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KaždýÊrokÊIEAÊ-ÊMezinárodníÊenerge ckáÊagenturaÊ-ÊseÊsídlemÊ
vÊ PařížiÊ zveřejňujeÊ analýzuÊ trhuÊ sÊ uhlím,Ê kterýÊ vÊ posledníchÊ
měsícíchÊzaznamenalÊvelkéÊturbulence.  

PoÊ poklesuÊ vÊ roceÊ 2020Ê zažívámeÊ letosÊ nárůstÊ poptávkyÊ poÊ
uhlí,ÊkteráÊsilněÊrosteÊaÊvÊroceÊ2024ÊbyÊmělaÊdosáhnoutÊcelo-
světověÊužÊ8ÊmiliardÊtun.ÊZÊtohoÊpolovinaÊbudeÊvÊČíně. 

 

 

 

 

 

 

EvropskáÊprodukceÊuhlíÊvÊroceÊ2024ÊbudeÊčinitÊ
jenÊ3%ÊsvětovéÊtěžby.ÊToÊukazuje,ÊjakÊjeÊEvro-
paÊstáleÊméněÊaÊméněÊekonomickyÊvýznamná.Ê
BezÊ dostupnéÊ energieÊ nebudeÊ vÊ EvropěÊ pro-
sperita.ÊKomiseÊEUÊbyÊsiÊtoÊmělaÊuvědomit. 

 

VÊroceÊ2021ÊstoupáÊspotřebaÊelektřinyÊoÊ1500ÊTWh.ÊProÊsrovnáníÊročníÊspotřebaÊelektřinyÊvÊČeskéÊre-
publiceÊjeÊ74ÊTWh.ÊJeÊtoÊrůstÊtedyÊoÊ20ÊkrátÊtolik,ÊkolikÊspotřebujemeÊuÊnás!Ê 

 

VětšíÊ částÊ poptávkyÊ poÊelektřiněÊ le-

tosÊ kryjíÊ fosilníÊ zdroje.Ê IEAÊvÊdalšíchÊ

letechÊpředpokládá,ÊžeÊdalšíÊrůstÊpo-

ptávkyÊbudeÊkrytÊzejménaÊobnovitel-

nýmiÊ zdroji,Ê cožÊ ZSDNPÊ pokládáÊ zaÊ

“přáníÊ otcemÊ myšlenky”.Ê PodleÊ

ZSDNPÊiÊpodleÊEURACOALÊiÊvÊdalšíchÊ

letechÊporosteÊpoptávkaÊpoÊfosilníchÊ

zdrojích,ÊzejménaÊpoÊplynu. 
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ZásadnímÊgrafemÊzÊreportuÊIEAÊ-ÊCoalÊ2021ÊjeÊzobrazeníÊmarginálníchÊcenÊenerge ckýchÊzdrojů.Ê 

UkazujeÊ názorně,Ê žeÊ odÊ polovinyÊ

rokuÊ 2021Ê přesÊ extrémněÊ drahéÊ

povolenkyÊ naÊ vypouštěníÊ CO2Ê seÊ

vypla Ê víceÊ provozovatÊ uhelnéÊ

elektrárnyÊnežÊplynovéÊzdroje.Ê 

ToÊ díkyÊ extrémněÊ vysokéÊ ceněÊ

zemníhoÊplynu.Ê TatoÊproÊ uhlíÊ vý-

hodnáÊ situaceÊ přetrváÊ zřejměÊ ažÊ

doÊ polovinyÊ rokuÊ 2024.Ê UhlíÊ máÊ

takÊpředÊsebouÊurčitěÊvelmiÊdobrýÊ

rokÊ 2022Ê aÊ IEAÊ avízujeÊ proÊ uhlíÊ

slušnýÊrokÊ2023.  

VÊtomtoÊkontextuÊjeÊdobréÊsiÊuvědomitÊváhuÊaÊdůležitostÊfosilníchÊzdrojůÊproÊsvětovouÊenerge ku.Ê 

FosilníÊ zdrojeÊ zajišťujíÊ 78%Ê světovéÊ spotřebyÊ

energií.ÊBezÊfosilníchÊzdrojůÊbyÊsvětÊnefungo-

valÊ aÊ aniÊ doÊ budoucnos Ê fungovatÊ nebude.Ê

PohledemÊ naÊ grafÊ vytvořenyÊ zÊ datÊ našehoÊ

slavnéhoÊkrajanaÊVáclavaÊSmilaÊaÊzÊúdajůÊBPÊ

jeÊzřejmé,ÊžeÊEUÊGreenÊDealÊjeÊutopieÊaÊnikdyÊ

nebudeÊcelosvětověÊnásledován.  

 

 RokÊ2021ÊbylÊproÊuhlíÊúspěšný.ÊSpotřebaÊuhlíÊveÊsvětěÊiÊvÊEvropěÊvzrostla,ÊvzrostlyÊiÊcenyÊaÊ
poÊztrátovýchÊletechÊseÊvrá laÊdoÊoboruÊprosperita.ÊVÊČeskéÊrepubliceÊseÊpodařiloÊodvrá tÊsnahyÊ
oÊzbrklýÊkonecÊuhlíÊaÊvýsledekÊpráceÊUhelnéÊkomiseÊ-ÊpodmínečněÊstanovenýÊtermínÊkonceÊuhlíÊ
2038ÊjeÊpřijatelnýmÊaÊracionálnímÊkompromisem.ÊOÊkonečnéÊpodoběÊenerge kyÊvÊČRÊrozhodneÊ
nováÊStátníÊenerge ckáÊkoncepce,ÊkteráÊbudeÊzpracovánaÊdoÊkonceÊrokuÊ2023ÊaÊdoÊtéÊdobyÊbudeÊ
uhlíÊuÊnásÊmítÊdůstojnouÊaÊdůležitouÊroli. 

 DěkujiÊzaÊpředstavenstvoÊZSDNPÊvšemÊnašimÊsociálnímÊpartnerůmÊzÊTripar ty,ÊčlenůmÊ
ZSDNPÊaÊvšemÊčtenářůmÊURGPÊzaÊvýbornouÊspolupráciÊvÊroceÊ2021ÊaÊpřejiÊVámÊvšemÊhodněÊ
zdravíÊaÊštěs ÊvÊnovémÊroceÊ2022. 
 

         ZdařÊBůh! 

         PrezidentÊZSDNP 

         Ing.ÊVladimírÊBudinský,ÊMBA 
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   Příbramské betlémářství zaujímá v rámci českých zemí domi-
nantní postavení jednak díky proslulému řezbářství betlémových 
figurek nebo jejich domácí výrobě z chlebového těsta. Rozsáhlá 
betlémská krajina vystupující nad ústřední scénou s narozením 
Ježíška je často tvořena důlními objekty povrchových pracovišť a 
doplněná také znázorněním podzemí. 

 Mezi lidičkami spěchajícími 
spatřit a obdarovat Jezulát-
ko nemohou chybět havíři. Ti 
se objevují v příbramských 
betlémech rovněž při práci 
nebo jako čestná stráž u Sva-
té rodiny. Hornické betlémy 
jsou zpravidla zdobeny roz-
drceným galenitovým práš-
kem či jednotlivými vzorky 
minerálů ze zdejších dolů na 
stříbro a olovo. 
 

 

Autor:ÊPaedDr.ÊJosefÊVelfl 
 

HornickéÊbetlémyÊzÊPříbramska 

KompletníÊtextÊčlánkuÊje 
umístěnÊnaÊstránkáchÊ
www.zsdnp.czÊvÊrubriceÊ 

URGP:ÊOdbornéÊčlánky 

FOTO: Archiv Hornického muzea Příbram  

VyřezávanýÊbetlémÊsÊhistorickýmiÊbudovamiÊzÊPříbramiÊaÊBřezo-
výchÊHor,ÊmeziÊkterýmiÊnescházíÊŠevčinskýÊaÊVojtěšskýÊdůlÊaÊ
takéÊhornickýÊProkopskýÊkostelík.ÊPráceÊsoučasnýchÊřezbářů. 
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Hornické muzeum Příbram zřizova-
né Středočeským krajem láká každo-
ročně mnohé návštěvníky nejen 
v hlavní letní turis cké sezóně, ale 
také v čase předvánočním a vánoč-
ním, a sice pořádáním zajímavých 
tema ckých doprovodných akcí. 
Jednou z nejvyhledávanějších je již 
tradiční výstava zdejších hornických 
betlémů.  

Hornictví a hutnictví patřilo odpra-
dávna k stěžejním zdrojům obživy 
velké čás  obyvatel na Příbramsku. 
Jako důležitý doplněk hospodářské-
ho zajištění místních rodin sloužila 
též domácí řemeslná výroba. Silným 
s mulem vzniku některých druhů 
speciální řemeslné produkce byla 
od 17. stole  existence poutního 
místa Svaté Hory, tyčící se hrdě nad 
Příbramí. Četné rukodělné ak vity 
se neoddělitelně snoubily rovněž 
s lidovým uměním. Na rozhraní mezi 
řemeslem a lidovým uměním se na-
chází betlémářství, jehož vrcholná 
etapa rozmachu se odehrála na Pří-
bramsku v 19. stole  a v první tře -
ně stole  dvacátého. Kromě svato-
horských mo vů čerpalo a čerpá 
inspiraci zvláště z tradice místní 
báňské činnos . 

Příbramské betlémářství zaujímá 
v rámci českých zemí dominantní 
postavení jednak díky proslulému 
řezbářství a také produkci betlémo-
vých figurek z chlebového těsta.  

A co bylo typické pro Příbramsko? 
Rozsáhlá betlémská krajina vystupu-
jící nad ústřední scénou s narozením 
Ježíška ve stáji. Panorama města 

uzavírající horizont s modely staveb 
honosného provedení, paláce 
s velikými okny, cibulovitě zastřeše-
né věže, hradby, brány. Inspirací pro 
tvůrce bývala nejednou Svatá Hora, 
ale i architektura zdejšího města 
druhé poloviny 19. stole , včetně 
technických objektů spojených 
s báňským podnikáním. Vyvrchole-
ním stavby betléma bylo ovšem za-
plnění prostoru pastýři se stády ove-
ček, lidičkami spěchajícími spatřit a 
obdarovat Jezulátko, ale i postavami 
v nejrůznější činnos . A nemohli 
mezi nimi chybět havíři, buď při prá-
ci nebo jako čestná stráž před bet-
lémskou stájkou. 

Krajinka bývala ozdobená rozdrce-
ným galenitovým práškem či jednot-
livými vzorky minerálů ze zdejších 
dolů na stříbro a olovo. Za pojidlo se Obr.Ê1:ÊOÊpříbramskéÊhornickéÊbetlémyÊbylÊ

vždyÊzájemÊmeziÊvelkýmiÊiÊmalýmiÊnávštěv-
níkyÊmuzea. Obr.Ê3:ÊVyskeřskýÊbetlémÊzÊkonceÊ19.Êstole ÊpatříÊk největšímÊjesličkámÊzeÊsbírkyÊ

HornickéhoÊmuzeaÊPříbram.ÊNaÊjehoÊzhotoveníÊseÊpodíleliÊtakéÊhornič Êřezbáři.Ê 

Obr.Ê2:ÊSvatáÊrodinaÊvÊportáluÊštolyÊsÊ
daráčníkyÊvÊpodoběÊhorníků. 
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používala klihová kaše, do níž se 
přidávala plavená křída a sádra. Tak-
to vypadaly zpravidla betlémy 
s dřevěnými vyřezávanými figurka-
mi. Na vánočním trhu bylo ovšem 
možné získat i lacinější betlémové 
postavičky, tzv. chlebáčky. Základem 
pro tyto figurky byla směs mouky, 
pilin a klihové vody. Tuto hmotu 
výrobci vmačkávali do hliněných 
vypálených formiček nebo do formi-
ček ze strusky, pak obsah formiček 

vysoušeli a k takto vzniklým posta-
vičkám přilepovali dřevěné podstav-
ce. Konečně své výrobky kolorovali 
olejovými nebo klihovými barvami.  

Není žádným tajemstvím, že nej-
krásnější příbramské jesličky byly ty, 
které vznikaly nikoliv jen pro zpeně-
žení na trhu, ale především z lásky. 

Dřevořezbou se zabývaly již od ne-
pamě  generace nadšenců, od sa-
mouků, často z řad místních havířů, 
s různým stupněm talentu, až po 
profesionálně vyučené řezbáře. His-
torická kon nuita této činnos  se 
přenesla až do současnos  díky ak -
vitám spolku Příbramš  betlemáři 
založenému po roce 1989. 

Spolu s Příbramskými betlémáři se 
snaží slavnou tradici uchovávat pro 
příš  generace také Hornické muze-
um Příbram. Rozšiřování a péče o 

sbírku betlémů má v rámci akviziční 
práce zcela výsadní postavení. 
Z muzejního fondu, který se utvářel 
od založení této kulturní ins tuce 
roku 1886, tj. před 135 lety, je pova-
žován za jeden z nejcennějších 
exemplářů soubor figurek z přelomu 
19. a 20. stole  vyrobený nezná-
mým autorem z chlebové hmoty. 

V roce 2003 byly tyto jesličky pro-
hlášeny Ministerstvem kultury ČR za 
kulturní památku. Neméně vzácný je 
i rozsáhlý betlém příbramské rodiny 
Bartošů, jenž vznikal postupně bě-
hem 19. a 20. stole . Byl vyřezán 
z lipového dřeva, ozdoben polychro-
mií a za jeho tvůrce bývají označová-
ni místní profesionální řezbáři Pro-
kop Ulbert  z Příbrami a Adolf Kopp 
z Podlesí (autor Svaté rodiny) spolu 
s příbramským horníkem – řezbá-
řem amatérem Prokopem Melicha-
rem a dalšími.  Nejstarší část Barto-
šova betlému je datována do 70. let 

Obr.Ê4:ÊSoudobýÊkeramickýÊbetlémÊsÊdo-
minantouÊŠevčinskéhoÊdoluÊaÊhornickouÊ
kapelouÊv Příbrami-BřezovýchÊHorách.Ê 

Obr.Ê5:ÊZajímaváÊkombinaceÊpříbramskéhoÊ
hornickéhoÊbetlémuÊaÊštufnverkuÊ(modeluÊ
dolu).Ê 

Obr.5:ÊSvatáÊrodinaÊnacházejícíÊseÊv ús ÊMa-
riánskéÊštolyÊv Příbrami-BřezovýchÊHorách.Ê 

Obr.6:ÊKombinaceÊpříbramskéhoÊhornické-
hoÊbetlémuÊaÊštufnverkuÊ(modeluÊdolu)Ê
s vyřezávanýmiÊpostavičkamiÊhorníkůÊpřiÊ
práci.Ê 

Obr.Ê7:ÊSvatáÊrodinaÊnacházejícíÊseÊvÊús Ê
MariánskéÊštolyÊvÊPříbrami-BřezovýchÊHo-
ráchÊupoutalaÊpozornostÊiÊtétoÊmaléÊná-
vštěvniceÊmuzea. 



 6 

19. stole . Celek čítá 41 kusů figurek 
osob vysokých přibližně 18 cm, 35 
ovcí a dalších zvířátek. Betlém byl 
zprvu mnohem rozsáhlejší, ale ve 
40. letech 20. stole  došlo k jeho 

rozdělení mezi tři syny původního 
majitele…. Tuto pozoruhodnost zís-
kalo muzeum v roce 1996 na aukci a 
zabránilo mimo jiné jejímu pravdě-
podobnému vývozu do zahraničí. 

Dále je nutné zmínit betlém Třešňá-
kův z let 1843–1849 z dílny příbram-
ského horníka Jana Kř tele Třešňáka 
prezentovaný během roku ve vstup-
ní expozici Hornického muzea Pří-
bram v areálu Ševčinského dolu na 
Březových Horách, v budově někdej-

ších sypů. Představuje nejstarší jes-
ličky ve sbírce muzea. 

První betlémové figurky, u kterých 
je bezpečně iden fikován dárce, 
získalo muzeum v roce 1907 od zná-
mé příbramské měšťanské rodiny 
Svobodů. Jednalo se o dřevořezbu 
dvou ze Tří králů. Obdobné torzo, 
neméně cenné, představuje část 
pozůstalos  měšťanské rodiny Kraf-
ne erovy, obsahující Svatou rodinu, 
čtyři další dřevěné daráčky a také 
voskové Jezulátko.  

Vysoce hodnoceny jsou Smetákovy 
jesličky z poloviny 20. stole  od 
zdejšího renomovaného profesio-
nálního řezbáře Antonína Smetáka. 
V současnos  má muzeum již tři 
soubory od tohoto umělce. Do sbír-
ky se podařilo získat též Brůžkův 
betlém z 30. let 20. stole  
s postavičkami zakoupenými na tra-
dičních předvánočních trzích pořá-
daných v minulos  na centrálním 
příbramském rynku. Přibližně stejně 
starý Melkesův betlém upoutá 32 
figurkami osob a téměř 30 postavič-
kami zvířat vyřezaných havířem Pro-
kopem Melicharem z Příbrami. Ne-
napodobitelné kouzlo mají jesličky 
rodiny Dominikových, které v letech 
1921–1933 vytvořil z pestře malova-
né pálené hlíny příbramský horník 
Václav Bálek. Při jejich zhotovení se 
nechal inspirovat známým papíro-
vým betlémem Mikoláše Alše. Jeslič-
ky se prezentují takřka 50 postavič-
kami lidí, 30 kusy ovcí a 5 figurkami 
dalších zvířátek. V roce 1967 získalo 
muzeum betlém s figurkami daráků 
v podobě havířů vyrobenými ze sád-
ry ve 30. – 40. letech 20. stole , se 
Svatou rodinou situovanou do por-
tálu štoly s nadpisem „Zdař Bůh“ a 
hornickou symbolikou. Autor tohoto 
díla byl příbramský lékárník PhMr. 
Mar n Pokorný z lékárny U Bílého 
lva na hlavním náměs .  

Obr.Ê9:ÊDřevěnáÊpolychromovanáÊplas kaÊzÊ
19.Êstole ÊsÊpříbramskýmÊhorníkemÊveÊslav-
nostníÊuniformě,ÊstojícímÊčestnouÊstrážÊuÊ
jesliček. 

Obr.Ê8:ÊDetailÊvyřezávanéhoÊbetlémuÊsÊhistorickýmiÊbudovamiÊŠevčinskéhoÊaÊVojtěšskéhoÊ
dolu.ÊPráceÊsoučasnýchÊřezbářů. 

Obr.Ê10:ÊZajímaváÊkombinaceÊpříbramské-
hoÊhornickéhoÊbetlémuÊaÊštufnverkuÊ
(modeluÊdolu)Ês dvěmaÊpostavičkamiÊhor-
níkůÊuÊjámy. 
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Nejnovější tvorbu těchto betlémů 
s hornickou tema kou z počátku 21. 
stole  reprezentují například tex lní 
jesličky plzeňské výtvarnice Jarmily 
Krausové s havířskými daráčníky, 
dále keramický betlém Josefa Tiché-
ho a Tomáše Wilda z Dobříše, kde 
spatříme mimo jiné i hornickou ka-
pelu před Ševčinskou šachtou, či 
dvě díla z produkce současných pří-
bramských betlémářů – Elišky Dra-
hokoupilové a Mgr. Milana Hoška 
inspirovaná architekturou příbram-
ských historických budov – včetně 
montánních staveb prohlášených za 

národní kulturní památku, Ševčin-
ského a Vojtěšského dolu, a 
v jednom případě dokonce betlém 
kombinovaný s takzvaným štufnver-
kem neboli modelem šachty. 
K zvláště zajímavým přírůstkům 
z posledních let se řadí též betlém 
získaný darem roku 2016, který vy-
tvořil okolo roku 1963 příbramský 
občan Vladimír Malý, jenž část živo-
ta rovněž pracoval ve zdejších do-
lech. V roce 2021 získalo muzeum 
darem od Jany Holubářové z Prahy 
jesličky, které patřily rodině jejího 
bratra Zdeňka Krpaty z Příbrami. 

Nejstarší čás  tohoto betlému poři-
zoval již koncem 19. stole  na tra-
dičních příbramských předvánočních 
trzích Krpatův prastrýc Čeněk Jech. 
Do současnos  se dochovalo více 
než 30 betlémských figurek se stá-
dem oveček. Postavičky Svaté rodi-
ny a tříkrálového průvodu pocházejí 
z rukou předního zdejšího řezbáře, 
horníka Antonína Máchy (1837–
1914). Stavby mají četné znaky míst-
ní trhové produkce, včetně stájky se 
slámovou stříškou a zdmi ozdobený-
mi rozdrceným galenitem získaným 
z březohorských dolů.   

Příbramské muzeum má nyní ve své 
sbírce více než tři desítky úplných 
betlémů s téměř 1 800 figurkami a 
dalšími součástmi jesliček; z toho 
více než 50 postaviček je z chlebové 
hmoty a k nim se dochovalo i 79 
formiček.  

Každoročně, více než čtvrt stole , 
pořádá Hornické muzeum Příbram 
ve spolupráci s Příbramskými betle-
máři již tradiční (před)vánoční výsta-
vu betlémů situovanou do sálů Gale-
rie Fran ška Dr kola v Zámečku-
Ernes nu v Příbrami, na které jsou 
k vidění vedle tradičních betlémů ze 
dřeva a chlebového těsta také ně-
které jesličky vytvořené z jiných ma-

Obr.Ê11:ÊSvatáÊrodinaÊv portáluÊštolyÊseÊzástupemÊdaráčníkůÊvčetněÊskupinyÊhorníkůÊ
(vpravo).Ê 

Obr.Ê12:ÊÊSoučás ÊpříbramskýchÊbetlémůÊčastoÊbýváÊiÊprůvodÊsÊhornickouÊkapelouÊsměřujícíÊk SvatéÊrodině. 
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teriálů v průběhu 19., 20. a na začát-
ku 21. stole .  

Často bývá prezentován například 
na výstavách u nás i v zahraničí 
vzpomínaný nádherný monumentál-
ní Bartošův betlém, dále Brůžkův a 
Smetákův, o kterých byla rovněž 
řeč. Z řady dalších ze sbírky muzea 
připomeňme alespoň Koubkovy sád-
rové jesle, vytvořené březohorským 
rodákem - akademickým sochařem 
Bohumírem Koubkem, jenž se při 
svém tvůrčím zaměření inspiroval 
pro region charakteris ckými chle-
báčky a toto dílo daroval muzeu 
v roce 1971. Majestátním dojmem 
působí známý tzv. Vyskeřský betlém 
ze sklonku 19. stole , zakoupený 
muzeem roku 1986, který se záro-
veň takto po letech vrá l z vesničky 
Vyskeř v Českém ráji na místo svého 
vzniku, do Příbrami. Jedná se o nej-
větší jesličky ze sbírky muzea, obsa-
huje okolo 140 figurek a více než 50 
staveb rozmístěných na čtyřmetrové 
podestě. Také zde byl při zdobení 
použit rozdrcený galenit. 

Zejména nejmenší návštěvníky vý-
stavy zaujme netradiční betlém plný 
pohádkových bytos  vyřezaný před 
více než čtyřice  lety JUDr. Fran š-
kem Nejedlým z Rožmitálu pod 
Třemšínem.  

Hornické muzeum Příbram  vystavu-
je též dobové fotografie, pohlednice 
a podobně. 

Souběžně s touto akcí pořádá kaž-
doročně Hornické muzeum Příbram 
v předvánočním čase kulturní inter-
ak vní program s názvem „Vánoce 
v hornickém domku a nadílka 
v Prokopské štole“. Ve vánočně vy-
zdobených prostorách hornického 
obydlí z 19. stole  návštěvníky čeká 
předvádění vánočních zvyků a oby-
čejů spolu s ukázkami tradičních 
výrob z hornického Příbramska – 
například práce řezbáře betlémo-
vých figurek, pečení a zdobení deko-
ra vního perníku, výroba lidových 
vánočních ozdob, li  olova a další 
činnos . Návštěvníci si mohou zkusit 

omalovávat betlémové figurky z 
„chlebového těsta“, upéct perníček 
nebo odlít olovo. Poté se přenesou 
do prostředí historických hornických 
Vánoc v areálu dolu Anna, kde se 
uskuteční jízdy důlním vláčkem slav-
nostně vyzdobenou Prokopskou 
štolou spojené s nadílkou u stro-
mečku v těsném sousedství nejhlub-
ší jámy březohorského rudního reví-
ru (1 600 m). Během těchto nevšed-
ních prohlídek podzemí průvodci 
seznámí malé i velké návštěvníky 
s vánočními tradicemi a zvyky horní-
ků. Připomenou dobu, kdy si havíři 
fárající na Štědrý den vytvořili svá-
teční atmosféru vánoční výzdobou 
svých pracovišť. Na každého z ma-
lých návštěvníků Hornického muzea 
Příbram čeká na památku drobný 
dárek a za zvuků koled zazní 
pozdrav Zdař Bůh! 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

BLAŽKOVÁ, Lenka: Betlémy pod Svatou Ho-
rou. Příbram 2000. 

BROŽEK, Ludvík: Příbramské betlémářství. 
Jindřichův Hradec 1996. 

ČÁKA, Jan: Kráčím starou Příbramí. Příbram 
1998. 

ČÁKA, Jan: Zmizelá Příbram starou flexare-
tou. Příbram 2002. 

ČÁKA, Jan: Příbramský rok. Příbram 2004. 

DAŇKOVSKÁ, Drahomíra: Příbramské bet-
lémy včera a dnes. Příbram 1992. 

DAŇKOVSKÁ, Drahomíra; SLOUP, Stanislav: 
Příbramské Vánoce, jesličky a tvůrci betlé-
mů. Příbram 2001. 

HALLER, Reinhard: Einmal im Leben auf den 
Heiligen Berg. Grafenau 1995. 

HAVRLÍK, Svatopluk: Lidové umění na Pří-
bramsku. Pardubice 1945. 

HAVRLÍK, Svatopluk: O hornickém lidovém 
umění na Příbramsku. Praha 1950. 

JOHNOVÁ, Helena: Lidové jesličky. Praha 
1967. 

KARASEK, Alfred; LANZ, Josef: Krippenkunst 
in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis 
zur Gegenwart. Marburg 1967. 

KLÍMA, Fran šek: Ze staré Příbramě. Pří-
bram 1930. 

MÁCHA, Fran šek: O příbramských řezbá-
řích betlémů. Příbram 1999. 

MALÝ, Ladislav: Příbramsko a Dobříšsko. 
Příbram 1930.  

PROCHÁZKA, Karel: O betlémech. Praha 
1908. 

VACLÍK, Vladimír: Lidové betlémy v Čechách 
a na Moravě. Praha 1988. 

VELFL, Josef: Památky Příbrami v obrazech. 
Příbram 2020. 

 

Obr.Ê13:ÊSoučás ÊpříbramskýchÊbetlémůÊčastoÊbýváÊiÊprůvodÊsÊhornickouÊkapelouÊuÊjesliček.Ê 



 9 

 

 

historikÊaÊředitelÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

HornickéhoÊmuzeaÊPříbramÊ 

Historik, ředitel Hornického muzea Příbram             

(od roku 1994).  

Od roku 1979 se zabývá historií Příbramska v 19. a 20. stole , dějinami hornictví a 

hutnictví, montánním muzejnictvím a industriálními památkami. Scénáris cky se 

podílel na přípravě řady tuzemských i zahraničních výstav s tema kou báňské his-

torie. Napsal více než 300 článků do odborného sku, včetně zahraničního, a také 

dvě desítky publikací vydaných v tuzemsku i v zahraničí. Autor vítězného projektu 

v celostátní soutěži muzeí – Gloria Musaealis 2003 zaměřeného na záchranu a ná-

sledné využi  národní kulturní památky, dolu Vojtěch a Vodní štoly Anna. Od roku 

2001 je jedním  ze zástupců České republiky ve Středoevropské unii technických 

muzeí (MUT). Externě spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR v Radě pro výzkum 

a zároveň přednáší dějiny hornictví a techniky na Vysoké škole Evropských a regio-

nálních studií. 

PaedDr.ÊJosefÊVelfl 



   

 

   Novou německou vládu tvoří trojkoalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberál-
ních svobodných demokratů  FDP.   Tzv. semaforová koalice, podle barev koaličních partne-
rů  -  červená SPD, žlutá FDF a  zelená Zelení, stanovila v koaliční smlouvě směry a cíle Ně-
mecka v letech 2021-2025.      

 

 

 

   V oblasti energetiky hodlá nová vláda  krok za krokem ukončit věk fosilních paliv a odstranit pře-
kážky pro rozšiřování obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Odchod od uhlí pro výrobu elektřiny  plánuje  koalice urychlit, ideálně do roku 2030. Rok 2030 tedy 
není pevně stanoven, jak mylně uvádějí některá média. Předpokladem ukončení výroby z uhlí je za-
jištění energetické bezpečnosti, kterou má zajistit masivní rozšíření OZE a výstavba moderních ply-
nových elektráren, aby byla pokryta očekávaná rostoucí poptávka po elektřině v příštích letech.  
V roce 2022 se uskuteční přezkum německého zákona ke snížení a ukončení využití uhlí pro výrobu 
elektřiny.   

   Uhelné regiony budou i nadále solidárně podporovány. Budou přijata opatření k udržení průmys-
lové přidané hodnoty v uhelných regionech  a  na  podporu inovací. Zákon k posílení hospodářské 
struktury  v  dotčených regionech bude v případě urychlení odchodu od uhlí upraven. Úpravy se 
budou týkat politiky zaměstnanosti, např. vyrovnávacího příspěvku  do doby nároku na starobní 
důchod. Budou také přijata nová opatření,  např. pro rekvalifikaci mladších zaměstnanců.  

   Podíl elektřiny z OZE, zejména z fotovoltaiky a větru, hodlá vládní trojkoalice zvýšit do roku 2030 
ze současných  65 % na 80 %. Fotovoltaika bude povinnou součástí všech nových komerčních bu-
dov. Dvě procenta německé půdy budou vyhrazena  pro výstavbu větrných elektráren. Od 1. ledna 
bude ukončena podpora OZE přes  cenu elektřiny. Bude realizována ze státního rozpočtu, z výnosů 
obchodování  s emisními povolenkami. Po odchodu od uhlí bude podpora OZE ukončena.  

   S plynem počítá koaliční smlouva jako s přechodným zdrojem energie, dokud nebudou zajištěny 
dodávky prostřednictvím OZE. Plynové elektrárny budou  postaveny tak, aby byly připraveny na 
využívání  vodíku. Německá vodíková strategie bude aktualizována v roce 2022.   

Německo v letošním roce uzavře tři ze zbývajících šesti jaderných elektráren a 
zvažuje urychlení odchodu od uhlí.  Loni v létě přijalo zákon o ukončení výroby 
elektřiny z uhlí v roce 2038. Stanovilo harmonogram uzavírání hnědouhelných 
elektráren, aukce pro černouhelné regiony a rozhodlo o kompenzaci pro provo-
zovatele uhelných elektráren ve výši 4, 35 mld. €. Dalším zákonem rozhodlo o   
podpoře uhelných regiónů ve výši 40 mld.  €.  Uplynul rok a Německo se roz-
hodlo přidat v klimatické politice na tempu. Rychlejší tempo v transformaci 
energetiky i  dopravy odráží i motto nové německé vládní koalice: 
„Odvaha k většímu pokroku“. 

10 
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   Do roku 2030 chce Německo dosáhnout kapacity elektrolýzy kolem 10 GW. Na prvním místě bude 
domácí výroba na základě OZE, napomoci mají také evropská a mezinárodní energetická partnerství 
při dovozu vodíku. 

   K jaderné energetice se v koaliční smlouvě konstatuje, že koalice přejímá zodpovědnost za jaderný 
odpad a že autorizovaná úložiště musí být rychle dokončena a uvedena do provozu. Německo neu-
stupuje od plánu uzavřít do konce roku 2022 své  jaderné elektrárny přesto, že vzhledem k cenám 
energií v Německu sílí hlasy požadující přehodnocení odchodu od jádra, které ještě dodává 8 GW 
elektřiny. I pětadvacet světových vědců vyzvalo německou vládu, aby pozdržela útlum jaderné 
energie. Zastávají názor, že výpadek jaderné energie  nebude možné nahradit OZE. Důsledkem bu-
de vyšší spalování uhlí a zemního plynu, což jde proti cílům snižování emisí CO2. 

   Velmi důležitou oblastí jsou i přenosové sítě, kde je vykazována značná prodleva ve výstavě. Jak 
uvádí jeden ze čtyř provozovatelů německé přenosové  soustavy  Amprion,  bude nutné podstatně 
urychlit výstavbu přenosových sítí. Hlavní problém vidí Amprion v povolovacích procesech a navr-
huje, aby byla přijata opatření zajišťující, že povolovací procesy budou dokončeny v maximální do-
bě tří let.  Podle posledních údajů německého energetického regulačního úřadu je aktuálně plánová-
no přes 12 000 km nového přenosového vedení. Pouze necelých 1 800 km je ale dokončeno. Největší 
část, přes 6 000 km, je v povolovacím procesu. Každé čtvrtletí se   přitom postaví pouze cca 100 km 
nového přenosového vedení. 

   Dalším bodem, který Amprion považuje za klíčový, je zajištění dostatečného záložního výkonu v 
uhelných elektrárnách, aby byla i nadále zajištěna stabilita soustavy. Do  poloviny roku 2023 bude  
představen „Plán stability systému“. 

   Smělé cíle má nová vláda nejen v energetice, ale i v ostatních oblastech: v dopravě plánuje zvýšit 
podíl elektromobility. Do roku 2030 má po německých silnicích jezdit nejméně 15 milionů elektro-
mobilů a k dispozici  má být milion dobíjecích stanic. Součásti reformy v dopravě je i navýšení želez-
niční dopravy. Do roku 2030 by měla  nákladní doprava vzrůst o 25 % a přeprava lidí po železnici 
by se měla zdvojnásobit. Minimální hodinová  mzda se má zvýšit ze současných 9,60 € na 12 € 
(zhruba 300 Kč) a volební právo má být zavedeno od 16 let. V zahraniční politice koalice deklaruje 
připravenost ke konstruktivnímu dialogu s Ruskem, partnerství se Spojenými státy  i  ke spolupráci 
s Čínou tam, kde je to možné s ohledem na lidská práva a na základě mezinárodního práva. 

   Německá koaliční smlouva je zásadní pro budoucnost Německa, je však  nutno  jí vnímat v širších 
souvislostech. Neurčí totiž jen klimatickou  politiku v  Německu, ale bude ovlivňovat klimatickou 
politiku  v celé EU. Jak prohlásil nový německý kancléř Olaf Scholz ambicí Německa je stát se prů-
kopníkem v ochraně klimatu. A Německo opravdu nejde evoluční cestou.  Největší ekonomika EU 
plánuje dosažení klimatické neutrality již v roce 2045, o pět let dříve než EU. Bude tak významně 
ovlivňovat dekarbonizaci a Zelenou dohodu pro Evropu. Na unijní úrovni  bude prosazovat mini-
mální cenu emisní povolenky a vytvoření druhého systému pro obchodování s emisemi z dopravy a 
budov.  Pokud EU nestanoví minimální cenu emisní povolenky, hodlá Německo přijmout opatření, 
aby na národní úrovni cena povolenky nepoklesla pod  60 €/t CO2. Protože příklady táhnou, lze oče-
kávat brzké rozšíření tohoto opatření a uzavírání uhelných elektráren z ekonomických důvodů. Pro-
dělečné elektrárny nebude nikdo provozovat.  

   Dopadem urychleného odchodu Německa od uhlí  na  uhelný sektor  a výrobu elektřiny  v EU se 
zabýval think-tank  EMBER ve své studii „Německý odchod od uhlí do roku 2030 dostává zbýva-
jící znečišťovatele v EU do izolace“.  Pokud by Německo skutečně v roce 2030 vyrábělo elektřinu 
bez uhlí, zůstanou dle EMBER hlavními producenty elektřiny na bázi uhlí Polsko, ČR  a Bulharsko. 
Tyto země budou nevítaným fosilním ostrovem a terčem kritiky nejen ekologických aktivistů, ale i  
trnem v oku klimatické politiky EU, která chce co nejrychleji ukončit éru fosilních paliv. Charles Mo-
ore, vedoucí institutu Ember pro Evropu,  k tomu prohlásil, že odchod Německa od uhlí do roku 
2030 nenechá Polsku, České republice a Bulharsku žádného zastánce. Zbytek EU bude snižovat spo-
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třebu uhlí a postupně ji v tomto desetiletí ukončí. Opozdilci budou čelit vysokým cenám elektřiny a 
rostoucímu tlaku. 

   V souvislosti  s přeshraničním dopadem  vývoje německé ekonomiky je nutno zmíniti i prováza-
nost české a německé ekonomiky, protože třetina našeho vývozu jde do Německa. 

   Situaci v roce 2030 EMBER znázornil  na  níže uvedeném grafu. Sestavil jej na základě  aktualizo-
vaných národních energeticko-klimatických plánů. Výroba elektřiny z uhlí dle EMBER klesne v EU 
do roku 2030 na 118 TWh (viz graf). V roce 2030 by  se Polsko, ČR a  Bulharsko staly téměř výlučný-
mi výrobci elektřiny z uhlí. Zajistily by  95 % plánované výroby elektřiny z uhlí.  

   Ve vztahu k  EU jako  k instituci  navrhuje koaliční smlouva větší integraci s cílem federalizace 
s možným vytvořením např. evropského bloku -  Spojené státy evropské. Požaduje posílení role Ev-
ropského parlamentu  v legislativě a v Radě posílení hlasování kvalifikovanou většinou. Proti kro-
kům k další federalizaci se ostře ohradili evropští konzervativci.  

   Co se týče reakcí spolkových zemí  na  dřívější odchod od  uhlí v jejích uhelných regionech, nej-
smířlivěji reaguje vláda spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, kde působí energetická společ-
nost RWE.  Země ve východní části Německa upozorňují na uhelný kompromis, kterého bylo dosa-
ženo v loňském roce  a porušení důvěry, kterou zaměstnanci v uhelném sektoru do aktuálního plá-
nu odchodu od spalování uhlí vkládají. Připomínají slib, který byl dán obyvatelům uhelných regio-
nů, že budou k dispozici nová pracovní místa, za ta zrušená v uhelném průmyslu. Lze očekávat  re-
akce odborů. Ozývá se i obava nedostatku energie, který nebude Německo schopné pokrýt.  

   Souhrnně  lze konstatovat, že ochrana klimatu se stala v německé koaliční smlouvě absolutní prio-
ritou a ústředním bodem německé politiky. Jde o revoluční změny. Zda je německá ekonomika bude 
schopná ufinancovat a zajistit dostatek elektřiny a tepla pro své obyvatele, ukáže čas.    

 

      Text: Dr. Renata Eisenvortová 
      Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP  
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PRIORITYÊAÊPOŽADAVKYÊV OBLASTIÊTĚŽBYÊNEROSTNÝCHÊSUROVIN,ÊINVESTICÊAÊLEGISLATIVY 

ZaměstnavatelskýÊsvazÊdůlníhoÊaÊna ovéhoÊprůmysluÊaÊTěžebníÊunieÊČRÊuzavřelyÊdneÊ7.Ê9.Ê2021ÊMemo-
randumÊoÊspolupráciÊs cílemÊrealizaceÊspolečnýchÊkrokůÊzejménaÊv oblas ÊutvářeníÊaÊzlepšováníÊobecné-
hoÊlegisla vníhoÊrámceÊproÊpodnikáníÊv těžebnímÊprůmyslu.ÊVzhledemÊkÊvýznamuÊtěžebníhoÊprůmysluÊ
přiÊrealizaciÊinves c,ÊpřiÊzajištěníÊsurovinovéÊaÊenerge ckéÊbezpečnos ÊstátuÊodsouhlasilyÊoběÊorganiza-
ceÊpriorityÊaÊpožadavky,ÊkteréÊpředkládajíÊnovéÊvláděÊČR.ÊÊ 

1. PřipravitÊaÊpodporovatÊrealizaciÊdopravníÊaÊenerge ckéÊinfrastruktury a dalších staveb, s maximálním 
využi m nerostného bohatství České republiky. V této souvislos  podporovat lokální těžbu stavebních 
materiálů (např. písků, kamene či dalších) s cílem dosažení co nejvyšší využitelnos  nerostů těžených 
v místě realizace stavby a m snižování nega vních dopadů na životní prostředí; 

2. PodporovatÊmodernizaciÊ českéhoÊprůmyslu, založenou na využívání domácích nerostných a přírod-
ních zdrojů a na vysoké přidané hodnotě a inovacích; 

3. PřiÊ vyjednáváníÊ legisla vníhoÊ balíčkuÊ „FitÊ forÊ 55“Ê vÊ EUÊ véstÊ zaÊ ČRÊ konstruk vníÊ jednání 
se zohledněním specifických podmínek České republiky s cílem zamezit nega vním dopadům tohoto 
balíčku na oblast hornictví, energe ky, na inves ce a na konkurenceschopnost ČR; 

4. V oblas  energe ky prosazovat takové postupy, které zamezí skokovým nega vním dopadům na tě-
žební průmysl:  

a)PřipravitÊnovouÊStátníÊenerge ckouÊkoncepci a zahrnout do ní i ekonomické a sociální dopady 
ukončení těžby uhlí na území ČR, přijímat promyšlená a v oblas  energe ky realizovatelná řešení; 

b)RovnováhaÊzemníhoÊplynu,ÊobnovitelnýchÊzdrojůÊaÊjadernéÊenerge kyÊv energe ckémÊmixu a 
podpořit význam plynu, jakožto přechodného zdroje v procesu dekarbonizace. 

5. V rámci rekodifikace stavebního práva a novelizace souvisejících právních předpisů provést analýzu 
nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a odstranit nedostatky rekodifikace tak, aby byly 
v maximální míře zjednodušeny a urychleny povolovací procesy, současně však odstraněny chyby, du-
plicity a neprovázanos  jednotlivých zákonů a m dosaženo kvalitního právního rámce pro realizaci 
hornické činnos  a inves c; 

6. PřipravitÊmoderníÊparagrafovéÊzněníÊnovéhoÊzákonaÊoÊvyvlastnění, který bude reflektovat doporuče-
ní RIA k věcnému záměru začlenění ins tutu vyvlastnění do geologického a horního zákona, dále za-
chovávat a maximálně rozvíjet a využívat potenciál ze zákona o urychlení výstavby; 

7. GarantovatÊ nezávislost,Ê transparentnostÊ aÊ profesionálníÊ úroveňÊ státníÊ správy, zejména pak státní 
báňské správy a státní stavební správy; 

8. VytvářetÊpracovníÊskupinyÊv rámciÊpřípravyÊnovelizacíÊprávníchÊpředpisů pod záš tou státní správy za 
účas  odborné veřejnos  za účelem dosažení maximálně kvalitního právního řádu ČR. 
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   „Budoucí ministryně MŽP Anna Hubáčková uvedla, že výroba energie z uhlí by i v ČR měla 

skončit do roku 2030 (s přípustkou „nejpozdějšího“ roku 2033). Je tento cíl pro Česko realistic-

ký? Nebo jsou obavy z nedostatku energie namístě? A je naopak např. šance spolupráce s Ně-

meckem na tomto společném cíli?“  

Barbora Pištorová, redaktorka, EURACTIV.CZ 

   „Technicky je možné vše, záleží jen na nákladech a politické vůli způsobit realizací nějaké ideje 
občanům a veřejnosti utrpení. Německý národ v historii prokázal, že ve jménu ideologie je scho-
pen ve stádní jednotě způsobit sobě i Evropě utrpení značné. Zelená ideologie je po 
rudé  ideologii dalším pokusem vnutit lidem „dobro“. 
 
   Skončit s uhlím je snadné pro země, které jej již nemají, netěží a jen je dovážejí. Je jim tedy mož-
ná jedno, jestli dovážejí uhlí (většinou z bezpečných zemí) nebo plyn (v případě EU většinou 
z Ruska, proti kterému vyhlašují sankce a proti kterému zbrojí a připravují se na konflikt s ním). 
Země, které těží své vlastní uhlí, jež jim dává zaměstnanost, vytváří bohatství v regionech a při-
náší jim energetickou a surovinovou bezpečnost, jsou v jiné situaci.  
 
   Česká republika, Polsko, Rumunsko, Bulharsko jsou ve zcela jiné situaci než Německo, které si  
udělalo separátní deal s Ruskem a stalo se tak dealerem ruského plynu pro Evropu. Pro nás je 
přechod z domácího paliva na dovážené velkým rizikem. Paní ministryně životního prostředí se 
musí nejprve s resortem a s energetickou situací blíže seznámit. Pak teprve můžeme brát její vý-
roky, jako relevantní. Němci mají ve své koaliční smlouvě konec uhlí v roce 2030 jako IDEÁL a to 
je něco jiného, než tvrdý plán. Uvidíme, jak se Německo vyrovná s koncem jaderné energie 
v roce 2022, už to bude pro jejich energetiku šok, který přinese krátkodobě jen větší nasazení 
uhelných elektráren u nás i u nich. Dále uvidíme, jak se jim podaří postavit linky velmi vysokého 
napětí Sever – Jih, aby mohli přenášet ten zvýšený slibovaný výkon větrných elektráren 
z pobřeží ke spotřebitelům ve vnitrozemí.  
 
   U nás nebude tak jednoduché postavit nové plynové a jaderné elektrárny. To máte: SEK+SEA, 
PÚR ČR, ZÚR krajů, ÚP měst a obcí, EIA, ÚR a konečně SP (to celé obvykle netrvá méně než 10 – 
15 let). Po stavebním povolení se musí ty nové zdroje postavit, najet a odzkoušet. Jen provozní 
zkoušky nových zdrojů trvají měsíce. Do začátku roku 2030 zbývá necelých 3 000 dní.  
 
   Teoreticky je možné vše, ale v naší realitě, kdy ještě dnes nevíme, zda si investor může podle 
taxonomie EU jít do banky pro finance na jaderný, nebo plynový projekt, nevíme, jak bude vypa-
dat programové prohlášení vlády a nová Státní energetická koncepce je rok 2030 šibeniční i pro 
Německo a o to více je pro Českou republiku opravdu velmi nereálný.“ 
 

Ing. Vladimír Budinský, MBA 


