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MONTÁNNÍ PAMÁTKY A VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI NA 
PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVECH 

 
Příbram v době držení pražských biskupů a arcibiskupů 
     Historie příbramských hřbitovů a funerálních památek na nich je nedílně spojena 
s historií a vývojem města, a nelze ji proto bez uvedení některých dějinných událostí ani 
blíže popsat. 
     Nejstarší písemná zmínka o Příbrami pochází z roku 20. června 1216, kdy pražský 
biskup Ondřej zakoupil ves Příbram od blahoslaveného Hroznaty, zakladatele a opata 
premostrátského kláštera v Teplé. Po smrti krále Přemysla Otakara II. roku 1278, se 
Království české ocitá bez panovníka a zemí zmítají četné nepokoje. Po příjezdu 
mladičkého krále Václava II. do Prahy roku 1283 se výkonná moc dostává do rukou 
královského regenta Záviše z Falkenštejna z rodu Vítkovců. Ten však musí čelit 
mnohým odpůrcům, včetně tehdejšího pražského biskupa a držitele Příbramě Tobiáše 
z Bechyně. Obětí nepokojů se stává i Příbram, kterou Závišovi příznivci v letech 1288 a 
1289 opakovaně vyplenili. Proto biskup Tobiáš z Bechyně nechává roku 1290 Příbram 
znovu vysadit lokátorem Přemyslem, nazývaným též Otou, který se později stává 
zdejším rychtářem. 
       Roku 1298 se v listině biskupa Řehoře z Valdeka připomíná první příbramský 
plebán (kněz) Vojslav, který se dovolává uznání nároků k příbramskému kostelu z dob 
před více než čtyřiceti lety. Touto listinou lze tedy prokázat existenci příbramského 
kostela již kolem roku 1250. 
      Můžeme proto předpokládat, že příbramský hřbitov se rozkládal od prvopočátku 
v blízkosti kostela sv. Jakuba. Hřbitov obdobně jako v jiných místech byl obehnán 
hradbou, která plnila též funkci obranou, jak je tomu dodnes patrno např. u kostela 
v Pičíně či na Stražišti u Březnice. 
      Pro Příbram má velký význam období, kdy zdejší panství bylo v držení prvního 
pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Ten zde často pobýval a nechal na místě 
dřevěné tvrze zbudovat sídlo - hrad, včetně hradní kaple (dnešní Zámeček, bývalé sídlo 
Vysoké školy báňské). Nestaral se však jen o své pohodlí, ale k obohacení 
hospodářského vývoje dal zbudovat rybníky (např. Obora), na předměstí města  založil 
špitál s kostelem sv. Jana Evangelisty a hřbitůvkem, nad městem nechal vystavět kapli 
věnovanou Panně Marii, pozdější Svatá Hora. Arnoštovi z Pardubic legenda přisuzuje i 
zhotovení blahoslavené sošky Panny Marie uctívané na Svaté Hoře. 
      2. října 1406 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka uděluje Příbrami první 
písemná práva, která 13. června 1497 potvrzuje i český král Vladislav II. Jagellonský. 
      Slibně se rozvíjející rozvoj města je však záhy přerušen husitskými bouřemi. Roku 
1421 a 1422 je Příbram po čtyřikráte dobyta vojenskou družinou Hanuše z Kolovrat, a 
tyto střety vrcholí 8. září 1422, kdy v bitvě u Hluboše Hanuš z Kolovrat porazil 
příbramského vojsko pod velením hejtmana Alšíka a mnoho obyvatel odvedl do zajetí na 
svůj hrad Libštejn. Po smrti arcibiskupa Konráda z Vechty roku 1431, končí panování 
pražských biskupů nad zdejším panstvím a Příbram přechází do rukou královské 
komory. 
 
Za zástavních držitelů 
    V přímém držení panovníka nezůstává příbramské panství dlouho a nastává období  
nadvlády zůstavních držitelů, z nichž je možné jmenovat např. pány z Gutštejna, Pešíky 
z Komárova, Jana z Vitence, Kateřinu z Lokšan a jejího manžela Jiřího z Lobkovic. 
    V této době dochází k prvnímu výraznějšímu vzrůstu a rozvoji hornictví a hutnictví na 
Příbramsku. První písemná zmínka o zdejším hornictví pochází z roku 1311, kdy Konrád 
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z Příbramě spolu se svými syny věnuje v blízkosti města založenou huť pražskému 
biskupovi Janovi IV. z Dražic. Roku 1330 kutnohorský měšťan a mincmistr Mikuláš 
z Nových Dvorů daroval podíl ze svého příbramského dolování cisterciáckému klášteru 
na Zbraslavi. Další zmínka pochází okolo roku 1338, kdy kutnohorský mincmistr Thomlin 
Wolfinův uděluje těžební práva v okolí Příbramě pražskému měšťanu Mikuláši Bořitovi. 
Pro celý region Podbrdska je významný rod Pešíků z Komárova, který výrazně 
podporoval rozvoj hornictví a železářství. Jindřich Pešík z Komárova pak 8. srpna 1525 
uděluje příbramskému hornímu bratrstvu písemné svobody, které 5. srpna 1526 
potvrzuje nejvyšší mincmistr a držitel části Příbramě a po té celého panství Jan Trčka 
z Vitence, jenž současně povolil hornímu bratrstvu založení svobodné osady – pozdější 
horní obec Březové Hory.  
    Pro horníky a hutníky, většinou německého původu, byly složeny mše v kostele sv. 
Jana Evangelisty, a v jeho blízkosti na špitálním hřbitově nacházeli i místo svého 
posledního odpočinku. Příbramským měšťanům sloužil kostel sv. Jakuba a hřbitov 
v jeho blízkosti. Příbramští kněží a významní měšťané byli pochováváni v kryptách 
kostela. V této souvislosti je např. zajímavé, že v kostela sv. Jakuba se nacházela i 
hrobka vladyků z Drahenic u Březnice, v níž byla roku 1433 pochována Markéta 
z Drahenic, sestra významného českého kronikáře a historika Bartoška z Drahenic. 
     Roku 1534 římskoněmecký císař a král český Ferdinand I. uděluje Příbrami 
významná privilegia, nejprve 10. a 11. března obnovuje platnost práv udělených králem 
Vladislavem II. Jagelonským a převádí na příbramskou obec čtyři dědičné kukusy na 
zdejších dolech. 30. dubna téhož roku pak uděluje hornímu bratrstvu další svobody, 
zřizuje druhý týdenní trh a nové dva trhy výroční a uděluje též právo zřízení městských 
hradeb, které však nikdy nebylo naplněno. 
     Roku 1560 propuká v Příbrami velký požár, jenž zachvátil i kostel sv. Jana 
Evangelisty.  
     V tomto období probíhají spory města s tehdejší zástavní držitelkou Kateřinou 
z Lokšan a jejím správcem Janem Skalickým ze Skalice, které vrcholí odejmutím 
příbramského panství a jeho převedením pod správu královské komory. Příbramští po 
odchodu nenáviděné vrchnosti zpustošili zdejší hrad, který pak po dlouhé období 
zůstával v ruinách. Jan Skalický se ještě nakrátko stává královským správcem panství, 
ale 20. listopadu 1579 římskoněmecký císař a český král Rudolf II. Habsburský povyšuje 
Příbram na královské horní město. Je ironií osudu, že toto privilegium přichází v období, 
kdy příbramské hornictví se ocitá v úpadku. K tomuto úpadku se roku 1582 přidává 
velká morová epidemie, které podlehlo na 600 obyvatel příbramského panství. 
 
Po Bílé Hoře 
    Události roku 1618 a následná třicetiletá válka poznamenávají těžce Příbram.  Pro 
účast města v povstání na straně vzbouřených stavů, je v rámci persekucí po bitvě na 
Bílé hoře zabaven veškerý městský majetek, později je však městu udělena milost a 
majetek navrácen, k čemuž přispěla i skutečnost, že se Příbram mezi prvními městy 
přihlásila ke katolickému vyznání.  
    Je samozřejmé, že se městu nevyhnula ani rozličná vojska, která tak často pobývala 
na českém území. Jejich pobyt výrazně oslaboval hospodářský rozvoj města. Dalším 
faktorem byla rekatolizace, která vedla k rozsáhlému odchodu obyvatelstva do 
emigrace.  
     Prvním pobělohorským římskokatolickým duchovním správcem v Příbrami s titulem 
děkana se stává roku 1627 Páter Marek Saller, před ním zde působili většinou 
utrakvističtí kněží. Reformaci podporuje i příchod jezuitů na Svatou Horu roku 1647 
z blízké březnické koleje, založené neblaze proslulým královským prokurátorem 
Přibíkem Jeníškem z Újezda. 
     Kromě válečných útrap byly pro veškeré obyvatelstvo nejstrašnějšími pohromami 
výskyty epidemických nemocí, např. mor, tyfus, cholera, horečnatá onemocnění. Již r. 
1649 postihla Příbram morová nákaza, jíž podlehlo několik desítek obyvatel. 
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     Rok 1680 přinesl kromě rozličných selských bouří v královstvím českém velkou 
morovou ránu. Hřbitov u kostela sv. Jakuba a hřbitov špitální nepostačoval pro všechny 
oběti a proto byl zřízen morový hřbitov v blízkosti popravního místa, nazývaného „u 
Korejtek“, na tzv. Panské louce. Tichým pamětníkem této pohromy je i příbramský 
morový sloup, který nechal zbudovat jako poděkování za uzdravení se z morové nákazy 
příbramský kupec Jan Jakub František Pivec se svojí manželkou Dorotou. Sloup, 
zhotovený pravděpodobně příbramským kameníkem a sochařem Matějem Hueberem, 
stával původně mezi kostel sv. Jakuba a pozdější lékárnou a na svém vrcholu nesl 
sochu sv. Rocha, ochránce před morovou nákazou. Při úpravách a dláždění náměstí 
roku 1839 byl přestěhován k věži kostela, kde se nachází dodnes, byť sochu sv. Rocha 
nahradila socha sv. Jakuba. 
     Mor přichází do Příbrami opět v říjnu 1713 a první obětí se stává zdejší děkan Václav 
Hynek Millinger, poslední pak krejčovský mistr František Heinrich v lednu 1714. 
Příbramský magistrát na počátku nákazy rozhodl, že oběti mají být pochovávány na 
nový hřbitov na tzv. Panské louce. 
     V roce 1729 je zřízena pod děkanským kostelem sv. Jakuba rozsáhlá krypta, do níž 
byly od r. 1730 ukládáni nejvýznačnější příbramští měšťané. 
    Roku 1765 bylo z rozhodnutí císařovny Marie Terezie odejmuto městům hrdelní 
právo, které přešlo na krajské hejtmanství. Poslední popravy v Příbrami se konaly 11. 
října 1765, kdy byl na popravčím místě „u Korejtek“ sťat Vavřinec Kubát z Dolních Hbit, 
a 23. října téhož roku, kdy byl na šibeničním vrchu nad městem oběšen vůdce zlodějské 
bandy Jan Slavík ze zbirožského panství. Obě exekuce vykonal pražský kat Karel 
Madulín. Hrdelní zločinci byli pochováni v místech popravních, tedy v místech kde, se 
dnes nachází z části zástavba a z části tzv. Obecní zahrada. 
      Na přelomu let 1771 a 1772 je po předchozím hladomoru stiženo město vlnou 
horečnatého onemocnění, které podlehlo mnoho obyvatel. Vrchní horní správce 
Dionysius Martinec prosadil zákaz pohřbívání u kostela sv. Jakuba i na hřbitově sv. Jana 
Evangelisty. Od října 1771 byl znovu otevřen a vysvěcen morový hřbitov na Panské 
louce. V lednu 1772 byly vykopány v těchto místech tři šachtice (hromadné hroby) a 
magistrát města nařídil ohrazení hřbitova plaňkovým plotem. Významní měšťané však 
nadále byli pohřbíváni do krypty v kostele sv. Jakuba. Horní správce Martinec prosadil 
zákaz ukládání zemřelých i do této krypty a dokonce někteří zesnulí museli přes 
počáteční odpor příbramského děkana být převezeni na nový hřbitov. 
      V roce 1784 je zrušen pro zchátralost kostel sv. Jana Evangelisty, včetně zdejšího 
hřbitova. O tři roky později je ve veřejné dražbě kostel i s hřbitovem prodán koželuhovi 
Václavu Bělohlávkovi, který z kaple zřídil obydlí a dílnu. Roku 1814 Jan Auer nechal 
v těchto místech vystavět nový dům (pozdější Karlovo náměstí). Dnes se přibližně 
v místech, kde stával kostel sv. Jana Evangelisty se špitálním hřbitovem, nachází 
nákupní středisko Skalka.  
      26. ledna 1786 se konal první pohřeb na nově otevřeném hřbitově na Panské louce. 
Pohřbena zde byla Alžběta Machutová, rozená Škodová, před ní však již zde bylo 
pochováno 6 malých dítek z Příbramě a okolí.  V rámci  reforem panovníka Josefa II. 
bylo zakázáno pohřbívání uvnitř obcí a do kostelních krypt a proto byl od roku 1786 
uzavřen pro pohřbívání starý hřbitov u kostela sv. Jakuba. 
 
Na vrcholu slávy 
     Povznesení města Příbramě je nedílně spjato s příchodem hormistra a huťmistra 
Jana Anotnína Alise z Kutné Hory, jehož zavádění nových metod těžby a zpracování 
rudy, zakládání nových šachet, vytvořilo základ pro příští rychlý rozvoj města. Roku 
1814 se Příbram stává sídlem vrchního horního (báňského) úřadu, což jen dokresluje 
vzrůstající význam Příbramě, kdy se z nevýrazného podbrdského městečka stává 
skutečné správní, hospodářské a kulturní centrum. 
    Roku 1836 však vypukla ve městě, na sousedních Březových Horách a v Podlesí 
epidemie cholery, jíž padlo za oběť 247 osob.  
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    Bouřlivý rok 1848 poznamenává dění v celé říši. Je zrušena robota, rychtářské právo, 
změna nastává také ve státní a městské správě.  V roce 1850 probíhají první městské 
volby a prvním voleným purkmistrem (starostou) se stává kupec František Koller (1850-
1858). 
     Výrazný posun se promítá i do školství. Roku 1849 je založeno montánní učiliště, 
pozdější Báňská akademie a od r. 1909 Vysoká škola báňská. Roku 1851 je založena 
horní škola pro budoucí dozorce a úředníky. V roce 1874 byl v Příbrami založen 
učitelský stav a téhož roku byla dokončena stavba dívčí školy, pozdější střední zdravotní 
škola. Příbram dostává v souvislosti s rozvoje školství ve městě i nový přívlastek 
„Podbrdské Athény“. Do Příbrami proto přichází velké množství význačných osobností, 
ať již z řad montanistů, pedagogů, ale i podnikatelů. Stále více se rozvíjí kulturní a 
společenský život, je zakládáno množství spolků a Příbram navštěvuje i řada známých 
umělců. 
      Kromě budov školských, vznikají i nové budovy správní a veřejné, např. ředitelství 
dolů, městská spořitelna, nová nemocnice, sirotčinec, arcibiskupský konvikt, nová 
radnice, pošta. Největší podíl na rozvoji města mají z řad jeho představitelů dva 
starostové, a to kupec a poštmistr Karel Hail (1863-1864, 1867-1893) a voskář Blažej 
Mixa (1895-1909) .  
      Stavební úpravy se týkají i příbramského hřbitova, který je několikrát upravován a 
rozšiřován. Roku 1878 je pak vysvěcena hřbitovní kaple sv. Kříže.  
 
 
Židé v Příbrami 
     Židovské osídlení v Příbrami vzniklo již před rokem 1300, ale zaniklo v průběhu 15. 
století. Dle nařízení císaře Maxmiliána z roku 1568 se nesměli židé usazovat 
v královských horních městech a tento stav trval až do roku 1848. Prvním židovským 
obyvatelem Příbrami se roku 1851 stal  Samuel Beständig, obchodník z Dubence, který 
později inicioval zřízení příbramské synagogy. Židé do této doby v okolí Příbrami žili 
zejména v Trhových Dušníkách a v Kamenné u Milína, kde je dodnes zachovalý 
židovský hřbitov. V roce 1862 byla v Příbrami ustavena Židovská obec, která nechala na 
místě bývalého Čečetkova hostince „U bílého orla“ roku 1874 zřídit dle projektu 
pražského inženýra J. V. Staňka v pseudomarském stylu synagogu. Ta v pozdějších 
dobách sloužila též jako městské muzeum, ale při nesmyslné asanaci v šedesátých 
letech 20. století byla zbourána. Roku 1879 byl zřízen za městem židovský hřbitov, který 
sloužil až do r. 1940, kdy zanikla příbramská Židovská obec. 
     S židovským obyvatelstvem je nepřímo spjat i první civilní sňatek v Příbrami 8. října 
1883; ženichem byl hutní úředník Václav Mach z Králova Dvora u Berouna, nevěstou 
Anna Hartmannová, dcera židovského obchodníka z Kamenné u Milína. 
 
Březové Hory 
     Jak již bylo v úvodu řečeno nejvyšší mincmistr a držitel Příbramě Jan Trčka z Vitence 
5. prosince 1526 potvrdil hornímu bratrstvu svobody udělené roku 1525 Jindřichem 
Pešíkem z Komárova a povolil zřízení svobodné hornické osady. Prvním doloženým 
rychtářem březohorským byl důlní Petr Ulrych roku 1592, po něm následoval Jeremiáš 
Ludwig, připomínaný roku 1601,1617, 1625, 1632 a posledně roku 1633. Roku 1644 se 
připomíná další rychtář Eliáš Levinský. 
      Představitelé horního bratrstva a březohorští měšťané vedli dlouho spory s městem 
Příbramí ohledně správy obce a proto usilovali o dosažení úplné nezávislosti, kterou 
docílili až roku 1841, kdy byl na Březových Horách zřízen městský úřad. 27. prosince 
1848 císař František Josef I. uděluje Březovým Horám právo čtyř výročních trhů. 
Povýšení na královské horní město se však dočkali březohorští až v prosinci 1896 a 19. 
ledna 1897 je jim udělen městský znak. 
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       Snaha o dosažení  samostatnosti se odrazila i v úsilí o povznesení zdejšího kostela 
sv. Prokopa, později vybudování nového chrámu a zřízení samostatné farnosti a 
v souvislosti s tím  i zřízení vlastního hřbitova.  
       26. března 1879 bylo povoleno zřízení samostatné farní expozitury a v témže roce 
byla dokončena přestavba kostela sv. Prokopa a založen březohorský hřbitov, který byl 
spolu s kostelem sv. Prokopa  vysvěcen v říjnu 1879. V dřívějších dobách zejména 
v době epidemií, bylo pohřbíváno i v okolí kostelí sv. Prokopa, hlavně v místech, kde se 
nachází tzv. Kášův kříž. 
      V letech 1886-1889 byl vystavěn na Březových Horách nový kostel sv. Vojtěcha dle 
návrhu pražského architekta Münzbergra. 
      Hřbitov na Březových Horách nepostačoval záhy svojí kapacitou a byl proto roku 
1907 rozšířen do dnešní podoby. 
      V roce 1936 byl na Březových Horách dle projektu architekta S. Vachaty vybudován 
chrám církve československé, zasvěcený Mistru Jakoubkovi ze Stříbra. V předchrámí 
bylo zřízeno kolumbárium, kde se jsou uloženy urny s popelem zdejších farníků. 
 
Současnost příbramských hřbitovů 
      Příbramský hřbitov patřil správou až do období 2. světové války ke kostelu sv. 
Jakuba, kdy přešel pod přímou správu města. Koncem dvacátých let a v průběhu 
třicátých let 20. století Společnost přátel žehu usilovala o zřízení urnového háje na 
Hvězdičce. Toto úsilí však zůstalo nenaplněno. Teprve v rámci přeměny města 
v šedesátých letech se městské zastupitelstvo vrátilo k původnímu projektu a roku 1965 
byl zřízen nad příbramským hřbitovem, v místech nazývaných „Na Hvězdičce“ sad 
vzpomínek – urnový háj. 
      V roce 1978 Městský národní výbor v Příbrami rozhodl o zákazu pohřbívání na 
příbramském a březohorském hřbitově, a to včetně ukládání do uren. Místem 
posledního odpočinku příbramských obyvatel se stal nově zřízený hřbitov na Pichcích. 
Starý hřbitov v Příbrami a na Březových Horách měl být roku 2008 zrušen. 
      Nedůstojně umístěný hřbitov na Pichcích v blízkosti městské skládky se záhy ukázal 
nevhodný i z důvodu vysoké hladiny spodních vod. Zákaz pohřbívání na starém 
příbramském hřbitově s různými výjimkami platil však i nadále až do roku 1990, kdy 
kooptované městské zastupitelstvo přijalo nový pohřební řád, dle kterého bylo povoleno 
pohřbívání do země na starém příbramském hřbitově a na hřbitově březohorském bylo 
povoleno ukládání uren.  
     Poslední zásadní změna nastala v roce 2000, kdy bylo rozhodnuto o postupné 
likvidaci hřbitova na Pichcích a v průběhu let 2001 – 2002 byly přemístěny hroby a 
náhrobky na nově vyčleněnou část příbramského hřbitova v místech tzv. Obecní 
zahrady. 
 
Březohorská důlní katastrofa 
    31. května 1892 vypukl na dolu Marie požár, jehož zplodiny z hoření se postupně 
rozšířily po celém březohorském rudním revíru. Tato strašlivá katastrofa si vyžádala 319 
obětí byla ve své době největší důlní katastrofou na světě.  
    Pro velký počet obětí z důvodu možného vzniku epidemie byly po dohodě 
představitelů horního ředitelství s představiteli měst Příbram a Březové Hory na obou 
městských hřbitovech zřízeny hromadné hroby, do kterých byla pochována většina 
zahynulých havířů.  
    Roku 1893 nechalo C. k. ministerstvo orby se sídlem ve Vídni vybudovat na obou 
městských hřbitovech pro oběti neštěstí dvoukomorové hrobky, kam po zrušení 
hromadných hrobů měly být přeneseny ostatky zesnulých havířů. Nad nimi byly 
vztyčeny antikizující litinové obelisky vyrobené z umělecké litiny v železárnách v 
Komárově. Oba pomníky se staly tichými symboly důlní katastrofy. Hrobky pod pomníky 
nedošly však svého naplnění. Na březohorském hřbitově jsou dodnes hromadné hroby 
havířů zachovány a hrobka pod pomníkem je prázdná. Na příbramském hřbitově byly 
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hromadné hroby překryty běžnými hroby aniž byly ostatky zahynulých havířů přeneseny 
do hrobky. Hrobka pod pomníkem však není prázdná, protože do ní bylo pochováno 5 
horníků, kteří zahynuli při neštěstí na dole Anna v roce 1946. 
     C k. ministerstvo orby nechalo v roce 1893 zasadit v kostele sv. Vojtěcha pamětní 
desku věnovanou horníkům, kteří zahynuli během záchranářských prací při důlní 
katastrofě. Sbor dobrovolných hasičů na Březových Horách ve spolupráci s dalšími 
březohorskými spolky nechal pietně upravit hrob důlní tesaře Augustina Žlutického, který 
rovněž zahynul při záchranářských prací při důlní katastrofě. 
    V roce 1997 byl z podnětu Spolku Prokop Příbram vybudován před dolem Marie 
pomník hornických vdov a sirotků po obětech důlní katastrofy. V areálu dolu Marie se 
rovněž nachází expozice věnovaná důlní katastrofě. 
 
Jaroslav Korbel Podbrdský 
 
Příloha č. 1 
 
Významné osobnosti pochované na hřbitově na Panské louce v Příbrami a na 
urnovém háji na Hvězdičce 
 
Alemann (Allemann, Alleman), Max rytíř, JUDr. 
Max rytíř z Alemannů 
* 1857 (sop) 
* 1859 
+ 11.12.1920 (62 let) (mm) 
Č. právník a politik; osobnost vznětlivé povahy. 
Působení: Zemský advokát v Příbrami, hlavní nám. (od 1890) (PB). 
Veřejná činnost: Starosta okresu Příbram (od 1906) (PB), starosta Příbramě (1909-
1918) (PB), člen městského zastupitelstva v Příbrami (náměstek starosty 1905) (PB). 
Politická činnost: Mladočeská strana. 
Spolková činnost: Měšťanská beseda v Příbrami (předseda 1911-1915) (PB), Spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914, 
zakládající člen 1913-1914; předseda 1912-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a 
ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918, zakládající člen) 
(PB). 
Proslulost: Neblaze proslul v městské a okresní samosprávě v Příbrami (PB), zejména 
ve sporu s rytířem Jeschkem. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (domovský list 03.11.1882) (PB). Žil v Příbrami, 
Plzeňská č. p. 15 (1885) (PB), Příbrami, Karlovo nám. č. p. 363 (1887); Příbrami I, 
náměstí č. p. 154 (1896) (PB), Příbrami II, Nová č. p. 41 (1896) (PB), Příbrami II, Nová 
č. p. 44 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (hrob 1667) (PB). 
Rodiče: MUDr. Kristián Alemann, lékař. 
Choť: Františka, roz. Černá (* 1863; sňatek 09.01.1886/09.02.1886). Děti: Marie (* 1886, 
+ 1893); Maxmilián, právník a úředník (* 1894). 
(mm, sop, spb 17, sr) 
 
Alis, Jan Antonín 
* 11.01.1732 Vysoká Pec (PB) 
+ 19.09.1801 Příbram (PB) 
Č. montanista francouzského původu, hormistr. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami (asistent 1750-1755) (PB), 
huťmistr v Kutné Hoře (šichtmistr od 1755, huťmistr) (KH), horního závodu v Příbrami 
(hormistr 1772-1799, huťmistr od 1772; jmenování 18.04.1772) (PB) (PB),  horního 
úřadu v Příbrami (vrchní horní správce 1782-1799) (PB). 
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Dílo: Propagace nových pracovních postupů v hornictví na Příbramsku (PB); založení 
hlubinných šachet na Březových Horách (důl Vojtěch 11.10.1779, důl Anna 1789, důl 
Jarošovka-Strachenská) (PB),  výstavba Vokačovského rybníka (1780-1782) (PB), 
založení nové stříbrné hutě v Příbrami (PB). 
Ocenění: Vrchní horní správce (1782), horní rada (1796). 
Majetek: Statek na Zdaboři („U Holých“) (1785-1801) (PB). 
Vzdělání: Horní škola v Jáchymově (KV). 
Poznámka: Pochován na zaniklé části hřbitova na Panské louce v Příbrami (hrob 
nedochován) (PB). 
Rodiče: František Alis, šichtmistr; Alžběta. 
(osh 4/2, osh 14/5, spb 5, val) 
 
Auer, Antonín 
* 13.06.1821 
+ 03.03.1895 
Č. horní úředník. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (1883; horní správce – hormistr) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, č. p. 633-634 – Lillův důl (1888) 
(PB), Příbrami II, Ondrákova č. p. 95 (1895) (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 242, dříve 2121-2122) (PB). 
Choť:  Maxmiliána, roz. Houšková (* 1834; sňatek 1858). Děti: Anna (* 1862). 
(mm, sop) 
 
Baier, Josef plk. 
* 14.02.1895 Příbram (PB) 
+ 06.01.1966 Příbram (PB) 
Č. důstojník čs. armády, legionář, účastník protifašistického odboje; hudebník. 
Působení a angažmá: Voják 1. dělostřelecké divize čs. legií v Rusku, účastník bojů u 
Zborova (1917) a Bachmače (Rusko); příslušník odbojové organizace „Obrana národa“ - 
skupina „Oliver“; důstojník čs. armády, dělostřelectva v Plzni (velitel po 1945-1949) 
(PM);  pěvecký sbor Městského divadla v Plzni (PM), učitel na hudební škole při OKS v 
Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Příbramská filharmonie (PB), Pěvecký spolek „Lumír – Dobromila“ 
v Příbrami (sbormistr) (PB), chrámový  sbor sv. Jakuba v Příbrami (sbormistr) (PB).  
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1914) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Pražská č. p. 279 (1887) (PB), 
Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 174 (1892) (PB), Plzni (PM). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 483) (PB). 
Rodiče: Emanuel Baier, úředník; Marie, roz. Šubrtová. 
Choť: Marie (* 1890). 
(ag, lp, opr, sop) 
 
Balling, Karel prof.  
* 14.05.1835 Praha (A) 
+ 21.04.1895 Praha (A) (sop) 
+ 21.04.1896 Praha (A) (mm) 
Č. chemik německé národnosti, pedagog, odborný publicista; německy píšící básník. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (odborník v huti) (PB); odborný 
pracovník a pedagog Báňské akademie v Příbrami (asistent chemie,  profesor oboru 
železářství, kovohutnictví a chemie) (PB). 
Vzdělání: Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Střelecká č. p. 192, resp. 
Příbrami II, Střelecká č. p. 99 (1885; přečíslování 1890) (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (hrob 2496-2497) (PB). 
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Rodiče: Karel J. N. Balling, chemik. 
Choť: Anežka, roz. Lipovská (* 1840; sňatek 10.11.1863 u sv. Jindřicha v Praze - A). 
Děti: Anežka (* 1864); Anna (* 1869).  
(mm, sop) 
 
Bartoš, Josef 
* 29.10.1861 Březové Hory (PB) 
+ 14.01.1924 Příbram, Vrchlického (PB) 
Č. učitel; hudební skladatel a spisovatel, sběratel hornických pověstí a písní, autor 
hornických písní. 
Působení: Učitel obecné školy v Příbrami (podučitel od 1880) (PB), hudby na učitelském 
ústavu v Příbrami (vedlejší učitel 1886-1890) (PB), měšťanské školy chlapecké v 
Příbrami (podučitel od 1888, definitivní od 1889, ředitel od 1919) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku vzájemně se podporujících hudebníků báňské kapely 
„Lyra“ v Příbrami (PB). 
Vzdělání: Nižší reálné gymnázium v Příbrami (PB), učitelský ústav v Příbrami (1876-
1880; abs. 1880) (PB). 
Poznámka: Příslušný na Březové Hory (PB). Žil na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 
48 (PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 15 (1885) (PB), Příbrami, Dlouhá č. p. 235 (1888) 
(PB), Příbrami III, Milínská č. p. 167 (1894) (PB); Příbrami II, Hornické nám. č. p. 110 
(1896) (PB), Příbrami III, Komenského č. p. 117 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (pohřeb 16.01.1924; oddíl VII, hrob 491, dříve 4106) (PB). 
Rodiče: Emanuel Bartoš, horník a hostinský. 
Choť: Marie, roz. Žďárská (* 1872; sňatek 16.08.1893 v Příbrami – PB). Děti: Josef (* 
1894). 
Příbuzný: Emanuel Bartoš, přírodovědec. 
(brs, mm, pbm, pbu 81, puu, sop, spb 1) 
 
Bastl, Antonín 
* 1839 
+ 14.08.1901 (mm) 
Č. tesařský mistr, stavitel, podnikatel staveb; měšťan; ubytovatel studentů. 
Dílo: Přestavba kostela sv. Prokopa na Březových Horách (1877-1879) (PB), vedoucí 
stavby učitelského ústavu v Příbrami (1874) (PB), stavba nové městské nemocnice v 
Příbrami (1880) (PB),  stavba nové budovy gymnázia v Příbrami (1881-1882) (PB); 
podnikatel stavby městské spořitelny v Příbrami (PB), podnikatel stavby kostela sv. 
Vojtěcha na Březových Horách (1886-1889) (PB), přestavba sýpky na kostel sv. Václava 
v Milíně (1888-1890) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Nová č. p. 140, resp. Příbrami II, 
Nová č. p. 44 (1885; přečíslování 1890) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (hrob 1712-1713) (PB). 
Choť: Marie (* 1839). Děti: Pavlína (* 1865); Rudolf (* 1867). 
(mm, sol) 
 
Beer, Augustin Jindřich prof. 
* 15.07.1815 Příbram (PB) 
+ 08.04.1879 Příbram (PB) 
Č. geolog, odborný spisovatel německého původu. 
Působení: Státní služba v radnické uhelné pánvi (RO), vedoucí státní kutací komise v 
Brandýsku  (1842-1849) (KL), vedoucí dolu Františka Josefa I. na Březových Horách 
(1853-1863) (PB);  pedagog - asistent báňského učiliště v Příbrami (od 1849; profesor 
od 1863) (PB), pedagog Báňské akademie v Příbrami (ředitel 1875-1879) (PB). 
Veřejná činnost: Městská spořitelna v Příbrami (otevřena 01.07.1861; člen výboru 1861) 
(PB). 

Strana 8 (celkem 56) 



Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (PB), gymnázium v Praze (A), báňská akademie 
v Banské Štiavnici (abs. 1839). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
(mon) 
 
Biedermann, Maxmilián (Max) Páter 
* 1866 
+ 1933 
Č. římskokatolický duchovní a pedagog; hudebník, varhaník. 
Působení: Katecheta na Březových Horách (1900) (PB), dívčí měšťanské školy 
v Příbrami (PB), učitelského ústavu v Příbrami (profesor) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Dílo: Asistence při benedikaci kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách (13.10.1889) 
(PB) 
Ocenění: Konsistorní rada. 
Majetek: Dům v Příbrami III, Milínská č. p. 217 (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (mat. 1884; první abiturient ústavu) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami I, Plzeňská č. p. 6 (1896) (PB), Příbrami I, náměstí č. p. 4 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl II, hrob 214) (PB).  
Rodiče: Jan Biedermann, obchodník; Hedvika, roz. Kášová. 
(ag, sop) 
 
Biskup, František 
* 17.07.1877 Oseč (PB) 
+ 07.08.1948 Příbram (PB) 
Č. báňský podúředník; spisovatel, písmák a autor divadelních her pro děti. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (dozorce – revident na dole Vojtěch) 
(PB). 
Spolková činnost: Odbor Jednoty státních zřízenců – sdružení odborných spolků 
v zemích Koruny české pro Březové Hory a okolí (místopředseda 1915) (PB), TJ Sokol 
Březové Hory (PB), KČT. 
Dílo: Kniha „Věrní kamarádi“.  
Poznámka: Žil v Oseči (PB), na Březových Horách (do 1933) (PB), v Příbrami (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 220; náhrobek zdoben 
hornickými kladívky) (PB). 
Choť: Božena, roz. Koudelová (* 1880; sňatek 15.05.1902). Děti: František, pedagog (* 
1903), Josef, básník a spisovatel (* 1905). 
(mbh, opr, sr) 
Bosáček, Josef 
* 17.02.1857 Příbram (PB) 
+ 05.09.1934 Příbram (PB) 
Č. akademický malíř, řeholník. 
Působení: Chrámový pomocník na Makové u Smolotel (od 1904) (PB). 
Dílo: Nástropní malba v kostele na Makové u Smolotel (PB), oltářní obraz a freskové 
výplně v kapli sv. Ignáce na Svaté Hoře u Příbrami (1891) (PB), oltářní obraz sv. 
Barbory v kostele v Lužné u Rakovníka (1892) (RA); příspěvek do almanachu „Sirotám 
příbramským“ (1892) (PB).   
Dílo dle předloh Mikuláše Alše: Sgrafita na domě Praze, Ostrovní ulici (A), na domě 
řezbáře J. Krejčíka v Praze 7 (1892) (A), na budově chlapecké školy ve Hluboké nad 
Vltavou (1905) (CB), na „Barcalově“ lékárně, resp. „U České koruny“ na Kladně (1891) 
(KL), na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pardubicích (1904) (PA), na hotelu 
„Dvořáček“ v Písku (1899) (PI), na škole v Protivíně (PI), na domě na náměstí 
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v Protivíně (PI), na stavbách architekta Rudolfa Stecha v Plzni (PM), na radnici ve 
Strakonicích (1903) (ST), na kostele ve Vodňanech (1895-1896) (ST), na Občanské 
záložně ve Vsetíně (1896) (VS). 
Vzdělání: Pekařský tovaryš u pekaře Káše v Příbrami (PB), malířská akademie v Praze 
(A). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Dlouhá č. p. 237 (1885) (PB). Na 
sklonku svého bytí přežíval v nouzi u bratra na Makové u Smolotel (PB). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 590 (PB). 
Rodiče: Kašpar Melichar Baltazar Bosáček, krejčí; Marie, roz. Kášová. 
Přátelské vztahy: Mikoláš Aleš, malíř. 
(osh 7/2, osh 14/6)  
 
Bouška, František Ing. 
* 02.04.1868 Příbram (PB) 
+ 04.08.1924 Příbram (PB) 
Č. montanista, horní inženýr. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (ředitel dolu) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Ocenění: Vrchní báňský rada. 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1888) (PB), Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (domovský list 18.07.1887) (PB). Žil v Příbrami, 
Podskalí č. p. 41 (1885) (PB), na Březových Horách, důl Anna č. p. 26 (1911-1922) 
(PB), v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (hrob 3003) 
(PB). 
Rodiče: Antonín Bouška, horní dozorce; Kateřina. 
Choť: Růžena (* 1875). Děti: František, finanční úředník (* 1898). 
(ag, mbh, mm, sop) 
 
Brummeisen, František T. 
* 10.11.1856 Příbram (PB) 
+ 07.04.1932 
Č. horní kancelářský, kontrolor. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (báňský kontrolor horního ředitelství) 
(PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (1880; knihovník 1883) (PB). 
Dílo: Nalezení a uspořádání spisů na horním ředitelství v Příbrami (PB), ze kterých 
uspořádal třídílnou horní knihu (1899).  
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami I, náměstí č. p. 107 – budova 
eráru (1897) (PB), na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 52 (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (oddíl VI, hrob 481) (PB). 
Choť: Josefa (Josefina) (* 1858/1859). Děti: Otakar (Otokar) (* 1879); Olga (* 1884); 
Odon * 1894).  
(mbh, sop) 
 
Cibuš, Václav prof. Ing. 
* 15.03.1877 Ostrá u Lysé nad Labem (NB) 
+ 1946 (opr) 
+ asi 1947 
Č. konstruktér, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. 
Působení: Konstruktér Spojených strojíren a jiných průmyslových podniků (1902-1919), 
pracovník podniku „Příbramská strojírna a slévárna“ v Příbrami (jednatel od 1925) (PB); 
pedagog VŠB v Příbrami (profesor od 1919, rektor 1932-1933) (PB). 
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Vzdělání: Gymnázium Mladá Boleslav (MB), VŠ technická v Praze (A). 
Poznámka: Zahynul ve vlaku mezi Ostravou a Prahou. Původně pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (PB). 
(opr, osh 14/7) 
 
Čáp, Albert (Adalbert, Vojtěch) 
* 1837 Moravské Němčice 
+ 11.09.1923 (mm) 
Č. montanista, horní a hutní odborník. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (1863-1893; hutní správce od 1863) (PB). 
Spolková činnost: Spolek okrašlovací a zároveň spolek pro ochranu ptactva, chovu a 
zušlechťování drůbeže pro Příbram a okolí (člen výboru 1909) (PB), Spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 1913-1914) (PB). 
Ocenění: Vrchní horní rada. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, U huti č.. p. 565 – zkušebna 
(1885) (PB), Příbrami II, č. p. 269 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (oddíl VII, hrob, dříve 2081-2082) (PB). 
Choť: Františka (* 1850). 
(mm, sop) 
 
Čechura, Martin Ing. 
* 04.04.1867 Radobyčice (PM) (mbh) 
* 06.04.1867 Radobyčice (PM) (mbh) 
Č. montanista, horní správce. 
Působení: Úředník a řídící pracovník horního závodu v Příbrami (pracovník vyměřovací 
kanceláře v báňském ředitelství, řídící pracovník na dole Vojtěch na Březových Horách, 
závodní – báňský správce dolu Prokop na Březových Horách 1898-1899, vedoucí 
hloubení dolu Rudolf v Bohutíně 1894, vrchní báňský správce 1907, řídící pracovník 
měřičského oddělení báňského ředitelství v Příbrami, závodní dolu Marie na Březových 
Horách 1909-1911, závodní dolu Anna na Březových Horách 1911, závodní dolu 
Vojtěch na Březových Horách, přednosta technického oddělení báňského ředitelství 
v Příbrami, přednosta důlního oddělení na Březových Horách 1925) (PB), báňského 
závodu v Banské Bystrici (přednosta elektrolytického závodu od 1925) (SR), zlatodolu 
v Hermanci (vedoucí). 
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (PB), 
Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-
1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami 
(přispívající člen 1917) (PB). 
Dílo: Geologický průzkum území u Kasejovic (PJ). 
Ocenění: Vrchní báňský (technický) rada; člen čestného výboru II. sjezdu rodáků 
Březových Hor (04.-11.07.1937) (PB). 
Vzdělání: Pozemní inženýrství na české technice v Praze (A), Báňská akademie 
v Lubně a Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská č. p. 4 (od 1896) (PB), Březových 
Horách, U dolu Anna č. p. 301 (1922-1927) (PB), v Banské Bystrici (SR). Na penci (od 
1928). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
Choť: Antonie, roz. Slavíková (* 1867/1870). Děti: Antonín (* 1902, 1902); Adolf, právník 
(* 1904). 
(mbh, val) 
 
Černík, Bohumil 
* 06.02.1863 Huť 
+ 01.07.1922  
Č. odborný učitel, preparátor přírodnin. 
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Působení: Učitel dívčí školy v Příbrami (PB), měšťanské školy chlapecké v Příbrami 
(1894) (PB), živnostenské školy pokračovací v Příbrami (ředitel) (PB). 
Spolková činnost: Krajinský spolek učitelů škol měšťanských (předseda), Spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB), 
odbor KČT v Příbrami (člen výboru – náhradník 1917) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči 
a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918; jednatel 1910-
1918) (PB), Učitelská jednota „Budeč“ Příbram (předseda právního odboru 1918) (PB), 
místní odbočka Spolku „Komenský“ v Příbrami (člen smírčího soudu 1919) (PB). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (PB), učitelský ústav v Příbrami (1880-1883; 
abs. 1883) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Horního Lázu (PB). Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 121 
(PB), v Příbrami III, Potoční č. p. 67 (1894) (PB), Příbrami II, U Sebastopolu č. p. 230 
(1896) (PB), Příbrami I, Riegrova č. p. 163  (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (pohřeb 03.07.1922; hrob 1000 b) (PB). 
Rodiče: Josef Černík, kovář. 
Choť: Františka. Děti: Ing. Bořivoj, montanista (* 1890); Vlasta (* 1893). 
(mm, pbu 106, puu, sop) 
 
Čížek, Augustin 
* 17.08.1877 
+ 09.08.1946 
Č. voskář a majitel domu; politik, veřejný činovník. 
Působení: Voskář v Příbrami, Mariánské údolí (1905) (PB). 
Veřejná činnost: Starosta Příbramě (1928-1941) (PB). 
Politická činnost: ČSL; poslanec. 
Spolková činnost: Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví 
v Příbrami (přispívající člen 1917) (PB), Měšťanský sbor ostrostřelecký, resp. Střelecká 
(ozbrojená) jednota horního města Příbrami (velitel - setník, resp. předseda 1920-1927) 
(PB), SDH Příbram (starosta 1924) (PB). 
Ocenění: Člen čestného předsednictva II. sjezdu rodáků horního města Březových Hor 
(04.-11.07.1937)  (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 133 (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Dlouhá č. p. 234, resp. Příbrami 
III, Dlouhá č. p. 97 (1885, 1896; přečíslování 1890) (PB), Příbrami II, Mariánské údolí č. 
p. 133 (PB). Účastník Slavnostního večera k 50. narozeninám spisovatele Q. M. 
Vyskočila pořádaným Spolkem rodáků a přátel příbramského kraje v Příbrami 
(17.10.1931) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 
179) (PB). 
Rodiče: Augusti Čížek, truhlář; Anastázie, roz. Braumová. 
(osh 14/1, sop, sr) 
 
Čurda, Dominik 
* 1843 
+ 30.10.1919 (mm) 
Č. učitel; hudebník a pěvec (bas). 
Působení: Učitel obecné školy chlapecké B v Příbrami (řídící učitel, ředitel školy od 
1902) (PB), pro zpěv a housle učitelského ústavu v Příbrami (vedlejší učitel 1874) (PB), 
pedagog gymnázia v Příbrami (1878-1888) (PB); sborista kůru sv. Jakuba v Příbrami 
(PB). 
Spolková činnost: Ženský pěvecký spolek „Dobromila“ v Příbrami (1872; první sbormistr 
spolku) (PB), Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající 
člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví 
v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami I, Masarykovo nám. č. p. 96 (PB). 
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Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, náměstí č. p. 89, resp. Příbrami I, 
náměstí č. p. 96 (1885-1819; přečíslování 1890) (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (hrob 2138) (PB). 
Choť: Marie, roz. Rosmanová (* 1846).  
(ag, mm, sop) 
 
Čuřík, František prof. Dr. Ing. techn. 
* 23.06.1876 Praha – Smíchov (A) 
+ 07.06.1944 Příbram (PB) 
Č. matematik. 
Působení: Pedagog matematiky a deskriptivní geometrie VŠB v Příbrami (profesor od 
1919; rektor 1924-1926 a 1927-1929) (PB), ČVUT Praha (asistent, suplent) (A), státní 
průmyslové školy v Praze (profesor) (A). 
Spolková činnost: Spolek slovanských posluchačů VŠB v Příbrami „Prokop“ (PB), 
Spolek asistentů VŠB v Příbrami (PB), Spolková činnost: Akademická menza VŠB 
v Příbrami (předseda 1923-1931) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku slovanských posluchačů „Prokop“ v Příbrami (PB). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1895) (PB). 
Poznámka: Odešel dobrovolně ze života z obavy před nacistickou persekucí, po té co 
odmítl spolupráci na vývoji raket V2. Původně pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (PB), později exhumován a převezen do Prahy (A). 
(opr, sr) 
 
(kj 94) 
Diviš, Julius Ing., Dr. mont. h. c. 
* 20.09.1858 Kladno (KL) (klo, osh 16/1, příbramský hřbitov) 
* 21.09.1858 Kladno (KL) (mbh) 
+ 22.02.1936 Příbram (PB) (mon, příbramský hřbitov) 
+ 23.02.1936 Příbram (PB) (klo) 
Č. montanista, horní inspektor, odborný publicista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami (od 1883; vedoucí stavebního 
a strojnického odboru) (PB), báňského závodu v Příbrami (přednosta; jmenován 1920) 
(PB). 
Odborná činnost: Vědecká rady Masarykovy akademie práce (člen). 
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (PB), Klub 
státních úředníků v Příbrami (místostarosta 1910, 1917-1918, starosta 1925-1931) (PB), 
Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-
1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami 
(přispívající člen 1918) (PB). 
Dílo: Přivítání prezidenta T. G. Masaryka při jeho návštěvě na Březových Horách 
(24.09.1920) (PB); spis „Státní doly na stříbro a olovo“ (1926) (PB). 
Dílo závodu za jeho působení): Nové těžné zařízení dolů Marie a Prokop na Březových 
Horách (PB), vybudování ústředního vodotěžného zařízení, rozšíření továrny na drátěná 
lana na Březových Horách stroji dle vlastních návrhů (PB), oprava hráze Pilského 
rybníka (PB).  
Ocenění: Horní rada, ministerský rada (1920); čestný doktorát VŠB v Příbrami 
(13.07.1922) (PB); čestný člen Spolku vzájemně se podporujících hudebníků báňské 
kapely „Lyra“ v Příbrami (PB), čestný člen Spolku Prokop slovanských posluchačů VŠB 
v Příbrami (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami III, Milínská č. p. 214 (PB). 
Vzdělání: Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Prokop č. p. 24 (1883) (PB), Březových 
Horách, Barrandovo nám. č. p. 82 (PB), Březových Horách, Vojtěšská č. p. 257 (1930) 
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(PB), v Příbrami III, Milínská č. p. 214 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (pohřeb 25.02.1936; oddíl V, hrob 507, dříve 3968) (PB). 
Choť: Johanna (* 1869). 
(klo, mbh, mm, sr, val) 
 
Dražan, Václav PhDr. 
* 16.07.1917 Příbram (PB) 
+ 22.01.1979 Příbram (PB) 
Č. hudební pedagog a skladatel, klavírista, varhaník, ředitel kůru.  
Působení a angažmá: Klavírista symfonického orchestru AUS V. Nejedlého Praha (A); 
pedagog gymnázia v Příbrami (profesor od 1944) (PB); varhaník a ředitel kůru u sv. 
Jakuba v Příbrami (PB), kapelník v Krajském divadle v Příbrami (PB); archivář Rudných 
dolů Příbram (PB). 
Spolková činnost: Příbramská filharmonie (dirigent) (PB), Syndikát českých hudebních 
skladatelů, Literární spolek Jindřicha Šimona Baara, Kruh přátel básníka J. Vrchlického. 
Vzdělání: Klasické gymnázium v Příbrami (mat. 1937) (PB), hudební věda na UK 
(doktorát 1948). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 380) 
(PB). 
Rodiče: Josef Dražan; Josefa, roz. Soukupová. Sourozenec: Josef, učitel hudby. 
Příbuzní: Bohumil Soukup, učitel a hudebník (strýc). 
(ag, kp, opr, pbm, pdb 1, spb 1) 
 
Drtikol, František 
* 03.03.1883 Příbram (PB) 
+ 13.01.1961 Praha (A)  
Č. umělecký fotograf, malíř a grafik, filozof (budhismus), překladatel. 
Působení: Vojenská služba (1904-1907); provozovatel vlastního Ateliéru pro moderní 
fotografii v Příbrami (1907-1909) (PB),  uměleckého fotografického závodu v Praze, U 
Kolkovny č. p. 5 (od 1910), uměleckého fotografického závodu „Drtikol a spol.“ v Praze, 
Vodičkova ulice 7 (1912-1935) (A); voják ve světové válce (1914-1918); pracovník 
fotografického ateliéru V. E. Grána v Turnově (SM) a u J. Faixe v Praze (A); externí 
pedagog pro fotografii na Státní grafické škole v Praze (1945-1946) (A). 
Umělecká činnost: Klub amatérských fotografů, SČVU (od 1948). 
Politická činnost: KSČ (od 1945). 
Dílo: Kolekce olejotisků „Z dvorů a dvorečků staré Prahy“ (spoluautor 1911) (A); zápisky 
„Oči široce otevřené“ (kol 1930), monografie „Žena ve světla“ (1938). 
Výstavy: Umělecko-průmyslové muzeum v Praze (1922) (A). 
Expozice života a díla: Stálá Galerie Františka Drtikola v Příbrami (od 2000) (PB). 
Vzdělání: Nižší gymnázium v Příbrami (1894-1898; nedokončil) (PB), vyučení 
fotografem v ateliéru Antonína Mattase (1898-1901), učební a výzkumný ústav pro 
fotografii v Mnichově (1901-1903) (Něm.). 
Poznámka: Působil v Německu (od 1901) a ve Švýcarsku. Ukončil svoji fotografickou 
činnost (1935). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (IX. oddíl, hrob 138) 
(PB). 
Rodiče: Drtikol, obchodník.  
Choť: Ervína Kupferová, tanečnice (sňatek 1920, rozvod 1926); 2. Jana Rambousková 
(+ 1959; sňatek 1942). Děti: 1. Ervína (* 1921). 
Důvěrné vztahy: Eliška Jánská (vztah 1913-1918); Anna Soukupová, žačka. 
(ka 76, kbk 2, opr, wik) 
 
Fidler, Bohumil 
* 27.05.1860 Příbram (PB) 
+ 02.06.1944 Příbram (PB) 
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Č. učitel; hudební skladatel, spisovatel, autor vzpomínkových próz. 
Působení: Učitel obecné školy v Příbrami (zatimní podučitel, definitivní podučitel) (PB); 
ředitel kůru kostela sv. Jakuba v Příbrami (od 01.03.1889) (PB); učitel pro zpěv na 
gymnáziu v Příbrami (vedlejší učitel 1892-1938) (PB). 
Spolková činnost: Pěvecký spolek „Dobromila“, resp. „Lumír – Dobromila“ v Příbrami 
(dirigent, vedoucí hudebního odboru od 1883, sbormistr do 1899) (PB), Příbramská 
filharmonie (zakladatel 1898; první dirigent) (PB), Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku vzájemně se podporujících hudebníků báňské kapely 
„Lyra“ v Příbrami (PB). 
Vzdělání: Nižší reálné gymnázium v Příbrami (PB), učitelský ústav v Příbrami (1876-
1880; abs. 1880) (PB), kurs feriální pro pokračovací školy průmyslové v Praze (A); žák 
Jiřího Skočdopole. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Plzeňská č. p. 75 (1877-1879) 
(PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 230 (1879-1880) (PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 76 (1883-
1884) (PB), Příbrami, Svatohorská č. p. 292 (PB), Příbrami, V brance č. p. 74 (1885) 
(PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 57 c (1889) (PB), Příbrami I, Na Příkopech č. p. 109 
(1891) (PB), Příbrami I, Pivovarská č. p. 119 (1896) (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (oddíl X, hrob 266) (PB). 
Rodiče: Ferdinand Fidler, pedagog a hudebník; Albína, roz. Kozderková. 
Choť: Marie, roz. Procházková (* 1870; sňatek 16.06.1889 na Svaté Dobrotivé – BE). 
Děti: Jaroslav (* 1890, + 1891); mrtvý mužský plod (+ 08.02.1896); Anna, provd. 
Krejčová (* 1892); Marie, provd. Petráňová, hudebnice (* 1893), Božena (* 1897); 
Anežka, učitelka (* 1902). 
Přátelské vztahy: Antonín Dvořák, hudební skladatel. 
(ag, brs, osh 8/4-5, pbu 81, pbu 96, puu, sop, spb 1) 
 
Fidler (Fiedler), Ferdinand 
* 10.11.1832 Železnice (JC) 
+ 29.03.1908 Příbram (PB) 
Č. pedagog, znalec těsnopisu; ubytovatel studentů; hudebník, skladatel, autor písní. 
Působení: Pedagog měšťanské dívčí školy v Příbrami (ředitel) (PB), gymnázia 
v Příbrami (profesor 1871-1874; zatímní ředitel 1871-1873) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Plzeňská č. p. 75 (1877-1879) 
(PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 230 (1879-1880) (PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 76 (1883-
1884) (PB), Příbrami, Svatohorská č. p. 292 (PB), Příbrami, V brance č. p. 74 (1885) 
(PB), Příbrami II, Nová č. p. 34 (1894) (PB), Příbrami II, Václavské nám. č. p. 105 (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 01.04.1908; hrob 4055-4056) 
(PB). 
Choť: Albína, roz. Kozderková (* 1834). Děti: Bohumil, učitel a hudební skladatel (* 
1860); MUDr. Fridolín, lékař (* 1866); Jindřiška (* 1868); Růžena (* 1870); Božena, 
pěvkyně (* 1872); Albína (* 1874); Ludmila (* 1877). 
(ag, mm, sop, spb 1) 
 
Forst, František prof. 
* 02.06.1891 Švabín u Zbiroha (RO) 
+ 12.04.1960 Příbram (PB) 
Č. pedagog, hudebník, dirigent, sbormistr, skladatel, organizátor kulturního života. 
Působení: Učitel hudby učitelského ústavu v Hořovicích (profesor 1920-1924) (BE), 
zpěvu na gymnáziu v Příbrami (profesor 1939-1945) (PB), učitelského ústavu v Příbrami 
(správce ústavu 1945-1951) (PB), městské hudební školy v Příbrami (ředitel) (PB). 
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Spolková činnost: Zpěvácký spolek „Slavík“ v Hořovicích (vedoucí, ředitel) (BE), 
Příbramská filharmonie (sbormistr od 1925) (PB). 
Dílo: Hudební dětská pohádka „Milenka“ (premiéra 29.11.1930 v Příbrami – PB). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (PB), učitelský ústav v Českých Budějovicích (mat. 
1912) (CB). 
Ocenění: Čestný člen a dirigent Příbramské filharmonie (PB). 
Poznámka: Příslušný do Krchleb (PB). Žil v Příbrami V, Svatá Hora č. p. 3 (1894) (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 512) (PB). 
Rodiče: Jan Forst, učitel a hudebník; Matylda, roz. Kulhavá. 
Choť: Marie, roz. Cechnerová. Děti: Antonín, odborný učitel; Zdeněk. 
(ag, kp, opr, sop, spb 1) 
 
Forst, Jan 
* 17.05.1859 Krchleby (KH) 
+ 18.09.1946 Příbram (PB) 
Č. učitel; hudebník, řečník a publicista, hudební skladatel, včelař,  
Působení: Učitel školy v Hořovicích (BE), obecné školy ve Švabíně u Zbiroha (řídící 
učitel) (RO); ředitel svatohorského kůru a svatohorské ministrantské školy (od 1893) 
(PB). 
Spolková činnost: Pěvecký spolek „Lumír – Dobromila“ v Příbrami (místosbormistr) (PB), 
Včelařský spolek pro Příbram a okolí (Včelařská jednota příbramská) (předseda od 
1908) (PB), ZÚSV pro Království české v Praze (administrátor časopisu „Český včelař“ 
1904-1906) (A). 
Dílo (hudební): Soubor skladeb „Hornické písně“ (1925).  
Dílo (včelař): Organizátor plemenného chovu včel v Čechách podle švýcarského vzoru 
(první organizátor v Čechách). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Praze (A). 
Poznámka: Studijní pobyt ve Švýcarsku. Příslušný do Krchleb (domovský list 
17.02.1890) (PB). Žil v Příbrami V, Svatá Hora č. p. 3 (1894 (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (V. oddíl) (PB). 
Choť: Matylda, roz. Kulhavá (* 1863). Děti: Marie (* 1881); Ing. Václav, technik (* 1883); 
Jan, učitel (* 1887); František, pedagog a hudebník (* 1891); Terezie (* 1893); Josef, 
učitel (* 1896). 
(opr, pbm, sop, spb 1, vč) 
 
Fortelka, Augustin 
* 08.08.1869 Příbram (PB) 
* 18.08.1869 Příbram (PB) (pbu 128) 
+ 06.07.1919 Příbram (PB) (mm) 
+ 03.08.1919 Příbram (PB) (puu) 
Č. učitel; hudebník, hudební skladatel. 
Působení: Učitel obecné školy v Třebsku č. p. 4 (PB), obecné školy v Dubenci (řídící 
učitel) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB. 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (1880-1885) (PB), učitelský ústav v Příbrami 
(1885-1889; abs. 1889) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Cetyně (PB). Žil v Příbrami I, Svatojanská č. p. 80, resp. 
Příbrami I, Svatojanská č. p. 86 (1885, 1896; přečíslování 1890) (PB), Třebsku (PB), 
Příbrami II, Sebastopolské nám. č. p. 247 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (hrob 2110) (PB). 
Rodiče: Vojtěch Fortelka, horník; Josefa, roz. Štědrá. 
Přátelské vztahy: Antonín Dvořák,  hudební skladatel. 
(mm, pbu 128, puu, sop) 
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Frýba, František Josef 
vlastním jménem František Bohumil Frýba 
* 23.08.1912 Příbram (PB) 
+ 09.02.1959 Příbram (PB) 
Č. úředník; výtvarník, publicista, hudebník, tvůrce loutek. 
Působení: Tajemník MNV Příbram (PB). 
Veřejná činnost: Správce městského muzea v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Stolní společnost „Řád rytířů Bafulínů“ v Příbrami (zakladatel, 
kronikář) (PB), TJ Sokol Příbram (člen výboru – archivář od 1948) (PB). 
Vzdělání: Obecná škola, reálné gymnázium a obchodní škola v Příbrami (PB), muzejní 
kurzy v Praze (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 498) (PB). 
Rodiče: František Bohumil Frýba, Růžena, roz. Plecitá. 
Choť: Julie, roz. Lukášová (* 1912). Děti: Alena (* 1940), Pavel (* 1945), Eva (* 1946). 
(kp, opr) 
 
Glögler, Hugo 
* 18.03.1837 Tvrdkov (BR) 
+ 13.11.1912 (mbh) 
+ 14.11.1912 (mbh) 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami (závodní dolu Marie 1892) 
(PB). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových Horách (volby do I. sboru 
13.05.1902) (PB). 
Ocenění: Horní rada, vrchní horní rada. 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Marie č. p. 259 (od 1874) (PB), v Příbrami 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 16.11.1912; hrob 1670) 
(PB). 
Choť: 2. Marie (* 1861). Děti: 1. Hugo, úředník (* 1873); Amálie, poštovní úřednice (* 
1874). 
(mbh, mm) 
 
Grimm, Johann (Jan) 
* 24.06.1805 Jáchymov (KV) 
+ 26.06.1874 Břasy (RO) 
Německý (česko-německý) montanista, geolog. 
Působení: Pracovník státního báňského závodu v Příbrami (od 1830) (PB), zemský 
důlní měřič v Sedmihradsku, řídící pracovník státního kutacího ředitelství v Příbrami 
(přednosta – správce od 1840) (PB), pedagog báňské akademie v Příbrami (ředitel od 
1850) (PB) a horního učiliště v Příbrami (ředitel 1851-1874) (PB). 
Ocenění: Horní rada. 
Vzdělání: Nižší gymnázium v Chomutově (CV), horní žák v Jáchymově (KV), báňská 
akademie v Banské Štiavnici (od 1825). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
(mon) 
 
Gutwirth, Antonín Ferdinand 
* 1851 Příbram (PB) (sop) 
* 20.06.1853 Příbram (PB) (spb 1) 
+ 23.11.1895 (36 let - mm) Příbram (PB) 
Č. novinář. 
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Působení: Vydavatel a redaktor „Příbramského bubnu“ (1884-1886) (PB), „Příbramských 
listů“ (do 1895) (PB) a „Novin z Příbrami a okolí“ (do 1895) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Dlouhá č. p. 231 (1885) (PB), 
Příbrami II, Pražská č. p. 12 (1895) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (hrob 2301-2302) (PB). 
Rodiče: Ferdinand Gutwirth, puškař; Anna. 
Choť: Marie, roz. Křížková (* 1856). Děti: Anna (* 1882); Václav (* 1885, + 1887); Miluše 
(* 1889); Marie (* 1894). 
(mm, sop, spb 1) 
 
Hail, Karel 
* 25.04.1819 Český Krumlov (CK) 
+ 22.06.1893 
Č. měšťan. 
Působení: Kupec v Příbrami (PB), poštmistr v Příbrami (1857-1893) (PB). 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo  v Příbrami (od 1850; náhradník 1850, radní) 
(PB), starosta Příbramě (1863-1864, 1867-1893) (PB); okresního zastupitelstvo 
v Příbrami (od 1865) (PB), okresní starosta v Příbrami (od 1867) (PB); nemocnice 
v Příbrami (člen správního výboru) (PB), městská spořitelna v Příbrami (zahájení 
provozu 01.07.1861; člen ředitelství od 1861, předseda ředitelství) (PB); podpůrný 
komitét pro katastrofu příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Jednota ČOS v Příbrami (první starosta jednoty 1863) (PB), 
Ostrostřelecký sbor v Příbrami (velitel) (PB). 
Ocenění: Rytíř řádu Františka Josefa I. a řádu sv. Řehoře, čestný měšťan příbramský. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Plzeňská č. p. 64, resp. Příbrami 
I, Plzeňská č. p. 67 (1885, 1893; přečíslování 1890) (PB). Účastník slavnostní 
benedikace kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách (13.10.1889) (PB). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 469) (PB). 
Choť: Johana, roz. Pauknerová, ovdovělá Pecharová (* 1822; sňatek 10.01.1870 
v Příbrami – PB) 
(mm, sop, spb 2, spb 17) 
 
Hartman (Hartmann), Josef Páter 
* 14.07.1881 Cerhovice (BE) 
+ 07.12.1947 
Č. římskokatolický duchovní, bohoslovec. 
Působení: Kněz (vysvěcen 29.06.1905 u sv. Víta v Praze – A) kaplan v Lomnici u 
Falknova (1905-1907) (SO), kaplan v Berouně (1907-1922) (BE), administrátor 
děkanství v Berouně (do 1929), administrátor farnosti v Loděnici (BE), Svatém Janě pod 
Skalou (BE) a Tetíně (BE), výpomocný učitel náboženství v Berouně (BE), administrátor 
děkanství v Příbrami (jmenován 01.06.1929) (PB), děkan v Příbrami (jmenován 
21.03.1929, instalován 15.12.1929) (PB), správce vikariátu v Příbrami (od 01.11.1931) 
(PB), arcibiskupský notář, ordinariátní komisař náboženský pro střední školy, 
arcibiskupský vikář; člen zkušební komise pro učitelství náboženství na obecných 
školách. 
Veřejná činnost: Okresní školní výbor v Příbrami (PB); obecní zastupitelstvo v Příbrami 
(PB). 
Dílo: Primice v kostele sv. Martina v Cerhovicích (02.07.1905) (BE). 
Ocenění: Čestný konsistorní rada, čestný kanovník vyšehradské kapituly (1941) (A); 
člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.07.1937-11.07.1937) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (1893-1901) (PB), arcibiskupský seminář v Praze 
(1901-1905) (A). 
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Poznámka: Pouť do Svaté země (1910). Účast na pohřbu horníků v Příbrami 
(17.10.1946) (PB), kteří zahynuli při požáru na dole Anna na Březových Horách  (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 225) (PB). 
Rodiče: Václav Hartman; Terezie. 
(ag, osh 15/5) 
 
Heinrich, Bedřich MUDr. 
* 05.03.1848 Příbram (PB) 
+ 19.06.1926 
Č. lékař, organizátor společenského života. 
Působení: Městský fysik (lékař) v Příbrami (1905-1923) (PB), zastupující lékař 
nemocnice v Příbrami (1906) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu příbramskou (založení komitétu 
09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918, zakládající člen) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Proslulost: V jeho rodinném domě se scházeli mnohé významné osobnosti, např. 
Jaroslav Vrchlický a Julius Zeyer. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Pražská č. p. 280 (1885) (PB), 
Příbrami III, Dlouhá č. p. 164 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(pohřeb 22.06.1926; V. oddíl, dříve hrob 3362) (PB).  
Choť: Karla, roz. Kozlíková, vlastenka (* 1859). Děti: Jarmila, provd. Rybová (* 1881); 
Silva (* 1883); Vladimír (* 1884); Eva (* 1888). 
(mm, sop) 
 
Heinrich, Vladimír Václav prof., PhDr., DrSc. 
* 07.09.1884 Peruc (LN) 
+ 30.05.1965 
Č. astronom, odborný publicista. 
Působení: Učitel na gymnáziu, pedagog teoretické astronomie UK v Praze (doc. 1913, 
profesor 1919) (A), odborný pracovník Astronomického ústavu UK Praha (ředitel) (A). 
Odborná činnost: Královská česká společnost nauk (člen), Lipská astronomická 
společnost. 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1903) (PB), FF UK Praha (abs. 1908) (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (V. oddíl) (PB). 
(ag, opr)  
 
Hofmayer (Hofmaier, Hofmajer), Josef Benedikt 
* 13.03.1850 Příbram (PB) 
+ 19.08.1903 Březové Hory, Mariánská č. p. 5 (PB) 
Č. učitel; hudebník a malíř. 
Působení: Učitel obecné dívčí školy v Příbrami (podučitel) (PB), učitelského ústavu v 
Příbrami (1874-1876) (PB), školy na Březových Horách (PB); ředitel kůru na Březových 
Horách (29.10.1879-18.08.1903). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (1880) (PB), Cyrilská jednota 
na Březových Horách (zakladatel 1886) (PB. 
Ocenění: Čestný člen Cyrilské jednoty na Březových Horách (PB), Spolku hudebníků 
„Cecílie“ na Březových Horách (PB), Spolku „Dvořák“ v Třebsku (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 266 (PB), Březových 
Horách, Mariánská č. p. 5 (PB), Březových Horách, Mariánská č. p. 246 (PB). Pochován 
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na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 21.08.1903; hrob 4038-4039 – hrobka 
rodiny Bittnerů) (PB). 
Choť: Antonie, roz. Bittnerová (* 1857). Děti: Jaroslav, právník (* 1878); Anna (* 1884). 
(mbh, mm, puu, spb 3) 
 
Hrabák, Josef prof. Dr. mont. h. c. 
* 13.04.1833 Sirá u Zbiroha (RO) 
+ 13.07.1921 Příbram (PB) 
+ 15.07.1921 Příbram (PB) (mon) 
Č. montanista, spisovatel a odborný publicista; propagátor turistiky. 
Působení: Pracovník státních dolů v Banské Štiavnici (praktikant ředitelství od 1859), 
báňské akademie v Leobenu (asistent od 1862), pracovník báňského závodu v Příbrami 
(od 1864) (PB); pedagog oboru horního a hutního strojírenství na Báňské akademii v 
Příbrami (1867-1899; řádný profesor od 1871) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (PB), odbor Klubu českých 
turistů v Příbrami (iniciátor založení a zakládající člen 16.03.1889; předseda od 1892) 
(PB), Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (PB), Spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914, 
zakládající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého 
pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Dílo: Turistická brožura „Průvodce po Příbrami a okolí, hlavně též po ,příbramských 
dolech“ (1892/1893) (PB); spolupracovník „Riegrova slovníku naučného“ a „Ottova 
slovníku naučného“. 
Ocenění: Horní rada, vrchní horní rada, dvorní rada, ministerský rada; čestný člen 
odboru KČT v Příbrami (PB), čestný doktorát VŠB v Příbrami (1907; první čestný 
doktorát školy) (PB); čestný občan města Příbrami (1913) (PB). 
Vzdělání: Národní škola ve Lhotě (RO), gymnázium v Plzni (mat. 1853) (PM), báňská 
akademie v Banské Štiavnici (1853-1857) (SR). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Václavské nám č. p. 275 (1885) 
(PB), Příbrami II, č. p. 144 (1896-1921) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (pohřeb 18.07.1921;  oddíl VI, hrob 501, dříve 2995-2996) (PB). 
Choť: Josefa, roz. Koppová (* 1837). 
(mm, mon, pdb 11, sop) 
 
Hrdlička, Emanuel Msgre. 
* 14.01.1866 Příbram (PB) 
+ 09.12.1949 Stará Boleslav (PY) 
Č. římskokatolický duchovní.  
Působení: Kněz (vysvěcen 05.07.1888 v Praze - A); kaplan ve Velvarech (KL), 
katecheta gymnázia v Příbrami (suplent 1888) (PB), katecheta v Plzni (PM), kaplan 
v Příbrami (od 1890) (PB), administrátor a farář samostatné farnosti na Březových 
Horách (administrátor od prosince 1898; farář 1899-1905; instalován 15.01.1899, 
prvofarář), děkan a arcibiskupský notář v Příbrami (12.03.1905-1929) (PB), vikář 
příbramského vikariátu (PB); učitel učitelského ústavu v Příbrami (zastupující učitel 
1907) (PB); zemský prelát a probošt kolegiátu kapituly staroboleslavské (PY). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových Horách (od 1909; volby do I. sboru 
13.05.1902) (PB), zastupitelstvo okresu Příbram ( od 1910) (PB); okresní školní rada 
v Příbrami (od 1909) (PB). 
Spolková činnost: Jednota katolických mužů a jinochů v Příbrami (předseda 1911-1915) 
(PB), Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 
1913-1914; člen výboru 1912-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu 
mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918; předseda 1910-1918) (PB), 
Matice svatohorská na Svaté Hoře u Příbrami (místopředseda 1923) (PB). 
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Události za jeho působení: Rekvizice zvonů „Jakub“ a „Janů z kostela sv. Jakuba 
v Příbrami (03.07.1917) (PB), obnovení duchovní správy na Svaté Hoře (od 01.01.1920) 
(PB), oprava kostela sv. Jakuba (1923) (PB), oprava budovy děkanství v Příbrami (PB), 
oprava kaple na hřbitově v Příbrami (1924) (PB). 
Dílo: Slavnostní posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého na Komenského nám. na 
Březových Horách (16.05.1901) (PB), vysvěcení nových zvonů „Jakub, „Václav“, „Alois“ 
a „František“ v kostele sv. Jakuba v Příbrami (06.01.1927) (PB).  
Ocenění: Papežský komoří; čestný občan města Příbramě (PB); člen čestného 
předsednictva II. sjezdu rodáků horního města Březových Hor (04.07.1937-11.07.1937)  
(PB), člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (1876-1884; mat. 1884) (PB), seminář v Praze 
(1884-1888) (A), TeolF v Praze (A). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 284 (PB). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 14) (PB). 
(ag, mbh) 
 
Jarolímek, Jiljí 
* 16.10.1836 Pardubice (PA) 
+ 22.02.1886 Příbram (PB) 
Č. montanista. 
Působení: Horní úředník v Zaalpských zemích, Uhrách a Sedmihradsku; pracovník 
horního závodu Karla Boromejského v Příbrami (úředník úpravny na Březových Horách, 
přednosta 1882-1886) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (PB). 
Ocenění: Dvorní rada. 
Vzdělání: Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, náměstí č. p. 105 – horní 
ředitelství (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (X. oddíl, dříve hrob 
2114) (PB). 
Rodiče: Jarolímek, učitel. 
Choť: Anna (* 1855). Děti: Jiljí (* 1875); Bedřich (* 1877); Karel (* 1878). 
(mm, ph, sop, val) 
 
Jásek, František Páter 
* 13.08.1891 (příbramský hřbitov) 
* 13.09.1891 Vokov – Třebeň (CH) 
+ 20.01.1953 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Kaplan u sv. Havla v Praze (A), Mrtníku, Hořovicích (BE), Strašicích (RO), 
Hudlicích (BE), Dýšině (PS), Pcherách (KL), farář v Dolních Hbitech (1926-1951) (PB), 
administrátor v Kamýku nad Vltavou (od 1932) (PB), ve Višňové (od 1934) (PB), 
arcibiskupský notář (1937), sekretář vikariátu příbramského (od 1941), správce vikariátu 
příbramského (od 1947), vikář vikariátu příbramského (od 23.12.1948) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1911) (PB), Teologická fakulta UK (A). 
Poznámka: Žil v Dolních Hbitech č. p. 26 – fara (PB). Vězněn nacisty v koncentračních 
táborech (1943-1945). Internován komunistickým režimem. Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 13) (PB). 
(ag) 
 
Jeník, Pravoslav JUDr. 
* 19.02.1893 Praha (A) 
+ 18.06.1954 Příbram (PB) 
Č. právník, soudce a notář; společenský organizátor, ochotník (herec a režisér), 
hudebník. 
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Působení: Přípravná služba soudcovská u okresního soudu v Praze (A), pracovník 
okresního soudu v Příbrami (od 1922) (PB), notář v Příbrami (od 1933) (PB). 
Politická činnost: ČSL, krajský akční výbor strany (1948).  
Spolková činnost: Příbramská filharmonie (předseda) (PB), Spolek pro zbudování 
divadla v Příbrami (PB), Šachový klub v Příbrami (člen výboru 1930) (PB). 
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.07.1937-
11.07.1937) (PB), člen čestného výboru 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium, PrávF UK Praha (abs. 1921) (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
Sourozenec: Miloslav, pěvec. 
(opr, spb 1) 
 
John, Viktor (Viktorin) JUDr. 
* 02.04.1912 Příbram (PB) 
+ 17.02.1992 Příbram (PB) 
Č. právník; hudebník, houslista, kulturní pracovník a organizátor. 
Působení: Pracovník okresního soudu v Příbrami (1936-1944) (PB), vlastní advokátní 
kancelář v Příbrami (1945-1950) (PB), podnikový právník Hamiro Příbram (PB). 
Veřejná činnost: Kulturní komise města Příbram (PB). 
Spolková činnost: Akademický spolek „Litavan“ Příbram (starosta 1932) (PB), 
Příbramská filharmonie se sídlem v Příbrami (PB), TJ Sokol Příbram (vyloučen akčním 
výborem 1948) (PB). 
Dílo: Péče spolu s manželkou o vilu „Rusalka“ Antonína Dvořáka na Vysoké u Příbrami 
(PB). 
Vzdělání: Státní gymnázium Příbram (mat. 1931) (PB), PrávF UK Praha (1932-1936) 
(A). 
Poznámka: Žil v Příbrami I, Masarykovo nám. č. p. 156 (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 203) (PB). 
(ag, opr, sr) 
 
Kabus (Kábus), Antonín 
* 12.09.1883 Příbram (PB) (mbh) 
* 12.09.1883 Březové Hory (PB) (lp) 
+ 1959 
Č. odborný učitel; publicista; voják ve světové válce, legionář, účastník protifašistického 
odboje. 
Působení: Voják 102. pěšího pluku se sídlem v Benešově (BN); střelec 21. pluku 
„maršála Foche“ čs. legií ve Francii; učitel obecné školy chlapecké v Příbrami (podučitel 
1902) (PB), měšťanské školy v Příbrami (1930-1931; ředitel škol) (PB), inspektor; 
redaktor časopisu „Od stříbrných hor“ (spoluzakladatel 1928; redaktor obrazové části 
1928-1929) (PB); příslušník ilegální odbojové učitelské skupiny v Příbrami (PB). 
Veřejná činnost: Vlastivědná komise učitelstva školního okresu příbramského (1931) 
(PB). 
Spolková činnost: Čs. obec legionářská na Březových Horách (PB),  skauti Psohlavci 
v Příbrami (starosta) (PB). 
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.07.1937-
11.07.1937) (PB), člen čestného výboru 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1902) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 288 (1919-1927) (PB), v 
Příbrami II, Pod Svatou Horou č. p. 179 (PB). Za okupace vězněn v koncentračním 
táboře. Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (XI. oddíl) (PB). 
Sourozenec: Aurelie, industrální učitelka. 
Choť: Františka, učitelka (* 1882). 
(lp, mbh, puu) 
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Kacovský, Antonín 
* 17.08.1924 Koryčany u Kyjova (KM) 
+ 27.02.1968 Příbram (PB) 
Č. horník; hudebník, kytarista. 
Působení a angažmá: Pracovník Jáchymovských dolů Příbram (od 1953; lamač, 
operatér) (PB); hudebník uměleckého souboru Národní bezpečnosti Praha (1951-1953) 
(A), rytmická skupina „Permon“ v Příbrami  (zakladatel 1954, vedoucí od 1958) (PB), 
orchestr „Kolektiv 60“ RD Příbram (zakladatel) (PB), orchestr „Kahan“ v Příbrami 
(zakladatel) (PB), orchestr „Akcent“ (zakladatel 1966); soukromé vyučování hry na 
kytaru. 
Vzdělání: SPŠ obuvnická u fy. Baťa ve Zlíně (1938-1942) (ZL), konzervatoř v Praze 
(1951-1953) (A), kurz pro vedoucí hudeb (1957-1958). 
Poznámka: Za války totálně nasazen (1942-1944). Zahynul po úrazu v dole. Pochován 
na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VI, hrob 98) (PB). 
(opr) 
 
Kadečka, Josef  
* 30.09.1838 Rožnov u Jaroměře (NA) 
+ 09.01.1909 Příbram (PB)  
Č. vydavatel a redaktor; dělostřelecký poddůstojník. 
Působení: Knihtiskař v Příbrami, Svatojánská (PB); vydavatel a redaktor týdeníku 
„Horymír“ v Příbrami (1872-1909) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen 1913-1914) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Majetek: Dům v Příbrami I, Svatojánská č. p. 89 - tiskárna (1905) (PB). 
Vzdělání: Vyučený tiskař. 
Poznámka: Příslušný do Rožnova u Jaroměře (domovský list 31.12.1880) (NA). Žil 
v Příbrami , Valašinka č. p. 401 (1885) (PB), Příbrami I, Svatojánská č. p. 89 (1896) 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (hrob 3926, původně 2105-
2106) (PB). 
Choť: Anna (* 1845). Děti: Anna (* 1872); Johana (* 1874); Josef, knihtiskař (* 1882).  
(mm, sop, spb 1) 
 
Kalista, Emil PhDr. 
* 09.01.1881 Březové Hory (PB) 
+ 15.05.1970 Příbram (PB) 
Č. pedagog, filolog a hornický folklorista, publicista. 
Působení: Pedagog gymnázia v Písku (PI), gymnázia v Kolíně (KO), okresní školní 
inspektor pro české školy okresu Klatovy (1918-1926) (KT), pedagog státního gymnázia 
v Příbrami (ředitel 1926-1939) (PB). 
Veřejná činnost: Spolek - studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(místopředseda) (PB). 
Dílo: Spis „Hornická mluva na Příbramsku“. 
Ocenění: Člen čestného předsednictva II. sjezdu rodáků horního města Březových Hor 
(04.-11.07.1937)  (PB), člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových Hor 
(1948) (PB). 
Vzdělání: Měšťanská škola v Příbrami (PB), gymnázium v Příbrami (mat. 1901) (PB), FF 
UK Praha (abs. 1905, doktorát 1916) (A). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Libušina č. p. 330 (PB). Po odchodu na odpočinek 
žil trvale v Příbrami (PB). Účastník Slavnostního večera k 50. narozeninám spisovatele 
Q. M. Vyskočila pořádaným Spolkem rodáků a přátel příbramského kraje v Příbrami 
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(17.10.1931) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl IV, hrob 9) 
(PB). 
Rodiče: František Kalista, horník; Anna.  
(ag, mbh, opr) 
 
Karel, Jan prof. 
* 20.02.1914 Příbram (PB) 
+ 13.07.1995 Příbram (PB) (opr) 
+ 17.07.1995 Příbram (PB) (pdb 3) 
Č. pedagog; malíř, grafik, hudebník, místopisec a archivář. 
Působení: Pedagog státního akademického gymnázia v Praze (pomocný učitel 1937) 
(A), v Českých Budějovicích (zatímní profesor 1939-1942) (CB) a Strakonicích (ST), 
reálného gymnázia v Příbrami (profesor od 1945) (PB) a pedagogické školy v Příbrami 
(1950) (PB), JSŠ a SVVŠ Příbram (1955-1963) (PB), obchodní akademie v Příbrami 
(1963-1964), učňovské školy obchodní na Březových Horách (ředitel od 1964) (PB), 
LŠU Příbram (PB). 
Veřejná činnost: Oblastní rady odborového svazu školství (předseda).  
Umělecká činnost: Sdružení jihočeských výtvarníků, Filharmonický orchestr a pěvecký 
spolku „Foerster“ v Českých Budějovicích (CB), dirigent Příbramské filharmonie (od 
1946) (PB). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (mat. 1932) (PB), VŠ architektury a pozemního 
stavitelství ČVUT, dálkově PřF UK Praha (A); žák regenschoriho Bohumila Fidlera. 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pravděpodobně oddíl 
VII, hrob 497) (PB). 
Rodiče: Ing. Václav Karel, pedagog; Františka Králová, učitelka. 
(opr, pdb 1, pdb 3) 
 
Káš, Vojtěch prof., Dr. Mont. h. c., Ing. 
* 08.04.1848 Příbram (PB) (příbramský hřbitov) 
* 18.04.1848 Příbram (PB) (mon) 
+ 18.10.1933 Příbram (PB) (mon, příbramský hřbitov) 
+ 19.10.1933 Příbram (PB) 
Č. montanista, matematik, odborník na konstrukci parních strojů. 
Působení: Odborný pracovník a pedagog  katedry báňského a hutního strojnictví  
báňské akademie v Leobenu (asistent), báňské akademie v Příbrami (asistent od 1873, 
mimořádný profesor od 1888) (PB); pracovník báňského závodu v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Ocenění: Dvorní rada; čestný doktorát VŠB v Příbrami (1918) (PB). 
Vzdělání: Reálka v Příbrami (PB) a Praze (A), polytechnický ústav v Praze (abs. 1870) 
(A). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Příkopy č. p. 536 (1885) (PB), 
Příbrami, náměstí č. p. 4, resp. Příbrami I, náměstí č. p. 4 (1896, přečíslování 1890) 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 302) (PB). 
Rodiče: Josef Káš, hospodář; Marie, roz. Vítkovcová. 
Choť: Marie, roz. Holá (* 1852). 
(mon, sop) 
 
Kašlík, Václav 
* 28.09.1917 
+ 04.06.1989 
Č. skladatel, dirigent, operní režisér, dramaturg. 
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Působení: Dirigent a operní režisér Národního divadla v Praze (A); spolupráce s 
Příbramskou filharmonií (dirigent) (PB). 
Ocenění: Národní umělec. 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (XI. oddíl - urna) (PB). 
(opr) 
 
Kirschner, Ludvík prof., Ing. Dr. mont. h. c. 
* 25.08.1861 Praha (A) 
+ 20.03.1936 Příbram (PB) 
Č. montanista, odborník na dobývání nerostných surovin. 
Působení: Pedagog Báňské akademie a VŠB v Příbrami (profesor) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Vzdělání: Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami II, Pražská č. p. 148 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (X. oddíl, dříve hrob 4063) (PB). 
Choť: Terezie (* 1868). 
(mm) 
 
Klička, Šebestián 
* 1834 
+ 07.09.1910 Štěnovice (PJ) 
Č. sládek, měšťan, velkostatkář; politik, organizátor veřejného života a mecenáš. 
Působení: Nájemce měšťanského pivovaru v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (PB), Měšťanská beseda v 
Příbrami (PB), Pěvecký  spolek „Lumír“ v Příbrami (spoluzakladatel 1861) (PB), Spolek 
– studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Majetek: Panství Štěnovice (PJ), hostinec „Sebastopol“ v Příbrami II, Žižkova č. p. 57 
(koncese na výčep piva 681 / 14.02.1873, koncese na pořádání tanečních zábav 41.946 
/ 09.11.1910) (PB), hostinec na Březových Horách, Mariánská č. p. 3 (1908) (PB), 
hostinec na Březových Horách, Vojtěšská  č. p. 65 (1908) (PB), hostinec na Březových 
Horách, Komenského nám. č. p. 149 (PB), hostinec „Třemošná“ na Březových Horách, 
Jarolímkovy sady č. p. 98 (PB). 
Stavebník: Přestavba hostince „Třemošná“ na Březových Horách, Jarolímkovy sady č. 
p. 98 (PB), stavba rodinné hrobky na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
Mecenáš: Dar 100 zl. ve prospěch pozůstalých po důlní katastrofě na Březových Horách 
(17.06.1892; spolu s chotí) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Pivovarská č. p. 103 (1885) (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (rodinná hrobka; hrob 2136-2137) 
(PB). 
Choť: 2. Rosalie. Děti: 1. JUDr. Jan (Hanuš) (* 1867); Anna, provd. Štorchová (* 1868, + 
1924); Johana (Hana), provd. Fantová, resp. Oliberiusová (* 1870); 2. Rosalie, provd. 
Langhammerová (* 1873/1883); Marie (* 1876, 1890); Julie, provd. Kepková (* 1880); 
Ing. Šebestián, velkostatkář (* 1882); JUDr. Jaroslav, právník (* 1886).   
(hop, mm, puu, sop) 
 
Korbelius, Vincenc (Čeněk) MUDr. 
* 16.12.1849 Buková u Příbrami (PB) (mbh) 
+ 19.06.1931 (mm) 
Č. lékař. 
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Působení: Obvodní, resp. městský lékař na Březových Horách (od 1878) (PB), báňský 
lékař v Příbrami (1883; vrchní báňský lékař) (PB), lékař v Příbrami (1923) (PB); účastník 
záchranných prací při důlní katastrofě na Březových Horách (31.05.1892) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (1880) (PB), spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB), 
Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající 
člen 1918) (PB), odbočka Masarykovy ligy proti tuberkulóze v Příbrami (předseda 1924, 
asi 1926) (PB). 
Ocenění: Vládní (ministerský, císařský) rada; Nejvyšší uznání za výtečné chování a 
záslužné výkony při důlním požáru na Březových Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami, Plzeňská č. p. 10, resp. Příbrami I, Plzeňská č. p. 11 (1890) 
(PB), dům na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 48 (1920) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami I, Plzeňská č. p. 11 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (PB). 
Choť: Františka. 
(mm, spb 17) 
 
Kozák, František Ing. 
* 12.05.1880 Nučice (PZ) 
+ 30.04.1940 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník státního báňského závodu v Příbrami (přednosta 
ředitelství 1937) (PB), báňského úřadu (ředitel); účastník vyšetřování neštěstí na dole 
Vojtěch na Březových Horách (neštěstí 09.12.1937) (PB). 
Ocenění: Vrchní technický rada.  
Vzdělání: Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská č. p. 382 (1905-1911) (PB), v Tyrolech 
(Rak.), na Březových Horách, Na Prokopském dole č. p. 24 (1922) (PB). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 334) (PB). 
Choť: Josefa (* 1882). 
(mbh) 
 
Krocín z Drahobejle, Karel rytíř 
* 1806 
* 1812 (sop) 
+ 19.07.1888  
Č. majitel domu, měšťan; poslední mužský potomek rodu. 
Spolková činnost: Měšťanský sbor ostrostřelecký v Příbrami (PB). 
Ocenění: Čestný poručík c. k. privátního měšťanského sboru ostrostřeleckého v 
Příbrami (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Pražská č. p. 122 (1885-1888) 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 20.07.1888; X. oddíl, 
hrob 88-89) (PB). 
(mm, sop) 
 
Kruliš, Alois 
* 11.05.1840 Neškaredice u Kutné Hory (KH) 
+ 11.09.1905 
Č. pedagog, publicista. 
Působení: Učitel ústavu hluchoněmých v Praze (A), obecné dívčí školy v Kutné Hoře 
(KH), cvičný učitel na učitelském ústavu v Příbrami (1874-1905) (PB). 
Vzdělání: Reálka v Kutné Hoře (KH), učitelský ústav v Praze (A). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, Zahradnická č. p. 299, resp. 
Příbrami III, Zahradnická č. p. 70 (1885, 1896; přečíslování 1890) (PB). Poručník 
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studenta pedagogia Jaroslava Laška (1889-1890). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (pohřeb 13.09.1905; oddíl V, hrob 510) (PB). 
Choť: Růžena, roz. Worlová (* 1850). Děti: Jaroslav, právník (* 1873); Josef, učitel (* 
1876); Ludvík (* 1881). 
(mm, puu, sop) 
 
Kučera, Fráňa 
vlastním jménem František Kučera 
* 11.09.1897 Oseč (PB) (dk) 
* 11.09.1897 Podlesí (PB) (brs, spb 1) 
+ 20.04.1929 Podlesí (PB) (mm) 
+ 21.04.1929 Podlesí (PB) (brs, dk, osh 6/9, osh 13/9, příbramský hřbitov) 
Č. důlní dozorce; básník. 
Umělecká činnost: Umělecké sdružení „Druza“ v Příbrami (zakladatel a představitel) 
(PB). 
Dílo: Sbírky „Písničky hlubin“, „Bezejmenní“, kniha povídek „Strž“. 
Vzdělání: Horní škola v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil v Podlesí (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl 
III, hrob 219, dříve 4022; náhrobek zdoben hornickými kladívky) (PB). 
Choť: Anna (* 1902). Děti: Ilja, literát (* 1928). 
(brs, dk, mm, osh 6/9, osh 13/9, osh 14/8, spb 1) 
 
Langer, Emil Ing. 
* 12.06.1843 Hukvaldy (FM) 
+ 27.08.1921 (mm) 
Č. montanista. 
Působení: Úředník báňského závodu v Příbrami (1883; přednosta stavitelského a 
strojního závodu, přednosta ředitelství závodu 1902-1905) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (PB), Krejcarový spolek pro 
národní školu na Březových Horách (zakládající člen 1873-1874) (PB), Spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914, 
zakládající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého 
pohlaví v Příbrami (přispívající člen 19187) (PB). 
Donátor a mecenáš: Pomník se sochou Jana Nepomuckého na Březových Horách 
(iniciátor vybudování pomníku; slavnostní posvěcení sochy 16.05.1901) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku vzájemně se podporujících hudebníků báňské kapely 
„Lyra“ v Příbrami (PB); čestný měšťan (občan) Březových Hor (1897) (PB); vrchní horní 
rada, ministerský (dvorní) rada. 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 257 (1883-1905) (PB), v Příbrami I, 
Masarykovo nám. č. p. 154 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(hrob 4391) (PB). 
Choť: Emilie (* 1855). 
(hor 32, mbh, mm) 
 
Loskot, František Rupert Páter 
* 12.07.1846 Ústí nad Orlicí (UO) 
+ 13.04.1900 
Č. římskokatolický duchovní, pedagog. 
Působení: Kněz řádu piaristů (vysvěcen 1873), řádový učitel v Litovli (OL), Mikulově 
(BV) Brandýse nad Labem (PY), vychovatel u barona Junckera ve Svojšíně (TC), 
katecheta měšťanské školy v Kladně (zatimní správce školy) (KL), učitel učitelského 
ústavu v Příbrami (od 1878) (PB). 
Spolková činnost: Ústřední Matice Školská (pokladník). 
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Dílo: Asistence při benedikaci kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách (13.10.1889) 
(PB). 
Vzdělání: Piaristická škola v Litomyšli (SY), teologická studia v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(pohřeb 16.04.1900; hrob 836) (PB). 
(mm, puu) 
 
Majer, Jindřich 
* 27.02.1895 Obecnice (PB) 
+ 19.02.1945 Brandenburg u Berlína (Něm.) 
Č. pedagog; hudebník; účastník protifašistického odboje.  
Působení: Učitel obecné školy ve Světci u Bíliny (1918-1936) (TP), učitel obecné 
chlapecké školy na Březových Horách (1936-1943; ředitel) (PB); příslušník ilegální 
organizace PVVZ v Příbrami (zakladatel od 1939) (PB), ilegálního Krajského národního 
revolučního výboru (člen předsednictva), odbojové skupiny učitelsko-hornické v Příbrami 
(vedoucí) (PB). 
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (jednatel 
1939) (PB), hudební spolek „Cecílie“ na Březových Horách (dirigent orchestru) (PB), 
mužský pěvecký sbor v Podlesí (sbormistr) (PB); Jednota ČOS na Březových Horách 
(PB), Učitelská jednota v Příbrami (člen okresního výboru ) (PB). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1915) (PB). 
Poznámka: Otec zemřel po úrazu na dole Vojtěch na Březových Horách (1898) (PB). Žil 
v Podlesí (asi od 1936) (PB). Zatčen nacisty (listopad 1943), odsouzen k trestu smrti a 
posléze popraven. Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl IV, hrob 
101) (PB). 
Rodiče: Majer, horník.  
Choť: Marie, roz. Vaníčková (* 1899). Děti: PhDr. Jiří, historik (* 1922). 
(opr, puu) 
 
Malý, Šebestián 
* 26.10.1832 Beroun (BE) 
+ 30.01.1876 
Č. učitel; kulturní organizátor. 
Působení: Učitel chlapeckých škol v Příbrami (od 1859; řídící učitel) (PB). 
Spolková činnost: Učitelská jednota „Budeč“ v Příbrami (zakladatel 1869; první předseda 
spolku 1869) (PB). 
Vzdělání: Piaristické gymnázium, akademické gymnázium a učitelský ústav v Praze (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami za velké účasti 
obyvatelstva (pohřeb 01.02.1876; VIII. oddíl) (PB). 
Choť: Jana, roz. Housková. Děti: Ladislav, učitel a spisovatel (* 1862). 
Přátelské vztahy: Prokop Ondrák, katolický duchovní a vlastenec. 
(osh 8/9, osh 13/6, val) 
 
Mathauser, Josef 
* 1846 
+ 1917 
Č. akademický malíř. 
Dílo: Obraz v kostele sv. Jakuba staršího v Praze – Starém Městě (A), obraz sv. Jana 
Nepomuckého a sv. Josefa v kostele v Kamýku nad Vltavou (1892) (PB), obraz Panny 
Marie Bolestné v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách (PB), restaurování obrazů a 
fresek kláštera v Obořišti (PB), nástěnné malby v ambitech na Sv. Hoře (PB), oltářní 
obraz v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí (1900) (TA). 
Poznámka: Žil v Praze (A). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl V, 
hrob 77) (PB). 

Strana 28 (celkem 56) 



 
Mayer (Maier, Majer), Viktor Ing. 
* 27.12.1845 Příbram (PB) 
+ 23.05.1908 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami (1883) (PB). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových Horách (volby do I. sboru 
13.05.1902) (PB). 
Ocenění: Horní rada, vrchní horní rada; čestný člen Spolku vzájemně se podporujících 
hudebníků báňské kapely „Lyra“ v Příbrami (PB), čestný měšťan (občan) Březových Hor 
(1891) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 133 (PB), Březových Horách, 
Prokopská č. p. 14 (PB), Březových Horách, Vojtěšská č. p. 257 (PB), v Příbrami II, 
Valašinka č. p. 168 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 
26.05.1908; XII. oddíl) (PB). 
Choť: Karolína (* 1847). Děti: Viktor (* 1875); Olga, provd. Vavříková (* 1877). 
(mbh, mm) 
 
Mikenda, Bohuslav 
* 24.08.1860 Jičín (JC) 
+ 17.06.1928 Příbram (PB) 
Č. pedagog (řečtinář, latinář a němčinář); sběratel umění a mecenáš. 
Působení: Pedagog gymnázia v Příbrami (profesor 1890-1924) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Studentské nadání „B. Mikendy“ v Příbrami 
(zakladatel fondu) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví 
v Příbrami (přispívající člen 1917) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami II, Jiráskovy sady č. p. 272 (PB). 
Mecenáš: Galerie v Příbrami (zakladatel; zrušena 1950) (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 239) 
(PB). 
Choť: Růžena. 
(ag, spb 1) 
 
Mixa, Blažej 
* 02.02.1834 Příbram (PB) 
+ 27.12.1915  
Č. voskář; politik. 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo v Příbrami (od 1867; radní) (PB), starosta 
(purkmistr) Příbramě (1895-1909) (PB); Podpůrný komitét pro katastrofu příbramskou 
(založení komitétu 09.06.1892) (PB), místní školní rada v Příbrami (předseda 1902) 
(PB). 
Politická činnost: Poslanec zemského sněmu. 
Spolková činnost: Měšťanská beseda v Příbrami (PB), Spolek divadelních ochotníků 
v Příbrami (PB), Jednota ČOS Příbram (zakládající člen) (PB), Spolek – studijní fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914, zakládající člen 1913-
1914; člen výboru 1912-1914, předseda) (PB), Čtenářský spolek na Březových Horách 
(PB), Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (PB). 
Události za jeho působení: Vystavění sokolovny v Příbrami (PB), provedení plynofikace 
Příbrami (PB), otevření nové budovy obecní a měšťanské školy v Příbrami (vysvěcení 
17.09.1902) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (rodinná hrobka) (PB). 

Strana 29 (celkem 56) 



Rodiče: Jan Mixa, měšťan a voskář. 
Choť: Klára. Děti: Irena, provd. Lemigerová. 
(mm) 
 
Mrkos, Johann (Jan) 
Č. horní úředník; kreslíř a výtvarník. 
Poznámka: Žil v Příbrami (1. polovina 19. století) (PB). Na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami zachován umělecky hodnotný náhrobek jeho rodiny (PB). 
 
Mrkvička, Oldřich 
* 12.09.1901 Příbram (PB) (opr) 
* 15.09.1901 Příbram (PB) 
+ 13.07.1980 Příbram (PB) 
Č. fotograf, grafik a divadelník. 
Působení: Redakční grafik a fotograf nakladatelství „Melantrich“ Praha (A), 
zaměstnanec filmové společnosti „POJa-film“ v Praze Vinohradech (A).  
Spolková činnost: Spolek pro zbudování divadla v Příbrami (PB).  
Dílo: Scénické a kostýmní návrhy pro ochotnické divadlo. 
Majetek: Fotografický ateliér v Příbrami (1928) (PB). 
Vzdělání: Reálka v Praze (A), vyučení fotografem, Státní grafická škola v Praze (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
(opr, sr) 
 
Mrkvička, Otakar (Otto) 
* 06.08.1873 
+ 29.10.1926 
Č. fotograf. 
Spolková činnost: Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví 
v Příbrami (přispívající člen 1917) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami I, Svatojánská č. p. 72 – fotoateliér (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami I, Svatojánská č. p. 72 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (XI. oddíl, hrob 24, dříve 2328) (PB). 
(mm) 
 
Němeček, Václav 
* 21.12.1836 Brandýs nad Labem (PY) 
+ 11.12.1902  
Č. montanista, báňský správce. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (1883; přednosta – báňský správce 
Anensko-Prokopského důlního okrsku závodu na Březových Horách 1892) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu příbramskou (založení komitétu 
09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen) (PB). 
Ocenění: Horní rada; Nejvyšší uznání za výtečné chování a záslužné výkony při důlním 
požáru na Březových Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB); rytíř řádu Františka Josefa I. 
Poznámka: Žil v Jáchymově (KV), na Březových Horách, důl Anna č. p. 27 (PB), 
Březových Horách, důl Prokop č. p. 24 (PB), v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (pohřeb 14.12.1902 z Prokopské šachty na hřbitov; hrob 519-
520) (PB). 
Choť: Josefa (* 1854/1856). Děti: Arnoštka (* 1878); Ing. Karel, montanista (* 1880); 
Jindřich (* 1881); Adolf (* 1883); Olga (* 1886). 
(hor 32, mbh, mm) 
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Novák, František 
* 05.12.1860 (PA) 
+ 27.10.1916 
Č. učitel hudby, varhaník. 
Působení: Soukromý učitel hudby, učitel varhanické školy v Praze (A), učitelského 
ústavu v Praze (A), učitelského ústavu v Soběslavi (TA), učitelského ústavu v Příbrami 
(1910-1916) (PB), pedagog gymnázia v Příbrami (suplující profesor) (PB). 
Spolková činnost: Krajinský odbor Ústředního spolku českých profesorů v Příbrami 
(náhradník výboru 1909) (PB), Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ 
v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu 
mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen) (PB). 
Vzdělání: Varhanická škola v Praze (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 19.10.1916; XI. 
oddíl, dříve hrob 2459) (PB). 
(puu) 
 
Ondrák, Prokop 
* 13.07.1810 Praha (A) 
+ 03.05.1873 Příbram (PB) 
Č. římskokatolický duchovní; spisovatel, překladatel; vlastenec a lidumil. 
Působení: Kněz (vysvěcen 1834); děkan v Příbrami (1846-1873) (PB); katecheta hlavní 
školy v Příbrami (od 1834) (PB). 
Ocenění: Čestný měšťan královského horního města Příbrami (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 226) 
(PB). 
Přátelské vztahy: Josef Kajetán Tyl, dramatik. 
(spb 1, val) 
 
Oppl, Václav Ing. 
* 03.04.1849 Příbram (PB) 
+ 27.10.1925 
Č. montanista. 
Působení: Pracovník horního závodu v Kielbachu (1885-1886) (Tyroly), horního závodu 
v Příbrami (přednosta – vrchní báňský správce důlního okrsku Lillsko-Ferdinandského 
v Příbrami 90. léta 19. století) (PB). 
Ocenění: Horní rada, vrchní horní rada; Nejvyšší uznání za výtečné chování a záslužné 
výkony při důlním požáru na Březových Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Prokop č. p. 24 (1903) (PB), Březových 
Horách, důl Marie č. p. 259 (1911) (PB), v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 506) (PB). 
Choť: Františka, roz. Cvitnerová (* 1852). Děti: Ludmila (* 1885); Klára (* 1886); Vincenc 
(* 1905); Věnceslava. 
(mbh, mm, ph, val) 
 
Osvald, Josef 
* 05.01.1875 Příbram (PB) 
+ 28.12.1937 Příbram (PB) 
Č. učitel, spisovatel tělovýchovných knih. 
Působení: Učitel obecné školy v Hostomicích pod Brdy (BE), školy v Berouně (BE), 
reálky v Hodoníně (HO), reálky v Příbrami (PB), tělocviku na učitelském ústavu v 
Příbrami (pomocný profesor s přestávkami 1908-1918) (PB), reálného gymnázia v 
Příbrami (profesor) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB). 
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Dílo. Projev při setkání vojáků 102. pěšího pluku v Příbrami (09.09.1934) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami II, Jiráskovy sady č. p. 278 (PB). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (PB), učitelský ústav v Příbrami (1891-1895; 
abs. 1895) (PB), dvouletý kurs pro učitele tělocviku v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami II, Ondrákova č. p. 88 (1891-1892) (PB), Příbrami II, Jiráskovy 
sady č. p. 278 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (hrob 532) (PB). 
Rodiče: Vojtěch Osvald, důlní. 
Děti: Leopoldina. 
(mm, osh 15/4, pbu 152, puu) 
 
Parma, Alois prof. Ing. Dr. mont. 
* 31.05.1886 Opava (OP) 
+ 08.08.1943 Příbram (PB) 
Č. báňský odborník; politik.  
Působení: Pedagog VŠB v Příbrami (profesor, rektor) (PB). 
Politická činnost: ČSL; zemské zastupitelstvo. 
Majetek: Dům v Příbrami II, č. p. 297 (PB). 
Vzdělání: Báňská akademie v Příbrami (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
 
Pejška, Josef Páter, prof. ThDr. 
* 01.03.1870 Příbram (PB) 
+ 08.05.1946 Příbram (PB) 
Č. římskokatolický duchovní, církevní historik a teologický spisovatel. 
Působení: Řeholník kongregace redemptoristů, pedagog kanonického práva na učilišti v 
Obořišti (profesor) (PB), duchovní na Sv. Hoře (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (XII. oddíl) (PB). 
(opr) 
 
Pelnař, Matěj 
* 22.02.1847 Domažlice (DO) 
+ 09.07.1904 Příbram (PB) 
Č. pedagog; hudebník. 
Působení: Pedagog reálky v Praze (A), gymnázia v Příbrami (profesor 1872-1903) (PB). 
Spolková činnost: Zpěvácký spolek „Lumír a Ludmila“ v Příbrami (PB), Spolek – 
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 1913-1914) (PB). 
Vzdělání: Nižší gymnázium v Domažlicích (DO), gymnázium v Praze (A), technika 
v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami III, Karlovo nám. č. p. 63 (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (hrob 2127-2128) (PB). 
Choť: Antonie. Děti: Jiří, pedagog (profesor); Ladislav (* 1880, + 1887); Ant., provd. 
Kábelová. 
(ag, mm, osh 14/6) 
 
Pokorný, Antonín MUDr. 
* 10.02.1843 Mnichovo Hradiště (MB) 
+ 04.03.1909 
Č. lékař; mecenáš. 
Působení: Praxe v nemocnicích v Praze (A), lékař u horního závodu v Příbrami (od 1871 
suplující lékař, 1883), lékař okresní všeobecné nemocnice v Příbrami (ordinář – primář 
od 1884) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studijní fond „Nadání MUDr. Antonína Pokorného“ 
(zakladatel), Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající 
člen) (PB). 
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Ocenění: Císařský rada; čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo 
nadání“ v Příbrami (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Jičíně (JC) a Praze (A), medicínská fakulta univerzity v Praze 
(prom. 1868) (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami, hlavní náměstí (1905) (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (pohřeb 07.03.1909; oddíl VII, hrob 482, dříve 4088-4089) (PB). 
Děti: Ph. Mgr. František, farmaceut (* 1880). 
(spb 17) 
 
Pokorný, Václav 
* 28.08.1839 Popovice (BE) 
+ 03.10.1904  
Č. montanista, horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami (hormistr 1875-1883, vrchní 
horní správce 1891) (PB), horního závodu v Jáchymově (KV). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen) (PB). 
Dílo: Velení hornické parády v Příbrami o Božím těle česky (1891) (PB). 
Ocenění: Horní (báňský) rada. 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Vojtěch č. p. 29 (PB), Březových Horách, důl 
Vojtěch č. p. 31 (od 1897) (PB), v Příbrami IV, č. p. 267 (PB). Za trest za české velení 
hornické parády o Božím těle přeložen do Jáchymova (KV), později se navrátil do 
Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (hrob 1667-1668) 
(PB). 
Choť: Amálie (* 1845). Děti: Kristián (* 1871); Jaroslav (* 1883); Bohuslav, učitel (* 
1886). 
(mbh, mm) 
 
Polák, Petr Ing. 
* 14.11.1897 Příbram (PB) 
+ 12.05.1955 
Č. montanista. 
Působení: Vedoucí pracovník Rudných dolů Příbram (podnikový ředitel) (PB). 
Ocenění: Vrchní báňský rada. 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB), na Březových Horách, důl Prokop č. p. 24 (1925-1928) 
(PB), v Rožňavě (SR). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, 
hrob 241) (PB). 
Choť: Vlasta (* 1903). 
(mbh) 
 
Reytt z Baumgartenu, Karel Ing. 
* 11.01.1845 Kutná Hora (PB)  
+ 17.06.1895 Příbram (PB)  
Č. montanista, horní vedoucí pracovník. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (inspektor úpraven na Březových 
Horách, důlní inspektor v Příbrami) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 132 (PB), v Příbrami (PB). Postřelen 
horníkem Antonínem Hoffmanem údajně na protest proti nelehkým sociálním poměrům 
příbramských horníků na sklonku 19. století (11.06.1895), zemřel na následky zranění. 
Pachatel byl za svůj čin odsouzen k trestu smrti a popraven. Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (pohřeb 19.06.1895; Mixova hrobka) (PB). 
Rodiče: Karel Reytt z Baumgartenu, horní tajemník. 
Choť: Augustina, roz. Mixová (* 1849). Děti: Ing. Karel (* 1873); MUDr. Otakar, lékař (* 
1874). 
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(mbh, mm) 
 
Reytt z Baumgartenu, Otakar (Otokar, Otto) MUDr. 
* 11.11.1874 Březové Hory (PB) 
+ 30.03.1952 Příbram (PB) 
Č. lékař. 
Působení: Externí lékař na klinikách v Praze (1899) (A), aspirant a sekundář Rudolfovy 
nemocnice ve Vídni (1899-1905) (Rakousko), soukromá lékařská praxe v Příbrami, 
Komenského (1905) (PB), lékař městské všeobecné (okresní) nemocnice v Příbrami (od 
1906; primář 1909) (PB); vedlejší učitel somatologie a školní zdravovědy učitelského 
ústavu v Příbrami (1911-1912) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek okrašlovací a zároveň spolek pro ochranu 
ptactva, chovu a zušlechťování drůbeže pro Příbram a okolí (místopředseda 1915, 
předseda asi 1931) (PB), odbor KČT v Příbrami (člen výboru 1917) (PB), Spolek 
„Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918, 
zakládající člen) (PB), Sportovní klub „Horymír“ Příbram (místopředseda 1919) (PB). 
Ocenění: Čestný občan Příbramě (1947) (PB); člen čestného výboru II. sjezdu rodáků 
Březových Hor (04.07.1937-11.07.1937) (PB), člen čestného předsednictva 3. sjezdu 
rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (mat. 1892) (PB), LF v Praze (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (Mixova hrobka) (PB). 
Rodiče: Karel Reytt, důlní inspektor; Augustina. 
(ag, mbh, osh 14/6, puu, spb 17, sr) 
 
Rezková, Bohuslava 
Poznámka: Pobyt v Příbrami (PB). Pochována na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(Kličkova hrobka) (PB). 
Rodiče: Karel Jaromír Erben, spisovatel.  
Choť: Antonín Rezek, historik a státník (* 1853). Děti: Ludmila, provd. Kličková (* 1887), 
Bohuslava, provd. Kostlivá. 
 
Rosol, Josef MUDr. 
+ 22.03.1910 (65 let) 
Č. lékař. 
Působení: Lékař horního závodu v Příbrami (šéflékař 1883-1892) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu příbramskou (založení komitétu 
09.06.1892) (PB); účastník záchranných prací při důlní katastrofě na Březových Horách 
(31.05.1892) (PB). 
Ocenění: Nejvyšší uznání za výtečné chování a záslužné výkony při důlním požáru na 
Březových Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB); čestný člen Spolku vzájemně se 
podporujících hudebníků báňské kapely „Lyra“ v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami IV, U nádraží č. p. 26 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (hrob 2078-2079) (PB). 
Choť: Helena, roz. Mračnová. Děti: Augusta (* 1902, + 1902). 
(mm) 
 
Schadt, Karel  
Karel M. Schadt 
* 20.11.1888 Příbram (PB) 
+ 19.06.1952 
Č. akademický malíř (krajinář), pedagog. 
Působení: Železniční úředník, svobodné povolání v Příbrami (PB). 
Umělecká činnost: Svaz čs. výtvarných umělců. 
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Spolková činnost: TJ Sokol Příbram (1948) (PB). 
Vzdělání: Cvičná škola Příbrami (PB), měšťanská škola v Příbrami (PB), učitelský ústav 
v Příbrami (PB), Kalvodova krajinářská škola v Praze (1912-1916) (A). 
Poznámka: Zemřel na srdeční mrtvici. Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (oddíl VIII, hrob 380) (PB). 
Rodiče: Hynek Schadt, železniční úředník; Marie, roz. Franková. 
Choť: Božena, roz. Boubelíková. 
(kp, opr, puu, spb 1) 
 
Schweigstill, Bohumil 
pseudonym Boža, Jiří V. Klas, Prokop Tichý 
* 27.03.1875 Trhové Dušníky (PB) 
+ 03.12.1964 Příbram (PB) 
Č. učitel; spisovatel a pedagog, autor zejména her pro loutkové divadlo, překladatel. 
Působení: Učitel školy v Klatovech (KT), odborné školy v Praze III (ředitel) (A); redaktor 
dětských časopisů „Malý čtenář“, „Srdíčko“. 
Spolková činnost: Český svaz přátel loutkového divadla v Praze (A). 
Dílo: Kniha „Šotkové permoníci“. 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (1887-1991) (PB), učitelský ústav v Příbrami (1891-1896; 
neprospěl 1892; abs. 1896) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami III, Milínská č. p. 191 (1891-1893) (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 500) (PB). 
Rodiče: Prokop Schweigstill, horní dozorce. 
Příbuzný: Alois Vojtěch Šmilovský, spisovatel (tchán). 
(brs, opr, osh 17/8, pdb 1, pbu 152, pbu 156, puu, spb 1) 
 
Siblík, Emanuel PhDr. 
* 28.11.1886 Nestrašovice (PB) 
+ 1931 
Č. pedagog, estetik, kritik tanečního a výtvarného umění, spisovatel. 
Působení: Pedagog v Praze (profesor) (A). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1907) (PB). 
Poznámka: Žil v Písku (PI). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl III, 
hrob 95) (PB). 
(ag, spb 10) 
 
Simon, Karel 
* 1855 
+ 07.07.1912 (osh 4/1) 
+ 09.07.1912 (mm) 
Č. knihkupec a nakladatel; organizátor veřejného života. 
Působení: Knihkupec, nakladatel a papírník v Příbrami, Pražská (1905; prodej 
poštovních známek od 1910) (PB). 
Odborná činnost: Jednota českých knihkupců (předseda). 
Veřejná činnost: Městský radní v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: SDH Příbram (starosta) (PB), Hasičská župa pro Příbram a okolí  
(starosta) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl 
IV, hrob 142, dříve 4050 a) (PB). 
Děti: Olga. 
(mm, osh 4/1, sr) 
 
Skočdopole, František 
+ 18.02.1907 (84 let - mm)  
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Č. horní dozorce; vojenský hudebník, kapelník a skladatel. 
Působení: Kapelník (druhý, resp. třetí kapelník) hornické hudby při báňském ředitelství 
v Příbrami (1875; do 1895) (PB); kostelník a zvoník na Svaté Hoře (PB). 
Spolková činnost: Spolek vzájemně se podporujících hudebníků báňské kapely „Lyra“ 
v Příbrami (zakládající člen 1889; předseda) (PB). 
Vystoupení hornické kapely: Hornická paráda při slavnosti k dosažení 1.000 m na dole 
Vojtěch v Příbrami (13.09.1875) (PB). 
Vzdělání: Hudba u Václava Přibíka na Svaté Hoře (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). Pochována na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(pohřeb 20.02.1907; hrob 1157-1158) (PB). 
Rodiče:  Jan Skočdopole, kostelník. Sourozenec: Jiří, hudební skladatel. 
Děti: František. 
(mm, pbm, spb 1, val) 
 
Skočdopole, Jiří Karel 
* 24.04.1819 Hluboš (PB) 
+ 07.04.1889 Příbram (PB) 
Č. hudebník, skladatel. 
Působení: Ředitel svatojakubského kůru (regenschori) v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Měšťanská beseda v Příbrami (PB), Pěvecký spolek „Lumír“ v 
Příbrami (spoluzakladatel 14.07.1861; první sbormistr) (PB).  
Poznámka: Žil v Příbrami, náměstí č. p. 390 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (hrob 1157-1158) (PB). 
Rodiče: Jan Skočdopole, kostelník. Sourozenec: František, hudebník. 
(mm, pbm, spb 1) 
 
Sochovský, Čeněk Ing. 
* 01.06.1844 
+ 04.07.1918  
Č. hospodářský správce, stavitel. 
Působení: Pracovník měšťanského hospodářského úřadu v Příbrami (městský správce 
1905, ředitel) (PB). 
Spolková činnost: Měšťanský sbor ostrostřelců v Příbrami (PB), Spolek „Záchrana“ pro 
péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Dílo: Projekt Chlapecké obecní školy v Příbrami (PB),  dívčí měšťanské školy v Příbrami 
(PB), učitelského ústavu v Příbrami (1874) (PB), nové městské nemocnice v Příbrami 
(1880-1881) (PB), stavba hotelu „Horymír“ v Příbrami (1883-1884) (PB), stavba kostela 
sv. Vojtěcha na Březových Horách (1886-1889) (PB). 
Ocenění: Čestný setník Měšťanského sboru ostrostřeleckého v Příbrami (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 184 (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 184 (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (pohřeb 09.07.1918; X. oddíl, dříve hrob 4063-4604) (PB). 
Choť: Josefa Sochovská, roz. Baťková (* 1844). Děti: Marie, provd. Sovadinová. 
(mm) 
 
Sokolovský, Evžen (Eugen) 
* 08.08.1925 Příbram (PB) 
+ 14.06.1998 Praha (A) 
Č. divadelní a televizní režisér. 
Působení a angažmá: Divadlo Křesadlo v Brně (1945-1947) (BM), Horácké divadlo 
Jihlava (1947-1954) (JI), Městské divadlo Kladno (šéf činohry 1954-1957) (KL), Státní 
divadlo Brno (hlavní režisér 1958-1967) (BM), Večerní Brno (vedoucí satirické scény 
1961-1967) (BM), ND Praha (1967-1969) (A), Divadlo E. F. Buriana Praha (umělecký 
šéf 1967-1976) (A), režisér ČST (externí režisér od 1974, kmenový režisér 1976-1990), 
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Divadlo „U Jakuba“ Brno (umělecký šéf) (BM); pedagog JAMU a DAMU; pohostinsky 
režisér v divadle Příbram (PB). 
Politická činnost KSČ (od 1947). 
Dílo (televizní režie): Seriály „Muž na radnici“, „Žena za pultem“, „Okres na severu“, 
„Chlapci a chlapi“. 
Ocenění: Za vynikající práci (1964), zasloužilý umělec (1983). 
Vzdělání: Státní dramatická konzervatoř v Brně (1943-1947) (BM). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pravděpodobně oddíl II, 
hrob 229) (PB). 
Choť: Miriam Hynková, herečka (1962-1975). 
(brs, kbk 2, kj 94, klo, opr) 
 
Soukup, František 
pseudonym Sup F. 
* 1903 Příbram (PB) 
+ 24.01.1994 
Č. středoškolský pedagog; spisovatel a publicista. 
Působení: Pedagog gymnázia v Jaroměři (profesor) (NA), gymnázia v Náchodě (NA). 
Spolková činnost: Akademický spolek „Litavan“ Příbram (jednatel 1925) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1922) (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (XII. oddíl) (PB). 
(ag, opr, sr) 
 
Stejskal, František 
* 1851 
+ 30.10.1919 
Č. učitel, botanik; publicista. 
Působení: Učitel měšťanské školy dívčí v Příbrami (PB) a měšťanské školy chlapecké v 
Příbrami (ředitel školy) (PB), zastupující pedagog učitelského ústavu v Příbrami (1904) 
(PB). 
Spolková činnost: Odbor KČT v Příbrami (PB), Spolek – studentský fond „Jungmannovo 
nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a 
ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1917) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami III, Komenského č. p. 151 (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (X. oddíl, dříve hrob 100 b) (PB). 
Choť: Hedvika, roz. Ježková, odborná učitelka. 
(mm, puu) 
 
Stíbitz (Stiebitz), Karel JUDr. 
* 27.02.1840 
+ 19.03.1912 
Č. zemský advokát. 
Působení: Advokát v Příbrami, hlavní náměstí (1905) (PB). 
Veřejná činnost: Starosta okresu Příbram (1893-1906) (PB), zastupitelstvo okresu 
Příbram (PB), městského zastupitelstvo v Příbrami (PB); městská spořitelna v Příbrami 
(předseda ředitelství – ředitel 1905) (PB); podpůrný komitét pro katastrofu příbramskou 
(založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen) (PB), Ostrostřelecký sbor v Příbrami (velitel) (PB). 
Ocenění: Rytíř řádu Františka Josefa, čestný měšťan příbramský (PB). Poznámka: Žil 
v Příbrami II, Pražská č. p. 146 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(pohřeb 22.03.1912; oddíl VII, hrob 468, dříve 2096-2097) (PB). 
Choť: Adolfína (* 1846). 
(mm) 
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Stiebor, Jan prof. 
* 15.06.1875 
+ 14.03.1955 
Č. římskokatolický duchovní a pedagog; mecenáš. 
Působení: Katecheta na Březových Horách (1900) (PB), pedagog náboženství státní 
reálky v Příbrami (profesor) (PB), zastupující pedagog náboženství na učitelském ústavu 
v Příbrami (1911) (PB). 
Spolková činnost: Fond „Studentské nadání Jana Stiebora“ (zakladatel). 
Majetek: Dům v Příbrami II, Hornická č. p. 222 (PB). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1893) (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (XII. oddíl) (PB). 
(puu) 
 
Svatuška, Pavel 
* 28.06.1877 Ratenice (KO) 
+ 15.07.1926 
Č. římskokatolický duchovní, pedagog (profesor náboženství); veřejný činovník. 
Působení: Kněz, kaplan v Hroznětíně (KV), katecheta měšťanské školy v Chodově (KV), 
Schönbachu, Radnicích (RO) a v Plzni (PM), katecheta na reálce v Plzni (PM) a v Praze 
(A), pedagog učitelského ústavu v Příbrami (od 1913) (PB); arcibiskupský vikář. 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Matice svatohorská na Svaté Hoře u Příbrami (pokladník 1923) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Kolíně nad Labem (KO), TeolF v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami III, Dlouhá č. p. 106 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (oddíl IV, hrob 152, dříve 3916) (PB). 
(mm, puu) 
 
Svrčina, Josef Ing. 
* 12.01.1901 Dolní Suchá (KA) 
+ 27.05.1968 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami, resp. podniku Rudné doly 
Příbram (závodní dolu Anna 1946, vrchní ředitel 1950) (PB). 
Veřejná činnost: Sjezdový výbor a výstavní komise 3. sjezdu rodáků Březových Hor 
(předseda 1948) (PB). 
Spolková činnost: Spolek „Prokop“ slovanských posluchačů VŠB v Příbrami (starosta 
1932) (PB). 
Ocenění: Člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB), na Březových Horách, důl Marie č p. 155 (od 1937) (PB), 
Březových Horách, Prokopská č. p. 382 (PB), Březových Horách, U Dolu Anna č. p. 301 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 243) (PB). 
Choť: Marie, roz. Chybová (* 1903). Děti: Blanka (* 1925); Marie (* 1929). 
(mbh, sr) 
 
Šára, Václav 
* 26.11.1893 Příbram II, Mariánské údolí č. p. 124 (PB) (brs, pdb 1) 
* 28.11.1893 Příbram II, Mariánské údolí č. p. 124 (PB) (opr, spb 1) 
+ 17.06.1951 Praha (A) 
Č. akademický sochař. 
Umělecká činnost: Syndikát výtvarných umělců, Spolek výtvarných umělců „Myslbek“, 
Svaz výtvarných umělců. 
Dílo: Plastické reliéfy na dole „T.G.M.“ v Břešťanech u Mostu (MO), pomník padlých 
hrdinů v 1. světové válce v Bohutíně (odhalen 1921) (PB), pomník padlých hrdinů 1. 
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světové války na Březových Horách (PB), státní znak na továrně na drátěná lana na 
Březových Horách (PB), pamětní deska na návštěvu presidenta T. G. Masaryka na 
Březových Horách (PB), pamětní deska na rodném domě prof. Fr. Drtiny v Hněvšíně 
(PB), pamětní deska prof. dr. Karla Domina v Příbrami (PB), pamětní deska skladatele 
Josefa Bartoše v Příbrami (PB), poprsí prof. dr. J. Theurera v Příbrami (PB), pomník díla 
Aloise Jiráska „Filosofská historie“ v Jiráskových sadech v Příbrami (PB), městský znak 
Příbrami na budově radnice v Příbrami (PB), pomník padlých ve světové válce v 
Příbrami I, Na Příkopech (sochařská část) (PB), pomník padlých 102. pluku na hřbitově 
v Příbrami (PB), náhrobek báňského rady V. Oppla na hřbitově v Příbrami (PB), sochy 
Víra, Láska a Spravedlnost na Svaté Hoře u Příbrami (PB).  
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.07.1937-
11.07.1937) (PB). 
Vzdělání: Státní reálka v Příbrami (PB), sochařsko-kamenická škola v Hořicích (JC), 
AVU Praha (A). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VIII, hrob 511) 
(PB). 
Rodiče: František Šára, krejčí; Marie, roz. Šístková. 
Choť: Helena, roz. Röhlingová. 
(brs, kp, opr, osh 16/3, pdb 1, spb 1) 
 
Špachmann, Bohuslav Ing. 
* 25.07.1895 
+ 24.11.1954 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník dolů (centrální ředitel dolů). 
Ocenění: Vládní rada. 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl IV, hrob 146; 
náhrobek zdoben hornickými kladívky) (PB). 
 
Štorch, František prof. JUDr. 
* 13.08.1850 
+ 23.12.1924 
Č. právník, vysokoškolský pedagog. 
Působení: Pedagog české univerzity v Praze (A). 
Poznámka: Žil na Zbraslavi (A), v Příbrami II, Ondrákova č. p. 280 (PB). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (Kličkova hrobka) (PB). 
Choť: Anna, roz. Kličková (* 1868; sňatek 28.07.1890 v Příbrami – PB). 
(mm) 
 
Švejcar, Vladimír prof. 
* 15./16.08.1855 Černý Důl (TU) 
+ 12.12.1935 Příbram (PB) 
Č. pedagog. 
Působení: Pedagog gymnázia v Příbrami (profesor 1890-1917) (PB). 
Spolková činnost: Krajinský odbor Ústředního spolku českých profesorů v Příbrami 
(pokladník 1912, předseda 1912-1913) (PB), Spolek – studentský fond „Jungmannovo 
nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914; revizor účtů 1913-1914) (PB), Spolek 
„Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 
1918) (PB). 
Ocenění: Školní rada. 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl IV, hrob 148) (PB). 
Choť: Božena (* 1855). Děti: Ladislav, pedagog (* 1885). 
(ag) 
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Theurer (Theuerer), Josef PhDr. 
* 20.11.1862 Litomyšl (SY) 
+ 07.09.1928 Příbram (PB) 
Č. fyzik a montanista; organizátor veřejného života, vynikající řečník, hudebník, pianista, 
muzikolog, znalec hudební literatury a umění, propagátor děl Smetanových. 
Působení: Odborný pracovník katedry fyziky univerzity v Praze (asistent) (A), pedagog 
gymnázia v Jindřichově Hradci (JH), Pelhřimově (PE), gymnázia v Praze (A), Báňské 
akademie a VŠB v Příbrami (habilitace 1895, mimořádný profesor, řádný profesor – 
jmenován 05.11.1902, první rektor katedry vyšší matematiky a fyziky 1904-1927, ředitel 
horní školy 1905) (PB). 
Spolková činnost: Pěvecký spolek „Lumír – Dobromila“ (od 1895; sbormistr od 1899) 
(PB), Pěvecká obec československá (náměstek 1902-1928), Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914, zakládající člen 1913-
1914) (PB), Osvětový sbor města Příbramě (předseda 1922-1927) (PB). 
Dílo: Přivítání prezidenta T. G. Masaryka při jeho návštěvě v Příbrami, resp. VŠB 
(24.09.1920) (PB); publikování o životě a díle skladatele Bedřicha Smetany; 
spolupracovník „Ottova slovníku naučného“. 
Ocenění: Čestný člen Spolku vzájemně se podporujících hudebníků báňské kapely 
„Lyra“ v Příbrami (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami III, Komenského č. p. 146 (PB). 
Vzdělání: Piaristické gymnázium v Litomyšli (profesor Alois Jirásek) (SY), fyzika na 
univerzitě v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami III, Komenského č. p. 146 (od 1895) (PB). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (urna v hrobce  Šedivých 1928-1931) (PB), později 
v Litomyšli (SY). 
Rodiče: Theurer, panský inženýr. 
Choť: 1. Emílie. Děti: Emilie, provd. Šedivá (* 1904). 
(hor 32, mon, osh 1/1, osh 4/2, pbm, spb 1, sr) 
 
Tomec, František 
* 06.01.1842 Vranovice (RO) 
+ 18.02.1924 Slaný (KL) 
Č. pedagog. 
Působení: Pedagog německého gymnázia v Praze III. (A), akademického gymnázia, 
reálky v Pardubicích (PA), měšťanské dívčí školy v Chrudimi (ředitel) (CR), učitelského 
ústavu v Příbrami (hlavní učitel, resp. profesor 1874-1892; zatimní správce ústavu 1874-
1880, ředitel 1880-1892) (PB), učitelského ústavu v Plzni (ředitel 1892-1903) (PM). 
Vzdělání: Gymnázium v Plzni (PM), FF v Praze (A) a Vídni (Rak.). 
Poznámka: Po odchodu do penze žil v Klatovech (KT) a Slaném (KL). Pochován na 
hřbitově na Panské louce v Příbrami (21.02.1924; X. oddíl, dříve hrob 2123) (PB). 
Choť: Anna. 
Příbuzní: Jaromír Vysoký, vládní rada (zeť). 
(mm, puu) 
 
Ullmann, Ignác 
Ignát Ullmann, Vojtěch Ignác Ullmann 
* 23.04.1822 Praha (A) 
+ 17.09.1897 Příbram (PB) 
Č. architekt a stavitel, představitel novorenesance; spřízněný s rodinou příbramských 
lékárníků Ullmannových. 
Dílo: Zakladatel moderní české architektury; projekt farního kostela sv. Cyrila a 
Metoděje v Praze – Karlíně (spoluautor a vedoucí dostavby 1854-1863) (A), projekt 
Prozatímního divadla v Praze (1862) (A), paláce Lažanských v Praze (1866) (A), 
spoluautor vily Vojtěcha Lanny v Praze – Bubenči (1870) (A), projekt novorenesančního 
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nádraží císaře Františka Josefa I. (dnes na místě Hlavního nádraží) v Praze (spoluautor; 
otevřeno prosinec 1871) (A), projekt budovy České techniky v Praze (1872-1874) (A), 
sokoloven v Praze (A), pseudomaurské španělské synagoga v Praze – Židovském 
Městě (A), návrh projektu budovy Národního divadla v Praze (nevítězný projekt) (A), 
stavba a projekt České spořitelny v Praze (později sídlo prezidia AV) (A),  Vyšší dívčí 
školy v Praze (A), projekt přestavby vysoké pece č. 1 a 2 v Kladně (KL), návrh vysoké 
pece č. 3-6 v Kladně (KL), návrh strojírny, slévárny a pudlovny Vojtěšské huti v Kladně 
(KL), přestavba zámku v Bezděkově (1849/1856) (KT), projekt a přestavba zámku v 
Chyších (1856-1858) (KV),  projekt novorenesanční budovy – radnice Městského úřadu 
(dříve městská spořitelna) v Příbrami (PB), projekt přestavby zámku v Jirnech (PY); 
spolupracovník architekta Münzbergera na přípravě projektu kostela sv. Vojtěcha na 
Březových Horách (PB), projektu budovy arcibiskupského konviktu v Příbrami (1892) 
(PB). 
Majetek: Statek Dubenec (15.02.1879-12.02.1889) (PB). 
Vzdělání: Polytechnika v Praze (A), Akademie ve Vídni (Rak.). 
Poznámka: Žil v Praze (A). Počátkem devadesátých let se usadil v Příbrami (PB), kde 
zemřel a je pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 19.09.1897; oddíl 
VII, hrob 281, dříve 834) (PB). 
Choť: Teresia, roz. Barvitiusová.  
(eču, kčz, klo, mm, pdb 6, pdb 10, spb 1) 
 
Vacek, Josef 
* 08.05.1841 Smečice (dnes Smědčice) (RO) 
+ 06.05.1907 
Č. pedagog. 
Působení: Pedagog privátního ústavu Dr. Čupra v Praze (A), reálky v Litomyšli (SY), 
reálky v Kutné Hoře (KH), reálky v  Kolíně (KO), učitelského ústavu v Příbrami (1876-
1906) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Plzni (PM), FF v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami (od 1876) (PB), Příbrami, Pražská č. p. 116, resp. Příbrami II, 
Pražská č. p. 14 (1889-1890; přečíslování 1890) (PB), Příbrami I, Arnoštovy sady č. p. 
110 (1892-1893) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 
09.05.1907) (PB). 
Choť: Kateřina, roz. Holásková (sňatek 1872 v Litomyšli - SY). Děti: Vlastimil, učitel (* 
1874); JUDr. Josef, právník (* 1875). 
Příbuzný: Jaroslav Vacek, malíř. 
(mm, puu) 
 
Vacek, Josef JUDr. 
* 11.11.1875 Kolín nad Labem (KO) 
+ 24.05.1930  
Č. právník, vysokoškolský pedagog. 
Působení: Pedagog UK v Praze (habilitace 1908, řádný profesor 1917) (A), Masarykovy 
univerzity v Brně (BM). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1893) (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 26.05.1930; hrob 
3985) (PB). 
Rodiče: Josef Vacek, pedagog; Kateřina, roz. Holásková. 
(ag, mm) 
 
Valta, Karel 
* 28.01.1883 Příbram (PB) (mbh, osh 15/5) 
* 28.02.1883 Příbram (PB) 
+ 25.03.1955 Příbram (PB) 
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Č. učitel; spisovatel, místopisec, kulturní pracovník. 
Působení: Učitel obecné školy v Novém Kníně (PB), obecné školy v Oborách (PB), 
obecné školy v Třebsku č. p. 4 (PB), obecné školy v Hájích (PB), obecné školy na 
Březových Horách (PB), obecné školy v Milíně (PB) a měšťanské školy v Příbrami 
(ředitel měšťanských škol) (PB); redaktor časopisu „Od stříbrných hor“ (spoluzakladatel 
1928; redaktor 1928-1929). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových Horách (finanční odbor 1920) (PB); 
Vlastivědná komise pedagogického okresu příbramského (1931) (PB). 
Dílo: Knihy a publikace „Po stopách slávy a utrpení hornictva na Příbramsku“ (2. vydání 
1936) (PB), „Důlní katastrofa na Březových Horách 1892“ (1946) (PB); návrh obálky I. 
ročníku školního časopisu „Od stříbrných Hor“ (1928) (PB); přednáška k 40. výročí důlní 
katastrofy 1892 v hostinci „Třemošná“ na Březových Horách (26.05.1932) (PB). 
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.-;11.07.1937) (PB), 
člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1902) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Barrandovo nám. č. p. 82 (PB), Březových 
Horách, Komenského nám. č. p. 288 (PB) (od 1906, 1911-1933), Březových Horách, 
Mariánská č. p. 285 (1922) (PB), v Příbrami (PB). Účastník návštěvy žactva 
březohorských škol u prezidenta T. G. Masaryka v Lánech u příležitosti 40. výročí důlní 
katastrofy na Březových Horách (1932) (RA), návštěvy žactva březohorských 
měšťanských škol u prezidenta T. G. Masaryka v Lánech (30.05.1933) (RA). Pochován 
na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 189) (PB). 
Rodiče: Josef Valta; Josefa. 
Choť: Emilie, roz. Trčková (* 1877/1887). Děti: Zdeněk, pedagog (* 1914); Jiřina, 
odborná učitelka. 
Příbuzný: B. Trčka, spisovatel. 
(kp, mbh, opr, osh 15/5, puu) 
 
Vambera, Rudolf prof. Ing. 
* 27.05.1860 Voznice u Kamýka (PB) 
+ 07.01.1918 Příbram (PB)  
Č. montanista, odborný publicista. 
Působení: Pedagog oboru hutnictví a železářství na Báňské akademii v Příbrami 
(profesor) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Ocenění: Dvorní rada; rytíř řádu železné koruny III. třídy.  
Poznámka: Žil v Příbrami II, Nová č. p. 43 (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (pohřeb 10.01.1918; XII. oddíl, dříve hrob 3981-3982) (PB). 
Rodiče: Vambera, mlynář; Anna.  
Choť: Johanna, roz. Srbová (* 1861). 
(mm) 
 
Vaněk, Antonín 
* 12.08.1891 Příbram (PB) 
+ 25.12.1960 Příbram (PB) (příbramský hřbitov) 
+ 27.12.1960 Příbram (PB) 
Č. herec venkovských divadelních společností, zpěvák, novinář a spisovatel. 
Působení a angažmá: Herec Zemského divadla v Brně (BM), redaktor týdeníku 
„Horymír“ v Příbrami (1941-1942) (PB), závodního časopisu „Budujeme Calorii“ 
v Příbrami (1949) (PB). 
Umělecká a odborná činnost: Ústředního svaz čsl. novinářů, Sdružení vězněných 
novinářů. 
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Spolková činnost: Spolek pro zbudování divadla v Příbrami (režisér 1926) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (1902-1905; nedokončil) (PB), státní reálka v Příbrami 
(PB).  
Poznámka: Za okupace vězněn v Pelhřimově (PE), na Pankráci v Praze (A), Táboře 
(TA), Kladně (KL), Terezíně (LT), Cvikově (CL), Drážďanech (SRN), Míšni (SRN) a 
Drážďanech (SRN). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl I, hrob 
290) (PB). 
Rodiče: Antonín Vaněk, důlní naddozorce; Anna, roz. Kubcová.  
Příbuzný: Ludvík Vaněk, pedagog. 
(opr, spb 1) 
 
Vepřek, Antonín 
* 24.12.1907 Úmonín u Kutné Hory (KH) 
+ 13.01.1978 Příbram (PB) 
+ 18.01.1978 Příbram (PB) (urnový háj na Hvězdičce) 
Č. odborný učitel, hudebník, sbormistr. 
Působení a angažmá: Sbormistr v Hrušovanech (LT), Hoštce (LT), sboru školy pro 
výchovu důstojníků v záloze v Litoměřicích (LT); učitel školy (ředitel). 
Spolková činnost: Pěvecký spolek „Lumíru“ v Litoměřicích (sbormistr) (LT); Pěvecký 
spolek „Lumír – Dobromila“ v Příbrami (sbormistr od 1939) (PB), Příbramský dětský sbor 
(zakladatel a sbormistr 1939-1978) (PB). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Kutné Hoře (KH). 
Poznámka: Žil v Příbrami (od 1938) (PB). Pochován na urnovém háji na Hvězdičce 
v Příbrami (IV. oddíl) (PB). 
Rodiče: Josef Vepřek; Marie, roz. Kotrbová. 
Choť: Emilie, roz. Kuncová (* 1910). Děti: Alena; Lumír (* 1939); Vladimír, sbormistr (* 
1946). 
(kp, opr, pbm) 
 
Vepřek, Vladimír PhDr. 
* 20.05.1946 Příbram (PB) 
+ 17.08.2002 
Č. sbormistr a hudební pedagog, regionální politik. 
Působení a angažmá: Symfonický orchestr ČRo Praha (A), Symfonický orchestr AUSVN 
(1971); učitel na ZUŠ, resp. 1. ZUŠ v Příbrami (od 1972; resp. 01.04.1999-2001) (PB); 
sbormistr Příbramského dětského sboru (od 1978) (PB), sbormistr Komorního 
smíšeného sboru v Příbrami (spoluzakladatel od 1983) (PB), sbormistr Příbramské 
filharmonie (od 1998 šéfdirigent) (PB). 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo v Příbrami (místostarosta do 2002) (PB). 
Politická činnost: KDU - ČSL; kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny PČR (14.-
15.06.2002). 
Dílo: Organizátor mezinárodního Hudebního festivalu Antonína Dvořáka (od 1995). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (mat. 1964) (PB), konzervatoř v Praze (A), FF UK 
Praha (1981-1985), PhDr. (1989). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). Pochován na urnovém háji na Hvězdičce v Příbrami (IV. 
oddíl) (PB). 
Rodiče: Antonín Vepřek, hudebník  a sbormistr; Emilie, roz. Kuncová. 
(opr, pdb 8) 
 
Vobořil, Matěj 
* 05.10.1849 Lažiště u Prachatic (PT) 
+ 11.02.1906  
Č. učitel. 
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Působení: Učitel obecné školy ve Vodňanech (ST), učitelského ústavu v Příbrami 
(cvičný učitel 1878-1895) (PB), učitelského ústavu v Plzni (PM). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Českých Budějovicích (CB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 14.02.1906; XII. 
oddíl, dříve hrob 3210-3211) (PB). 
(mm, puu) 
 
Vojáček, Antonín Páter 
* 10.06.1833 Milostín (RA) 
+ 03.10.1904  
+ 13.10.1904 (brožura „Příbramští děkanové“) 
Č. římskokatolický duchovní; lidumil. 
Působení: Kněz (vysvěcen 02.08.1857); kaplan v Příbrami (1857-1864) (PB), katecheta 
na hlavní škole v Příbrami (1864-1873) (PB), učitel náboženství na podreálce, resp. 
gymnáziu v Příbrami (1864-1871) (PB), děkan v Příbrami (19.07.1873-1904) (PB), 
knížecí arcibiskupský vikář příbramský (1889-1904) (PB), probošt kapituly ve Staré 
Boleslavi (infulován 1927) (PY). 
Veřejná činnost: Okresní zastupitelstvo v Příbrami (náměstek starosty) (PB); podpůrný 
komitét pro katastrofu příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen; první předseda od 1875) (PB), Červený kříž pro politický okres Příbram 
(místopředseda) (PB), Matice Svatohorská (zakládající člen 20.11.1921; místopředseda 
1921) (PB), Místní odbor Ústřední Matice školská v Příbrami (předseda) (PB). 
Dílo: Slavnostní vysvěcení základního kamene hřbitovní kaple sv. Kříže v Příbrami 
(22.04.1878) (PB), kázání na slavnosti položení základního kamene kostela sv. Vojtěcha 
na Březových Horách (04.07.1887) (PB), benedikace kostela sv. Vojtěcha na Březových 
Horách (13.10.1889) (PB), slavnostní vysvěcení školy s kaplí ve Staré Huti (03.10.1897) 
(PB), posvěcení nové obecní a měšťanské školy na Dobříši (28.09.1899) (PB). 
posvěcení nové budovy obecní a měšťanské školy v Příbrami (17.09.1902) (PB). 
Ocenění: Čestný měšťan příbramský (PB); konsistorní rada; rytíř řádu císaře Františka 
Josefa; čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Poznámka: Žil ve Staré Boleslavi (od 1929) (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (pohřeb 15.10.1904; oddíl VIII, hrob 222) (PB). 
(mm, val) 
 
Volek, Eduard (Edvard) 
* 12.10.1855 Pavlov na Moravě  
+ 08.09.1910 Příbram (PB)  
Č. pedagog, klasický filolog. 
Působení: Pedagog gymnázia v Brně (suplent) (BM), reálného gymnázia v Příbrami 
(pedagog 1881-1910; profesor od 1902, zatimní správce ústavu 1905, správce knihovny 
gymnázia) (PB). 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Krajinský odbor Ústředního spolku českých profesorů v Příbrami 
(předseda 1909) (PB), Spolek – studentský fond „“Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen; pokladník) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Vzdělání: Universita v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami, Karlovo nám. č. p. 328, resp. Příbrami, Karlovo nám. č. p. 5 
(1889-1892; přečíslování 1890) (PB).  Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(pohřeb 11.09.1910; hrob 3994) (PB). 
Choť: Valburga. Děti: Plk. Jaroslav, důstojník (* 1888). 
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(ag, mm) 
 
Vrátný, Josef 
* 03.12.1871 Hořovice (BE) (opr, osh 17/8) 
* 05.12.1871 Hořovice (BE) (kp, pbu 136, pbu 141) 
+ 16.04.1950 Příbram (PB) 
Č. odborný učitel; místopisec, hudební kritik a teoretik, publicista.  
Působení: Učitel školy na Dobříši (PB), obecné školy v Dolních Hbitech č. p. 4 (PB), 
obecné školy v Milíně (PB), měšťanské školy chlapecké v Příbrami (1894, resp. od 
1901; ředitel) (PB); spolupracovník  časopisu „Od stříbrných hor“ (PB). 
Veřejná činnost: Kronikář města Příbrami (1914-1935) (PB). 
Spolková činnost: Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví 
v Příbrami (přispívající člen 1917) (PB). 
Dílo: Publikace „Příbramští děkanové“. 
Majetek: Dům v Příbrami III, Komenského č. p. 162 (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (1882-1887) (PB), učitelský ústav v Příbrami (1887-
1891; abs. 1891) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami, Plzeňská č. p. 415, resp. Příbrami I, Plzeňská č. p. 63 (1887; 
přečíslování 1890) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (pohřeb 
19.04.1950) (PB). 
Rodiče: Josef Vrátný, učitel; Terezie.  Sourozenec: ThDr. Karel, katolický duchovní, 
spisovatel a překladatel. 
Poručník: Jan Chotaš, učitel. 
(kp, opr, osh 17/8, pbu 136, pbu 141, puu, spb 1) 
 
Vrátný, Karel ThDr., Msgre 
* 13.02.1867 Hořovice (BE) 
+ 26.05.1937 Praha (A) 
Č. římskokatolický duchovní, katecheta; spisovatel, dantovský badatel a překladatel. 
Působení: Pedagog náboženství na gymnáziu u voršilek v Praze (profesor) (A), kaplan 
v kostele Panny Marie vpřed Týnem v Praze (1902) (A), pedagog knížecího 
arcibiskupského semináře v Praze (rektor od 1902) (A).  
Ocenění: Papežský komoří. 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1884) (PB).  
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (hrob 739-740) (PB). 
Rodiče: Josef Vrátný, učitel; Terezie. Sourozenec: Josef Vrátný, učitel a spisovatel. 
(ag, mm, osh 14/6) 
 
Vyskočil, František 
* 1854 Staré Sedlo (PB) 
+ 01.01.1929 Příbram (PB) 
Č. středoškolský pedagog. 
Působení: Učitel gymnázia v Litomyšli (SY), gymnázia v Příbrami (profesor 1881-1891) 
(PB), okresní školní inspektor v Rakovníku (1901-1908) (RA), pedagog státní reálky 
v Praze – Malé Straně (1908-1910) (A), reálky v Kostelci nad Orlicí (ředitel od 1910) 
(RK). 
Spolková činnost: Měšťanská beseda v Příbrami (knihovník) (PB). 
Poznámka: Žil v Litomyšli (SY), Příbrami, Plzeňská (od 12.08.1881) (PB), Rakovníce 
(RA), Praze – Malé Straně (A), Kostelci nad Orlicí (RK), na odpočinku v Příbrami I, 
Masarykovo nám. č. p. 95 (od 1920) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (pohřeb 02.01.1929; VIII. oddíl, dříve hrob 1693 – hrobka Beerových) (PB). 
Rodiče: František Vyskočil, truhlář. 
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Choť: Marie, roz. Belšanová (sňatek 08.01.1881 v kostele sv. Václava v Líšné - RO). 
Děti: Quido Maria (vlastním jménem Antonín Ludvík), spisovatel (* 1881); Lev Ondřej, 
spisovatel (* 1890). 
Přátelské vztahy: Alois Jirásek, spisovatel; Karel Simon, knihkupec. 
(mm) 
 
Vyskočil, Quido Maria PhDr. 
vlastním jménem Antonín Ludvík Vyskočil; pseudonym Louis Hněvkovský, Antonín 
Příbramský, Quido Maria Vyskočil 
* 18.10.1881 Příbram, Plzeňská (PB) 
+ 14.08.1969 Praha – Krč, nemocnice (A) 
Č. úředník; spisovatel a básník; účastník protifašistického odboje. 
Působení: Odborný pracovník v knihovně ministerstva průmyslu v Praze (A). 
Umělecká činnost: Syndikát českých spisovatelů, Spolek spisovatelů beletristů, Literární 
spolek „Máj“ (jednatel). 
Spolková činnost: Spolek „Prokop“ slovanských studentů VŠB v Příbrami (starosta 
1902-1905) (PB), Spolek rodáků příbramských v Praze (předseda) (PB, A), Spolek 
přátel nevidomých (předseda). 
Dílo: Sbírka veršů „Mechy rodných střech“, „Pampelišky“, „Pochodně“, prózy „Rytířové, 
panoši a krásné pastýřky“ (1906), „Tatárek“ (1908), „V oblačné říši“ (1912), „Obydlí 
v měsíčním paprsku“ (1916), „Pohádky hlubin“ (1917), „Teta“ (1919), „Vánoční mužíček“ 
(1919), „Excelsior“ (1920), „Vlast vypravuje…“ (1923), „Iljuška“ (1921), „Čarovné sny“ 
(1927), „Šachta“ (1927), „Pohádky z převržené klenotnice“ (1929), „Černá krev“, 
„Princeznička“, „Rek ze stříbrných bání“, „S šotkem Permoníkem ve stříbrném podzemí“, 
„Tajemná světla živých hrobů“, „Věční studenti“, „Zahradou vzpomínek“, „Zlato 
Permonovo“, „Zlatý nápoj“, , romány „Stříbrné město“ (1910), „Lord Fauntleroy“ (1911), 
„Dítě hvězd“ (1919), „Hrabě z Dorincouru“ (1927), „Modré hory“, „Zemi věrni“, divadelní 
hry „Rusá Madona“ (asi 1900), „Baladový rytíř“, „Bratříčkové“, „Kovář“, „Kralevic Václav“, 
„Křižáček“. 
Ocenění: Odborový, rada, vrchní odborový rada; čestný občan města Příbramě (1966) 
(PB), čestný občan Březových Hor (PB), čestný občan Podlesí (PB); čestný člen 
Vlastenecko - dobročinné sdružené obce Baráčníků „Škvrňov“ Příbram (1966) (PB); člen 
čestného předsednictva II. sjezdu rodáků horního města Březových Hor (04.-
11.07.1937)  (PB), člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) 
(PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (mat. 1900) (PB), PrávF v Praze (1900-1901) (A), VŠB 
v Příbrami (1901-1905; nedokončil) (PB), FF UK Praha (prom. 1909) (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami, Plzeňská (PB), Rakovníce (RA), Praze – Malé Straně (A), 
Kostelci nad Orlicí (RK), Praze XII (A). Pobyt za studia v Příbrami, Karlovo nám. (PB). 
Prázdninový pobyt v Líšné (RO). Účastník Slavnostního večera k jeho 50. narozeninám 
pořádaným Spolkem rodáků a přátel příbramského kraje v Příbrami (17.10.1931) (PB), 
pietního aktu u příležitosti 50. výročí důlní katastrofy na Březových Horách (31.05.1942) 
(PB). Pochován na urnovém háji Na Hvězdičce v Příbrami (PB). 
Rodiče: František Vyskočil, pedagog; Marie, roz. Belšanová. 
Choť: Genia, roz. Kaninská. 
Příbuzný: Šebestián Hněvkovský, básník; Augustin Beer, pedagog VŠB (strýc). 
(brs, kp, opr, osh 4/4-5, osh 16/2, osh 17/3, pdb 1) 
 
Wimmer, František 
* 14.10.1831 Dominikální Paseky (PB) 
+ 16.10.1866 Březové Hory, náměstí č. p. 1 – škola (PB)  
Č. učitel; hudebník. 
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Působení: Učitel obecné školy v Dublovicích (pomocník) (PB), obecné školy na 
Březových Horách (druhý podučitel od 1853, první podučitel od 1859, učitel od 1861) 
(PB); ředitel kůru na Březových Horách (1859-1866) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (zakládající člen obnoveného 
spolku 1861) (PB). 
Vzdělání: Obecná škola v Dublovicích (PB), dvouletý učitelský kurz při hlavní německé 
škole v Táboře (TA).  
Poznámka: Zemřel na choleru. Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(pohřeb 18.10.1866) (PB). 
Choť: Terezie, roz. Rozboudová (sňatek asi 1862 v kostele sv. Prokopa na Březových 
Horách – PB). Děti: Antonín (* 1863); Terezie, učitelka (* 1864); František, báňský 
podúředník (* 1866); Jan Křtitel, učitel (* 1867).  
(val, zbh) 
 
Zdráhal, Alois Ing. 
* 10.02.1857 Drahotuše (PR) 
+ 15.08.1920  
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník stolice hutnictví VŠB v Příbrami (asistent 1879) (PB), 
horního závodu v Idrii (báňský elév 1882), státní huti v Celji (huťmistr 1883), horního 
závodu v Příbrami (od 1884; u huti od 1884, hutní správce od 1891) (PB), referent pro 
hutnictví při ministerstvu orby ve Vídni (Rak.), pracovník báňského závodu  (ředitelství) v 
Příbrami (přednosta 1905-1912) (PB); pedagog horní školy v Příbrami (řídící) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918, zakládající člen) (PB). 
Dílo horního závodu za jeho působení: Moderní vybavení dolu Anna na Březových 
Horách (PB), prodloužení vlečné dráhy u huti v Příbrami (PB), nová vlečná dráha na důl 
Vojtěch na Březových Horách (PB). 
Ocenění: Horní rada (1899), vrchní horní rada (1905), dvorní rada (1908), ministerský 
rada; čestný měšťan (občan) Březových Hor (1908) (PB). 
Vzdělání: VŠB v Příbrami (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami I, náměstí č. p. 121 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (pohřeb 17.08.1920; oddíl III, hrob 9, dříve 4403-4404) (PB). 
Choť: Hilda (* 1860).  
(osh 14/6, ph, val) 
 
Zedník, Vladimír prof. Ing. Dr. 
* 17.12.1899 
+ 07.08.1953 
Č. montanista. 
Působení: Pedagog VŠB v Příbrami (profesor) (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl IV, hrob 136) (PB). 
 
Ziegelheim, Gustav prof. doc. Ing. 
* 07.02.1839 Vyškov (VY) 
+ 13.11.1904 Příbram (PB) 
Č. montanista německé národnosti, důlní měřič, odborný publicista. 
Působení: Pedagog oboru důlní měřičství a mapování na Báňské akademii v Příbrami 
(profesor 1887) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami II, Střelecká č. p. 99 (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (pohřeb 15.11.1904) (PB). 
Choť: Marie (+ 1887). Děti: Marie (+ 1892). 
(mm) 
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Příloha č. 2 
 
Významné osobnosti pochované na hřbitově na Březových Horách 
 
Baloun, Kamil 
* 18.12.1881 Měcholupy (mbh) 
* 18.12.1881 Polička (SY) (ag) 
+ 14.09.1930 
Č. pedagog (profesor); voják ve světové válce. 
Působení: Učitel gymnázia v Příbrami (suplující učitel/profesor 1910-1911) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách (asi od 1914) (PB). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (PB). 
Choť: Aloisie, roz. Šnajdrová. Děti: Věra. 
(ag, mbh) 
 
Beroušek, Dominik 
* 04.08.1854  
+ 19.11.1901 
Č. důlní dozorce. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (důlní na dole Anna 1892, naddůlní) 
(PB); účastník záchranných prací při důlní katastrofě na Březových Horách (31.05.1892 
a 03.-04.06.1892; sjel 4x) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (1880) (PB), SDH Březové 
Hory (jednatel) (PB). 
Ocenění: Stříbrný záslužný kříž s korunou za vynikající a s nebezpečím života spojené 
spolupůsobení při zachraňovacích pracích po důlním požáru na Březových Horách 
(rozhodnutí 21.08.1892) (PB); odměna 1 dukát 4 zl. a 8 kr. za účast na záchranných 
pracích od Podpůrného komitétu pro katastrofu příbramskou (1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 139 (od 1883) (PB). Pochován na 
hřbitově na Březových Horách (PB). 
Choť: Karolína (* 1861). Děti: Viktor (* 1886). 
(mbh) 
 
Brož, Karel Ing. 
Karel Ferdinand Brož 
* 08.08.1836 Rokycany (RO) 
+ 30.01.1900 
Č. horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v Příbrami (vrchní horní správce, resp. 
závodní dolu Vojtěch 1868-1883) (PB). 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo na Březových Horách (1886) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (PB). 
Dílo: Zasloužení se ve své funkci o světový primát v dosažení hloubky 1.000 m na dole 
„Vojtěch“ na Březových Horách (08.05.1875) (PB). 
Ocenění: Horní rada; rytíř řádu císaře Františka Josefa I. 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Marie č. p. 259 (PB). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (hrobka zdobena hornickými motivy) (PB). 
Choť: Hermína, roz. Matiaková (* 1846). Děti: Karel (* 1870); Jaroslav (* 1873); Viktor (* 
1875). 
(mbh) 
 
Bulan, František 
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* 07.08.1875 Strýčkovy (PB) 
+ 08.03.1942 
Č. báňský podúředník. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (horní naddozorce, revident) (PB). 
Veřejná činnost: Starosta Březových Hor (1933-1936) (PB). 
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (předseda 
od 1935) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 52 (1903-1922) (PB). Pochován na 
hřbitově na Březových Horách (PB). 
(mbh) 
 
Cerman, Karel 
* 28.01.1879 Jilemnice (SM)  
+ 08.01.1927 Březové Hory (PB)  
Č. odborný učitel. 
Působení: Učitel obecné školy v Třebsku č. p. 4 (podučitel od 1902, učitel 1903-1907) 
(PB), obecné školy v Hájích (PB), měšťanské školy na Březových Horách (PB). 
Spolková činnost: Učitelská jednota „Budeč“ Příbram (zapisovatel 1918) (PB). 
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1899) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 149 (1921-1922) (PB). 
Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Choť: Marie, roz. Kutinová (* 1879). Děti: Marta, provd. Soukupová (* 1903); Josef, 
úředník a učitel (* 1907). 
(mbh, puu) 
 
Dobeš, Alois 
* 10.07.1839 Březové Hory (PB) 
+ 08.07.1902 
Č. učitel. 
Působení: Učitel obecné školy na Březových Horách (podučitel) (PB), obecné školy 
v Boroticích (řídící učitel do 1898) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 163 (PB), v Boroticích (PB), na 
Březových Horách. Karlova č. p. 126 (PB) (od 1898). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (pohřeb 11.07.1902). 
Choť: Julie, roz. Čapková (* 1855). Děti: Karel, učitel (* 1884). 
(hor 32, mbh) 
 
Dytrt, František Václav Páter 
* 18.03.1873 Pěčín u Žamberka (RK) 
+ 27.11.1937 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Kněz (vysvěcen 05.07.1896 v Litoměřicích - LT); kaplan v německých 
osadách, farář ve Velízi u Rakovníka (RA), Buštěhradě (KL), Bratronicích a na 
Březových Horách (01.12.1934-1937) (PB); arcibiskupský notář. 
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.-11.07.1937) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 284 – fara (od 
19.12.1934) (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách (první pochovaný farář 
na místním hřbitově) (PB). 
(mbh) 
 
Francouz, František 
* 25.12.1847 Bohutín (PB) 
+ 01.04.1917 (mbh) 
+ 02.04.1917 (březohorský hřbitov) 
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Č. horník, horní dozorce; hudebník. 
Působení: Pracovník horního závodu na Březových Horách (dozorce 1892, naddůlní) 
(PB); účastník záchranných prací za důlní katastrofy na Březových Horách (1892) (PB). 
Umělecká činnost: Hornická kapela při báňském ředitelství v Příbrami (1889; 
klarinetista) (PB). 
Spolková činnost: Spolek vzájemně se podporujících hudebníků báňské kapely „Lyra“ 
v Příbrami (zakládající člen 1889) (PB), Čtenářský spolek na Březových Horách (1880) 
(PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Hornická č. p. 152 (od 1895) (PB), Březových 
Horách, Hornická č. p. 160 (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Choť: Terezie (* 1852/1853). Děti: František, pedagog (* 1892). 
(mbh) 
 
Hojden, Karel 
* 11.10.1893 Březové Hory, Mariánská (PB) 
+ 05.05.1975 Příbram (PB) 
Č. malíř a grafik. 
Působení: Voják armády v Dalmácii a v Čechách (1915-1918); pedagog kreslení na 
reformním gymnáziu v Hlučíně (profesor od 1924) (OP), gymnáziu v Českém Těšíně 
(KA),  měšťanské škole ve Třinci (FM) a gymnáziu v Příbrami (od 1929) (PB), 
samostatný výtvarník. 
Odborná činnost: Syndikát čs. výtvarníků. 
Dílo: Portréty v rodině továrníka Zlatníka ve Dvoře Králové (TU), grafické cykly 
„Hornické písně“ a „Havířské písně“, výzdoba kostela sv. Prokopa na Březových Horách 
(PB), knižní ilustrace (7), lepty (119, 35 s hornickými motivy), suché jehly (77, 14 
s hornickými náměty), akvatinty (15, 3 s hornickými motivy), mezzotinty (12, 1 
s hornickým námětem), litografie (74, 17 s hornickými náměty), kresby (381, 80 
s hornickými náměty), plakáty (13, 5 s hornickými náměty), ex libris (111/116, 11 
s hornickými náměty). 
Ocenění: Zasloužilý umělec (1971); člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových 
Hor (04.07.1937-11.07.1937) (PB), člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků na 
Březových Horách (1948) (PB).  
Vzdělání: Měšťanská škola v Příbrami (PB), soukromá malířská škola na Vinohradech 
(A), UMPRUM Praha (1909-1913; prof. Dítě, Preisler, Schikaneder) (A), AVU Praha 
(1913-1915, 1919-1923; prof. Švabinský) (A); studijní cesty po Itálii a Francii (1923-
1924), folkloristická studia na Slovensku a Podkarpatské Rusi (1924). 
Poznámka: Žil v Praze (od 16 let) (A). Obdržel povolení ke vstupu do dolů horního 
závodu v Příbrami (1919) (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Rodiče: František Hojden, horník; Marie, roz. Pilousová. 
Choť: Ludmila, roz. Bendáková (sňatek 1930). Děti: Ludmila (* 1930); Jindřich (* 1933). 
Přátelské vztahy: Josef Šíma, malíř (spolužák); František Kubka, malíř. 
(brs, kp, mbh, opr, osh 16/2, pdb 4, spb 1) 
 
Horký, Josef  
skautským jménem Marabu 
* 11.02.1904 Březové Hory (PB) 
+ 26.03.1990 Rožmitál pod Třemšínem (PB) 
Č. úředník, publicista, veřejný pracovník, skaut. 
Působení: Úředník státní správy - důchodové kontroly v Trenčíně (od 1922) (SR). 
Spolková činnost: Vstup do skautského hnutí (1917), družina Psohlavců (od 1919), 
vedoucí skautského oddílu (od 1920), skautský oddíl v Trenčíně (zakladatel a vedoucí 
oddílu 1922) (SR), Iv. oddíl skautů v Bratislavě (zakladatel 1935) (SR), organizátor 
skautingu ve Zbirohu (RO),  Junák v Příbrami (spoluzakladatel 1968) (PB), skupina Kruh 
Arsch Scout (zakladatel 1970); Svaz skautů (od 1922), župní zpravodaj a člen 
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organizačního výboru vedení skautingu v Trenčíně (od 1925) (SR), organizátor 
skautingu na Podkarpatské Rusi (od 1932), skautský náčelník pro Slovensko (1935-
1939); vedoucí redaktor časopisu „Buď připraven“ (od 1932); účastník 1. světového 
sjezdu roverů – skautů ve Švýcarsku (1931), světového jamboree v Maďarsku (1933), 4. 
světového sjezdu skautů ve Švédsku (1935). 
Ocenění: Skautské vyznamenání Stříbrná svastika (1925), Řád junácké lilie (1969). 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (1917-1918, nedokončil) (PB). 
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, Karlova č. p. 132 (1939, 1941) (PB). Za činnost 
ve skautingu komunisty perzekuován a vězněn. Pochován na hřbitově na Březových 
Horách (urna) (PB). 
Rodiče: Josef Horký, řezník a hostinský; Františka, roz. Brožová. 
(mbh, opr, pdb 11) 
 
Hummel, Stanislav 
* 06.05.1855 Březové Hory (PB) 
+ 03.12.1917 
Č. báňský úředník; měšťan. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (PB); měšťan na Březových Horách (od 
1895) (PB). 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo na Březových Horách (PB), starosta Březových 
Hor (1914-1917; resignace 05.07.1917) (PB); místní školní rada na Březových Horách 
(předseda) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek (beseda) na Březových Horách (1880, 1912-1920; 
poslední předseda) (PB).  
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 235 (PB). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (pohřeb 06.12.1917) (PB). 
Choť: Hermína (* 1856). Děti: Stanislav (* 1887). 
(mbh) 
 
Chalupecký, Jan 
* 12.05.1862 Březové Hory (PB) 
+ 10.08.1919 Březové Hory (PB) 
Č. horník, horní písař, horní dozorce; hornický spisovatel, povídkář. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (důlní, naddůlní) (PB). 
Dílo: Knihy „Ve věčných tmách“, „Pod Svatou Horou“. 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (PB), učitelský ústav v Příbrami (1877-1879; 
vyst. 1879) (PB), horní škola v Příbrami (PB). 
Poznámka: Příslušný na Březové Hory (domovský list 12.07.1879, 13.12.1892) (PB). Žil 
v Příbrami, náměstí č. p. 99 (1879-1880) (PB), Příbrami, Plzeňská č. p. 76 (1885) (PB), 
Příbrami, Mariánské údolí č. p. 206, resp. Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 128 (1886, 
1888, 1893; přečíslování 1890) (PB), na Březových Horách, U dolu Anna č. p. 25 (od 
1907) (PB), Březových Horách, důl Marie č. p. 155 (PB). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (PB). 
Rodiče: Chalupecký, kartáčník; Marie. 
Choť: Anna, roz. Pilousková (* 1866; sňatek 09.01.1888 v Příbrami - PB). Děti: Eduard 
(* 1889, + 1889); Olga (* 1890); Jan, římskokatolický duchovní a literát (* 1892). 
Poručník: Ferdinand Červinka, erární sítař. 
(mbh, pbu 86, puu, sop, spb 1) 
 
Chotaš, Jan 
* 31.01.1837 Votice (BN) (mbh) 
* 31.03.1837 Votice (BN) (mbh) 
+ 27.02.1917 
Č. učitel; hudebník, kulturní organizátor. 
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Působení: Učitel obecné a měšťanské školy na Březových Horách (řídící učitel, ředitel) 
(PB); ředitel kůru na Březových Horách (1867-1879) (PB). 
Spolková  činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (předseda 1880) (PB), 
Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (člen přípravného výboru 
14.07.1873, zakládající člen od 22.11.1874), Spolek – studentský fond „Jungmannovo 
nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 1 – škola (od 1867) (PB), 
Březových Horách, Hornická č. p. 369 (PB), Březových Horách, Rožmitálská č. p. 261 
(PB). Poručník studenta pedagogia Josefa Vrátného (1887-1891). Pochován na hřbitově 
na Březových Horách (PB). 
Choť: Anna (* 1829). Děti: Božena (* 1863). 
(mbh) 
 
Juzek (Jůzek), Karel 
* 24.10.1850 Příbram (PB) 
+ 21.03.1903 Březové Hory (PB) 
Č. městský úředník. 
Působení: Diunrista okresního soudu v Příbrami (PB), městský tajemník na Březových 
Horách (prozatímní od 05.01.1873, definitivní od 01.02.1873) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (1880) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská č. p. 394 (od 1873) (PB), Březových 
Horách, Komenského nám. č. p. 288 (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách 
(PB). 
Choť: Marie (* 1853). Děti: Karel, učitel (* 1874/1875); Emil (* 1878, + 1881),; Marie (* 
1882), Benedikt (* 1884, + 1890). 
(mbh) 
 
Klička, Hynek 
* 31.07.1867 Nepomuk u Zelené Hory (PJ) 
+ 11.05.1949 Praha - Podolí (A) 
+ 12.05.1949 (březohorský hřbitov) 
Č. kožešník a výčepník piva, politik; vůdčí osobnost dělnického hnutí. 
Působení: Vydavatel týdeníku „Naše obrana“ (1901-1916), redaktor týdeníku „Naše 
obrana“ (1901-1907, 1914-1916) a časopisu „Zář“;  výpomocná síla v pokladně 
městského úřadu na Březových Horách (1927) (PB). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových Horách (volby do III. sboru 
10.05.1902) (PB), Národní výbor v Příbrami (předseda 1918) (PB), starosta Březových 
Hor (1919-1932) (PB), předseda MěNV Březové Hory (1945-1946) (PB); člen správního 
výboru nemocnice Příbram (PB), člen redakční komise 3. sjezdu rodáků a přátel 
Březových Hor (1948) (PB). 
Politická činnost: ČSSD, okresní organizace v Příbrami (předseda) (PB); KSČ 
(zakládající člen 1921; ustavující sjezd 14.-.16.05.1921 v Praze - A); poslanec říšského 
sněmu za volební okres 54 – tj. Hořovicko (14.05.1907-1911) (BE). 
Spolková činnost: DTJ Březové Hory (starosta 1910-1911, pokladník 1920) (PB), 
Krejcarový spolek pro národní školu na Březových Horách (předseda 1919-1932 a 
1933-1934) (PB), Spolek bezvěrců „Augustin Smetana“ na Březových Horách 
(zakladatel a zakládající člen 1921; předseda 1921-1926, místopředseda 1928-1932) 
(PB), Čs. ochrana matek a kojenců na Březových Horách (předseda 1924) (PB). 
Mecenáš: Příspěvek ve prospěch postižených požárem na Březových Horách (požár 
14.08.1907) (PB). 
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Ocenění: Čestný občan Březových Hor (1946); člen čestného výboru II. sjezdu rodáků 
Březových Hor (04.-11.07.1937) (PB), člen čestného předsednictva 3. sjezdu  rodáků a 
přátel Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Vyučený kožišník. 
Dílo: Přivítání prezidenta T. G. Masaryka při jeho návštěvě na Březových Horách 
(24.09.1920) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská č. p. 3 (PB), Březových Horách, 
Pahorková č. p. 20 (PB), Březových Horách, Pahorková č. p. 21 (1922) (PB). Pochován 
na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Choť: Josefa, roz. Máchová (* 1870). Děti: Anna, učitelka (* 1895); Miloslav (* 1896); 
Zdeněk (* 1898); Bohumil, obchodník (* 1900); Ladislav (* 1902); Vlasta, provd. 
Filipovská (* 1907); Ema (* 1910). 
(opr, osh 16/9-10, psč, spb 1) 
 
Kodl, Rudolf Páter 
* 11.11.1876 Březové Hory (PB) 
+ 1942 Březové Hory (PB) 
Č. římskokatolický duchovní a pedagog. 
Působení: Katecheta měšťanské školy v Bubenči (A), katecheta hlavních škol v Praze 
(A), arcibiskupský notář. 
Ocenění: Čestný konsistorní rada; člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových 
Hor (04.-11.07.1937) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1896) (PB). 
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, Karlova č. p. 120 (PB). Pochován na hřbitově 
na Březových Horách (PB). 
(ag, mbh) 
 
Křivánek, Josef 
* 1877 Stará Voda (PB) 
+ 05.06.1933 Březové Hory (PB) 
Č. horník (erární topič, horní strojník); veřejný činitel. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (PB). 
Veřejná činnost: Starosta Březových Hor (1932-1933) (PB). 
Politická činnost: Čs. strana národně socialistická (důvěrník). 
Spolková činnost: TJ Sokol Březové Hory (místostarosta – náměstek 1916) (PB), Spolek 
strojníků a topičů „Motor“ v Příbrami (předseda 1921-1931) (PB), Nákladní a výrobní 
družstvo národních socialistů na Březových Horách (předseda) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská č. p. 387 (PB), Březových Horách, 
Pod Struhami č.. p. 227 (PB), Březových Horách, Karlova č. p. 164 (1903-1922) (PB). 
Pochován na hřbitově na Březových Horách (pohřeb 07.06.1933) (PB). 
Sourozenci: František; Bohumil; Růžena; Marie; Božena. 
Choť: Božena, roz. Hrubcová (* 1882). Děti: Stanislav, učitel (* 1901); František (* 
1904); Marie, úřednice (* 1908). 
(mbh, sr) 
 
Laub, Jakub Páter 
* 21.12.1900 Švihov (KT)  
+ 24.06.1976 Březové Hory, nám. J. A. Alise č. p. 284 (PB) 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Kněz (vysvěcen 06.07.1924 v Praze – A); kaplan v Sudetech, administrátor 
na Březových Horách (1938-1939) (PB), farář na Březových Horách (01.03.1939-1963) 
(PB). 
Ocenění: Člen čestného výboru 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
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Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 284 – fara (od 
03.10.1938) (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Příbuzný: Alois Laub, důstojník. 
(mbh, pdb 10) 
 
Mayer, Ivo 
* 1930 
+ 11.06.2003  
Č. učitel; veřejný činitel. 
Spolková činnost: Společnost občanů a přátel Březových Hor (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Ke Stadionu č. p. 409 (PB). Pochován na hřbitově 
na Březových Horách (pohřeb 19.06.2003) (PB).  
Choť: Mgr. Eva Číhalová. Děti: Magda; Marcel; Martin. 
 
Mládek, František Ing. 
* 13.08.1863 Kruh (SM) 
+ 23.09.1919 Příbram (PB) 
Č. montanista. 
Působení: Řídící pracovník horního závodu v Příbrami (závodní – báňský správce 
důlního okresu mezi doly Anna a Prokop na Březových Horách 90. léta 19. století, 
hormistr 1892) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (PB), Spolek – studentský 
fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB), Spolek 
„Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 
1918) (PB). 
Ocenění: Vrchní horní (báňský) rada; zlatý záslužný kříž za vynikající a s nebezpečím 
života spojené spolupůsobení při zachraňovacích pracích po důlním požáru na 
Březových Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Anna č. p. 26 (PB), Březových Horách, důl 
Prokop č. p. 24 (1891-1919) (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Choť: 1. Josefa (* 1870); 2. Aloisie, roz. Pospíšilová, rozvedená Pětníková. Děti: 1. 
Marie, provd. Wenigová (* 1893); Miloslava, učitelka (* 1896); 2. František (* 1914). 
(mbh) 
 
Pobuda, Karel prof. 
* 16.04.1896 Březové Hory (Příbram) (PB) 
+ 10.06.1950 Beroun (BE) 
Č. pedagog; literát, autor vzpomínkových próz, spisovatel a kulturní pracovník. 
Působení: Pedagog obchodní akademie v Berouně (profesor) (BE). 
Spolková činnost: Skupina Sdružení katolické mládeže na Březových Horách (předseda 
1920, asi 1926) (PB), Spolek pro vnitřní obnovu kostela sv. Prokopa na Březových 
Horách (zakladatel 1936; předseda) (PB), Spolek pro opravu svatyň na Tetíně 
(předseda) (BE).  
Dílo: Publikace „Staletý památník havířské slávy“, „Kde jsme žili“, „Klásky“, „Březohorští 
studenti“ (PB), „Za času děkana Prokopa Ondráka“ (1938, román „Havíř Hrouda“. 
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.-11.07.1937) (PB), 
člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových Hor (1948) (PB). 
Vzdělání: Státní reálka v Příbrami (PB), obchodní akademie v Praze (A), VŠ technická v 
Praze - obor obchodní vědy (A). 
Poznámka: Žil na Březových Horách (PB), v Berouně (od 1920) (BE). Pochován 
původně na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Rodiče: Karel Pobuda, kupec; Marie, roz. Pokorná.  
Choť: Růžena, roz. Tomášková. Děti: Karel, pedagog obchodní školy; Růžena, 
sekretářka obchodní akademie; Václav; Jan. 
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(kp, mbh, opr, osh 18/1) 
 
Podlena, Bohdan JUDr. 
* 31.08.1914 Praha (A) 
+ 13.01.1982 
Č. právník, městský zaměstnanec. 
Působení: Právní praktikant u města Příbrami (PB); tajemník pověřený řízením 
Prozatímního národního výboru v Příbrami (1945) (PB), vrchní právní komise MNV 
v Příbrami (PB). 
Politická činnost: ČSL. 
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1933)  (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami I, Příkopy č. p. 110 (PB), Příbrami IV, Škodova č. p. 153 (PB), 
Březových Horách, Pod Struhami č. p. 227 (PB) a Březových Horách, Na Valdeku č. p. 
220 (1940-1941) (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Rodiče: Bohumil Podlena, policejní úředník a spisovatel; Marie, roz. Hebedová. 
Choť: Božena, roz. Pechová (* 1914). 
(ag, mbh) 
 
Podlena, Bohumil por. 
pseudonym Sigma, Pavel Horák, Emanuel Šauver 
* 03.06.1889 Březové Hory (PB) 
+ 23.03.1962 Březové Hory (PB) 
Č. voják a policista; spisovatel; legionář. 
Působení: Voják rakouské armády a srbské armády, střelec 21. pluku „maršála Foche“ 
čs. legií ve Francii; městský policejní komisař v Příbrami (1920, resp. od 1934) (PB) a na 
Březových Horách (PB), vrchní tajemník SNB v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Okresní odbor Jednoty samosprávních úředníků obecních a 
okresních úřadů Příbram (jednatel 1920) (PB), Dobročinný spolek „Vzájemnost“ v 
Příbrami (místostarosta 1923-1927, starosta 1929) (PB). 
Dílo: Romány „Výhra“ a „Za štěstím“. 
Vzdělání: Gymnázium v Příbrami (mat. 1908) (PB), PrávF UK Praha (nedokončil) (A). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská č. p. 106 (PB), v Příbrami (PB). 
Pochován na hřbitově na Březových Horách (PB). 
Rodiče: Matěj Podlena; Antonie, roz. Beranová. 
Choť: Marie, roz. Hebedová (* 1891). Děti: JUDr. Bohdan, městský úředník (* 1914); 
Alena, provd. Žemlíková, učitelka (* 1919). 
(ag, kp, lp, opr, sr) 
 
Šembera, Josef 
* 19.02.1828 Příbram (PB) (mbh) 
* 19.12.1828 Příbram (PB) (mbh) 
Č. obchodník moukou, krupař a majitel realit; veřejný činitel. 
Působení: Měšťan na Březových Horách (od 1854) (PB). 
Veřejná činnost: Obecní, resp. městské zastupitelstvo na Březových Horách (od 1854; 
radní; volby do I. sboru 13.05.1902) (PB), starosta (purkmistr) Březových Hor 
(12.03.1883-1902) (PB); podpůrný komitét pro katastrofu příbramskou (založení 
komitétu 09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových Horách (1880) (PB), Krejcarový 
spolek pro národní školu na Březových Horách (předseda 1905-1910) (PB). 
Události za jeho působení: Stavba kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách (stavba 
1886-1889;  schválení projektu stavby 10.01.1885, poklepání prvního kamene 
09.10.1886, schválení zasvěcení 24.05.1887, slavnostní položení základního kamene 
04.07.1887, dokončení stavby 13.10.1889, úřední kolaudace 15.07.1890, svěcení, resp. 
konsekrace kostela 21.09.1890) (PB). 
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Ocenění: Čestný měšťan (občan) Březových Hor (zvolen 13.04.1902) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 133 (od 1852) (PB). Účastník 
slavnostní benedikace kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách (13.10.1889) (PB). 
Poručník studenta pedagogia Jana Vavříka (1889-1890). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (PB). 
Choť: Barbora (* 1835). Děti: Ing. Josef, montanista (* 1855); Jan (* 1857, + 1858); Jan 
(* 1859, + 1859); Václav, učitel (* 1860); Anna (* 1864, + 1902); Jan (* 1866, + 1866); 
Barbora (* 1867, + 1867); Jan (* 1869, + 1869); Antonín (* 1871, + 1871); Jan (* 1874).  
(mbh) 
 
Tomášek, František Ing. 
* 30.04.1915 
+ 22.10.1946 
Č. montanista. 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Březových Horách (umělecky hodnotná hrobka) 
(PB). 
 
Wenig, Julius Ing. 
* 29.10.1882 Schwanenbrücken na Domažlicku 
+ 30.10.1963 
+ 30.12.1963 
Č. pedagog, filolog. 
Působení: Pedagog reálky v Praze – Karlíně (A), gymnázia v Příbrami (profesor 1909-
1934, zatimní správce ústavu 1925-1926) (PB), reálky v Příbrami (ředitel 1934-1939) 
(PB); lektor českého jazyka na VŠB v Příbrami (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(přispívající člen 1913-1914; pokladník 1912-1931) (PB), Krajinský odbor Ústředního 
spolku českých profesorů v Příbrami (pokladník 1917-1919, 1927, předseda 1931) (PB). 
Ocenění: Člen čestného výboru II. sjezdu rodáků Březových Hor (04.-11.07.1937) (PB). 
Vzdělání: Škola v Domažlicích (DO), univerzita v Praze (A). 
Poznámka: Po odchodu na odpočinek žil v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (PB). 
Choť: Marie, roz. Mládková (* 1893; sňatek srpen 1913). 
(ag) 
 
Žlutický, Augustin 
* 16.04.1859 
+ 31.05.1892 Březové Hory (PB) 
Č. horník (důlní tesař); veřejný činovník. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (důlní tesař na 5. obzoru dolu Vojtěch 
31.05.1892) (PB). 
Spolková činnost: SDH Březové Hory (cvičitel) (PB), Jednota divadelních ochotníků na 
Březových Horách (režisér) (PB). 
Poznámka: Svobodný. Žil na Březových Horách (PB). Zahynul během záchranných 
prací při důlním neštěstí na Březových Horách (PB), při kterém zahynulo 319 horníků. 
Vyvezen ze 24. obzoru dolu Vojtěch (02.06.1892) (PB). Pochován na hřbitově na 
Březových Horách (PB). 
Sourozenec: Alžběta; František, horník. 
(dk, sv) 
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