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

 Mezi lidičkami spěchajícími 
spatřit a obdarovat Jezulát-
ko nemohou chybět havíři. Ti 
se objevují v příbramských 
betlémech rovněž při práci 
nebo jako čestná stráž u Sva-
té rodiny. Hornické betlémy 
jsou zpravidla zdobeny roz-
drceným galenitovým práš-
kem či jednotlivými vzorky 
minerálů ze zdejších dolů na 
stříbro a olovo. 
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Hornické muzeum Příbram zřizova-
né Středočeským krajem láká každo-
ročně mnohé návštěvníky nejen 
v hlavní letní turis cké sezóně, ale 
také v čase předvánočním a vánoč-
ním, a sice pořádáním zajímavých 
tema ckých doprovodných akcí. 
Jednou z nejvyhledávanějších je již 
tradiční výstava zdejších hornických 
betlémů.  

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

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

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

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

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

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

HornickéhoÊmuzeaÊPříbram.ÊNaÊjehoÊzhotoveníÊseÊpodíleliÊtakéÊhornič Êřezbáři.Ê 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obr.Ê7:ÊSvatáÊrodinaÊnacházejícíÊseÊvÊús Ê
MariánskéÊštolyÊvÊPříbrami-BřezovýchÊHo-
ráchÊupoutalaÊpozornostÊiÊtétoÊmaléÊná-
vštěvniceÊmuzea. 
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19. stole . Celek čítá 41 kusů figurek 
osob vysokých přibližně 18 cm, 35 
ovcí a dalších zvířátek. Betlém byl 
zprvu mnohem rozsáhlejší, ale ve 
40. letech 20. stole  došlo k jeho 

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

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

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

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

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

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

Obr.Ê8:ÊDetailÊvyřezávanéhoÊbetlémuÊsÊhistorickýmiÊbudovamiÊŠevčinskéhoÊaÊVojtěšskéhoÊ
dolu.ÊPráceÊsoučasnýchÊřezbářů. 

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

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

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

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

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

Obr.Ê11:ÊSvatáÊrodinaÊv portáluÊštolyÊseÊzástupemÊdaráčníkůÊvčetněÊskupinyÊhorníkůÊ
(vpravo).Ê 

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

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

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

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

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

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

Historik, ředitel Hornického muzea Příbram             

(od roku 1994).  

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

hutnictví, montánním muzejnictvím a industriálními památkami. Scénáris cky se 

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

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

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

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

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

2001 je jedním  ze zástupců České republiky ve Středoevropské unii technických 

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

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

nálních studií. 

PaedDr.ÊJosefÊVelfl 


