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Hornicko historický spolek Stříbro
Dne 5.4.2002 vznikl oficiálně Hornicko- historický spolek Stříbro. V mnohaleté historii našeho města po 225
létech nový hornický spolek. Vznik
spolku byl vyvolán potřebou a myšlenkou
zachování hmotných
i duchovních dokladů
o hornické činnosti
ve stříbrském revíru,
nejstarším revíru Českého království. Hornický spolek za dobu
svého trvání vybudoval hornický skanzen,
sesbíral sbírku hornických artefaktů, dokončil výstavbu hornické
stezky kolem města Stříbra
v délce 55 km se 37 zastaveními,
nechal ušít 4 hornické prapory, vybudoval důlní povrchovou trať, postavil
provozní budovu a strojovnu a hlavně
za 15 let svého trvání zrekonstruoval
a udržuje královskou dědičnou štolu
Prokop v délce 700 m.
Členové spolku během této doby vydali 13 hornických publikací s tématem stříbrský rudní revír.
Z důvodů propagace, jsme vytvořili již
několik desítek pohlednic a vydali rovněž několik CD a DVD.
V letech 2006, 2010 a 2016 jsme
byli vysíláni s hornickým skanzenem
a štolou Prokop v pořadu České televize Toulavá kamera.
V posledních dvou létech provedl repliky 2 + 2 hornických uniforem báňských úředníků z roku 1814 a 1840.
V roce 2017 bude oslavovat 15 let
svého trvání.
Pro svoji potřebu máme připravené CD s přednáškou o městě Stříbře, hornickém skanzenu, hornickém
spolku a historii stříbrského revíru.
V roce 2006 jsme v Příbrami obdrželi cenu Českého permona za počin
roku, v roce 2010 jsme ve Stříbře obdrželi cenu Českého permona za dokončenou rekonstrukci štoly Prokop a v roce 2016 jsme získali opět
v Příbrami cenu Českého permona
za zhotovení 2 starých hornických
uniforem báňských úředníků z roku
1814. V roce 2010 jako osobnost,
obdržel tuto cenu Českého permona
pan Karel Neuberger při příležitosti
14. setkání hornických měst a obcí
ČR za jeho přípravu a dokonalou or-
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ganizaci včetně povznesení úrovně
setkání.
V roce 2006 hornickému spolku udělil
předseda Českého báňského úřadu
prof. Ing. Roman Makárius Zlatou medaili
předsedy ČBÚ.
V roce 2010 hornickému spolku udělil předseda Senátu parlamentu ČR MUDr. Přemysl
Sobotka stříbrnou medaili Senátu.
Od roku 2006 byli
na návrh místopředsedy spolku uděleny
resortní medaile Jiřího
Agricoly těmto členům
našeho spolku: Josef Liška,
Karel Neuberger, RNDr. Zbyněk
Navrátil, Karel Toffl, Václav Krob, Jiří
Vojta, Jiří Anděl a Stanislav Uhlík.
Členové hornického spolku za dobu
trvání obdrželi mnoho osobních poct
a vyznamenání od spřátelených hornických spolků z ČR, Slovenska, Německa a Polska.
Od roku 2010 do roku 2016 se zástupci hornických spolků ČR zúčastňovali pozvání do prostor Valdštejnského paláce k neformálnímu setkání
s nejvyššími představiteli Senátu díky
Hornickému spolku Stříbro.
Členové hornického spolku se zúčastňují většiny akcí pořádaných SHHS
ČR. Hornický spolek na svých cestách zavítal několikrát do sousedního
Německa, do Rakouska, Holandska,
Maďarska, Polska a ponejvíc ke kamarádům na Slovensko.
Kolem města Stříbra (na hlavních vý-

padovkách) jsou postaveny poutače
ve formě důlních vozů.
Byli jsme pořadateli spolu s Městem
Stříbrem dvou setkání hornických
měst a obcí ČR v roce 2000 a 2010.
Hornický spolek pořádá každé dva
roky večerní pochod městem za svitu
loučí, kahanů a lampionů. V roce 2016
se jednalo již o šesté pokračování.
Hornický spolek pořádá turistické pochody po důlních dílech kolem města
Stříbra s odborným výkladem.
Hornický spolek Stříbro za dobu své
existence vytvořil několik typů hornických vyznamenání. Těmito cenami
bylo již oceněno cca 300 osob z Čech
a ze zahraničí. Je to jediné možné poděkování za spolupráci mezi spolky
a mezi jednotlivými členy. V letošním
roce bude vyhotoveno poslední naše
hornické vyznamenání a to „Stříbrský
hornický řád“.
Bohužel členská základna se postupně zmenšuje, pokud v brzké době nepřijde zájem mladší generace o tuto
specifickou, namáhavou a fyzicky velmi náročnou profesi bude spolek nucen výrazně omezit svoji činnost.
Díky vzniku spolku a posléze patnáctileté velmi výrazné činnosti
ve městě Stříbře (zrekonstruovaná
štola Prokop celoročně otevřena)
členové hornického spolku podstatně ovlivnili a propagovali naše královské horní město.
Mgr. Radek Strankmüller
předseda spolku
Karel Neuberger, MBA
místopředseda spolku

Výstavba hornického skanzenu trvala
od roku 2004 do roku 2005, kdy došlo
k 1. otevření, v roce 2010 se již skoro
dokončilo, ale s určitými dnes již spíše úpravami a nově rekonstrukcemi až
do roku 2017.
Štola Prokop se rekonstruovala ve
4. etapách podle získaných finančních
prostředků, ukončení rekonstrukce se
směřovalo k 10.9.2010,  tzn. k setkání
hornických měst a obcí ČR právě ve Stříbře. Štolu znovu otevřel předseda Senátu Přemysl Sobotka. V současné době se provádějí práce
neustále jen práce udržovací.
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Slovo předsedy hornického spolku

Kamarádi, přátelé, spoluobčané,
uplynulo mnoho vody v malebné říčce
Mži, která nejenže propůjčila na chvíli
i název našemu městu, ale také jen
tak lehce „lízne“ rudní žíly centrálního stříbrského revíru, stará důlní díla
i skanzen samotný. Však nás také potrápila, ale jak její škádlení, tak různé
nepohody a problémy zatím stále více
utužují naše společenství, náš spolek
a naše kamarádství.
Je to již patnáct let co si parta kamarádů řekla, že je historie našeho města
krásná a tajemná zároveň a byla by velká škoda na práci našich dědů a otců
jen tak zapomenout. Spojit lidi stejných
zájmů a podobných povah je jednoduché. Udržet však jejich zápal a přesvědčení o smyslu této činnosti je složitější.
Zvláště když do osobního života vstou-

pí jiné osoby - manželky, děti, milenky.
To je to příjemnější, ale jsou i záležitosti,
které srdce potrápí. Mnoho práce bylo
za těch patnáct let vytvořeno, mnoho
historek vyřčeno, mnoho úsilí vynaloženo a vždycky si vzpomeneme na ty,
kteří nám byli v této činnosti velkou oporou. Ano byli to kamarádi na které se
nezapomíná a kterým patří naše velké
poděkování a navždy i místo v srdci.
Kamarádi, i hádky a sprostá slova jsou
život a někdy tzv. pádné slovo vyřeší
záležitosti, které by se táhly mnoho
dní. Za patnáct let zaznělo mnoho takových slov a mnohokrát jsme spolu
nesouhlasili, vždy ale došlo k závěrečnému konsensu, který jsme zaslouženě pokaždé s plnou parádou ztvrdili.
Přátelé a kamarádi, jsem vděčný
všem členům našeho spolku, za aktivitu, kterou vkládáte do upevňování
naší spolkové pospolitosti. Mnohokrát jsem prohlásil, že kdyby skanzenu a Prokopské nebylo budu přesto
šťastný, že sám Hornicko-historický
spolek funguje. Náš spolek je společenství nadšenců různých věkových
skupin, který drží pohromadě díky
vzájemné úctě, toleranci a důvěře.
Pevné jádro zakladatelů, kteří spolu tuto
partu nadšenců vedou dnešním přetechnizovaným světem lpí důsledně na dodržování základních atributů slušnosti, otevřenosti a čestnosti. Když k těmto, dříve
běžným lidským, vlastnostem přidáme

i fůru kamarádství pak se nikdo nemůže divit, že nám to i po patnácti letech
takto funguje. My se totiž můžeme plně
spolehnou jeden na druhého a kamarádi, za to Vám velice děkuji. Jsem rád, že
mohu být Vaší součástí a vážím si Vaší
důvěry, kterou mi propůjčujete titul předsedy Hornicko-historického spolku.
Musíme si však přiznat, že bychom nebyli tak daleko, kdyby nám během naší
cesty nepomáhalo mnoho místních
občanů, kamarádů, ekonomů, projektantů, pekařů, hudebníků, stavebních
a řemeslných firem, politiků a jiných
nadšenců. Také těmto všem patří velké poděkování.
Dovolte mi na závěr však nejvíce poděkovat všem Vám, členům a členkám našeho spolku za práci a podporu v naší společné činnosti. Zvláštní
poděkování pak patří místopředsedovi spolku za neutuchající aktivitu
spojenou s činností spolku a kamarádům z výkonné rady a dozorčí komise
spolku. Oni sami ví, o čem je tzv. řeč.
Kamarádi přeji nám, abychom mohli podobnými slovy hodnotit činnost
Hornicko-historického spolku Stříbro
i v roce 2032, tedy za dalších patnáct
let, abychom se ve zdraví setkávali co
nejčastěji a aby nás přátelství a zájem
o společnou věc provázelo co nejdéle.
Zdař Bůh
Radek Strankmüller, předseda

Slovo místopředsedy hornického spolku

Vážení členové spolku, kamarádi
a příznivci,
v letošním roce Hornický spolek Stříbro
oslavuje 15 let od svého vzniku. Řekne
se patnáct let, co to je z pohledu času.
Nic. Přesto za uvedenou dobu parta
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nadšenců, příznivců hornictví, montanistiky speleologie, geologie a horníci
pozvedli propagačně a turisticky naše
královské horní město na jinou společenskou úroveň. Tato parta nadšenců
bez nároku na honorář odvedla neskutečnou práci (vybudovala hornický
skanzen, zrekonstruovala královskou
dědičnou štolu Prokop, vybudovala důlní trať, hornickou stezku kolem
města a mnoho dalšího) v době svého volna, o víkendech i o dovolených.
Kdo to nezkusil nebo nepodstoupil,
neuvěří. Od prvopočátků jsme velkou
podporu získali od emeritního starosty
Petra Bursíka, od starosty a senátora
Miroslava Nenutila, od poslance Václava Votavy, od Olgy Kalčíkové a Ilony Šnebergerové z Krajského úřadu,
od ředitele firmy DIAMO s.p. o.z. SUL
v Příbrami Václava Plojhara a Karla

Škvora z téže firmy, nesmíme zapomenout na pracovníky báňského úřadu v Plzni v čele s Bivojem Mercem
atd. Během celé doby se nás ve spolku vystřídalo až 94 členů, dneska je
nás již jen 43 (již nejsou mezi námi,
nechtělo se jim dále pracovat, unavení, nemocní). Po celou dobu nás všemi
úskalími provedl náš předseda Radek
Strankmüller, doufám, že mu to vydrží
a bude nadále pokračovat. Závěrem
bych vám Všem chtěl poděkovat, že
jste to vydrželi i se mnou, určitě to nebylo vždy jednoduché, ale známe mně,
vvtýčený cíl je mojí prioritou. Přeji vám
členům spolku do dalších let mnoho
zdaru, zápalu, zdraví a pohody.
Zdař Bůh
Karel Neuberger, MBA
místopředseda spolku
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Výstavba provozní budovy 2005

2006

Provozní budova skanzenu
Při rekonstrukci štoly Prokop, hned na začátku vznikla potřeba provozní budovy, hlavně z důvodů bezpečnostních.
V roce 2015 jsme zhotovili betonovou desku a v roce následujícím jsme se vrhli do výstavby. Na výstavbu budovy jsme získali státní dotaci, přesto spolek musel investovat ze svých zdrojů nemalé finanční prostředky. Byla
jiná doba, „náruč investorů byla otevřená“, získat finanční
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obnos nebyl problém. V dnešní době zjišťujeme, že jsme
budovu mohli udělat podstatně větší. Stalo se. Při dokončení jsme zjistili, že bez těžní věže nebude budova
budovou. Urychleně se nakreslil projet a statický výpočet, aby nedošlo ke zpoždění prací dodavatele stavby fy
Tazata Stříbro. Budova nám již slouží k plné spokojenosti
desátým rokem.
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Setkání hornických měst
a obcí ČR od 1996 2017
Od roku 1996 jsme se již 21 x setkali
na různých místech naší republiky,
někdy i opakovaně. Ve Stříbře se setkání konalo po 2x.
V roce 2000 to bylo za starosty Petra
Bursíka. Hornický spolek ještě neexistoval. Bylo to v pořadí 5. setkání.
Byla to doba začátků.
Druhé setkání a to v pořadí 14. se
konalo v roce 2010. Hornický spolek měl za sebou 8 let od vzniku.
Členský základna byla v plné síle.
Město Stříbro a hornický spolek měli
velkou motivaci se předvést. Do té
doby jsme nasadili neskutečně velkou laťku svým programem, polohou
našeho města, počasím a srdečností. Setkání zaštítil předseda Senátu
Přemysl Sobotka. Nechybělo mnoho a mohlo se u nás konat i setkání
prezidentů ČR a Slovenska. Bohužel
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Setkání hornických měst a obcí ČR od 1996
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Setkání hornických měst a obcí ČR od 1996
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Hornicko historický spolek Stříbro

Výstavba důlní trati
Co tomu předcházelo? Provedení projektu trati. Důlní lokomotivu jsme měli, důlní vozy pro jízdu mužstva
také, akorát bylo potřeba je opravit. Hlavním tahounem
celé akce byl Pepa Liška s Václavem Nejedlým. Po zajištění finančních prostředků a materiálu jsme se dali
do díla. Celá akce trvala 2 roky. Nakonec nejdůležitější věcí bylo sehnat železniční pražce a při konci důlní
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kolejnice. Po dokončení nebyl ještě konec. Nyní nastala práce papírová. Vše uvést do stavu odpovídajícího
provozu důlní dráhy. Proškolit řidiče a průvodčí. Celou
dráhu v délce 350 m podél řeky Mže zlegalizovat. I to
se podařilo. Od té doby je důlní dráha jednou z atrakcí
hlavně pro naše nejmenší, rádi se svezou, když na to
přijde i dospělí.
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Výstavba důlní trati 2007

9

2008
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Hornicko historický spolek Stříbro

Výstavba hornického
skanzenu 2004 2010
V roce 2004 jsme od města Stříbra obdrželi pozemky pro výstavbu skanzenu. Při obhlídce jsme zjistili, že pozemek není moc velký a okamžitě jsme
požádali o veškerý dostupný prostor,
schváleno. Na pozemku tehdy stál jeden důlní bagr a několik důlních vozů.
To bylo vše, s čím jsme začínali. Nejdůležitější bylo celý pozemek oplotit.
Chvilku to trvalo, ale povedlo se. Nyní
nastal čas pozemek zaplnit provozní
budovou, následně strojovnou, sklady
pro materiál a dalšími. Poté se hlavního úkolu zhostil Karel Neuberger,
který defacto díky svým kontaktům
v hornictví sehnal, dneska veškerou
techniku, kterou při prohlídce našeho
skanzenu spatříte. Při výstavbě skanzenu se s velkým nadšením v tehdejší době podílela většina členů spolku
bez ohledu na odpoledne po práci,
víkendy či dovolené. Byla to doba,
možná pionýrská, v dnešních časech
již neopakovatelná. Přesto musím vyzdvihnout několik členů (Josef Liška,
Václav Nejedlý, Karel Toffl, Vladislav
Hráský, Michal Heneš). Všem tehdejším členům spolku náleží velké podě-
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kování. Při výstavbě skanzenu bylo
odpracováno 30 000 brigádnických
hodin. V současné době se vystavěla
dílna na lokomotivu, opravila se celá
důlní trať, zrekonstruovali se získané dvě důlní lokomotivy do expozic.

Opravila se chodba v bývalém vodním
kanále včetně imitace komína. Mysleli jsme si, že dokončením skanzenu
práce končí, bohužel omyl, nastávají
nám práce oprav a rekonstrukcí.
Zdař Bůh

Pohled na hornický skanzen od žel. trati
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Výstavba hornického skanzenu 2004
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Hornicko historický spolek Stříbro
2011 Holandsko

Akce
v zahraničí
Členové hornického spolku se za dobu své existence
zúčastnili všech výjezdů na evropské setkání hornických a hutnických spolků v roce
2010 Maďarsko –Pécs
2011 Holandsko – Haarlen
2013 Slovensko – Košice
2016 ČR – Příbram
Ve velké většině se zúčastnili slovenských setkání
banických spolků a cechů. První setkání a nezapomenutelné se uskutečnilo v Pezinku při vinobraní. Takové množství lidí při průvodu jsme viděli poprvé v životě
(cca 50 000). V Pezinku se opět uskuteční již 11. setkání
v roce 2018, už se těšíme.
Několikrát jsme se zúčastnili Salamandru v Banské
Štiavnici, historický průvod městem, trvající ještě z doby
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h

2001 Sulzbac

hornické a lesnické vysoké
školy za Rakousko-Uherska.
Několikrát jsme se zúčastnili hornických oslav při vinobraní v Pezinku.
Již několikrát jsme navštívili naše sousedy na západě (Neueburg, pohoří Harz, pohoří Schwarzwald, Brémy, Neubulach, Goldkronach, Freiberg), v letošním roce při hornickém zájezdu objedeme jižní a východní část Rakouska.
Od roku 2014 až letoška jsme již 3x vyrazili do Polska,
do černouhelné pánve v oblasti města Rybnik a při tom
si prohlídky několik hornických muzeí na těžbu uhlí, soli,
stříbra a uranu. Mimo jiné jsme v roce 2016 sfárali na měděných dolech v Lubinu do hloubky 850 m.
Připomenuli jsme jen ty nejzajímavější místa, kam jsme se
doposud podívali.
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Akce v zahraničí 2004

2017

2007 Rosenberg - Sulzbach

2009 Slovensko - Banská Štiavnica

2007 Rosenbe

rg - Sulzbach

2009 Slovensko - Banská Štiavnica
2010 Madarsko
- Pécs

2008 Slovensko, Pezinok

2008 Slovensko, Pezinok
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Akce v zahraničí 2004

2017

2010 Slovensko, Bratislava - přijetí u prezidenta

2011 Holandsko

2011 Slovensko, Banská Štiavnice, Salamandr
2010 Slovens

ko, Bratislava

, přijetí u prez

identa

2010 Spišská Nová Ves

2010 Spišská Nová ves
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2011 Slovensko, Banská Štiavnice, salamandr

14

Akce v zahraničí 2004
2011
Slovensko,
Banská
Štiavnica,
salamandr

2012 Německo

2017

2012 Německo

o

ěmeck

2012 N

2012 Německo

2012 Německo

15

2012 Německo

15
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2017
2012 Slovensko,
Banská Štiavnica

Akce v zahraničí 2004

2012 Německo
2012 Německo

, Harz

2013 Německo
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2012 Slovensko ,Banská štiavnica

2013 Německo, Harz

2012 Slovensko ,Banská Štiavnica

2013 Německo, Harz

16

2017

2013 N

ěmeck
o, Unte

rgrisba
ch

Akce v zahraničí 2004
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2014 Německo, Marienberg

2013 Německo, Untergrisbach

2014 Německo, Marienberg

2013 Slovensko, Košice

2014 Německo, Oelsnitz

2014 Německo, Marienberg

2014 Německo, Oelsnitz
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2017

2014 Polsko, Rybnik

Akce v zahraničí 2004

2014 Slovensko, Kremnice

2014 Slovensko, Kremnice

2014 Slovens

ko, Kremnice

2014 Polsko, Rybnik
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2014 Slovensko, Špania Dolina

2015 Německo, Goldkronach
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Akce v zahraničí 2004

2015 Německo, Goldkronach

2017

2016 Polsko

ystrica

ko, Banská B

2015 Slovens
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2015 Slovensko, Banská Bystrica

2016 Polsko

2015 Slovensko, Nová Baňa

2016 Polsko

15
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Akce v zahraničí 2004

2017

2016 Polsko, Rybnik
2016 Polsko,
Rybnik

2016 Slovens

ko, Lubietová

2016 Polsko
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2016 Slovensko, Lubietová

20

Hornická
stezka
kolem města
Stříbra
Původní hornická stezka zhotovená ještě speleologickým
kroužkem ve Stříbře měla původních 7 zastavení, od hotelu
Branka, podél řeky Mže ke Koubkově brance. Hornický spolek tuto původní část rozšířil na 37 zastavení o celkové délce
50 km. Nejlépe můžete tuto stezku zvládnout na kole. Dřevěnou konstrukci vyráběl Pepa Vojtěchovský, náměty a výrobu
tabulí zajišťoval Karel Neuberger, vlastní osazení k cílovým
důlním dílům opět zajišťoval K.Neuberger.   Před tím se museli získat všechna povolení. Protože spolek veškerou finanční tíhu realizoval na své náklady, osazovaly se jednotlivé tabule postupně. V roce 2014 spolek všechny turistické tabule
na hornické stezce v k.u. města Stříbra, městu Stříbru předal
za symbolickou cenu. Už jenom při projetí této stezky zjistíte,
jak revír byl rozsáhlý.
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hornickÁ stezkA kolem města Stříbra 2012

2014

Červená lávka
V letošním roce uplyne již 207 let od založení lávky pro pěší tzv. Červené lávky (Der
rote Steg) přes řeku Mži. Lávka byla vybudována pro přechod řeky směrem k vrchu
Ronšperku (směrem k šachtám). Lávku zbudoval stříbrský tesař Jan Hahn za cenu 2 624
zl. z nákladů důlních podnikatelů. Původní lávka byla celá dřevěná bez koz, nesená trámy na věšadlech, boky lávky byly bedněny, kryt sedlový, šindelový, s netopýřími vikýři.
Po obou stranách lávka ústila do čtvercových, zděných předsíní, krytých šindelovými
sedly se štíty. Lávka byla v roce 1898 odstraněna z důvodů zřícení. Později byla obnovena a její název přetrval až do dnešní doby.
1849 patent o vydání

ku

říšského zákoní

1806 Červená lávka - výkres - plán výstavby

1806 – 2013
1849 zřízení hornických
učilišt v Leobenu
a v PříbramiA

Přes tuto lávku chodili horníci totálně nasazení kolem roku 1807 do města. V této době
docházelo k napadání důlních úředníků a Šrajbrů, z toho důvodu dala důlní správa
příkaz lávku odkrýt., aby na procházející bylo vidět. Lávka přesto dlouho nevydržela
a prolomila se. Následně byla stržena a postavena nová, ale už jen provizorní dřevěná
na kozách, kterou každý rok vzala velká voda. Roku 1868 byla ještě lávka v dobrém stavu. 20. září 1898 se
lávka zřítila. Město Stříbro muselo vybudovat novou lávku proti proudu. V roce 1944
byla lávka přestavěna do současné podoby s ocelovou konstrukcí.
Lávka je dodnes jedním z mála míst, kde se dá přejít ze strany města na druhou stranu. O její ošetření a vyspravení se postarali členové Hornického spolku v roce 2010.
V současnosti je páteřní osou všech turistických a cykloturistických stezek v okolí města
Stříbra.
Hornicko – historický spolek Stříbro, 2013
„ Zdař Bůh „

1932 pohled na objekty
Brokárny z městského
parku

1806 Mies, jména uniformo
vaných horníků

Severní jáma - (Nord schacht)
Její ražba byla zahájena v roce 1926 jako pokračování severního výchozu hledaných galenitových žil na žíle Bohaté požehnání. Jáma byla rozfárána dvěma patry do vzdálenosti 100 m východně a 50 m západně.
Práce byly ukončeny v roce 1930 z důvodů nenalezení rudních žil a z důvodu začínající světové hospodářské krize.
Důl patřil belgické společnosti, pracovalo zde 210 horníků.
Ukončení činnosti šachty je v roce 1932 v celkové situaci
ukončení činnosti stříbrských dolů.Jáma se nachází v dnešním areálu firmy Strabag u hřbitova. V 70. létech 20. století
byla celá jáma zasypána. Důvod zasypání není znám.

18. 9. 1575, král Maxmilián
stavy nový Horní řád

I. vydává na základě dohody

Do poslední chvíle z jámy vytékala voda, která drobnou
vodotečí byla vedena přes pole do rokle v dnešní Alešově
ulici, kde se vlévala do Těchlovického potoka.

s českými

1938, Mies - nákres rudních

žil

18. 9. 1575, druhá strana
1820 - hornický pas -poprvé tištěná forma potvrzení

Pohled na jámu Severní

šachta ze západu -

Provádění dobávacích prací želízkem a

1929

mlátkem

žádost horníků všech dolů ve Stříbře o zvýšení
mezd roku 1821

18. 9. 1575, třetí strana

1854, Mies - důlní mapa

Osobní list 17. oktobra 1795
křestní nebo
oddací list
Pohled na areál dolu Severní šachta

Nordschacht (Severní šachta
) důlní

mineralogii Čech
1891, Kniha o
od Fr. Pošepného

od jihu, 1929

mapa - řez

Langenzug

Hornické kahany

Štola Dolní parková
Štola se nachází na levém břehu řeky Mže. Měla najít pokračování galenitových žil na žíle Bohaté požehnání.
V údolí řeky Mže nacházíme spoustu malých důlních děl a nemůžeme si
vysvětlit proč se na tak malých dílech pracovalo. Důvod byl jednoduchý,
když přišel královský výběrčí přesvědčit se o výnosnosti dolů, podnikatel
ho pozval na tzv. hluchou štolu, kde nebylo žádné zrudnění ( kde pracoval
jeden, max. dva horníci ) a horní daň (desátek ) byla z důvodů malé výtěžnosti velmi nízká. Nebo, jak se dozvídáme z horních knih, horní podnikatelé podpláceli báňské úředníky při zjišťování výtěžnosti olověné rudy
na hutích.
Veduta, německá

Výstavba lanové dráhy
17. 2. 1941 - seznam
předaných do Říše

důlních map

V roce 1928 se rozhodlo těžařstvo „ Mieser Reichensagen a Frischglück Bleierzeche Gewerkschacht „ se sídlem ve Svinné
u Stříbra zřídit lanovou dráhu z dolu Frischglück v Sytně na důl Leo ve Svinné.
Délka lanové dráhy byla vyprojektována na 1 700m. Dráha je na dřevěných stojanech, o jednom bezkonečném laně,
které je zároveň pohonné i závěsné. Lano má průměr 18,5 mm a šest pramenců o dvanácti drátech.. Pohon tvoří motor
o 8 k.s. na dole Leo. Vozíky váží 75 kg, jejich náklad 200 kg. Maximální vzdálenost dřevěných stojanů bude 80 m, jednotlivé vozíky budou sestrojeny na vzdálenost 70 m. Podpěr bude celkem 29. rychlost lana nesmí být větší než 9 m/sek.
Trasa dráhy je přímka, nejvyšší podpěra je do výšky 16 m, u přechodu státní silnice 6,9 m.

ostí pracujících na
Ohlášení počtu národn báňský úřad v Plzni
pro
šachtě,12. 6. 1928

Protokol k výstavbě
lanové dráhy,
26. 7. 1928

Nakládací stanice, kde vozíky přecházejí zavěšenou kolej bude na dole Frischglück, kde bude zároveň i zařízení pro napínání lana. Ruda bude do vozíků přecházeti vlastním spádem z dřevěného bunkru otvory při spodním okraji. Ukončení na dole Leo bude připojením na nejvyšší patro stávající budovy pro úpravu rudy, kde se zřídí dřevěný přístavek
opatřený dřevěnými schody. Obsah vozíků přejde do vyklápěče a odtud do úpravny.
Majitel těžařstva musí předložit ke schválení trojmo plán výstavby a statický výpočet. Komise schvalující tento projekt
sepsala drobné nedostatky a vyjádření dotčených státních orgánů a majitelů pozemků. Zástupce těžařstva bere všechny připomínky na vědomí a souhlasí s nimi.
13.8.1928 byla lanová dráha zkolaudována
Za těžařstvo podepsal Ludvík Henker ředitel dolů
Dodatek:

1926 - výpis těžařstev

v Plzeňském kraji
žádost o povole
ní zřízení lanové
místní šetření,
dráhy,
13. 8. 1930

Shodou všech okolností byla výstavba lanové dráhy zahájena. Byl postaven most nad státní silnicí a vybudovány betonové patky pro dřevěné věže lanovky. Byly postupně postaveny dřevěné věže lanové dráhy. Byly zakoupeny vozíky pro
lanovou dráhu a samotné lano. K osazení lana a spuštění lanové dráhy již nikdy nedošlo. Výše uvedené těžařstvo v roce
1930 ukončilo svoji činnost. Důvodů bylo několik. Začala světová hospodářská krize. Plánované zásoby olověné rudy
nebyly v místních dolech naraženy, kapacita postavené nové úpravny na dole LEO v roce 1927 byla předimenzována,
zásoby olověné rudy nepotvrdila ani výstavba tzv. „ Severní jámy „. V důsledku těchto všech výše uvedených skutečností vložené investice neměli blízkou návratnost.

protokol k výstav
bě lanové

dráhy, poslední

list

žádost o povolení zřízení lanové
4. 7. 1928

dráhy

Lanová dráha byla posléze demontována a prodána za velmi nízký finanční obnos státním dolům do Příbrami, kde lanová dráha sloužila až do 80. let 20. století na Březových Horách.

ké práce

Vyobrazení hornic
27. 6. 1927, hromadný úraz na dole

Leo

ek místa
Mies, náčrt

Leo, 1927
úrazu, důl
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Vyobrazení hornické práce -

těžba rudy rumpálem

Vyobrazení hornické práce

- těžba želízkem a mlátkem

stožár lanové dráhy

22

23

15
let
od založení

Hornicko historický spolek Stříbro

Rekonstrukce
štoly Prokop
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Rekonstrukce štoly Prokop 2005
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2017

15
let
od založení

Rekonstrukce štoly Prokop 2005
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2017
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Rekonstrukce štoly Prokop 2005
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2017
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Rekonstrukce štoly Prokop 2005
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2017
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Rekonstrukce štoly Prokop 2005
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2017
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Rekonstrukce štoly Prokop 2005
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2017
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Rekonstrukce štoly Prokop 2005

2017

Mapa Prokopi Erbstollen (Haupt karte)

Pohled na původní portál štoly Prokop po roce 1945
rokop
Mapa štoly P

z roku 1824

Prokopská štola - plán
vodního kola z roku 1872
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Ocenění našeho spolku

2005 ČBU - slavnostní salonek

Ocenění pro
hornický spolek
a pro jednotlivé
členy spolku
2016 - člen hornického spolku Stanislav Uhlík - byl vyznamenám resortní medailí Jiřího Agricoly - 12. prosince
2016 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán spolkovou medailí KKH Stonava - 3.září
2016
2016 - člen hornického spolku Václav Krob, obdžel Pamětní list od 1. místopředsedy Senátu ČR P. Sobotky
- 3.září 2016
2016 - člen hornického spolku Zbyněk Navrátil, obdržel
Pamětní list od 1. místopředsedy Senátu ČR P. Sobotky - 3.září 2016
2016 - člen hornického spolku Václav Krob, obdržel Pamětní list od OBÚ v Plzni - 3.září 2016

15
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2005 medaile předsedy ČBU

2016 - člen hornického spolku Zbyněk Navrátil, obdržel
Pamětní list od OBÚ v Plzni - 3.září 2016
2016 - člen hornického spolku Karel Neuberger, obdržel
Záslužný list od OBÚ v Plzni - 3.září 2016
2016 - Hornický spolek obdržel cenu Českého permona
2016 v kategorii Hornický folklór v Příbrami při 20.
setkání hornických měst a obcí ČR - 11. června
2016 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel
Pamětní medaili z rukou předsedy hornického spolku Lothara Reinharda z Bergmannsverein Glückauf
1885 e.V. Heilbroin v Praze - 9.února
2015 - člen hornického spolku Jiří Vojta - byl vyznamenán
resortní medailí Jiřího Agricoly - 8. prosince
2015 - člen hornického spolku Václav Krob - byl vyzname32

Ocenění našeho spolku
nán Stříbrným záchranářským křížem předsedou
ČBU v Mostě - 4.prosince
2015 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán medailí od Hornického spolku SOLLES
Chodov - 9. října
2015 - člen hornického spolku Michal Heneš - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS - 12. září
2015 - členka hornického spolku Jindřiška Šrámková - obdržela od předsednictva sdružení SHHS ČR Pamětní medaili sdružení - 20. června
2015 - členka hornického spolku Jindřiška Šrámková - obdržela od předsednictva sdružení SHHS ČR Pamětní medaili sdružení - 20. června
2015 - člen hornického spolku Jiří Anděl - obdržel čestný
odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
- 20. června
2015 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od statutárního města Havířova - 20. června
2015 - Hornický spolek obdržel od Banskoštiavnicko-hodrušského banického spolku z Banské Śtiavnice
vyznamenání „Za zásluhy“ - 22. května
2015 - člen hornického spolku Karel Neuberger obdržel
od Banskoštiavnicko-hodrušského banického spolku vyznamenání „Za zásluhy“, 22. května
2015 - člen hornického spolku Jiří Anděl byl vyznamenán
resortní medailí Jiřího Agricoly - 4. února
2015 - Hornický spolek obdržel Pamětní list 1. místopředsedy Senátu parlamentu ČR Přemysla Sobotky
za udržování hornických tradic a montánního dědictví - 4. února
2014 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmuller - obdržel pamětní medaili KKH Stonava
při příležitosti 18. setkání hornických měst a obcí
ČR v Českém Krumlově, 27. září
2014 - člen hornického spolku Václav Krob - obdržel pamětní medaili KKH Stonava při 100. výroží založení spolku - 20.června

Ceny z roků 2006, 2016
a prapor hornického spolku Stříbro
33

2005 ČBU v Praze.JPG
2014 - členka hornického spolku Mgr. Alena Neubergerová - obdržela paměstní medaili KKH Stonava při
100. výročí založení spolku - 20. června
2014 - členka hornického spolku Bohunka Miltová - obdržela pamětní medaili KKH Stonava při 100. výročí
založení spolku - 20.června
2014 - člen hornického spolku Karel Neuberger obdržel
Pamětní list místopředsedy Senátu parlamentu ČR
Přemysla Sobotky za udržování hornických tradic
- 28. ledna
2013 - členka hornického spolku Jindřiška Šrámková - obdržela čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky - 7. září
2013 - člen hornického spolku Václav Krob byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly, 10.prosince
2013 - člen hornického spolku Karel Toffl byl vyznamenán
resortní medailí Jiřího Agricoly ve Stříbře, na radnici, osobně předsedou ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímkem,
24.ledna
2013 - předseda Hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - obdržel od Malokarpatského banického
spolku Pezinok Pamětní medaili Jozefa Enzlera při
příležitosti 500 let od horních propůjček ve Stříbře
- 26.dubna
2012 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel od Malokarpatského banického spolku Pezinok Pamětní medaili Jozefa Enzlera při příležitosti
10. výročí spolku, jako první zahraniční osobnost,
11.srpna
2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list u příležitosti
20. výročí ukončení těžby uranu v západních Čechách od Hornického spolku Planá za neutuchající
propagaci hornictví - 14.července
2012 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel
od Hornického spolku „Frischglück „ z německého
Neuenbürgu stříbrnou medaili 14.července
2012 - Hornický spolek obdržel od Společnosti přátel Rudolfova „Rudolfovského permona „ za mimořádný
přínos pro popularizaci hornických tradic, za zvýšení společen ské prestiže hornictví a pozitivní
působení na činnost hornických spolků ČR dne
9.června
2012 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel
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Ocenění našeho spolku

Signum Laudis Herrengrundi od Banického bratstva „Herrengrund „ Špania Dolina při příležitosti 5.
setkání hornických měst Slovenska 22.června
2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od statutárního města Chomutova při 16. setkání hornických
měst a obcí ČR 20.dubna
2012 - členka hornického spolku Mgr. Alena Neubergerová - obdržela čestný odznak ministra hospodářství
Slovenské republiky 20.dubna
2012 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel
Pamětní list od statutárního města Chomutova při
16. setkání hornických měst a obcí ČR 20.dubna
2012 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - obdržel Pamětní list od statutárního města
Chomutova při 16. setkání hornických měst a obcí
ČR 20.dubna
2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list k 10. výročí
založení Hornického spolku od Obvodního báňského úřadu v Plzni 9.března
2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list za rozvoj mezinárodní spolupráce k 10. výročí založení Hornického spolku od Združení banických spolků a cechů
Slovenska jako 1. zahraniční hornický spolek
9.března
2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list k 10. výročí založení Hornického spolku od KKH Stovava 9. března
2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od 1. místopředsedy Senátu parlamentu ČR Přemysla Sobotky 2.února
2011 - město Stříbro - obdrželo za přípravu a velmi zdařilý průběh 14. setkání hornických měst a obcí ČR
v roce 2010 Čestný odznak ministra hospodářství
Slovenské republiky
2011 - člen hornického spolku Zdeněk Eyer - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
2011 - člen hornického spolku Josef Liška - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
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2011 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - obdržel čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
2011 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel
zlatou švancaru města Chodova
2011 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - byl vyznamenán medailí Štiavnicko-hodrušského banického spolku
2010 - Hornický spolek obdržel stříbrnou medaili Senátu
parlamentu ČR
2010 - Hornický spolek obdržel cenu Českého Permona
za záchranu technických památek
2010 - člen hornického spolku Karel Neuberger obdržel
mimiřádnou cenu Českého Permona
2010 - člen hornického spolku RNDr. Zbyněk Navrátil byl
vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly
2010 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
2010 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
2009 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel
čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
2009 - člen hornického spolku Josef Liška - obdržel čestný
odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
2009 - člen hornického spolku Václav Nejedlý - obdržel
čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
2007 - člen hornického spolku Karel Neuberger byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly
2006 - Hornický spolek obdržel cenu Českého Permona
za počin roku
2005 - Hornický spolek obdržel zlatou pamětní medaili
předsedy Českého báňského úřadu
2005 - člen hornického spolku Josef Liška byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly
34
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1928 jáma Leo

hlavní
těžní jámy
stříbrského
revíru
1905 jáma Langenzug

1927 pohled

na jámu LEO

z Palackého ul

ice

1924 pohled na řeku
a haldy u Pičmana
a Dlouhého tahu
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hlavní těžní jámy stříbrského revíru
1928 budovy u Dlouhého spodního tahu,
uprostřed původní cesta do Svinné

1928 budovy na Dlouhém tahu

1930 jáma Sev
erní - pohled
na těžní věž a
budovu

1930 jáma Brokárna

1940 původní portál dědičné štoly Prokop
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hlavní těžní jámy stříbrského revíru

1958 - jáma Kšice v zimě

1955 jáma III.
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1960 jáma Brokárna

1952 - zmáhán

í jámy č. I.
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hlavní těžní jámy stříbrského revíru
1960 jáma Milíkov

1961 - jáma Jirná

1965 jáma I.

1970 komín 1113 pro dopravu materiálu, zima
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1966 ředitelství RD

38

hlavní těžní jámy stříbrského revíru

1972 - Těžní
Jámy č. III.

1972 pohled do ústí dědičné štoly u Milíkova, od řeky

věž

1946 pohled na štolu Spodní
dlouhý tah, ještě stály domy
před štolou, těsně po válce
1963 jáma II.
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Publikace našeho spolku
Od roku 2006 až do roku 2017 vydal náš hornický spolek celkem 12 publikací s tématikou
hornická historie královského horního města
Stříbra a stříbrského rudního revíru. Další
v pořadí 13, se připravuje. Většinu knih napsal Karel Neuberger, místopředseda spolku,
kterého toto téma velmi intenzivně zajímá.
Vše se dá shrnout do jedné věty, nebýt nalezení stříbrných a olověných žil ve 12. století
v okolí města, asi by samotné město nikdy
nevzniklo, nebylo by dodnes městem horním
ani městem královským.
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Fotogalerie
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Fotogalerie
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Fotogalerie
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Fotogalerie

Závěr
Závěrem bychom ještě jednou rádi
poděkovali Všem našim sponzorům,
dárcům, podporovatelům, okolním
hornickým spolkům a všem bývalým
i současným členům našeho hornického spolku za vůli, ochotu, za odvedenou práci při výstavbě a rekonstrukci
hornického skanzenu a královské dědičné štoly Prokop. Urazili jsme cestu
15 let života spolku i života našeho
osobního. Přejeme všem do dalších
let života spolku i osobního mnoho
zdaru. Závěrem nesmíme zapomenout na naše milenky, družky, partnerky a manželky, které nás po celou
dobu podporovali, musíme si přiznat,
že bez nich bychom takových výsledků nikdy nedosáhli. Děkujeme.
„ Zdař Bůh „
Karel Neuberger, MBA
místopředseda spolku
Mgr. Radek Strankmüller
předseda spolku

vydal Hornicko historický spolek Stříbro,
Západní předměstí 861, 34901 Stříbro
k 15. výročí založení spolku
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