
BŘEZOHORSKÝ 
SLAVÍN



Po staletí byli zemřelí lidé z Březových Hor
pohřbíváni do Příbrami. Teprve koncem
sedmdesátých let 19. století zakoupila
březohorská obec pozemek, na němž si v roce
1879 vybudovala vlastní hřbitov. Byl však
daleko od městečka, a tak pohřební průvod
musel vždy urazit pěkný kus cesty mezi poli.



Pohřební průvod vychází od kostela      
sv. Vojtěcha na vzdálený hřbitov



Hlavní brána hřbitova



Domek hrobníka s přilehlou márnicí, 
kolnou a záchody



Zachráněný umíráček ze hřbitova
(nyní v Hornickém muzeu Příbram) 



Dlouholetý hrobník Kohout zemřel  
roku 1932 ve věku 84 let



Původní hřbitov byl vysvěcen 
29. října 1879



Nová část hřbitova z roku 1907 – po 
katastrofě 1892 chybělo místo, rok 1926 



Čestná řada hrobek vpravo od původního 
vchodu u kdysi bílé, nyní rozvalené zdi

• Zde odpočívají rodiny 
těch, kteří se 
významně zasloužili   
o uznání 
samostatnosti a rozvoj 
města Březové Hory

• Velkou část těchto 
hrobů již nikdo 
nenavštěvuje



Karel Juzek, od roku 1873 vážený 
městský tajemník, lidumil

Pomáhal všem potřebným.
Na jeho náhrobku stojí: „Byl
jsi otcem na sta dítek… “



Jan Chotaš (1837–1917), 1867–1898 řídil 
březohorskou školu

• Dbal na zlepšení 
školní docházky a 
zlepšení života  
chudých 
březohorských dětí 

• Za svou činnost byl 
roku 1887 vyznamenán 
ministrem kultu          
a vyučování



Rodina Josefa Šimka, kupce a starosty 
v letech 1872–1880



Rodina Josefa Šembery, krupaře a 
starosty v letech 1883–1902

• Prosadil stavbu kostela 
sv. Vojtěcha a povýšení 
Březových Hor           
na město



Rodina Stanislava Nováka, starosty          
v letech 1902–1911



Rodina Vitáčků a Jelínků, obecních 
starších a donátorů Prokopské kaple 



Rodina významných horních úředníků 
Brožů (nyní spadlý náhrobek) 



Rodina cukráře Vojtěcha Komendy 
(nyní spadlý náhrobek)



Rodina Jeníkova

• Truhlář Václav Jeník 
udělal mříž do 
presbytáře a deset 
lavic z dubového 
dřeva pro kostel        
sv. Vojtěcha

• V těchto lavicích se 
sedává dodnes 



Rodina Bartošova

• Z rodu Bartošů 
pocházel i havíř, který 
bydlel na Šťávnici
a měl pět synů

• Josef byl hudebním 
skladatelem, dva 
synové horními 
úředníky, další 
lékařem, jeden               
poštovním úředníkem



Některé hrobky ze hřbitova zmizely už 
před časem…



…protože sem od roku 1973 státní úřady  
zakázaly pohřby z kostela sv. Vojtěcha



… prý s ohledem na pacienty sousední 
nemocnice… 



…andělé si o tom myslí své



Vlevo od původního vchodu býval dětský 
hřbitůvek plný malých růvků



Nad nimi bděli andílci kamenní, litinoví 
či namalovaní na papírových polštářcích



Dnes je na tomto rozlehlém oddělení 
naštěstí prázdno



Všudypřítomný břečťan a buxus



Další známé březohorské rodiny: Kášové

• Pavel Káš z Lazce 
přišel na Březové 
Hory roku 1704, stal 
se obecním starším 
knapšaftu

• Josef Káš byl 
rychtářem v letech 
1743–1783

• Václav Káš byl 
rychtářem v letech 
1798–1808



Rod Čáků

Josef Čáka byl prvním 
starostou Březových 
Hor v letech 1850–1864



Rodina Mládkova

• František Mládek byl 
v letech 1784–1793 
březohorským 
rychtářem

• Na pozemcích této 
rodiny byla postavena 
zdejší opatrovna a 
sirotčinec 1889–1890 
(dnes škola) 



Rodina Hummelových

• Stanislav Hummel byl 
horním úředníkem      
a v letech 1914–1917            
i starostou



Rodina Bulanova

• František Bulan, 
starosta obce            
od roku 1933



Znovu rodina Brožova

• Marek Brož byl 
mlynářem, od roku 
1711 se za jeho peníze 
na Březových Horách 
zvonilo klekání

• Josef Brož byl roku 
1744 horním písařem, 
později obecním 
starším



František Raindl byl rychtářem v letech 
1809–1841



Josef Wimmer byl hostinským a 
řezníkem (1836)

• Na někdejším 
pozemku 
Wimmerových stojí 
dnes hlavní budova 
školy   

• Na místě hostince 
Karla Wimmera stojí 
dnes březohorský 
kostel sv. Vojtěcha



Rodiny Pobudů – havíři, profesor, kněz…



Rodiny Němečkova a Valtova 



Dominik Beroušek, c. k. naddůlní



Vincenc Tümmler, c. k. naddozorce



Karel Shrbený, horník



Památník 319 obětem důlní katastrofy  
31. května 1892



Vdovy po zemřelých hornících



Pietní vzpomínka 1932



Jižní část hřbitova s pomníkem obětem 
katastrofy



Pohled na hroby zadušených havířů -
bývala u nich dřevěná klekátka



Hrdinům hlubin – nápis ze společného 
náhrobku kdosi ukradl (2015)



Nyní je nápis obnoven a pozměněn  -
Obětem hlubin 



První společný hrob 



Druhý společný hrob obětem katastrofy



Kdosi přidal kříž z jiného hrobu 



Augustin Žlutický obětoval při katastrofě 
svůj život pro své druhy



Na jeho náhrobek přispěly 
i  březohorské spolky



Odhalení pomníku A. Žlutického



Rodina Chválových a Lukešových

• Tři muži z této rodiny 
zahynuli při katastrofě



Předseda podpůrného spolku Horník



Jan Chalupecký, štajgr a autor 
hornických povídek



Původní podoba hrobu                         
Jana Chalupeckého



Připomínka hudební rodiny –
Marie Korejsová



Rodina Pilousova

• Této rodině patříval 
takzvaný hornický 
domek, dnes součást 
Hornického muzea 
Příbram



Opravdu to byla baronka!



Muzeum umělecké litiny v přírodě



A jeho zašlá krása 



Už bezejmenné…



…přesto krásné





Pevná, ale křehká litina všechno 
nevydrží 



Tyto  náhrobky už něco pamatují



Jak skromně žili, tak zemřeli

Rodina Kolářova Emanuel Majer



Plechové trnové koruny



Tohle bývala asi jediná zdejší opravdová 
hrobka – „domek“



Na prostých hrobech kdysi v létě kvetly 
žluté lilie… 



…v zimě tu voněl mech a jedloví, v němž
byly zastrkány papírové růže všech barev





Hroby vojáků a uprchlíků z dob         
první světové války

• Tzv. válečné hroby se 
podle zákona nesmí 
zrušit, i když za ně 
nikdo neplatí



Hroby vojáků z první světové války 



Pamětní deska zde pohřbeným italským 
uprchlíkům z let první světové války



Stanislav Harant, četnický strážmistr

• Byl ubodán ve službě 
14. 6. 1919 ve věku 
nedožitých 28 let 
nedaleko Kunratic 
u Prahy

• Byl první obětí z řad 
četnictva po vzniku 
samostatné 
Československé 
republiky



Na věčnou paměť bratrům 
osvoboditelům 1945



Rodina Hynka Kličky,                 
sociálního demokrata a starosty 



Čestný občan Březových Hor, jmenuje se         
po něm březohorské náměstí



Karel Hojden, malíř 1893–1975



V roce 1961 skončila v ústraní hřbitova 
socha sv. Jana Nepomuckého z náměstí  

• Z příkazu místní 
skupiny KSČ byly 
litinový podstavec       
a sloupky s ozdobným 
řetězem odvezeny     
do sběru

• Na své místo se socha             
s novým betonovým 
podstavcem vrátila      
v roce 1991 



Hřbitov se znovu zabydluje…



…podle vkusu moderní doby





Fotografie pocházejí z fondů Státního 
okresního archivu Příbram. 

Současné snímky jsou z února 2015 a z října 
2017. 
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