMO pod vedens. p. DIAMO pod vedeníím generm generáálnlníího ho 
řředitele Ingeditele Ing. . BcBc. Ji. Jiřříího Jeho Ježže, který ze, který záároveroveňň
slavnostnslavnostněě tuto expozici zptuto expozici zpřříístupnil stupnil 
veveřřejnosti.ejnosti.

Za Za realizacirealizaci expozice expozice Uran v Uran v ččeských deských děějinjinááchch ududěělil plil přředseda edseda 
ČČeskeskéého bho bááňňskskéého ho úúřřadu adu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. 
HornickHornickéémumu muzeu Pmuzeu Přřííbram bram ZlatouZlatou plaketu plaketu ČČBBÚÚ. Muzeum. Muzeum
zzáároveroveňň obdrobdržželo i ocenelo i oceněěnníí ČČESKÝ PERMON ROKU.ESKÝ PERMON ROKU.
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JednJedníím z nejnovm z nejnověějjšíších projektch projektůů dokldokláádajdajííccíích spoluprch spoluprááci ci muzeamuzea
aa s. p. DIAMO byla adaptace bývalých hornických sprch a s. p. DIAMO byla adaptace bývalých hornických sprch a ššatenaten
poblpoblíížž nněěkdejkdejšíší ššachty Vojna II.  Podaachty Vojna II.  Podařřilo se navilo se navííc c zachrzachráánitnit
ppůůvodnvodníí hornickhornickéé řřetetíízkovzkovéé ššatny z asanovanatny z asanovanéého objektu v areho objektu v areáálu lu 
jjáámy my čč. 3 v Zadn. 3 v Zadníím Chodovm Chodověě a toto zaa toto zařříízenzeníí nnááslednsledněě instalovat instalovat 
vv PamPamáátntnííku ku Vojna. Expozici slavnostnVojna. Expozici slavnostněě ppřředstavil veedstavil veřřejnosti ejnosti 
řředitel o. z. SUL Peditel o. z. SUL Přřííbram, s. p. DIAMO, Ing. Vbram, s. p. DIAMO, Ing. Vááclav Plojhar.clav Plojhar.

ZZáásluhousluhou dlouholetdlouholetéé spoluprspolupráácece HornickHornickéého muzea ho muzea PPřřííbrambram
aa s. p. DIAMO se muzeum zas. p. DIAMO se muzeum zařřadilo od konce 90. let 20. stoletadilo od konce 90. let 20. stoletíí mezi mezi 
ppěět nejvt nejvěěttšíších v ch v ČČeskeskéé republice a k nejvrepublice a k nejvěěttšíším hornickým muzem hornickým muzeíím m 
Evropy. DEvropy. Dííky prezentaky prezentaččnníí nabnabíídce se tdce se těěšíší nnáávvššttěěvnosti, ktervnosti, kteráá
ppřřesahujeesahuje roroččnněě 100 000 osob, co100 000 osob, cožž je dokladem, je dokladem, žže muzeum pate muzeum patřříí
zzáároveroveňň k atraktivnk atraktivníím turistickým cm turistickým cííllůům m ČČeskeskéé republiky, a republiky, a sousouččasas--
nněě se snase snažžíí touto cestou touto cestou uchovuchováávat slavnvat slavnéé hornickhornickéé tradice tradice a paa pa--
mmáátky protky pro budoucbudoucíí generace.generace.
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DDěěkuji za pozornost.             Zdakuji za pozornost.             Zdařř BBůůh !h !

www.muzeumwww.muzeum--pribram.czpribram.cz


