
Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta aplikovaných věd 

Katedra matematiky 
 

 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

Důlní mapy Březových Hor 

od historie po současnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeň, 2008                                                                          Hana Hůlová 



 
 

Prohlášení 
 
 
Předkládám tímto k posouzení a následné obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na 
závěr bakalářského studia oboru Geomatika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské 
univerzity v Plzni. 
  

Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci vypracovala samostatně, 
s použitím odborné literatury uvedené v seznamu, který je součástí bakalářské práce. 
 
 
 
 
 
V Plzni, dne 2. června                                                                                Hana Hůlová 
 

…………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Poděkování 
 
 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat především vedoucí mé bakalářské práce                       
paní Ing. Magdaléně Čepičkové za pomoc, mnoho nápadů a odborné vedení při zpraco-
vání této práce. Dále děkuji panu Ing. Romanu Kučerovi, státní podnik DIAMO s.r.o, za 
poskytnutí mnoha materiálů a cenných rad při zpracovávání historie dolování na Březo-
vých Horách v Příbrami.  
 
 Děkuji také celé své rodině za velkou podporu, které se mi dostávalo po celou 
dobu bakalářského studia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstrakt: 
 
 
Předmětem této bakalářské práce bylo přiblížit širší veřejnosti dolování na Březových 
Horách v Příbrami od jeho počátků až do ukončení těžby ve 20. století. Byl vytvořen 
ucelený přehled o historii dolování a důlních mapách, které byly využity pro následné 
zpracování tematických map. Tematické mapy byly vytvořeny kartografickými meto-
dami a zastupují jednotlivá odvětví týkající se těžby kovů v březohorské oblasti. Zobra-
zují celkovou důlní situaci, obsah a mocnost rudních žil, ochranná pásma kolem oblastí 
ohrožených propadem a turistické cíle, jejichž činnost je spojená s hornictvím.   
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Abstract: 
 
 
Subject of this bachelor work was to give an insight to general public about mining in 
Březové Hory in Příbram from its beginnings until the termination of the mining 
operations in 20th century. General overview was created about the history of mining 
operations and mine maps were used for the subsequent processing of thematic maps. 
Thematic maps were created via cartographical methods and they substitute individual 
branches related to metal mining in březohorská area. They show overall situation, 
content and volume of the ore veins. Protective zones around the areas endangered by 
landslides and touristic destinations related to mining.  
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1 ÚVOD 

 
Povolání havíře bylo v dřívějších dobách považováno za jedno z nejtěžších vůbec. Tuto 
tvrdou práci v těžkém, plyny a obrovským teplem zamořeném ovzduší však nedělali 
pouze muži. V dolech pracovali celé generace rodin, ženy i muži pracovali již od útlého 
věku, aby měla rodina, mnohdy na pokraji bídy, co jíst. Mnoho z nás si v dnešní době 
něco takového vůbec nedokáže představit.  

Hlavně z toho důvodu, aby i dnešní lidé získali povědomí o tom, jak těžká, tvr-
dá, ale důležitá práce v dolech byla, vznikají organizace, které se zabývají renovací dolů 
a vytvářením výstav a prohlídek pro veřejnost. Abychom nezapomněli, že horníci         
na mnoha místech vytvářeli historii, která si zaslouží naši pozornost a úctu. 
 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila z toho důvodu, že město Příbram je mi 
velmi blízké a také jsem se s tématem týkajícím se hornictví setkala již ve své praktické 
maturitní práci. Při její tvorbě jsem spolupracovala s ing. Romanem Kučerou, který mi 
byl i v případě bakalářské práce ochoten poskytnout mnoho rad a materiálů.  

Úkolem této bakalářské práce je podat čtenáři ucelený přehled o dolování         
na Březových Horách v Příbrami, který by postihoval, jak napovídá název této práce, 
hornické činnosti od historie až do současnosti. Tyto činnosti se pokusím vyjádřit po-
mocí tematických map. 
 

Před vlastní tvorbou tematických map nejprve uvádím v druhé kapitole historii 
dolování v březohorském revíru společně s popisem geologických poměrů tohoto reví-
ru. Ve třetí kapitole čtenář zjistí, jaké mapy byly vytvářeny v různých obdobích těžby, 
jaké byly základy pro mapování důlních děl a je zde také uveden popis čtyř ukázkových 
map. Poslední čtvrtá kapitola se zabývá vytvořenými tematickými mapami z hlediska 
jejich kartografické reprezentace.  
 

V rámci této práce byly vytvořeny čtyři tematické mapy, z nichž se dvě zabývají 
spíše získáním přehledu o tom, jak probíhala ražba důlních děl do šířky i do hloubky a 
jaké kovy se na Březových Horách těžily. Třetí tematická mapa vznikla na podkladu 
složitého výpočtu souřadnic bezpečnostních pásem, která se budují na místech, kde mů-
že následkem důlní činnosti dojít k propadu nebo poklesu půdy. Místa, která jsou zají-
mavá pro turisty nebo se svou činností podílejí na správě důlních děl, jsou zakreslena na 
čtvrté tematické mapě. 
 

Cílem této práce je tedy poskytnout informace, které nejsou mezi lidmi tolik roz-
šířené a některé tyto informace zpracovat kartografickými metodami do tematických 
map ve vhodných programech. 
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2 HISTORIE DOLOVÁNÍ A MAPOVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU 
 
Příbramsko, oblast ležící ve středních Čechách na úpatí pohoří Brdy, se vyznačuje pes-
trou geologickou stavbou terénu, která po celá staletí lákala rudokopy, hledající stříbro a 
železo. Na počátku 16. století se těžba stříbra začínala rozvíjet, úspěchy těžby se však 
střídaly s mnoha neúspěchy. Někteří horníci si v blízkosti Příbrami založili vlastní osa-
du Březové Hory. Tato osada byla povýšena v 19. století na Královské horní město a 
v minulém století byly Březové Hory připojeny k Příbrami. Těžba stříbra a doprovod-
ných kovů skončila v 70. letech 20. století. V některých důlních objektech bylo vybu-
dováno Hornické muzeum.  
 
Pozn.: Následující text vznikl na základě zpracování [A] a [B], poskytnutých firmou DIAMO s.r.o 
 

2.1 Historie dolování v březohorském revíru 
 
Obdobně jako na jiných ložiscích byly do konce 16. století otvírány samostatně jednot-
livé, poměrně malé úseky rudních žil, na Březových Horách to byly např. Petrské jámy, 
Důl Matky Boží a Rytířský důl. Daleko později byla otevřena hlavní část březohorského 
ložiska pěti vzájemně propojenými jámami (Vojtěch, Anna, Ševčiny, Marie, Prokop). 
Tato práce se zabývá právě touto hlavní částí ložiska, které je z hlediska bohatosti rud-
ních žil nejvýznamnější v březohorském revíru. Základní informace o výše jmenova-
ných jámách jsou uvedeny v tab. 1. 
 

 
Tab. 1  Základní informace o jámách 

 

Šachta 
Rok založe-

ní šachty 
Číslo nej-
hlub. patra 

Celková 
hloubka [m] 

Vojtěch 1779 35 1262,9 

Anna 1789 39 1464,3 

Marie 1822 33 1165,0 

Prokop 1832 41 1597,6 

Ševčínská 1813 32 1032,5 
 

2.1.1 Doba prvá - nejstarší zprávy o Březových Horách až do roku 
1579                                                  
  

Nejstarší zprávy o příbramských horách jsou opředeny mnoha tajemstvími a pověstmi. 
Mnoho kronikářů vypravuje příběhy o horách, v nichž se nachází zlato a stříbro, avšak 
první zmínky o Příbrami jsou datovány až do 14. století. Zprávy pocházejí z listin, které 
bohužel nebyly dochovány, takže až do roku 1527 není žádné svědectví o tom, že by se 
v Příbrami dolovalo, byly známy pouze názvy dolů, ne však jejich lokalizace. 
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První určité zprávy o příbramských horách podává nejstarší kniha horní, která je 
uchovávána v archivu města Příbrami. Tato kniha uvádí několik dolů, které byly v této 
době v okolí Příbrami a z nichž se většina nachází na Březových Horách. Už dříve se  
dolovalo na žilách, jež se ukázaly v pozdějších dobách výnosnými a na nichž se poté 
těžilo až do 20. století. Od roku 1534 docházelo k menším krizím, nebyly poskytovány 
finanční prostředky na investice do čerpání vod z dolů, a proto byly opuštěny v té době 
nejdůležitější doly. Od roku 1544 se začalo dařit, výtěžek z těžby byl stále větší, ale při 
postupu do větších hloubek docházelo k zaplavování důlních děl. Voda byla velkým 
problémem. Ve zprávě z roku 1551 je uvedena spousta dolů, na kterých se v té době 
pracovalo, ty však neměly zvláštní důležitost a práce na nich brzo skončily. V průběhu 
dalších let bylo nařízeno, že se všechny rudy budou tavit v Kutné Hoře, která prospero-
vala více, a dolování v Příbrami nějaký čas stagnovalo, nejsou tedy zachovány žádné 
zprávy. Až ve zprávě z roku 1557 bylo zjištěno, že správa dolů byla velmi chatrná         
a všechny pokladny byly zadluženy. 

Už roku 1563 nebylo možné pracovat na většině dolů na Březových Horách kvů-
li velkému množství vody, které nebylo možné odvádět. Přemýšlelo se, jak by byla vo-
da odváděna, a proto se už téhož roku započalo se stavbou dědičné štoly1, ale 
v následujících letech bylo od stavby upuštěno. Roku 1570 se na Březových Horách 
pracovalo pouze na třech dolech a roku 1572 přestalo veškeré dolování. 
  Vláda nechtěla tento stav připustit, protože byl předpoklad, že zdejší doly jsou 
bohaté, a proto 20. listopadu 1579 císař Rudolf II. udělil Příbrami rozsáhlé privilegium 
horního města, osvobozující horníky od vojenské povinnosti, slibující jim podíl na zis-
ku, ponechání dědičného práva a jiné milosti a svobody, jen aby příbramské hory znovu 
začaly vynášet stříbro, které by nejprve šlo na vyrovnání dluhů a zlepšení stavu dolů a 
potom aby začaly doly vydělávat jako v dřívějších šťastnějších časech. 
 

2.1.2 Doba druhá - od roku 1579 do založení Vojtěšské šachty v roce 
1779 

 
Pomocí uděleného privilegia bylo příbramské obci umožněno zaplatit čerpací stroj, kte-
rým bylo možno odčerpávat vody z dolů. Znovu se začalo těžit na původních dolech, 
které měly z dřívějších dob nejlepší pověst. Byl postaven stroj a situace se pomalu obra-
cela k lepšímu, ale v roce 1581 se vrchní mincmistr2 zmiňoval, že je nedostatek dříví na 
provoz a než stačily být vykoupeny blízké lesy, jak bylo navrhováno, tak bylo v roce 
1584 hodně dolů opuštěno a těžilo se pouze na těch významnějších.  

Nastala další, až téměř do roku 1690 trvající, krize, dolovalo se už pouze na jed-
nom dole v Obecnici, a i ten musel být v roce 1624 opuštěn kvůli velkým vodám. Neu-
stálé přecházení od dolu k dolu ukazovalo, že v žádném případě nebyla obec schopná 
vytěžit tolik, aby se mohlo pokračovat v usilovné práci. 

Roku 1692 byl do Příbrami poslán hormistr3 Antonín Putz, který měl navrhnout 
prostředky, které by vedly ke zlepšení poměrů. Navrhl proto, aby byla založena dědičná 
štola, která přetrvává dodnes a jmenuje se Štola Karla Boromaiského. Tato štola měla 
sloužit k odvodnění dolů, ale s její stavbou bylo započato až v roce 1708. 

 
 

                                                 
1 Dědičná štola – štola sloužící k odvádění důlních vod samospádem obvykle několik set, až tisíc metrů;      
                            její  ražba se dědila mezi pokoleními, proto se jí říká dědičná                                                                  
2 Mincmistr – dvorský úředník, do jehož pravomocí spadala nejen ražba mincí, ale i správa měst 
3 Hormistr – správce, úředník mající dohled nad dolováním určitého revíru 
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Roku 1736 už bylo dosahováno nějakých výsledků a v té době hlavní doly Ján-

ský a Prokopský začaly vynášet. Výnosné období trvalo asi do roku 1744.  
Poté nastaly časy, které nebyly pro Březové Hory zrovna růžové, horníci byli 

propouštěni a příbramská obec se vzdávala několika těžebních oblastí. Bylo shledáno, 
že hlavní nedostatky jsou v tom, že nejsou spolehlivě zmapovány práce v dolech a na 
povrchu, a že není dostatek vody, aby mohly pracovat stroje. 

Proto byla v roce 1750 vytvořena mapa prací na Březových Horách a podán ná-
vrh na zvětšení rybníka, aby poskytoval dostatečné množství vody na pohon strojů. 
Znovu se dolovalo na mnoha žilách, vytěženo bylo velké množství rud, ale ani ne 
v období dalších 10 let musela obec opět propouštět a zastavovat provoz. Nenacházely 
se další výnosné doly a na dříve objevených dolech byl postup do hloubky nemožný, 
protože byla většina dolů zatopena. Obec velmi prodělávala, menší těžaři neodváděli 
poplatky za propůjčené doly, těžařstvo se dostávalo do obrovských dluhů, které nebylo 
schopno splácet.  

Tento špatný stav příbramských hor zavinilo mnoho příčin. Horní správa, která 
neměla dostatek peněz, nemohla věnovat příslušnou péči přípravným pracím a otevírání 
žil, ale dolovalo se všude, kde se přišlo na rudu. Neměli však dostatek strojů na zvedání 
vody a k vyvážení rud a kamení, výlohy se proto zvětšovaly a příjmy den ode dne klesa-
ly.  
 

2.1.3 Doba třetí -  od založení Vojtěšské jámy  
 

Roku 1779 byla založena nová svislá jáma4, která dostala jméno Vojtěch. Založením 
této jámy a zakoupením nového stroje pro odčerpání vod z velkých hloubek začala ho-
rám nová šťastnější doba. V následujících letech byla těžena čistá ruda, ale velmi časté 
záplavy dolů práce znemožňovaly. Byly neustále vyšší finanční požadavky na odvod-
ňovací stroje, ale protože žíly slibovaly velké množství rudy, byly finanční prostředky 
poskytovány. 

V roce 1789 dostalo těžařstvo povolení, aby založilo novou svislou jámu, která 
se nazývá Anna. Březové Hory se zmáhaly čím dál tím více. V roce 1799 už dosahovala 
hloubka Vojtěšské jámy 138 vídeňských sáhů5 a Anenská 109 sáhů. Až do roku 1806 se 
pracovalo a doly vynášely velké množství stříbra a olova, ale horníci začali odcházet 
kvůli nízkému platu, který při zdražování nestačil na dostatečnou obživu. Mnozí odešli 
do železných nebo uhelných dolů a mnoho lidí umíralo na nemoci, které se tou dobou 
rozmohly. Na konci roku 1806 se přestalo pracovat na Anenské i Vojtěšské jámě.  

Tyto jámy byly znovu zprovozněny až v roce 1812. V tomto a následujícím roce 
byly otevřeny další, méně významné jámy, v roce 1814 dosahovaly práce na Vojtěšské 
jámě k 11. a na Anenské jámě k 9. patru. Na Vojtěšském dolu dosahovala těžba nevída-
ných úspěchů, a aby došlo k propojení ještě více dolů, byla v roce 1822 založena nová 
svislá jáma, která byla nazvána Marie. Pod všemi těmito jámami vedla nejdelší a nej-
hlubší dědičná štola Josefa II., která sloužila pro odvodňování všech dolů. 

 
 

 
 

                                                 
4 svislá jáma – kolmý prostor sahající do velkých hloubek, má stejný význam jako šachta 
5 vídeňský sáh – délková míra; 1 sáh = 1,896 m  
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V roce 1832 byla zaražena nová hlavní Prokopská jáma pro jižní část Anenského 

dolu. Bylo předpokládáno, že v jižním směru bude práce výnosnější než při pokračování 
v severním břidlicovém pásmu. Žíly na Březových Horách byly v hloubkách výnosné, a 
proto jižní směr nabízel velká očekávání. Bohužel se tyto naděje nevyplnily, žíly nebyly 
nijak zvlášť bohaté. 

V roce 1836 byly prováděny četné měřické a geologické práce, byly vyhotovo-
vány mapy, především mapa povrchu, mapa prací na příbramských žilách a mapy zná-
zorňující díla na hlavní Vojtěšské žíle.  

V dalších letech dosahovalo dolování velkého rozmachu, stále přicházeli noví 
horníci a roku 1844 byly prováděny systematické opravy, aby se v budoucnosti tento 
rozmach udržel. Těžba rud byla stále větší, množily se předběžné práce a otevíraly nové 
žíly, místo vodní síly nastupovala pára. Byly postaveny nové stroje, navrženy nové me-
tody upravování rud a byly postaveny nové pece. Pro nedostatek hnacích vod byl na 
Anenské a Vojtěšské jámě postaven parní stroj. V 70. letech 19. století byla neustále 
zdokonalována výroba a hory tak byly zajišťovány do budoucnosti. 

V květnu roku 1875 dosáhla Vojtěšská šachta jako první na světě svislé délky 
1000 m. I na dalších šachtách se dolovalo stále více do hloubky, bylo dosaženo až 400 
sáhů (cca 760 m), všeobecně se zlepšovaly poměry, byly zavedeny parní stroje sloužící 
k čerpání vod a pohonu strojů, vyvíjely se nové metody ražby (zavedení dynamitu) i 
nové metody výroby, při nichž docházelo k stále menším ztrátám.  

 
 

2.1.4 Přehled dosažených hloubek v březohorském revíru 
 

Až do konce 15. století bylo dosaženo hloubek okolo 100 m. Koncem 16. století dosa-
hovaly březohorské doly maximální hloubky asi 250 m. V 17. století se na Březových 
Horách nepracovalo, na konci 18. století měly doly průměrnou hloubku asi 300 m.      
Od roku 1779 až do poloviny 19. století byly zakládány nové pokročilejší jámy, které 
nahradily stará mělká důlní díla. Byly otevírány hlubší části ložisek, které byly většinou 
používány až do ukončení činnosti. Jak už bylo zmíněno, v roce 1875 se stala jáma Voj-
těch první na světě, která dosáhla hloubky 1000 m. Jámy postupovaly do hloubky, kon-
cem 19. století už bylo 5 jam, které dosáhly hloubky 1000 m a při uzavření dolů to bylo 
už 6 jam. V roce 1966 dosáhla jáma Prokop zatím největší dosažené hloubky 1597 m. 
Byla překonána až později dvěma sousedními jámami v uranovém revíru. V 70. letech 
20. století byla na Březových Horách ukončena těžba. 

Březohorské ložisko bylo otevřeno na mnoha patrech. Patra byla původně zaklá-
dána v malých a nepravidelných odstupech od 16 do 30 m, výjimečně větších. Doly 
Prokop a Anna mají do 15. patra podstatně menší vzdálenosti pater než doly Vojtěch a 
Marie. Od hloubky asi 350 m se patra zakládala ve vzdálenosti kolem 20 vídeňských 
sáhů (37,9 m), později od hloubek asi 750 m to byly vzdálenosti kolem 30 vídeňských 
sáhů (56, 9 m). Začátkem 70. let 19. století se od hloubek asi 950 m vzdálenost pater 
ustálila na 50 m. Situace na jednotlivých jamách je komplikována vynecháním někte-
rých pater. Jednotlivá patra byla zaražena v hloubkách, umožňujících přímé propojení 
jednotlivých dolů. 

 
 
 
 



6 
 

 
 
Tabulka dosažených hloubek v měřítku 1 : 2500 

 
Pomocí jednoho z poskytnutých materiálů, tabulky přesného rozložení jednotlivých 
pater v měřítku 1: 5000 u 5 nejvýznamnějších jam březohorského revíru, byla vytvořena 
tabulka dosažených hloubek v měřítku 1: 2500, kde je vždy znázorněna přesná hloubka 
jednotlivých pater.V horní části je název jámy a pod ním je nadmořská výška ústí jámy. 
Na konci jednotlivých sloupců je uvedena hloubka dna jámy a celková nadmořská výš-
ka dna jámy. Znázornění hloubek prvních 5 důlních pater je v tab. 2. Celá tabulka je 
uvedena v příloze č. 1. 

 
 

Tab. 2   Znázornění hloubek prvních 5 důlních pater v měřítku 1: 2500 
 

 
 
 
 

Graf dosažených hloubek ve 3D 
 

Ze stejného materiálu byl vytvořen i graf ve 3D, kde už nejsou vyznačena jednotlivá 
patra, ale jde o graf znázorňující hlavně rozdíly v celkové hloubce jednotlivých pater. 
Graf je uveden na obr. 1 

 
 

 
 

Obr. 1   Graf dosažených hloubek ve 3D 
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2.2 Vývoj důlně-měřické činnosti v revíru od nejstarších dob 
po současnost 

 
První zmínky o měření pod zemí pochází již z dob panování Přemysla Otakara II.           
a první písemné záznamy o měření důlních děl vyplývají z Královského horního práva, 
které vydal kolem roku 1300 král Václav II. Způsoby měření a pomůcky byly primitiv-
ní. Nejčastěji byly používány metody pravoúhlých trojúhelníků a zákonů  podobnosti. 
Teprve ve 2. polovině 19. století byly práce měřičů ovlivněny vývojem nových pomů-
cek a přístrojů tak, že mohly být postupně zaváděny nové, jak měřické, tak výpočetní a 
grafické metody. Hlavní rozvoj důlně-měřické činnosti na Příbramsku nastal po roce 
1882 a hlavně pak po roce 1945, kdy byla měřická služba vybavena nejmodernějšími 
přístroji a pomůckami, které byly v té době  k dostání. Toto vybavení umožnilo zavede-
ní moderního způsobu situačního a výškového měření jak na povrchu, tak v podzemí.  
V příbramské oblasti lze vývoj rozdělit do 5 etap. 

 

2.2.1 Vývoj do roku 1525 
 

O měřické činnosti v příbramské oblasti nejsou dochovány žádné písemné doklady,      
ze kterých by se mohl přesně stanovit vývoj měření a mapování do 16. století. Jediným 
zdrojem poznání o práci měřičů je hornické zákonodárství, z něhož vyplývá, že hlavní 
náplní práce měřičů bylo vytyčování a zaměřování oprávnění k dolování, dále umění 
přenášet body z dolu na povrch a opačně, umění zaměřit směr a sklon žil i hloubku 
chodby pod zemí.  

Ve 14. století se zaváděly metody měření používané v Kutné Hoře. Byla to hlav-
ně metoda přímých a úhlových tahů, kdy místo výpočtů a kreslení byla důlní situace 
vynesena přímo na povrch v měřítku 1: 1. Délky byly měřeny provazci, řetězy nebo 
latěmi, úhly pomocí Jakubovy hole6 (obr. 2), dřevěných kruhů s průzory a voskovými 
stupnicemi. 

 
 

 
 

Obr. 2   Jakubova hůl 
 
 
 

                                                 
6 Jakubova hůl – úhloměrný přístroj pro měření úhlů v libovolné rovině, využíval se  při námořních  
                            plavbách 
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2.2.2 Vývoj v letech 1525 - 1850 
 

Počátkem 16. století došlo v příbramské oblasti k značnému rozvoji hornického podni-
kání. Svědčí o tom celá řada nově zakládaných jam a štol. V důsledku tohoto rozmachu 
bylo nutno věnovat větší péči důlnímu měření a pomalu vznikalo systematické zakládá-
ní důlních map, které bylo zavedeno ve druhé polovině 16. století. V 17. století ochabla 
důlní činnost a tudíž i potřeba doměřování stávajících důlních děl a zaměřování nových. 
Důlní mapy byly doplňovány pouze výjimečně, a to neodborně a bez zaměřování. 

K měřickým pomůckám v této době patřily latě, šňůry, řetězce, kruh, sklonoměr 
(obr. 3) a přístroj s magnetkou. Základní jednotkou měření bylo dolnouherské látro7      
a od roku 1848 bylo nařízeno používání vídeňského sáhu. Měřické metody byly ovliv-
něny vynálezem závěsného kompasu v roce 1633 a důlního teodolitu, který byl poprvé 
použit o 200 let později. 

 
 

 

 
 

Obr. 3   Sklonoměr 
 
 
 
 
 

2.2.3 Vývoj v letech 1850 - 1919 
 

Po roce 1850 nastal na Příbramsku velký zvrat. Měřič E. Kleszczynski pochopil, že do-
savadní systém mapování a měření je bezúčelný, protože chybí celkový přehled a jed-
notný systém mapových podkladů. Proto vypracoval návrh na jednotný listoklad důl-
ních map v celém revíru, který by měl vlastní síť, jež by pokrývala celou známou oblast. 
Vyhotovování důlních map bylo doporučeno již v roce 1844, kdy byla vydána instrukce 
pro zmenšování a volbu měřítek všech druhů map při důlním měření v rakouském císař-
ství. Povinnost vyhotovování důlních map byla nařízena vydáním rakouského obecného 
horního zákona v roce 1854, který byl v roce 1918 převzat jako československý obecný 
horní zákon. 

K měření délek pod zemí byly používány latě, úhly byly měřeny hornickým 
kompasem. Poprvé byl použit výše zmiňovaný důlní teodolit a nivelace byla prováděna 
nivelačním přístrojem. V roce 1890 se začala používat ocelová pásma. Připojovací mě-
ření bylo prováděno vždy od vrchního lana jámy. Souřadnice vrchních lan byly poprvé 
určeny při triangulaci v roce 1852. Přesnost připojení byla závislá na svislosti jednotli-
vých jam.  
 

                                                 
7 dolnouherské látro – délková míra; 1 látro = 2,39 m 
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Až do r. 1876 byly délky pod zemí měřeny na vídeňské sáhy, metrická soustava 

byla zavedena koncem roku 1876. Orientace nové sítě pomocí astronomického azimutu 
byla provedena v roce 1882. 

Hlavním přístrojem pro měření úhlů na povrchu i pod zemí byl kompas (obr. 4). 
Naměřené hodnoty nebyly počítány, ale vynášeny pomocí vynášecího kompasu přímo 
do map. Velmi důležitá byla znalost magnetické deklinace8. Kolem roku 1850 byla po-
měrně značná, asi -15°, což znamenalo na 100 metrů vzdálenosti chybu v poloze čelby9 
přes 20 metrů. Provádělo se proto její pravidelné vyhodnocování. 

Rozvoj hornické činnosti vyžadoval stále více přesných mapových podkladů 
jednotlivých důlních děl. Triangulace dala jednotný podklad pro mapování, ale její 
přesnost byla malá, a proto navrhl měřič Ziegelheim program nového triangulačního, 
situačního (v dole) a výškového měření. Počátek soustavy ponechal na dole Prokop a 
nezměnil se ani listoklad. Změnilo se jen měřítko, a to z  1: 600 na 1: 720. Program no-
vého měření zdůvodnil tím, že hlavní směry jam byly měřeny pouze kompasem a síť 
nebyla vyrovnána. Požadavek nového přesného měření a založení nové triangulační sítě 
vyplýval z velkého rozvoje hornické činnosti v tomto období. Bylo zakládáno mnoho 
nových jam a ty stávající byly dále prohlubovány. 
 
 

 

 
 

Obr. 4   Závěsný kompas 
 
 

2.2.4 Vývoj v letech 1919 - 1945 
 

Po první světové válce se jen pomalu obnovovala hornická činnost. V roce 1932 vydalo 
báňské hejtmanství v Praze nařízení o důlních mapách čj. 2870/32. Tato vyhláška určo-
vala způsob zhotovování důlních map, jejich měřítka, obsah map, jednotné značky, me-
tody měření a dovolené odchylky pro všechny druhy měření. Dále nařizovala, že všech-
ny důlní mapy musí být připojeny na celostátní triangulační síť. 

Na základě této vyhlášky bylo rozhodnuto, že stávající vlastní síť bude připojena 
na S-JTSK. Bylo zjištěno, že síť byla dobře založena, ale postupným vyrovnáním meto-
dou nejmenších čtverců došlo ke zkreslení a k nepřesnostem. 

 
 

                                                 
8 magnetická deklinace – úhlový rozdíl mezi směry zeměpisného a magnetického severního pólu Země 
9 čelba – přední část důlní chodby, překopu či tunelu 
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 Proto byla zaměřena nová triangulační síť, do níž byly zapojeny všechny dosa-
žitelné body sítě z r. 1882 a byla provedena přesná nivelace na povrchu i pod zemí. 
Transformace jednotlivých bodů a transformace sekčních listů map i založení nových 
map nebylo provedeno. 

Přístrojové vybavení bylo úměrné době. Teodolity (obr. 5), závěsné kompasy, 
nivelační přístroje, ocelová pásma. Veškeré práce byly prováděny ve smyslu vyhlášky   
z roku 1932 až na to, že se pokračovalo dále ve vlastní soustavě. Polygonová měření 
byla prováděna metodou měření po ztracených bodech, kdy se vycházelo ze základní 
přímky a končilo na 2 bodech, které byly zabudovány v bocích chodeb. Další měření 
navázalo na poslední 2 body. Měření úhlů se provádělo několikanásobnou repeticí podle 
důležitosti měřeného tahu. Všechny početní úkony byly prováděny v pomocných seši-
tech a přepisovány do evidenčních knih, ve kterých byla navíc kreslena situace důlních 
děl a vyznačovány některé geologické údaje v měřítku 1: 720. 

 
 
 

 
 
 

Obr. 5   Důlní teodolit 
                          

            

2.2.5 Vývoj od roku 1945 do ukončení těžby 
 

Od roku 1947 byly veškeré měřické práce pod zemí i na povrchu prováděny ve smyslu 
platných směrnic. Polygonové body pod zemí byly stabilizovány ve stropech důlních 
děl, byly zavedeny výpočetní formuláře předepsané pro výpočty jednotlivých operací.  

Základní důlní mapy byly nadále vedeny starým způsobem, ale v roce 1955 se za-
čala připravovat transformace do jednotné triangulační sítě. Transformace byla prove-
dena až pro potřebu závěrečné zprávy. 
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2.3 Geologické poměry příbramských hor 
 

Celé dolování v příbramské oblasti bylo vymezeno několika žilnými strukturami. Větší 
část dolů leží v drobovém pásmu10, které dále postupně přechází k pásmu břidlicovému. 
Tyto horniny jsou vyplněny žilami většinou obsahujícími galenit, neboli stříbronosný 
leštěnec. Bylo předpokládáno, že žíly nepřesahují z jednoho pásma do druhého, ale tvoří 
uzavřenou soustavu. To však bylo v pozdějších letech vyvráceno. V příbramských ho-
rách jsou známy žíly s galenitem, jmenované v podkapitole 2.3.2. 
 

2.3.1 Významné minerály březohorského ložiska  
 
Galenit (Leštěnec olověný) 
Galenit se tvoří na hydrotermálních žilách11 při výstupu horkých roztoků vody do vyš-
ších vrstev zemské kůry. Často se vyskytuje s různými jinými minerály, např. křeme-
nem. Má ocelově šedou barvu a kovový lesk. Je nejdůležitější a také nejhojnější rudou 
olova a protože se velmi dobře taví, je také stříbronosný. 
 
Sfalerit (Blejno zinkové) 
Minerál je v tmavým odrůdách velmi podobný galenitu, ale neobsahuje žádné olovo. 
Vzniká také na hydrotermálních žilách nebo může mít magmatický původ. Může mít 
zelenou, žlutozelenou nebo hnědou barvu, záleží na příměsích. Tento minerál je důleži-
tým zdrojem zinku. 
 
Siderit (Ocelek) 
Siderit je primárně sedimentární minerál. Může mít šedou, hnědou, hnědočernou nebo 
tmavě šedou barvu. Je to důležitá ruda železa. 

 
Křemen 
Minerál vzniká magmatickou činností, může mít mnoho odstínů, může nabývat žluté, 
růžové, fialové, hnědé nebo i černé. Mnoho odrůd je ceněno jako drahé  kameny, které 
jsou dále používány ve šperkařském průmyslu a jako dekorace. 

 
Vápenec 
Vápence jsou sedimentární horniny. Mají bílou nebo šedavou barvu, ale jsou také čer-
venavé, případně se zbarvují i jinými odstíny, podle příměsí. 

 
Limonit (Hnědel) 
Limonit má okrovou až rezavě hnědou barvu a vzniká zvětráním železných rud. Jde o 
velmi běžný minerál. 

 
Baryt (Těživec) 
Baryt je těžký minerál vznikající na hydrotermálních žilách nebo sedimentací. Může mít 
červenou, modrou, fialovou nebo hnědou barvu, je to důležitý prvek pro těžařský prů-
mysl. 
 

                                                 
10 drobové pásmo – pásmo sedimentárních hornin, jedná se v podstatě o zvláštní druh pískovce, který je  
                                 tvořen zrny křemene, živce a jinými minerály 
11 hydrotermální žíly – puklina v horninách, v níž se usadily minerály z horkých výronů par magnetického  
                                      původu 
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2.3.2 Rudní žíly v jednotlivých dolech  
 

Důl Vojtěšský a Mariánský 
 

1. Vojtěšská hlavní žíla  
Tato žíla je nejmocnější a nejvydatnější ve Vojtěšském dole a byla sledována do největ-
ší délky. V hořejších patrech není tato žíla tak mocná jako v prostředních a dolejších 
patrech. Galenit v ní obsažený, mající mocnost až 30 cm, je tím bohatší, čím hlouběji se 
nachází. Vyplnění žíly se skládá ze stříbronosného galenitu, sfaleritu, sideritu a obsahu-
je  také vápenec. 
 
2. Vojtěšská žíla ležatá 
Tato žíla má rovnoběžný směr s hlavní žilou, její vyplnění se skládá z galenitu, mocné-
ho až 25 cm, který je doprovázen vápencem, sfaleritem a sideritem. Tyto dvě žíly dávají 
největší množství rud a činí tak důl Vojtěch nejbohatší a nejvýznamnější v Příbrami. 

 
3. Protiklonná žíla 
Žíla se nachází v pevných dioritech, je méně mocná než Vojtěšská žíla a má nestálou 
mocnost. Skládá se z galenitu mocného jen do 5 cm, ze sfaleritu a malého množství 
vápence.  
 
4. Aloisská žíla 
Na 2. a 3. patře obsahuje galenit až 8 cm mocný, a ten tuto žílu vyplňuje téměř celou. 
 
 

Důl Anenský a Prokopský 
 
1. Františkova žíla 
Tato žíla je vyplněna galenitem, křemenem, sfaleritem a sideritem, vápencem a bary-
tem. Galenit je mocný 5 – 10 cm. 

 
2. Křížové žíly 
Žíla mocná 10 až 16 cm je vyplněna galenitem a táhne se pevnými drobovými pískovci, 
v nichž se nachází ještě siderit, křemen a sfalerit.  

 
3. Barborská žíla 
Žíla je v hloubkách málo známa, vyplněna je galenitem málo mocným a sfaleritem, ve 
většině je však velmi jílovitá. Celkově se dá říct, že je žíla málo bohatá. 

 
4. Anenská žíla 
Žíla obsahuje galenit, sfalerit, siderit a křemen. 

 
5. Mariánská žíla 
Žíla byla dříve velmi bohatá, vyplněna galenitem, sfaleritem, vápencem, sideritem, 
mladším křemenem a barytem.  

 
 
 



13 
 

6. Kateřinská žíla 
Do této žíly postupně přešla bohatost Mariánské žíly, je vyplněna galenitem, sfaleritem, 
vápencem a sideritem. Všechny minerály mají malou mocnost. 

 
7. Václavská žíla 
Tato žíla byla velmi bohatá a dávala velké množství stříbra, ale ve větších hloubkách už  
tak bohatá není. Je vyplněna limonitem, sfaleritem a galenitem. 

 
8. Jánská žíla 
Tato žíla je většinou jílovitá, ale obsahuje velké krystaly galenitu mocného asi 6 cm a 
sfaleritu. 
 
9. Prokopská žíla 
Je vyplněna galenitem, pevným křemencem a má malou mocnost. 

 
10. Zikmundova žíla 
Byla mocná jen ve velmi malých rozměrech, vyplněna limonitem s rozpuštěným jílem, 
ale vyskytuje se v ní také celistvý galenit a sfalerit ve větší mocnosti. 

 
11. Josefská žíla 
Žíla má malou mocnost a je vyplněna galenitem. 
 
12. Michalova žíla 
Stejně jako Josefská má tato žíla malou mocnost a obsahuje galenit. 
 
 

Důl Ševčínský 
 
1. Žíla Marie Pomocnice 
Žíla má menší mocnost, je vyplněna vápencem, sideritem, galenitem a sfaleritem. 

 
2. Mučednická žíla 
Tato žíla není příliš mocná a je vyplněna hnízdovitě sfaleritem a galenitem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

3 DŮLNÍ MAPY A VÝVOJ JEJICH ZNAČKOVÉHO KLÍČE 
 
Tato kapitola se zabývá kartografickým rozborem vybraných důlních map, zastupujících 
různá období v historii dolování. Období jsou rozdělena na kratší intervaly než při důl-
ně-měřické činnosti. Počátek mapování důlních děl spadá do poloviny 16. století, ale 
vzhledem k tomu, že v 17. století nastal velký útlum v hornické činnosti, začaly se ma-
py na jednotném podkladě vyhotovovat až v 18. století. Proto by nemělo velký význam  
popisovat mapy z dřívějších let, než z 18. století. 
 

3.1    Budování polohových a výškových základů důlních a                                      
            povrchových map 
 
Vývoj mapové dokumentace přímo závisel na odborné vyspělosti  měřičů a pracovníků 
pověřených vyhotovováním důlních map, na vývoji měřických přístrojů a pomůcek a na 
potřebě provozu. Když vezmeme v úvahu tato hlediska, můžeme rozdělit vývoj mapové 
dokumentace na následujících 5 časových období. 
 

3.1.1  Období do roku 1850 
 
První mapy důlních děl byly vyhotovovány ve většině případů pro přehled, zda důlní 
díla nepřekročila hranice propůjček12. Žádný jednotný základ pro celou oblast, o který 
by se mapy opíraly, nebyl vybudován, naměřené hodnoty se nezpracovávaly početně, 
pouze byly v libovolném měřítku vynášeny do mapy, bez jakékoliv vazby na sousední 
hornické práce a jejich měření. Na mapách byl vždy vyznačen směr k severu a přímo 
nakresleno měřítko. Formát také nebyl volen nijak jednotně, byl volen podle rozsahu 
zaměřovaného území. Na mapě bylo poznamenáno, v jakých délkách bylo měřeno, vět-
šinou se měřilo v dolnouherských látrech. 

 

3.1.2 Období od roku 1850 do roku 1882 
 
Rok 1850 byl rokem, kdy se základní důlní mapy začaly vyhotovovat podle nového 
systému a kdy byl udán postup, podle kterého se mapy měly vyhotovovat. Měřič              
E. Kleszczynski si v té době uvědomil, že bez řádného podkladu nemohou nikdy získat 
ucelený přehled všech důlních děl v revíru. Dal tedy podnět a sám vytvořil vlastní sou-
řadnicovou soustavu s počátkem na dole Prokop a nový systém listokladu důlních map. 
Vlastní síť je navržena tak, že kladná osa X směřuje k severu a kladná osa Y k východu. 
Velikost mapových listů byla navržena na 200×250 sáhů (380×474 m), přičemž delší 
strana směřuje k severu. Tento systém listokladu vydržel až do ukončení těžby ve       
20. století.  

Mapy byly vyhotovovány na pevném nezajištěném papíru, velikost mapového 
rámce byla 694×556 mm. Tyto mapy byly v měřítku 1: 600 a byly doplňovány až do 
roku 1882, kdy bylo zavedeno měřítko 1: 720. Výškový systém nebyl nikde uveden. 

                                                 
12 propůjčka – dolová míra, horní podnikatel získává právo dolování určitých nerostných surovin   
                        horní propůjčkou, kterou vydává horní hejtmanství vždy pro přesně ohraničený prostor  
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3.1.3 Období od roku 1882 do roku 1936 
 

V tomto období nastal velký rozkvět důlních prací a jejich velký rozsah prokázal, že 
přesnost podkladů z roku 1852 není postačující a že se důležité práce musí znovu pře-
měřovat. Z těchto důvodů navrhl měřič G. Ziegelheim program na nové triangulační, 
výškové a polohopisné zaměření stávajících důlních děl. Provedl totiž rozbor přesnosti a 
zjistil, že původní měření je většinou nepoužitelné, protože trojúhelníková síť nebyla 
vyrovnána. Nové měření bylo zahájeno v roce 1882 a práce byly skončeny v roce 1887. 

Práce měly výborné výsledky, po výpočtu a vyrovnání sítě byly kontrolně změ-
řeny určité vzdálenosti a rozdíly byly minimální. Přes tyto výsledky byl nedostatek 
v tom, že byla síť vyrovnána postupně, jak se měřila, a ne jako celek. Toto vyrovnání 
vneslo hlavně do souřadnice X značné zkreslení skutečných vzdáleností. Na povrchu 
bylo provedeno i výškové měření, jako základní výškový bod byl stejně jako u poloho-
pisu zvolen důl Prokop. Měření hloubek bylo provedeno podle nové metody měření 
pomocí těžného lana. Dosažená přesnost měření byla pro provozní účely vyhovující.  

Způsob vedení důlních map zůstal stejný jako v minulém období. Měřítko se 
změnilo na 1: 720 a z těchto map byly odvozeny přehledné mapy 1: 1440 a 1: 2880, 
které sloužily jako mapy patrové. Mapy 1: 2880 se skládaly z 12 sekcí map 1: 720 a 
měly hlavní účel v tom, že byly souhlasné s mapami katastrálními a tak bylo možno 
porovnávat vzájemný vztah podzemních děl s povrchovou situací. Na mapách katastrál-
ních byly zakresleny dolové míry a vyznačovány jejich zarážkové body. Na ložisku 
Březové Hory byly důlní mapy vedeny a doplňovány až do ukončení těžby. V tomto 
období vznikl první solidní základ pro polohopisné i výškové měření v celé oblasti, kte-
rý sloužil ještě dlouhou dobu. 
 

3.1.4 Období od roku 1936 do roku 1945 
  
V roce 1932 byla báňským hejtmanstvím vydána nová vyhláška č. 2870/32, která sta-
novovala nové podmínky pro vedení důlních map a všechny druhy měřických prací. Byl 
proveden rozbor přesnosti stávající sítě a byl zjištěn již výše zmiňovaný nedostatek, že 
síť nebyla vyrovnána jako celek. Proto bylo navrženo nové triangulační, výškové a po-
lohové měření v celém revíru, s nímž se začalo v roce 1936.  

Výpočet nové triangulační sítě stále nebyl dokončen, a proto byl pro napojení 
vlastní sítě na síť S-JTSK zvolen následující postup: z mapy v měřítku 1: 10000 byly 
odsunuty zeměpisné souřadnice základního bodu nové sítě, tedy Svaté Hory a z nich 
vypočteny souřadnice v systému JTSK. Porovnaly se s vypočtenými souřadnicemi tri-
angulační sítě a po vyrovnání státní sítě byly souřadnice vzaty do výpočtu. Připojovací a 
usměrňovací měření bylo provedeno pro kontrolu 3 způsoby. Hloubkové měření nebylo 
provedeno stejně jako nebyl proveden přepočet bodů z vlastní sítě do sítě S-JTSK. Až 
do ukončení těžby byly i nadále všechny výpočty prováděny ve vlastní soustavě.  

  

3.1.5 Období od roku 1945 do ukončení těžby 
 

Před ukončením hornické činnosti v březohorském revíru v roce 1973 bylo rozhodnuto, 
že se provede přepočet vlastní sítě do systému JTSK. Z bodů původní sítě se určily prv-
ky pro transformační rovnice. Byly zjištěny určité nepřesnosti, proto bylo nutné některé 
délky a jižníky vypustit z výpočtu a následně nepřesnosti opravit. Po výpočtu transfor-
mačních rovnic byl proveden přepočet všech rohů listů základních důlních map do sou-
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stavy S-JTSK, aby mohly být základní důlní mapy fotoreprodukcí zmenšeny do měřítka 
1: 2000 a sesazeny do souřadnicového systému JTSK. 

 
 

3.2 Kartografický rozbor vybraných důlních map 
 

Do rozboru a porovnání důlních map je zahrnuto více druhů důlních map. V březohor-
ském revíru byly vedeny tzv. základní důlní mapy, povrchové mapy a mimo jiné i důlní 
přehledné patrové mapy. 

 
Základní důlní mapy  
Jsou vedeny v měřítku 1: 720, které bylo zavedeno v roce 1882 a ve vlastní souřadnico-
vé soustavě. Na každém listu je nakresleno 5 pater, průběhy chodeb jsou značeny oso-
vými polygony. Pro potřebu závěrečné zprávy byla provedena transformace do S-JTSK. 

 
Povrchové mapy   
Tyto mapy nebyly ve stejném měřítku jako základní důlní mapy. Původně byly vyhoto-
vovány v měřítku 1: 2880, které bylo shodné s měřítkem přehledných patrových map, 
aby bylo možno porovnat důlní situaci s povrchem. Tyto povrchové mapy jsou vlastně 
mapy katastrální, které sloužily k evidenci nemovitého majetku a byla do nich vynesena 
mělká patra. 

 
Důlní přehledné patrové mapy  
Byly používány jako mapy katastrální, bylo pro ně zvoleno stejné měřítko. Tato pře-
hledná mapa se skládá z 12 listů základní důlní mapy. Všechny tyto mapy jsou na prů-
svitném papíře.  

 

3.2.1  Mapa povrchové situace z roku 1776 
 
Mapa popisovaná v této části se nedá zařadit ani do jedné ze skupin důlních map, patří 
mezi mapy povrchové. Byla ojedinělým dílem, zobrazujícím povrch se zakreslením 
dědičné odvodňovací štoly. V levé části mapy je zakreslen příčný profil zobrazovaným 
územím. 

Z kartografického hlediska je mapa dobře vytvořená, obsahuje název, který 
v německém jazyce zní: Grund – Riss nach der Lage des Gebürges und deren Tag – 

Pingen, von Maria Fundgrübner und St. Adalberti – Gang a je umístěný v levé horní 
části. V neodborném překladu název zní: Základní nákres polohy dolů a povrchových 

pinek
13

 nálezové štoly Marie a chodby Sv. Vojtěcha. Dále mapa obsahuje velmi podrob-
nou legendu a poměrové měřítko. Žádné další informace však mapa neposkytuje, kdy 
byla mapa vytvořena, podnik DIAMO s.r.o zjistil z jiných zdrojů. Mapa je povrchová, 
neobsahuje však žádný polohopis. 
 

 
 

                                                 
13 pinka – reliéfní tvar vzniklý převážně v důsledku hornické činnosti. Může mít kruhovitý půdorys,  
                 vznikající často nad křižovatkou důlních chodeb, eliptický půdorys nebo nepravidelný , 
                 vzniklý rychlým prosednutím nebo propadnutím povrchových důlních děl 
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Výřez této mapy je na  obr. 6 (celá mapa je uvedena na přiloženém CD ja-
ko příloha č. 2). 

 
 

 
 

 
 

Obr. 6  Výřez mapy povrchové situace z roku 1776 
 
 
 
 

3.2.2  Povrchová mapa z roku 1823 
 

Tato mapa spadá do prvního zmiňovaného období (odst. 3.1.1), tedy od počátků mapo-
vání do roku 1850. Jde o mapu polohopisnou, kde je zakreslena povrchová důlní situa-
ce. Jak bylo výše zmiňováno, tato mapa nemá žádný jednotný podklad, naměřené hod-
noty byly do mapy přímo vyneseny v libovolném měřítku.  

Z kartografického hlediska mapa není ideální, co se týče kompozice mapy i ob-
sahu. Mapa neobsahuje povinné kompoziční prvky, jako je přesný název, který by měl 
obsahovat věcné, časové a prostorové zobrazení daného jevu, ani legendu, což je zrovna 
u tohoto typu mapy velkým nedostatkem, protože mapě rozumí pouze lidé, kteří se da-
ným tématem zabývají. V legendě by měly být obsaženy všechny prvky, které slouží 
k celkovému podání informace čtenáři. Mezi další povinné kompoziční prvky mapy 
patří měřítko. Na popisované mapě je zakresleno poměrové měřítko i severní směr.  
Poslední základní kompoziční prvek, kromě samotného mapového pole, je tiráž.         
Na popisovaném mapovém díle jsou spíše uvedeny „obecné informace o mapě“, 
z německy psaného textu se dozvídáme, že autorem mapy je Jakob Franz a mapa vznik-
la v březnu roku 1823.  
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Výřez mapy se zobrazením jam Anna a Vojtěch, které patří k nejvýznamnějších 
březohorských šachtám, je na obr. 7 (celá mapa je uvedena na přiloženém CD jako pří-
loha  č. 3). 

 
 
        
 

 
 

Obr. 7  Výřez povrchové mapy z roku 1823 
 

 

3.2.3 Důlní přehledná patrová mapa z roku 1857 
 

Tato mapa, vytvořená roku 1857, spadá do druhého období (odst. 3.1.2), které končí 
roku 1882. Mapa je vyhotovená v měřítku 1: 2880 a sloužila jako mapa patrová. Mapy 
byly souhlasné s mapami katastrálními, což je velkou výhodou při porovnávání vztahu 
podzemních děl a povrchové situace. 

Z kartografického hlediska je mapa poměrně dobře zpracovaná. Název 
v německém jazyce zní: Karte zur Umlagerung der Grubenfeldmaassen des pribramer 

gewerk: Caroli Boromai Hauptwerkes a je umístěn v pravé horní části. Jeho neodborný 
překlad zní: Mapa pro přesouvání důlních polí příbramského cechu: Hlavního díla Kar-

la Boromaiského. Legenda se na této mapě nenachází, tato mapa je tedy, jako ta před-
chozí,  dobře čitelná pouze pro odborníky. Měřítko nechybí, naopak je uvedeno pomě-
rové i číselné měřítko. „Obecné informace“ jsou na mapě zaznamenány, jsou však téměř 
nerozluštitelné. Proto víme pouze tolik, že mapa vznikla 28. 6. 1857. 
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Výřez přehledné patrové mapy se zobrazením 3 významných březohorských jam 

a znázorněním jednotlivých pater důlního díla a katastrálního podkladu je na obr. 8 (celá 
mapa je uvedena na přiloženém CD jako příloha č. 4). 
 

 
 

 
 

Obr. 8  Výřez přehledné patrové mapy z roku 1857 
 

 

3.2.4 Mapa důlní situace ze 40. let 20. století 
 

Popisovaná mapa patří do pátého popsaného období (odst. 3.1.5), kdy už se blížilo 
ukončení těžby na Březových Horách a mapy byly hromadně transformovány do S–
JTSK a fotoreprodukcí zmenšovány do měřítka 1: 2000. Tato mapa znázorňuje pouze 
důlní situaci, přesněji 5 důlních pater. Mapy se v tomto období vytvářely v měřítku 1: 
720, na popisované mapě není měřítko zapsáno ani zakresleno.  

Mapa nemá název, legenda je neúplná, týká se pouze jednotlivých pater, ostatní 
prvky mapy nejsou v legendě uvedeny. Jak již bylo řečeno, měřítko také úplně chybí a 
nejsou zde ani informace, ze kterých by bylo možné zjistit, kdo je autorem mapy a kdy 
byla mapa přesně vytvořena. 
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Výřez  mapy se znázorněním jámy Anna je na obr. 9 (celá mapa je uvedena na přilože-
ném CD jako příloha č. 5). 

 
 

 
 

Obr. 9  Výřez mapy důlní situace ze 40. let  20. století 
 

 

3.3 Vývoj značkového klíče vybraných map v průběhu století 
 
Na mapách, které byly popsány v minulé podkapitole, byly vybrány a mezi sebou po-
rovnány všechny bodové, liniové i plošné mapové znaky týkající se důlní činnosti, které 
jednotlivé mapy obsahovaly. Do tohoto srovnání nebyly zahrnuty mapové znaky polo-
hopisu mapy. Některé znaky se vyskytovaly na všech mapách, což bylo však velmi vý-
jimečné, některé znaky byly úplně odlišné a nebo se některý znak v mapě vůbec nevy-
skytoval, což je docela častý jev z toho důvodu, že každá mapa zastupuje jiný druh map, 
které se v té době vytvářely.  

Všechny znaky převzaté z  map byly zadány do tabulky, kde bylo provedeno 
srovnání jejich zobrazení na každé mapě. Pokud se nějaký mapový znak na dalších ma-
pách nevyskytuje, je v tabulce pole u příslušné mapy vyplněno slovem „neobsahuje“.  

Tabulka je rozdělena na 2 části. Jedna se týká povrchových a polohopisných 
map, do níž patří mapa z roku 1776 a mapa z roku 1823 a druhá část se týká map zobra-
zujících důlní situaci, kam patří mapa z roku 1857 a mapa ze 40. let 20. století, kterých 
bylo využito k následné tvorbě tematických map. Název znaků je uveden v původním 
německém jazyce a také v neodborném českém překladu. Názvy jsou pro lepší názor-
nost uvedeny v odlišných barvách.  

V dnešní době se veškeré činnosti týkající se hornictví, ať jde o všeobecná usta-
novení, zakládání bodových polí, měřických metod a dokumentace, tedy i mapových 
znaků používaných na všech typech důlních map, řídí platnou vyhláškou č. 435/1992 
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Sb. Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a ně-
kterých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky ČBÚ             
č. 158/1997 Sb. Přehled všech mapových znaků z porovnávaných map uvádí tab. 3 
 

Tab. 3  Tabulka mapových znaků 
 
 

Název znaku 
Polohopisné 

a povrchové mapy Mapy důlní situace 
Německy 
Česky 1779 1823 1857 

40. léta 20. 
století 

Carl Boromai Stollen 

Štola Karla Boromaiského 

 
neobsahuje 

 
 

 

Josefi II. die Erbstollen 
Dědičná štola Josefa II. 

neobsahuje 
 
 

 
 

 
 

Dritter Lauf 

Třetí patro 
neobsahuje neobsahuje 

 
 

 
 

Vierter Lauf 
Čtvrté patro 

neobsahuje neobsahuje neobsahuje 
 
 

Fünfter Lauf 
Páté patro 

 
 neobsahuje 

 
 

 
 

Einfahrt Schachte 

Vstupní šachta 

 
 

 
 

 
 

 
 

Die Rauchschacht 
Komín 

neobsahuje neobsahuje neobsahuje 
 
 

Eisenbahn-Strecke 
Železniční trať 

 
 neobsahuje neobsahuje 

 
 

Die Halde 

Halda 

 
 

 
 

 
 neobsahuje 

Theor. messtechn. Punkt 
Teoretický měřický bod 

neobsahuje neobsahuje 
 
 neobsahuje 

Die Tag-Pingen 
Povrchové pinky 

 
 

 
 neobsahuje neobsahuje 

Die Stolle 
Štola    

 
 

 
 neobsahuje 

 
 



22 
 

4  KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZACE DAT 
 
Pro zobrazení a kartografickou vizualizaci zpracovaných dat byly vytvořeny 4 tematické 
mapy, z nichž každá vyjadřuje určitý jev týkající se hornictví na Březových Horách 
v Příbrami. Tematické mapy se týkají rozšiřování ražby důlních děl v průběhu století, 
dále zobrazují rudní žíly nacházející se v březohorském ložisku, třetí tematická mapa se 
týká zobrazení ochranných pásem kolem oblastí ohrožených propadem, který může být 
následkem důlní činnosti v mělkých patrech. Čtvrtá tematická mapa je spíše turistická, 
zobrazuje na podkladě ortofotomapy významné objekty spojené s hornictvím 
v Příbrami. 

 

4.1   Metody zpracování dat 
 
Před vytvořením tematických map bylo nutné zpracovat poskytnutá data, mezi něž pat-
řily hlavně mapy důlních děl, popsané v minulé kapitole. Pro účely této práce mi bylo 
poskytnuto několik map, z nichž  byly 2 transformovány a vektorizovány, hlavně pro 
účely vytvoření první a druhé tematické mapy. 
 

4.1.1 Transformace důlních map 
 
Pro vytvoření první a druhé tematické mapy bylo nutné provést transformaci dvou map. 
Byla provedena afinní transformace mapy přehledné patrové důlní situace z roku 1857, 
na níž byly známy souřadnice S-JTSK pěti bodů, tedy hlavních březohorských jam,    a 
na ně byla mapa transformována.  

Pro porovnání důlních map bylo nutné transformovat ještě mapu 40. let 20. sto-
letí. Březohorské ložisko je však zobrazeno na 3 mapových listech, proto byla nejdříve 
provedena transformace každého mapového listu, která byla trochu složitější z toho dů-
vodu, že muselo být nalezeno více bodů, jejichž souřadnice v S-JTSK byly známy, aby 
jednotlivé mapové listy „přilehly“ přesně k sobě. Tato mapa byla také transformována 
pomocí afinní transformace. 
 
 

4.1.2 Vektorizace transformovaných důlních map 
 

Po transformaci důlních map bylo třeba liniové a bodové kartografické znaky na 
obou mapách vektorizovat, aby mohlo dojít k jejich následnému porovnání a vizualizaci 
rozšíření ražby důlního díla od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Vektorizace 
každé mapy byla provedena v programu ArcMap, v němž byly vrstvy (shapefiles)         
z každé mapy také georeferencovány a porovnány mezi sebou. Výsledná mapa byla 
poté doupravena podle kartografických zásad v programu Corel Draw 11. 
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4.2 Tvorba tematických map 
 
Definic pojmu „tematická mapa“ je celá řada. Výkladový slovník Mezinárodní karto-
grafické asociace (Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 
1973) definuje tematické mapy jako "mapy, jejichž hlavní obsahovou náplní je znázor-
nění libovolných přírodních a socioekonomických jevů (objektů), ale také jejich vzá-
jemných vztahů". Zatímco R. Čapek (Geografická kartografie, SPN) popisuje mapy: 
"Jako tématická mapa se označuje každá mapa, která na topografickém podkladu, ať už 
nezměněném nebo upravovaném, znázorňuje zvláštní téma a je určena ke zcela určité-
mu vypovídacímu účelu." 
 Tematické mapy se podle složitosti a koncepce rozdělují na 3 stupně (analytické, 

komplexní a syntetické). Mapy, které jsou vytvářeny v této práci, patří do skupiny ana-

lytických, které znázorňují jedno nebo více témat, aniž by byly související jevy prováza-
né. Mapy znázorňují pouze rozmístění objektů a většinou používají jedinou znázorňo-
vací metodu.  
 

4.2.1 Průběh ražby důlního díla od poloviny 19. století do ukončení 
těžby 

 
První tematická mapa, která bude popsána v následujících odstavcích, se týká čistě jed-
notlivých důlních pater porovnávaných ze dvou map, které byly transformovány a zvek-
torizovány, jak bylo popsáno v předchozím textu. Složením z dílčích map pěti důlních 
pater, která byla postupně přidávána na sebe, vznikla mapa Důlní situace – průběh raž-

by 1. až 5. patra od poloviny 19. století do ukončení těžby.  
 Pro každé jednotlivé patro byla nejdříve vytvořena samostatná mapa, kde jsou 
jednou barvou rozlišeny štoly, kde již těžba probíhala v 19. století a stejnou barvou, 
pouze s jiným odstínem, jsou odlišeny štoly a jiná horizontální důlní díla, o která byly 
doly na Březových horách rozšířeny do 40. let 20. století. 
  První důlní patro z poloviny 19. století je znázorněno tmavě žlutou barvou a 
rozšíření ražby tohoto patra je znázorněno světle žlutou barvou. První důlní patro slou-
žilo pro otevírání potencionálně bohatých oblastí a hlavní štola, štola Karla Boromais-
kého, sloužila pro odvodňování dolů, které bylo nutné, aby mohla těžba postupovat do 
větších hloubek. Výřez prvního důlního patra a zmenšená ukázka výsledné mapy je      
na obr. 10, celá mapa je uvedena v příloze č. 6. 

       
 

Obr. 10  První důlní patro 
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Druhé důlní patro z poloviny 19. století je znázorněno tmavě zelenou barvou a 
rozšíření ražby je zakresleno světle zelenou barvou. Druhé důlní patro a dědičná štola 
Josefa II. také sloužila k odvodňování dolů. Toto patro bylo ve 20. století rozšířeno 
hlavně v oblasti jámy Prokop, ale i v blízkosti dalších jam. Výřez druhého důlního patra 
a zmenšená ukázka výsledné mapy je na obr. 11, celá mapa je uvedena v příloze č. 7. 
 

           
 

Obr. 11  Druhé důlní patro 
 
 

 Třetí důlní patro je zobrazeno společně se čtvrtým patrem na jedné mapě a to 
z toho důvodu, že obě tato patra se nacházejí pouze u některých dolů, v březohorské 
oblasti je 3. patro zaraženo v dolech Marie, Prokop a Anna. Třetí patro vzniklo na větši-
ně území až ve 20. století, rozšíření ražby je tedy znázorněno tmavě modrou barvou a 
horizontální důlní díla, jež byla zaražena již v 19. století jsou zakreslena světle modrou 
barvou.  

Čtvrté patro je odlišeno světlejší modrou čerchovanou čarou. Toto patro se na-
chází hlavně v okolí dolu Prokop, přesto však není zaraženo přímo od kolmé šachty, ale 
nějakými překopy14 ze třetího patra. Výřez třetího a čtvrtého důlního patra a zmenšená 
ukázka výsledné mapy je na obr. 12, celá mapa je uvedena v příloze č. 8. 
 

                     
 

Obr. 12 Třetí a čtvrté důlní patro 

                                                 
14 překop – chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska, slouží k dopravě a větrání 
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Poslední zobrazované důlní patro je znázorněno tmavě červenou barvou a rozší-
ření ražby v průběhu století je zakresleno světle červenou barvou. Mělká patra sloužila 
hlavně k otvírání nových štol a hledání rudních žil, avšak v průběhu let 20. století už 
byly vyvinuty nové metody dobývání rud a těžba se rozšiřovala hlavně do hloubky. Na 
zobrazení pátého patra je vidět, že ve větších hloubkách (cca 140 m kolmé hloubky) se 
ražba rozšiřovala hodně i do plochy oproti mělkým patrům. Výřez pátého důlního patra 
a zmenšená ukázka výsledné mapy je na obr. 13, celá mapa je uvedena v příloze č. 9. 
 

          
 

Obr. 13  Páté důlní patro 
 
 

Barvy jednotlivých důlních pater byly záměrně voleny tak, aby odpovídaly barvám, 
kterými byly zakreslovány důlní mapy už v 19. století a v pozdějších dobách. Byl zvo-
len pouze trochu tmavší odstín, aby byla dobře odlišitelná rozšíření ražby během století. 
Každá mapa dodržuje zásady pro správnou kompozici mapy, obsahuje tedy vlastní ma-
pové pole, legendu, název, měřítko mapy, tiráž a jako nadstavbový prvek směrovou 
růžici. 
 
 

4.2.2 DŮLNÍ SITUACE                                                                         
Průběh ražby 1. až 5. patra od poloviny 19. století do ukončení 
těžby 

 
 
Jak již bylo zmíněno, tato tematická mapa je složena ze čtyř map zobrazujících jednotli-
vá důlní patra. Mapa ukazuje vývoj dolování směrem do hloubky tím, že jsou patra po-
stupně přidávána na sebe a zároveň je u každého znázornění důlního patra zakreslen 
graf, ukazující hloubky pater u pěti nejvýznamnějších březohorských svislých jam. Tyto 
grafy jsou na mapě hlavně z toho důvodu, aby ukázaly, že se důlní patra nezakládala na 
každé svislé jámě ve stejných hloubkách, ale podle toho, jak bylo potřeba kvůli těžbě. 
Ve stejných intervalech byla patra zakládána až od hloubky 350 m (viz odst. 1.1.4).  
 V této tematické mapě už nejsou rozlišeny štoly a jiná horizontální důlní díla, 
která vznikla v 19. a 20. století. Jak napovídá název mapy, jde o souhrn všech důlních 
děl, která byla zaražena v dřívějších dobách i dobách blízkých ukončení těžby         
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v 70. letech 20. století.  Barvy na mapě zůstaly zachovány z map důlních pater a barvy 
grafů jednotlivých pater svou barvou odpovídají. 
 Výřezy mapy se zobrazením přidávání důlních pater a grafy jejich hloubek jsou 
na obr. 14, celá mapa je uvedena v příloze č. 10. 
 
                          1. patro                                       1. a 2. patro                              1., 2., 3, 4. patro 
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Obr. 14  Důlní patra a grafy jejich hloubek 
 
 

4.2.3 RUDNÍ ŽÍLY BŘEZOVÝCH HOR 
Obsah minerálů a mocnost jejich zastoupení v jednotlivých 
rudních žilách 

 
 
Tato tematická mapa se týká čistě rudních žil nacházejících se v březohorském ložisku. 
Proto vznikla tak, že byly z mapy důlní situace odstraněny všechny štoly, překopy,  
sledné chodby a byly ponechány pouze zvektorizované rudní žíly, jejichž jména byla 
převzata z důlní mapy ze 40. let 20. století.  
 Hlavně kvůli této mapě vznikla podkapitola 1.3, která se zabývá geologií březo-
horského ložiska. V podkapitole 1.3.1 je uveden soupis hlavních minerálů, které se       
v tomto ložisku nacházejí, jejich geologický popis, popis způsobu jejich vzniku, barvy a 
jiných vlastností, aby čtenář získal alespoň základní povědomí o minerálech jmenova-
ných na mapě rudních žil.  

V podkapitole 1.3.2 jsou dále uvedeny jednotlivé rudní žíly a jejich rozložení 
vzhledem k jednotlivým dolům. U každé žíly jsou vyjmenovány minerály, které žíla 
obsahuje a zároveň jejich mocnost. Pokud u nějakého minerálu není mocnost zmíněná, 
předpokládá se, že je jeho mocnost malá a pohybuje se od 1 do 5 cm. Podle mocností 
uvedených v 1.3.2 byla vytvořena stupnice, podle níž byly vytvořeny šířky linií, před-
stavujících jednotlivé rudní žíly. 

Mapa byla vytvořena tak, že v místě, kde byla původně zobrazena žíla podle 
vektorizace, zůstala geograficky správně znázorněná žíla galenitu (leštěnce olověného), 
a to z toho důvodu, že je mezi minerály nejdůležitější. Pokud daná žíla obsahovala ještě 
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další minerály, což je pravidlem ve většině případů, tak byly linie představující ostatní 
minerály, odsazeny ze svého původního místa podle důležitosti daného minerálu. Tímto 
vznikla mapa, kde je vždy galenit na svém místě a další minerály (viz odst.1.3.1) jsou 
podle důležitosti posunuty vždy na okraj linie znázorňující důležitější minerál.  
 Linie, které zobrazují jednotlivé minerály, jsou odlišeny barvami, které byly 
zvoleny podle skutečné barvy daného minerálu. Nedá se přesně určit, jakou má minerál 
barvu, protože ve většině případů má mnoho odrůd jako např. křemen. Proto byly zvo-
leny barvy jmenované na prvním místě, jakožto nejčastější. Když mělo více minerálů 
podobnou barvu, díky které by mohlo docházet ke zhoršení čitelnosti mapy, tak  byly 
zvoleny více kontrastující barvy, i když nešlo o nejhojnější odrůdu minerálu.   

Tato mapa zobrazuje dvě různé věci zároveň, a to, jaké minerály jsou v rudních 
žilách březohorského ložiska obsaženy, a jak jsou rudní žíly mocné, z čehož se odvíjí 
těžba a produkce olova, stříbra, zinku a v posledních letech těžby také antimonu. Údaje 
o celkové produkci jmenovaných kovů jsou zaznamenány do tabulky a umístěny do 
mapy. Z hlediska těžby je nejdůležitější a nejbohatší Vojtěšská hlavní žíla, která je nej-
mocnější a vynášela proto velké množství stříbra i olova.  

Výřez mapy zobrazující část Vojtěšské hlavní žíly a ostatní žíly v okolí jámy 
Vojtěch je na obr. 15, celá mapa je uvedena v příloze č. 11.           
 

 
 

 
Obr. 15  Rudní žíly v okolí jámy Vojtěch 

 
 

4.2.4 OCHRANNÁ PÁSMA 
Zóny kolem poddolovaných oblastí ohrožených propadem či 
poklesem 

 
 
Mapa ochranných pásem vznikla na podkladě katastrální mapy a znázorňuje oblasti na 
povrchu, které by mohly být ohroženy následkem důlní činnosti, což může být pokles a 
nebo propad území. Ochranná pásma se týkají oblastí, kde byla důlní činnost provozo-
vána blízko pod povrchem, jedná se tedy o hloubky okolo 25 až 40 metrů. Do těchto 
hloubek zasahuje nejčastěji první a druhé důlní patro, proto jsou tato patra na katastrální 
mapě také  zvýrazněna.  
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Výpočet těchto pásem není jednoduchý, bere se v úvahu hloubka štoly pod zemí 
a dále geologická stavba podloží, ve kterém se nachází daný terén. Souřadnice ochran-
ných pásem, ověřené Obvodním báňským úřadem, a katastrální mapa byla poskytnuta 
ing. Romanem Kučerou, DIAMO s.r.o. 
 Mapa vznikla z výkresu v programu Kokeš, ve kterém byly na katastrální mapu 
přidány souřadnice bezpečnostních pásem a vytvořena jejich šrafura podle skupin, které 
jsou popsány níže. Takto upravený výkres byl převeden opět do programu CorelDraw 
11, v němž byl výkres dán do kompozice a vytvořena mapa. Barvy, které byly použity, 
jsou standardně používané pro zobrazení ochranných pásem, které schvaluje Obvodní 
báňský úřad. 
 
Princip výpočtu ochranných pásem 
 
Pozn: Následující text vznikl na základě zpracování  Metodiky pro posuzování vlivu volných dutin (pří-

mých rozvolňovacích procesů) na stabilitu povrchu, vypracované ing. Karlem Škvorem.  
 
Na povrch působí tzv. přímé rozvolňovací procesy (dále jen PRP), při kterých dochází k 
deformacím stavebních jednotek a k samovolnému zavalování volných dutin. 
K nespojitým deformacím povrchu může dojít tehdy, pokud PRP dostoupí do zóny se-
dimentů, což jsou nezpevněné usazeniny, které mají minimální pevnost. Pokud dojde 
volná dutina až sem, dojde na povrchu k propadu. Další zóna ohrožení je zóna, kde je 
horninový masiv nezpevněn, jedná se o oblast vertikálně proudících vod. 
 Pokud není v konkrétním místě ověřená mocnost těchto zón, je nutno počítat 
s maximálními mocnostmi těchto zón, které byly zjištěny v širším okolí zájmové oblas-
ti. Minimální mocnost je 15 m. Hlavní nebezpečí ohrožení povrchu tvoří vertikální důl-
ní díla, jejichž čelby se nachází blízko povrchu. Volná dutina a propad, který kolem ní 
může vzniknout, společně s rozdělením jednotlivých pásem ohrožení, která budou po-
psána v následující části, je na obr. 16. 
 

 
 

Obr. 16   Schéma vymezení pásma přímého vlivu na povrchu 
 
Z hlediska možných vlivů PRP na stabilitu povrchu je možné volné dutiny rozdělit do 
čtyř kategorií, které se mohou projevit přímou destrukcí povrchu.  
 Do kategorie A spadají dutiny, které mohou způsobit propad povrchu o hloubce 
nad 5 m, který se s největší pravděpodobností bude dále prohlubovat, případně po jeho 
likvidaci vzniknou další propady. Tyto dutiny přímo ohrožují povrch, povrchové objek-
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ty a bezpečnost lidí. Ohroženou část povrchu propadem není možno hospodářsky vůbec 
využívat. Do této skupiny patří všechny vertikální liniové dutiny, jejichž čela zasahují 
do hloubky menší než 25 m a pod zemský povrch. Tato pásma se označují černou bar-
vou, ale pro účely tvorby tematické mapy byla tato barva změněna z černé  na červenou, 
která také vyjadřuje nebezpečí a zároveň je zachována čitelnost mapy. Ochranná pásma 
jsou znázorněna na katastrální mapě, proto by v případě použití černé barvy nebyla za-
chována čitelnost mapy. 
 Do kategorie B patří dutiny, které mohou na povrchu způsobit náhlý klasický 
propad, který v první fázi může být 2 – 5 metrů hluboký a může se nadále prohlubovat. 
Do této skupiny patří horizontální liniové dutiny a vertikální liniové dutiny, jejichž čela 
zasahují do hloubky 40 – 25 m pod zemský povrch. Dutiny přímo ohrožují povrch, kte-
rý proto není možné bez dalších opatření využívat. Tato kategorie se zobrazuje modrou 
barvou a tento standard je zachován i ve vytvořené tematické mapě. 
 Dutiny, které se mohou projevit pozvolným poklesem povrchu s následným pro-
hlubováním do 2 metrů, spadají do kategorie C. Na povrchu mohou způsobit destrukci 
objektů, a pokud nebudou provedena patřičná opatření, mohou ohrozit bezpečnost. Do 
této kategorie patří horizontální liniové dutiny a vertikální dutiny, jejichž čela zasahují 
do 40 metrů pod povrch. Tyto dutiny představují určité nebezpečí pro stabilitu povrchu, 
je možné tyto pozemky využívat jen pro účely zemědělství a lesní hospodářství. Tato 
kategorie se znázorňuje zelenou barvou, která je opět v tematické mapě zachována.  
 Poslední kategorií ohrožující povrch je kategorie D, do níž patří volné dutiny, 
které mohou na povrchu způsobit deformace. Maximální velikost poklesových defor-
mací je do 1 m, ale mohou vést k pozvolné destrukci objektu. Území je možné využívat 
bez omezení. Tato kategorie je znázorňována tmavě žlutou barvou, která byla při tvorbě 
tematické mapy zachována. 
 Pro všechny kategorie je nutné provést aktivní opatření jako je např. zaplnění 
dutin betonovou směsí. Pro první tři kategorie (tedy A, B, C) je stavebním úřadem vy-
dán zákaz stavby, tzv. stavební uzávěra. U stávajících stavebních objektů, nacházejících 
se již na územích, kde mají vliv PRP, je nutné vypracovat znalcem v oboru hornictví 
posudek, ve kterém budou řešeny stabilní poměry horninového masivu a výsledkem 
posudku bude návrh opatření na zajištění bezpečnosti objektu v souladu s ustanoveními 
ČSN 730039 a vyhlášky ČBÚ č. 52/97 Sb. 

 Popis nejzásadnějších vlastností každé z těchto kategorií je uveden v legendě 
tematické mapy. Výřez  mapy ochranných pásem je na obr. 17, celá mapa je uvedena 
v příloze č. 12. 

 

 
 

Obr. 17   Mapa ochranných pásem 
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4.2.5 TURISTICKÉ CÍLE 
Významné objekty Březových Hor, jejichž činnost je spojená 
s hornictvím 

 
 
Tato tematická mapa vznikla na podkladě ortofotomapy získané ze serveru 
http://geoportal.cenia.cz do aplikace ArcMap, kde došlo k jejímu zpracování. Ortofoto-
mapa byla následně oříznuta tak, aby zasahovala pouze do sledované oblasti. 
 K následnému zpracování do konečné podoby byl použit opět program Corel 
Draw 11, kde byly k oříznuté ortofotomapě postupně přidávány fotografie významných 
objektů Březových Hor, jejichž činnost se týká hornictví. To znamená, že jde o části 
Hornického muzea nebo objekty spravované Spolkem Prokop. Obě tyto organizace mají 
mnoho expozic, a to právě v místech, které byly v minulých letech významné pro těžbu. 
Na mapě byly objekty rozděleny do 3 skupin a označeny barevnými kruhy, podle toho, 
do jaké skupiny objekt patřil.  

První skupina se týká pouze ústí šachet. Kruhy okolo ústí  mají větší poloměr a 
to z toho důvodu, že zahrnují celý areál šachet, v nichž jsou v rámci expozic vystaveny 
různé těžní stroje a jiná zařízení, která se dříve či později používala. Skupina je znázor-
něna červenou barvou, která dobře kontrastuje s ortofotomapou a upozorňuje tedy na 
nejvýznamnější objekty Březových Hor. Ve vytvářené tematické mapě jsou k těmto 
objektům přidány dvě fotografie, první z 19. století a druhá ze současnosti. 

Druhá skupina se týká míst, která jsou také součástí expozic, ale nejsou tak vý-
znamné, většinou jde pouze o zajímavosti, které mohou lidé navštívit. Tato skupina je 
znázorněna svítivě žlutou barvou, která také dobře kontrastuje, čímž je zachována dobrá 
čitelnost mapy. K objektům spadajícím do této skupiny je přidána pouze jedna fotogra-
fie ze současnosti. 

Třetí skupina nepatří do turistických cílů, ale dva objekty, které jsou do ní zařa-
zeny mají na starosti správu dolů, zajišťování bezpečnosti a také udržování dosavadních 
tradic spojených s hornictvím (Prokopská pouť, hornický Mikuláš, skok přes kůži..). 
Skupina je znázorněna oranžovou barvou a to ze stejných důvodů, které byly zmíněny 
již u předchozí skupiny. K této skupině objektů je také přiřazena pouze jedna fotografie 
ze současnosti. 
 Ukázka znázornění těchto 3 skupin s fotografiemi příslušných objektů je na    
obr. 18, celá mapa je uvedena v příloze č. 13. 
 

 
 

Obr. 18  Mapa turistických cílů 
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Popis jednotlivých objektů 
 
Všechny popisované objekty, jak již bylo zmíněno v předchozím textu, spadají pod 
správu Hornického muzea nebo Spolku Prokop , a je  v nich připraveno mnoho stálých 
expozic. 
 
Hornické muzeum 
Hornické muzeum Příbram patří k nejstarším muzeím v České republice. Muzeum při-
pravilo více než 40 stálých expozic nacházejících se v historických, památkově chráně-
ných objektech Ševčínského, Vojtěšského a Anenského dolu a v hornické chalupě na 
Březových Horách. 

V 19. století byly do muzea získány mimo jiné archeologické nálezy z doby Kel-
tů, středověké a novodobé hornické pracovní nástroje a nářadí, sbírky nerostů, báňské 
uniformy, prapory, modely šachet zvané štufnverky, staré důlní mapy, úřednické listiny 
a také doklady umělecké lidové tvořivosti havířů. V roce 1973 bylo Českou vědecko-
technickou společností rozhodnuto, že jádro muzea bude tvořit areál Ševčínského dolu, 
dolu Vojtěch a  dolu Anna, k nimž bylo vybráno několik doplňujících objektů 
a zařízení. 
 
Ševčínský důl 
V letech 1974-1978 byla provedena rekonstrukce Ševčínského dolu a jeho začlenění 
do muzea s expozicí o historii hornictví na Příbramsku. O rok později se uskutečnily 
částečné opravy hlavní šachetní budovy Ševčínského dolu,  do které byla situována stálá 
expozice o vývoji svislé důlní dopravy ve zdejším revíru. 
 

Hornický domek 
Současně s rekonstrukcí Ševčínského dolu byla zpřístupněna veřejnosti také původní 
hornická chalupa se základy ze 17. století, s interiérovou expozicí přibližující život ha-
vířské rodiny na přelomu 19.- 20. století. 
 
Důl Vojtěch 
Dne 5. 2. 1996 odkoupilo muzeum hlavní šachetní budovu a strojovnu dolu Vojtěch 
i s parním těžním strojem z roku 1889 od soukromých majitelů, kteří tyto památky zís-
kali v privatizaci, a od následujícího roku zde pak muzeum zahájilo zásadní záchranné 
a rekonstrukční práce. Výsledkem tohoto úsilí bylo slavnostní zpřístupnění historické 
budovy dolu Vojtěch veřejnosti. Budova byla zpřístupněna roku 2000 při příležitosti 
125. výročí dosažení světového rekordu 1000 m svislé hloubky v této jámě, o čemž vy-
povídá  tematická výstava  v hlavní šachetní budově.  
 
Prokopská štola 
Od roku 1998 je zpřístupněna prokopská štola, kde je možnost sfárat do podzemí a pro-
jet důlním vláčkem přes 260 m dlouhou štolou až k ústí jámy Prokop. 
 
Vodní štola 
Dne 11. 6. 2001 byla podepsána dohoda o používání báňského díla Vodní štoly Anna 
pro vzdělávací účely. Je zde také možnost sfárat do podzemí výtahem z dolu Anna a 
projít podzemní chodbou až k dolu Vojtěch. 
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Důl Anna 
V letech 1997-1999 došlo k rekonstrukci  hlavní šachetní budovy  dolu Anna. V sále 
přístupném z nádvoří Anenské šachty byla roku 2002 vybudována stálá výstava přibli-
žující vývoj úpravárenství a hutnictví od nejstarších dob do současnosti. 
 
Spolek Prokop 
Dnešní spolek je občanským sdružením, které si jako hlavní cíl vytyčilo zachování hor-
nických tradic v příbramském regionu. Stará se o památky spojené s hornictvím a při-
pomíná staré hornické zvyky a obyčeje. 
 
Důl Marie 
Tento důl spravuje Spolek Prokop. V roce 1892 v tomto dole došlo k největší české 
hornické katastrofě, kdy při požáru na 29. patře a následném rozšíření jedovatých plynů  
zemřelo na 319 horníků a pracovníků dolů. Po I. světové válce zde skončila těžba a     
po II. světové válce byla šachta zrekonstruována. V bývalých provozních budovách 
dolu Marie je malá výstava představující vývoj důlního záchranářství.   
 
Mariánská štola 
Z nádvoří šachty Marie jsou pořádány prohlídky Mariánské štoly, která sloužila pro 
transport rudy z dolu Marie na úpravny dolu Vojtěch. V rámci prohlídky této štoly je 
možné shlédnout expozici důlní katastrofy. 
 
Hornická hospůdka na Marii 
V areálu dolu Marie, hned naproti šachetní budově je v provozu Hornická hospůdka    
na Marii, jinak využívaná jako spolková místnost pro Spolek Prokop Příbram. V interié-
ru jsou exponáty z místní důlní činnosti (mapy, obrazy a další artefakty). 
 
Důl Prokop 
Tato šachta je v dnešní době zatopená až po druhé patro, ale jsou k ní pořádány prohlíd-
ky po Prokopské štole. Důlní budova dolu Prokop zůstala zachována, ale je ve zchátra-
lém stavu a dnes se renovuje. 
 
Státní podnik Diamo s.r.o 
V současné době je jedinou organizací v České republice, zabývající se těžbou 
a zpracováním kovonosných rud a zahlazováním následků po těchto činnostech.         
Od konce roku 2001 provádí také zahlazování následků po těžbě a  zpracování polyme-
talických rud, neboť se stal nástupnickou organizací Rudných dolů Příbram. 
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5 ZÁVĚR 
 
Úkoly, které byly kladeny v rámci této bakalářské práce, byly podle mého názoru spl-
něny. Teoretická část se týkala především přiblížení hornictví, popisu metod těžby kovů 
a metod mapování. Větší pozornost jsem věnovala splnění praktické části, která se týka-
la zpracování poskytnutých materiálů metodami, uvedenými ve čtvrté kapitole, a ná-
sledným vytvořením tematických map. 
 Myslím, že se mi podařilo zpracování několika oblastí hornictví, od vyjádření 
těžby, přes věci týkající se zajišťování bezpečnosti občanů a rekonstrukce důlních děl až 
k vizualizaci míst, kde je možné dozvědět se o hornictví velké množství dalších infor-
mací.  
 
Digitalizaci některých map a jejich popis využije podnik DIAMO s.r.o, správa důlních 
děl, a tematické mapy vytvořené v této práci budou nabídnuty hornickému muzeu pro 
využití do některé z jeho expozic. Tuto práci by bylo možné rozšířit do diplomové práce 
o vytvoření tematických map příbramského nebo bohutínského ložiska a také pro vytvo-
ření virtuálních prohlídek otevřených štol nástroji GIS. 
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