Hornický skanzen Březové Hory
Kraj: Středočeský

Okres: Příbram

GPS souřadnice: 49.686071N, 13.991328E

Adresa URL: www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-sk

Expozice Hornického skanzenu v Příbrami – městské části Příbram VI Březové Hory,
umístěné v originálních provozních a správních objektech, přibližují návštěvníkům ve třech
prohlídkových areálech bohatou hornickou minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru, uranovém
ložisku a podbrdské železářské oblasti.
Hornický skanzen umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika
kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními
parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.
Prohlídkový areál A Ševčinský důl začíná vstupním objektem bývalých sypů, s expozicí nazvanou
Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku a dále pokračuje stálou výstavou Hornické a hutnické
stavby Příbramska na historických fotografiích.Návštěvník se zde může seznámit
s hospodářsko-společenským a kulturním vývojem od středověku do 20. století, ovlivněným
dominantní hornicko-hutnickou pracovní činností na jedné straně a tradičními řemesly
(voskařstvím, řezbářstvím, betlémářstvím, rozárnictvím, prstýnkářstvím, atd.) i drobným
průmyslem (výrobou poutního zboží a podobně) na straně druhé. Vzpomínané tradiční
ekonomické aktivity přímo souvisely s existencí nedalekého chrámu na Svaté Hoře.
Prohlídkový areál B Důl Anna v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna
s expozicí o hutnictví a úpravnictví. Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do
podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy
Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z
nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka
historického důlního díla. Prohlídka pokračuje ve strojovně dolu Anna s technickou památkou, jedním z
nejvzácnějších exponátů Hornického muzea na Březových Horách, parním těžním strojem Breitfeld
&amp; Daněk z roku 1914.
Prohlídkový areál C Důl Vojtěch je situován do objektu dolu Vojtěch, zaraženého roku 1779. V šachetní
budově, technické památce architektury typu Malakov z roku 1870, postavené na místě historické jámy, je
umístěna stálá výstava věnovaná světovému prvenství v dosažení 1000 m svislé hloubky v
březohorské jámě Vojtěch roku 1875. V horních patrech může návštěvník zhlédnout galerii
výtvarných děl s hornickou tematikou a pokochat se panoramatickou vyhlídkou z věže dolu.
Návštěvní doba:
leden – březen: úterý – pátek 9–16 hodinduben: úterý – neděle 9–17 hodinkvěten – červen:
úterý – pátek 9–17 hodin; sobota – neděle 9–18 hodinčervenec – srpen: úterý – neděle 9–18
hodinzáří – říjen: úterý – neděle 9–17 hodinlistopad – prosinec: úterý – pátek 9–16 hodin
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