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SPOLEK ŘIMBABA - ČINNOST MINULÁ, SOUČASNÁ A BUDOUCÍ 

 

Představení spolku:  

Spolek Řimbaba je řádně registrované občanské sdružení čítající 35 členů, kteří se 
ve svém volném čase společně baví ale i bezúplatně postupně budují muzeum 
mikroregionu Bohutínska. Spolek je také členem sdružení hornických a hutnických 
spolků ČR a pravidelně se účastní většiny pořádaných akcí. V regionu bývalých 
královských měst Příbram a Březové Hory je spolek Řimbaba třetím a zároveň 
nejmladším spolkem zabývajícím se hornickými tradicemi. Muzeum a spolkové sídlo 
je umístěno na návrší, které má zažitý místní název Řimbaba, odsud tedy vzniklo 
také pojmenování spolku. Řimbaba je mimochodem kopretina. Samotné muzeum 
především dokumentuje slavnou hornickou minulost obce Bohutín, připomíná 
a dokladuje život v minulém a předminulém století. Tuto činnost přibližují vybudované 
expozice (hlavní expozice v bývalé strojovně, hornický byt, drobná zemědělská 
technika, kovárna, milíř, tavicí pícky dle Agricoly, historické mezníky, šachtice 
s rumpálem a novodobá hornická technika). Spolek udržuje a provozuje prohlídkovou 
činnost na zpřístupněné Řimbabské a Bohutínské vodní štole. Tyto podzemní objekty 
byly předány do správy obce Bohutín od s. p. Diamo, o. z. SUL Příbram.  
Z publikační činnosti je nutno vyzdvihnout odvedenou práci Františka Stehlíka a 
PhDr. Věry Smolové („Neznámé příběhy I“, nepublikované povídky Františka 
Zpěváka, „Šest generací rodu slavného hormistra Jana Antonína Alise“, vydáno ve 
sborníku Podbrdsko XX/2013 a lokalizaci rodného domu J. A. Alise na Vysoké Peci 
do současnosti dochovaného domu č.p. 1. Ve sborníku Podbrdsko XXI/2014 článek 
Františka Stehlíka  „Proměny Vysokopeckého rybníka  - od jeho počátků až do 
současnosti“. 
 
Činnost spolku je prezentována na webových stránkách www.rimbaba.cz s bohatou 
fotogalerií Miroslava Zelenky a příspěvky ostatních členů spolku.. 

 

Nedávná minulost: 

Od roku 2006, kdy byl spolek Řimbaba založen, se udělalo již mnoho práce a bylo by 
vyčerpávající zde uvádět všechny akce. Hlavní činností spolku v jeho začátcích bylo 
postupné budování expozičních prostor a jejich vybavení sbírkovými předměty. 
Vůbec první expozicí, která se členům spolku podařila vybudovat, byl hornický byt, ve 
kterém si návštěvník může udělat představu o životě a domácnosti prostého horníka 
koncem 19. a začátkem 20. století. 

Dále se pracovalo na znovuobjevení a rekonstrukci starých důlních děl. Největšího 
úspěchu dosáhli členové spolku při zpřístupnění štoly Božího požehnání, která byla 
znovuobjevena v roce 2007. A tak na začátku roku 2008 začaly po úvodních 
revizních pracích v postupných etapách práce, které vedly k zajištění bezpečnosti 
a ochrany povrchu, zejména nedaleké chaty, gravitačnímu odvodnění štoly, revizi 
a obnově Lichtschacht, dále k vyklizení a zajištění štoly od opadávek a obtrhávek, 

http://www.rimbaba.cz/


zmáhání a zajištění závalu, opatření nestabilních částí štoly výdřevou a vyzdívkami 
a výstavbě portálu. Tyto práce zajišťoval státní podnik DIAMO o. z. SUL Příbram. 
Dokončovací práce (opatření počvy štoly štěrkodrtí, přemostění hloubení a úpravy na 
povrchu zajišťovali ve vlastní režii členové Spolku Řimbaba, o.s. a zajistili tak 
zpřístupnění Řimbabské štoly veřejnosti. Dnes je tato štola (opuštěné důlní dílo, nyní 
podzemní objekt) převedena smlouvou o bezúplatném převodu do správy obce 
Bohutín a provozována jako prohlídková trasa v rámci budovaného muzea 
mikroregionu Bohutínska.  

Poslední významným a zdaleka viditelným počinem byla instalace schodiště na těžní 
věži (náhrada ocelových žebříků) a tím se Řimbaba stala rozhlednou evidovanou 
v seznamu rozhleden ČR s nočním osvícením. 

 

Současnost:  

V současné době členové spolku pilně pracují na rekonstrukci další budovy na 
řimbabském návrší pro kulturní, společenské i výstavní účely Spolek byl osloven 
příbramskými betlémáři o výpůjčku prostor s možností stálé výstavy betlémů.  
V průběhu celého roku členové spolku organizují řadu kulturních akcí, které budou 
představeny níže. Dále se členové spolku prezentují při různých hornických akcích a 
setkání hornických měst.  Pevnou tradicí je účast spolku na setkání hornických měst, 
a to nejenom v Čechách, Moravě a ve Slezsku, ale také v okolních státech.  

 

Vize budoucí činnosti:  

V blízké době se očekává, že obec Bohutín získá do své správy od s. p. Diamo, o. z. 
SUL důlní dílo (podzemní objekt) „komoru vodního kola u jámy Štěpán(ka)“. 
V případě zdárného převodu pak členy spolku čeká mnoho práce (odstranění 
zásypového materiálu, oprava ostění, vybudování přístupové cesty - schodiště), aby 
bylo dosaženo cíle, kterým je zpřístupnění tohoto zajímavého podzemního objektu. 

Dalším cílem je provádění průzkumných prací na Řimbabské štole a to konkrétně 
vyklizení zasypané části hloubení spojující přístupné štolové patro s dobývkou, která 
je pod její úrovní. Po vyklizení přístupové cesty je v plánu vybudovat u stropu 
dobývky vyhlídkovou plošinu a zajistit výkonné osvětlení, které umožní zajímavý 
pohled na celou dobývku.  

Dalším nápadem je vybudování repliky štoly v areálu spolkového sídla. Jednalo by se 
o „krátkou průzkumnou štolu“ vyztuženou hajcmany a vystrojenou kolejovým ložem, 
ventilátorem, vodním a vzduchovým  potrubím s vrtným vozem VV4 na čelbě. Tato 
replika by vznikla na povrchu přesypáním postavené TH výztuže s pažnicemi z 
pražců.  

Ambiciózní vizí je pořízení teleskopické plošiny, která by byla umístěna na již 
provozované rozhledně a tím by se zdvojnásobila rozhledová výška.  

V neposlední řadě se členové spolku chystají obnovit kříž vedle kapličky. Tento je 
totiž zachycen na mapce z doby zahlubování jámy Řimbaba.  

V budoucnu čeká členy spolku rozhodnutí o dalším směřování své činnosti. Jedna 
z vizí je založena na tom, že výstavní (muzejní) činnost by spolek postoupil jinému 
subjektu, například výpůjčka (převod) Hornickému muzeu v Příbrami, které 



má pobočky po celém Příbramsku nebo obci Bohutín. Tím by došlo na oddělení 
muzejní činnosti  a ostatní činnosti spolku včetně kulturně-společenské.  

Veškeré vize souvisí se zajišťováním finančních prostředků. Spolek je částečně 
finančně soběstačný - má oprávnění k provádění hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem. Část finančních prostředků získává dodavatelskou 
prací svých členů. Dalčím finančním zdrojem jsou dále sponzorské finanční dary a 
zejména příspěvek obce Bohutín, který souvisí zejména s údržbou a postupnou 
rekonstrukcí obecního majetku, příspěvkem na pořádání kulturních akcí pro děti i 
dospělé a financemi na rozvoj areálu. 

 

Výběr pořádaných kulturních, společenských a hornických akcí: 

Spolek pořádá mnoho kulturních akcí, které se snaží zaměřit především na 
děti. Proto se v areálu Řimbaby pravidelně pořádají následující akce: 

Mikuláš                      - nadílka spojená s návštěvou pekla v Bohutínské vodní štole 

Vánoce                       - ukázka tradičních Vánoc v hornickém bytě, ochutnávka 
                                      tradičních jídel 

Velikonoce                 - velikonoční zvyky, pletení pomlázky, barvení vajíček 

Čarodějnice                - pálení ohně, opékání špekáčků, dětské soutěže, občerstvení 

Hornické odpoledne  - v sobotu o bohutínské pouti již pravidelné setkávání    
                                       hornických spolků a široké veřejnosti s bohatým programem 

 
  

 

 

 

 

 

 


