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B 
 
Bálek, František 
* 25.07.1832 Březové Hory (PB) 
+ 22.11.1905 
Č. důlní; měšťan. 
Působení: Měšťan na Březových Horách (od 1873) 
(PB); pracovník horního závodu v Příbrami (důlní, 
naddůlní) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových 
Horách (1880) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Hrnčířská č. p. 
71 (od 1832) (PB), Březových Horách, důl Marie č. p. 
155 (PB), Březových Horách, Karlova č. p. 163 (PB). 
Poručník studenta pedagogia Vojtěcha Berana (1880-
1884). 
Rodiče: Josef Bálek, horník; Josefa. 
Choť: Anna, roz. Dražanová (povolení sňatku 
25.01.1851). Děti: Ladislav, báňský účetní (* 1857). 
(mbh) 
 
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, vedoucí 
katedry železářství 11 let, rektor – ředitel 1881-1882) 
(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 (dříve hrob 2496-2497) 
(PB). 
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) 
 
Bárta, Václav 
* 1861 
Č. cukrář a perníkář. 
Spolková činnost: Řemeslnická beseda v Příbrami 
(předseda 1924) (PB), Střelecká (ozbrojená) jednota 
horního města Příbrami (pokladník 1927) (PB), SDH 
Příbram (místostarosta 1918, starosta 1920-1922, 1930-
1931) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami III, Karlovo nám. č. p. 6 
(1905-1931) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Stratova (domovský list 
01.12.1888) (NB). Žil v Příbrami, Karlovo nám. č. p. 
361 (1888) (PB), Příbrami, Karlovo nám. č. p. 319 
(1889) (PB), Příbrami III, Karlovo nám. č. p. 41 (1896) 
(PB), Příbrami III, Karlovo nám. č. p. 6 (PB). 
Choť: Anna, roz. Havelková (* 1863; sňatek 1883 
v Lysé nad Labem - NB). Děti: Václav (* 1885); 
Alžběta (* 1887); Emil (* 1895).  

(sop) 
 
Bastl, Antonín 
* 1839 
+ 14.08.1901 (mm) 
Č. tesařský mistr, stavitel, podnikatel staveb; měšťan; 
ubytovatel studentů. 
Dílo: Stavba dřevěných novogotických věžiček na 
kostele sv. Jakuba v Příbrami (1869; slavnostní 
vysvěcení 09.10.1869) (PB), stavba nové budovy 
gymnázia v Příbrami (1875-1882, resp. 1881-1882) 
(PB), přestavba kostela sv. Prokopa na Březových 
Horách (1877-1879) (PB), stavba nové městské 
nemocnice v Příbrami (1880) (PB),  přístavba křídla 
budovy všeobecné nemocnice v Příbrami (1886) (PB), 
přestavba sýpky na kostel sv. Václava v Milíně (1888-
1890) (PB); vedoucí stavby učitelského ústavu v 
Příbrami (1874-1876) (PB), podnikatel stavby kostela 
sv. Vojtěcha na Březových Horách (1886-1889) (PB), 
podnikatel stavby městské spořitelny v Příbrami (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami, Nová č. p. 139, resp. 
Příbrami II Nová č. p. 45 (1890; přečíslování 1890) 
(PB), Příbrami, Nová č. p. 140, resp. Příbrami II, Nová 
č. p. 44 (1885-1901; přečíslování 1890) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Nová č. p. 140, resp. Příbrami II, Nová č. p. 44 (1885-
1901; přečíslování 1890) (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (dříve hrob 1712-1713) 
(PB). 
Choť: Marie (* 1839). Děti: Pavlína (* 1865); Rudolf 
(* 1867). 
(mm, sop) 
 
Bezouška, Antonín 
Č. rolník; veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Dubna (1892) (PB). 
 
Bouška, Hynek (Ignác) 
* 31.07.1834 Březové Hory (PB) 
* 31.07.1834 Podlesí (PB) 
Č. důlní, provisiant. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami 
(naddůlní) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Třemošenská č. 
p. 293 (od 1880) (PB), Březových Horách, Jarolímkovy 
sady č. p. 324 (PB). 
Choť: Františka (* 1831). Děti: Emil, horník/písař (* 
1863); Ondřej, učitel (* 1864); Eduard, železniční 
úředník (* 1871). 
(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 
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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) 
 
Buřval, František 
* 1855 Sedliště 
Č. pedagog (latina, řečtina). 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1892-1900) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 
1913-1914) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). 
(ag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č 
 
Čáp, Adalbert (Albert, Vojtěch) 
* 1837 Moravské Němčice 
+ 11.09.1923 (mm) 
Č. montanista, horní a hutní odborník. 
Působení: Odborný pracovník 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 457, dříve hrob 2081-2082) 
(PB). 
Choť: Františka (* 1850). Děti: Vladimír (* 1880, + 
1881). 
(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 
(04.07.1937-11.07.1937) (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 (oddíl VIII, hrob 213; náhrobek zdoben 
hornickými kladívky) (PB). 
Choť: Antonie, roz. Slavíková (* 1867/1870). Děti: 
Antonín (* 1902, + 1902); Adolf, právník (* 1904). 
(mbh, val) 
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Čermák, Jan MUDr. 
* 15.12.1850 Záluží (BE) 
Č. lékař. 
Působení: Obvodní, resp. městský lékař na Březových 
Horách (od 1888) (PB), odborný pracovník horního 
závodu v Příbrami (báňský lékař 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). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská č. p. 4 
(PB), v Praze – Žižkově (od 1919) (A). 
Choť: Marie (* 1870). 
(mbh) 
 
Černý, Bedřich 
* 1831 
+ 20.12.1893 (mm) 
+ 21.12.1893 (sop) 
Č. báňský úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (sekretář 1883) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (katastrofa 31.05.1892; založení komitétu 
09.06.1892) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Zahradnická č. p. 664 (1885) (PB), Příbrami II, 
Střelecká č. p  76 (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (dříve hrob 1573) (PB). 
Choť: Františka, roz. Špotová (* 1840; sňatek 
26.09.1860 v Příbrami – PB). Děti: Františka, provd. 
Alemannová (* 1863). 
(mm, sop) 
 
Čížek, František 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Chrástu (u Tochovic) (1892) 
(PB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
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) (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 hrob 
3968) (PB). 
Choť: Johanna (* 1869). 
(klo, mbh, mm, sr, val) 
 
Domin, Karel 
* 27.01.1851 Praha (A) 
+ 19.04.1922 Příbram (PB) 
Č. pedagog (matematika), odborný publicista. 
Působení: Pedagog učitelského ústavu v Příbrami 
(ředitel 1892-1922) (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: Vládní rada (1908). 
Vzdělání: Reálka v Praze (A), technika v Praze (A). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami 
I, Pražská č. p. 132 (1894) (PB). Letní pobyt v Plané 
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nad Lužnicí (TA). 
Choť: Adéla (* 1858). Děti: Karel, botanik (* 1880); 
Gustav, úředník (* 1882); Zdeněk, úředník (* 1884). 
(puu, sop) 
 
Doubrava, Tomáš 
* 27.11.1858 Doubravice 
Č. pedagog (latina, řečtina). 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1893-1925) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 
1913-1914) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Nedrahovic (domovský list 
30.04.1892) (PB). Žil v Příbrami IV, U nádraží č. p. 10 
(1894) (PB), Příbrami IV, U nádraží č. p. 11 (1896) 
(PB). 
Choť: Kateřina (* 1860). Děti: Tomáš (* 1892, + 
1893); Ing. JUDr. Bohuslav, montanista (* 1902). 
(ag, sop) 
 
Dvořák, Antonín Dr. h. c. 
* 08.09.1841 Nelahozeves č. p. 12 (ME) 
+ 01.05.1904 Praha (A) 
Č. hudební skladatel, pedagog. 
Působení: Hudebník orchestru Prozatímního divadla 
v Praze (violista 1862-1871) (A), varhaník v kostele sv. 
Vojtěcha v Praze (1874-1877) (A); pedagog skladby na 
konzervatoři v Praze (profesor od 1891; ředitel) (A), 
Národní konzervatoře v New Yorku (ředitel 1892-
1895) (USA). 
Politická činnost: Člen panské sněmovny (jmenován 
14.04.1901). 
Dílo: Zakladatel moderní české hudby; symfonie e moll 
„Zlonické zvony“ (1865), e moll „Z Nového světa“ 
(1893), opera „Dimitrij“ (premiéra 08.10.1882 
v Novém divadle v Praze – A), „Jakobín“ (premiéra 
12.02.1889 v ND v Praze - A), „Rusalka (premiéra 
31.03.1901 v ND v Praze – A), „Čert a Káča“, „Král a 
uhlíř“, „Tvrdé palice“, „Šelma sedlák“, „Armida“, 
oratorium „Sabat Mater“, klavírní koncert F – dur a As 
– Dur, písně „Biblické písně“, „Cikánské melodie“, 
„Večerní písně“, „Moravské dvojzpěvy“. 
Koncerty (dirigent): Chrudim (10.05.1888-11.05.1888) 
(CR), Praha s Českou filharmonií – spolkem ku 
povznesení hudebního dění (04.01.1896) (A). 
Ocenění: Čestný člen Hudebního spolku v Jindřichově 
Hradci (JH), čestný člen Zpěváckého spolku v Mělníku 
(ME), čestný člen Pěveckého spolku „Úslavan“ 
v Blatné (1886) (ST), čestný doktorát FF UK Praha 
(1891) (A). 
Majetek: Ovčín ve Vysoké u Příbrami č. p. 16 (do 
1884) (PB). 
Stavebník: Přestavba ovčína na vilu „Rusalka“ ve 
Vysoké u Příbrami č. p.  16 (PB). 
Expozice jeho díla a života: Muzeum Antonína 
Dvořáka v Praze (A), pamětní síň ve Zlonicích (KL), 
zámek v Nelahozevsi (ME), zámeček ve Vysoké (PB). 
Vzdělání: Obecní škola v Nelahozevsi (ME),  obecní 
škola ve Zlonicích (KL); hudba u varhaníka A. 
Liehmanna ve Zlonicích (1854-1856) (KL); obecná 
škola v České Kamenici (DC), vyučený řezník, 
varhanická škola v Praze (1857-1859) (A). 
Poznámka: Žil v Praze (od 1857) (A). Žil a tvořil ve 
Vysoké u Příbramě, vila „Rusalka“ č. p. 16 (1883-
1904; poslední návštěva 15.03.1904) (PB), přičemž 

navštěvoval i Příbram (PB) a obce v okolí, např. 
Třebsko (PB) a Bohutín (PB). Pobyty u švagra ve 
Vysoké, statek Dvorek č. p. 70 (od 1877) (PB), na 
Špičáku (1878) (KT), u architekta Hlávky na zámku v 
Lužanech (PJ), v Písku (PI), na zámku Sychrov (SM), 
v USA (od 27.09.1892). Lázeňský pobyt v Karlových 
Varech (KV). Návštěvy kláštera ve Svaté Dobrotivé 
(BE), kde rovněž hrál na místní varhany. Návštěvy 
v Křečovicích (BN). Pochován na hřbitově v Praze – 
Vyšehradě (hrob 101) (A). 
Rodiče: František Dvořák, řezník; Anna. 
Choť: Anna, roz. Čermáková (sňatek 1873). Děti: 
Otilie, provd. Suková, pianistka; Magdaléna, pěvkyně 
(* 1882); Aloisie; Oldřich; Anna, provd. Sobotková; 
Antonín; Otakar. 
Příbuzní: Josef Zdeněk, farář (strýc); Václav hrabě 
z Kounic, šlechtic a politik (švagr); Josef Suk, skladatel 
(zeť). 
(brs, da, jd, kbk, kčz, kh, očd, osh 1/3-4, osh 1/8, osh 
1/10, pč I, pč 2, sme 1,  vh) 
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E 
 
Eberman (Ebermann), František Ing. 
* 16.02.1843 Manffersdorf  
+ 05.11.1899 Příbram (PB) 
Č. montanista (horní inženýr) německé národnosti. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (vrchní horní kontrolor) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 
52 (PB), Příbrami I, Svatojanská č. p. 75 (1894) (PB), 
Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 176 (PB). Svobodný. 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(dříve hrob 203) (PB). 
(mbh, mm) 
 
Exeli, Adolf 
* 1833 
Č. montanista. 
Působení: Pracovník horního (báňského) závodu v 
Příbrami (1868-1886; přednosta  - šéf závodu 1886) 
(PB). 
Spolková činnost: Červený kříž pro politický okres 
Příbram (předseda; první předseda spolku) (PB). 
Ocenění: Dvorní rada. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
náměstí č. p. 105 – horní ředitelství (1889) (PB). 
Choť: Marie, roz. Dobnerová (* 1856). 
(sop) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
Falkenhayn, Julius von hrabě 
* 1829 
+ 1899 
Rakouský státník. 
Působení: Rakousko-uherský ministr orby 
(zemědělství) Předlitavska se sídlem ve Vídni (1879-
1895). 
Poznámka: Návštěva dolů na Březových Horách 
(29.08.1884, 02.06.1892-03.06.1892 – důlní katastrofa) 
(PB).  
 
Ferbaky, Štefan (Ištván) 
* 15.08.1837 Nyiregyháza 
+ 03.12.1928 Banská Štiavnica 
Uherský (slov.) montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (krátce) (PB); pedagog báňské akademie 
v Banské Štiavnici (asistent od 1859, profesor od 1867, 
rektor školy 1876-1892). 
Politická činnost: Poslanec. 
Ocenění: Horní rada, ministerský rada. 
Vzdělání: Evangelické kolegium v Prešově, práva, 
báňská akademie v Banské Štiavnici (1854-1858). 
(mon) 
 
Fidler, Bohumil 
* 27.05.1860 Příbram (PB) 
+ 02.06.1944 Příbram (PB) 
Č. učitel (hudba); 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 gymnázia v Příbrami (vedlejší učitel zpěvu 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 hudebníka 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 (* 
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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) 
 
František Josef I. (Lotrinský) 
* 18.08.1830 Laxenburk 
+ 21.11.1916 Schönbrun ve Vídni 
Rakouský panovník z dynastie habsbursko-lotrinské. 
Působení: Arcikníže rakouské, český místodržitel 
(jmenován 05.04.1848; úřad fakticky nenastoupil); 
císař rakouský (02.12.1848-1916), král maďarský 
(1867-1916), král český (1848-1916). 
Politická a historické události za jeho vlády: Porážka 
Rakouska v Itálii ve válce se Sardinským královstvím 
(23.04.1859-11.07.1859, mírová smlouva 10.11.1859), 
prohrané bitvy u Magenty (04.06.1859) a Solferina 
(24.06.1859), ztráta Lombardie (1859); válka prusko a 
italsko-rakouská – prohra Rakouska (vyhlášení války 
17.06.1866; mírová smlouva s Pruskem 23.08.1866 
v Praze – A, mírová smlouva s Itálií 03.10.1866),  
vítězná bitva u Custozzy (24.06.1866) (IT), prohraná 
bitva u Sadové u Hradce Králové (03.07.1866), 
odstoupení Benátska (1866); vyhlášení rakousko 
uherského soustátí (změna  názvu monarchie a státního 
znaku 14.11.1867); korunová měna v Rakousku 
(01.01.1900). 
Listiny, privilegia a zákony vydané za jeho vlády: 
Dekret o zřízení hornického učiliště v Leobenu a v 
Příbrami (23.01.1849) (Štýrsko, PB); vydání zemského 
zřízení pro Království české (30.12.1849); spolkový 
zákon (26.11.1852);  patent o stanovení datumu sčítání 
obyvatelstva (23.036.1857); tiskový zákon (vydán 
17.12.1862); soubor zákonů - tzv. „prosincová ústava“ 
(21.12.1867); povýšení Žižkova na město (15.05.1881) 
(A); zákon o rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze na českou a německou část (vyhlášen 
28.02.1882) (A); povýšení Košířů na město a udělení 
městského znaku (18.02.1995) (A), udělení 
montánnímu učilišti v Příbrami titul Báňská akademie 
(1865) (PB), povýšení Březových Hor na královské 
horní město a udělení městského znaku (19.01.1897) 
(PB), povýšení Jinec na městys (05.12.1900) (PB), 
povýšení Vršovic na město (02.03.1902; udělení 
městského znaku 16.11.1902) (A), udělení městského 
znaku městysu Jince (13.02.1902) (PB), polepšení 
městského znaku Nejdku (28.11.1912) (KV). 
Majetek: Panství Červené Poříčí (KT). 
Poznámka: Byl lehce zraněn nožem při pokusu o 
atentát, který spáchal krejčovský tovaryš Jan Libényi 
ve Vídni (18.02.1853).  
Rodiče: František Karel (Lotrinský); Žofie Bavorská. 
Choť: Alžběta Bavorská, roz. z Wittelsbachů (sňatek 
24.04.1854 v kostele sv. Augustina ve Vídni – Rak.). 
Děti: Žofie Frederika (* 1855); Gizela (* 1856); Rudolf 
(* 1858); Marie Valerie (* 1868). 
(d, kb, kbk, kh, očd) 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
Gestettner, 
Rakouský montanista. 
Působení: Odborný pracovník ministerstva orby ve 
Vídni. 
Ocenění: Horní rada. 
Poznámka: Návštěva míst spojených s důlní 
katastrofou na Březových Horách (02.06.1892) (PB). 
 
Glögler (Grögler), Hugo Ing. 
* 18.03.1837 Březov  
* 18.03.1837 Tvrdkov (BR) 
+ 13.11.1912 (mbh) 
+ 14.11.1912 (mbh) 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (1883; přednosta – vrchní báňský správce 
důlního okrsku Mariánsko-Vojtěšského na Březových 
Horách 1892) (PB); organizátor záchranných prací 
během důlní katastrofy (od 31.05.1892; rozhodl o 
hašení požáru v dole Marie kol 4 hod. odpolední). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových 
Horách (volby do I. sboru 13.05.1902) (PB); 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, vrchní horní rada, dvorní rada; 
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), čestný měšťan (občan) Březových Hor 
(1907) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Marie č. p. 
259 (od 1874) (PB), Březových Horách, důl Vojtěch č. 
p. 29 (PB), v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (pohřeb 16.11.1912; dříve 
hrob 1670) (PB). 
Choť: 2. Marie (* 1861). Děti: 1. Hugo, úředník (* 
1873); Amálie, poštovní úřednice (* 1874); Alois (* 
1877). 
(mbh, mm) 
 
Goetz, Antonín Páter 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Farář v Pičíně (1892) (PB). 
Poznámka: Žil v Pičíně č. p. 10 - fara (PB). 
 
Goldstern, 
Č. horní úředník. 
Působení: Pracovník báňské akademie v Příbrami 
(sekretář) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). 
Děti: Ing. Oskar, technik; (* asi 1886); František (* asi 
1894,+ 1912). 
 
Grimm (Grim), Adolf 
* 1823 
+ 13.06.1897  
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (horní ředitel) (PB). 
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Poznámka: Příslušný do Horního Stupna (domovský 
list 27.11.1885) (RO). Žil v Příbrami, Václavské nám. 
č. p. 196 (1885) (PB), Příbrami II, Pražská č. p. 147 
(1896) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (oddíl X, hrob 4059-4060) (PB). 
Choť: Lanna, roz. Kochová (* 1833; sňatek 1853 
v Nižboru – RO). Děti: Emilie (* 1863); Adéla (* 
1865). 
(mm, sop) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
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 ( 
náhradník od 22.08.1850, radní od 22.02.1861; volby 
21.08.1850-22.08.1850, přísaha zastupitelstva 
23.08.1850, volby 21.02.1861, přísaha zastupitelstva 
03.03.1861) (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). 
Události za jeho působení: Výstavba budovy 
měšťanské dívčí školy v Příbrami, Příkopech 
(dokončena 1874) (PB), výstavba budovy 
koedukačního učitelského ústavu v Příbrami, Příkopech 
(1874-1876) (PB), stavba budovy gymnázia v Příbrami, 
sady (1875-1882) (PB). 
Ocenění: Rytíř řádu Františka Josefa I. a řádu sv. 
Řehoře; čestný měšťan příbramský (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami, Plzeňská č. p. 64, resp. 
Příbrami I, Plzeňská č. p. 67 (1885-1893; přečíslování 
1890) (PB). 
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, dříve hrob 2098-2099) (PB). 
Choť: 1. Františka; 2. Johana, roz. Pauknerová, 
ovdovělá Pecharová (* 1822; sňatek 10.01.1870 
v Příbrami – PB) 
(mm, sop, spb 2, spb 17) 
 
Hájek, Josef 
Č. rolník; veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Konětop (1892) (PB). 
 
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), lékař nemocnice v Příbrami (zastupující 
lékař 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 
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„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (PB). 
Proslulost: V jeho rodinném domě se scházeli mnohé 
významné osobnosti, např. Jaroslav Vrchlický a Julius 
Zeyer. 
Majetek: Dům v Příbrami, Svatohorská č. p. 293, resp. 
Příbrami III, Svatohorská č. p. 81 (1890; přečíslování 
1890) (PB). 
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; oddíl V, dříve hrob 
3362) (PB).  
Choť: Karla, roz. Kozlíková, vlastenka (* 1859; sňatek 
1880). Děti: Jarmila, provd. Rybová (* 1881); Silva (* 
1883); Vladimír (* 1884); Eva (* 1888). 
(mm, sop) 
 
Heinz, Adolf 
* 1856 
Č. úředník. 
Působení: Okresní komisař v Příbrami (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
náměstí č. p. 4 (1889) (PB), Příbrami II, Mariánské 
údolí č. p. 181 (1892) (PB). 
Choť: Karolina, roz. Knoblochová (* 1862). 
(sop) 
 
Helmhacker, Hugo Ing. 
* 12.02.1851 
Č. báňský správce. 
Působení: Vojenská služba u 28. pěšího pluku (odvod 
1871); úředník horního závodu v Příbrami (horní 
správce 1883-1892) (PB); pedagog horní školy v 
Příbrami (od 1892; profesor) (PB). 
Ocenění: Nejvyšší uznání za výtečné chování a 
záslužné výkony při důlním požáru na Březových 
Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil na 
Březových Horách, důl Vojtěch (PB), Příbrami I. 
Plzeňská č. p. 60 (1894) (PB). 
Choť: Anna, roz. Tomková (sňatek 1883 ve 
Vodolkách). 
(sop) 
 
Hlavsa, Josef 
* 19.03.1855 
+ 22.09.1941 
Č. horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (správce horního skladu u nádraží do 1902, 
kontrolor hlavní pokladny horního ředitelství od 1902, 
hlavní pokladník horního ředitelství) (PB). 
Spolková činnost: Spolek „Záchrana“ pro péči a 
ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající 
člen 1917) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku vzájemně se 
podporujících hudebníků báňské kapely „Lyra“ 
v Příbrami (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Dlouhá č. p. 231, resp. Příbrami III, Dlouhá č. p. 94 
(1890; přečíslování 1890) (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 184) (PB). 
Choť: Anna, roz. Šatavová (Šattavová) (* 1860; sňatek 
06.11.1889 v Příbrami – PB). 

(sop) 
 
Hodys, Josef 
* 08.06.1838 Nová Ves pod Pleší (PB) 
+ 10.12.1915 
Č. statkář; veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo spojených obcí 
Nová Ves pod Pleší a Senešnice (radní od 1849) (PB, 
PZ), starosta Nové vsi pod Pleší (1864-1909) (PB), 
zastupitelstvo okresu Dobříš (zástupce venkovských 
obcí od 1865; výbor od 1865, vedoucí silničního 
referátu) (PB), Okresní odhadní komise pro oceňování 
pozemků v soudním okrese Příbram – Dobříš (od 1871) 
(PB), starosta okresu Dobříš (zvolen 1872; 1873-1915) 
(PB), Okresní hospodářská záložna v Dobříši (PB), 
delegát zemědělské rady v Království českém (od 
1891). 
Politická činnost: Poslanec zemského sněmu za 
venkovské obce okresů Dobříš (PB) – Příbram (PB) 
(od 1901). 
Spolková činnost: Muzejní spolek v Dobříši 
(zakládající člen 1912; první předseda spolku 1912) 
(PB). 
Dílo: Uvítací proslov při návštěvě Jihoslovanů v Nové 
Vsi pod Pleší (15.09.1895) (PB). 
Mecenáš: Dar 42 zl. ve prospěch pozůstalých po důlní 
katastrofě na Březových Horách (09.06.1892; sbírka) 
(PB). 
Ocenění: Čestný člen spolku „Budeč dobříšská“ (PB), 
čestný občan Nové Vsi pod Pleší (1879) (PB), nositel 
rytířského řádu Františka Josefa I. (1898).  
Vzdělání: Obecná škola v Řevnicích (PZ). 
Poznámka: Pochován na novém hřbitově v Mníšku pod 
Brdy (PZ). 
Rodiče: Hodys, rolník. Sourozenec: František, veřejný 
činitel. 
Choť: Anna (* 1839. 
(dm) 
 
Hofmann (Hoffmann), Adolf prof. Ing. 
* 15.01.1853 Žebrák (BE) (sop) 
* 17.01.1853 Žebrák (BE) 
+ 09.09.1913 Praha (A) 
Č. geolog a paleontolog německé národnosti,  odborný 
publicista. 
Působení: Pedagog Báňské akademie v Příbrami (od 
1888; profesor, vedoucí katedry geologie a 
paleontologie, rektor – ředitel 1895-1896) (PB); 
účastník záchranných prací při důlní katastrofě na 
Březových Horách (katastrofa 31.05.1892) (PB). 
Ocenění: Dvorní rada; Nejvyšší uznání za výtečné 
chování a záslužné výkony při důlním požáru na 
Březových Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Valašinka č. p. 661, resp. Příbrami II, Valašinka č. p. 
164 (1889, 1993) (PB), Příbrami IV, U nádraží č. p. 26 
(1896) (PB). Cesty po Evropě. 
Choť: Kateřina, roz. Poncová (* 1857). Děti: Adolf (* 
1896). 
(sop) 
 
Hochmann, František 
* 23.03.1874 Starý Smolivec (PJ) 
Č. učitel. 
Působení: Pracovník severočeské uhelné společnosti 
v Dolním Jiřetíně (horní kreslič (01.12.1891-1892) 
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(MO); učitel obecné školy v Meznu (správce školy) 
(BN). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (1885-1889) 
(PB), učitelský ústav v Příbrami (1889-29.11.1891, 
1892-1894; vystoupil 28.11.1891; abs. 1894) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami, Březnická č. p. 352, resp. 
Příbrami III, Březnická č. p. 31 (1889-1891; 
přečíslování 1890) (PB), Příbrami III, Svatohorská č. p. 
88 (1892-1893) (PB). 
Rodiče: František Hochmann; Marie. 
Poručník: Josef Závora, učitel. 
(pbu 144, pbu 158, pbu 163, puu) 
 
Hořovský, Eduard 
* 22.10.1831 Příbram (PB) 
+ 25.02.1898 Vídeň (Rak.) 
Č. montanista; spisovatel, hornický lexikograf. 
Působení: Pracovník státního dolu Zárubek 
v Ostravsko-karvinském revíru (OV, KA), společnosti 
dolů Severní dráhy (horní praktikant od 1856), dolu 
Hermenegild (závodní), vedoucí pracovník 
rotschildovských dolů v Dumbrové a Orlové (OV) (od 
1868) a guttmannových dolů v Dumbrové a Orlové (od 
1881) (OV), rotschildovských dolů ve Vídni (generální 
ředitel 1895) (Rak.). 
Vzdělání: Gymnázium v Praze (A), báňská akademie 
v Banské Štiavnici (SR), báňská akademie v Příbrami 
(1852-1854) (PB). 
(mon, osh 15/6) 
 
Hošna, Josef 
* 1836 
Č. horní úředník. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (1883; 
pokladník horního ředitelství, vrchní horní pokladník) 
(PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 
1913-1914) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Praze (A), 
Příbrami, Příkopy č. p. 536 (1885-1887) (PB), Příbrami 
III, Dlouhá č. p. 97 (1892-1896) (PB). 
Choť: Otilie, roz. Geitnerová (* 1843). Děti: Rozina (* 
1871); Alžběta (* 1872); Anna (* 1876); Emilie 
Matylda (* 1887). 
(sop) 
 
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, příbramský hřbitov) 
Č. montanista, odborný publicista; spisovatel, 
propagátor turistiky. 
Působení: Pracovník státních dolů v Banské Štiavnici 
(praktikant ředitelství od 1859), Státního báňského 
závodu v Příbrami (od 1864) (PB); pedagog báňské 
akademie v Leobenu (asistent od 1862) (Rak.), oboru 
horního a hutního strojírenství Vyššího báňského 
učiliště, resp. na Báňské akademii v Příbrami (1867-
1899; řádný profesor od 1871, vedoucí katedry 
strojnictví a stavitelství do 1899, rektor 1878-1879, 
1885-1888) (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: Publikace „Průvodce po Příbrami a okolí, hlavně 
též po příbramských dolech“ (1892/1893) (PB), 
„Gedenkbuch zur Feierdes fünfzigjährigen Bestandes 
der Bergakademie Příbram 1949 bis 1899“ (1899) 
(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 montánních věd 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 hrob 2995-2996) (PB). 
Choť: Josefa, roz. Koppová (* 1837). 
(brs, mm, mon, pdb 11, sop) 
 
Hrdli čka, Emanuel Msgre., Páter 
* 14.01.1866 Příbram (PB) 
+ 09.12.1949 Stará Boleslav (PY) 
Č. římskokatolický duchovní, katecheta.  
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 duchovní kolegiátu kapituly 
staroboleslavské (probošt) (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). 
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).  
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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), čestného předsednictva 3. sjezdu 
rodáků Březových Hor (10.07.1948-18.07.1948) (PB). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (1876-1884; 
mat. 1884) (PB), seminář v Praze (1884-1888) (A), 
TeolF v Praze (A). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Pivovarská č. p. 104 a (1885) (PB), Příbrami, Plzeňská 
č. p. 24 (1887) (PB), Příbrami, Klaudova č. p. 749 
(1888) (PB), Příbrami, U nádraží č. p. 809, resp. 
Příbrami IV, U nádraží č. p. 11 (1890-1891; 
přečíslování 1890) (PB), na Březových Horách, 
Komenského nám. č. p. 284 (PB). Pobyt za studia 
v Praze (A). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (oddíl V, hrob 14) (PB). 
Rodiče: Hynek Hrdlička, bednář; Marie, roz. Foltová.  
(ag, mbh) 
 
Hřivna, Vít 
* 1867 Příkazy (OL) 
+ 1925 
Č. pedagog (latina, řečtina). 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1891-1892) (PB). 
(ag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch 
 
Choura, František 
* 05.01.1852 Bohutín č. p. 9 (PB) 
+ 23.02.1921 Bowerton (USA) 
Č. horník; dělnický předák a organizátor, politik, 
anarchista. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (PB); 
administrátor časopisu „Bojovník“, administrátor 
„Spravedlnost“, vydavatel časopisu „Práce“ 
(spoluvydavatel); spolupracovník tajné anarchistické 
tiskárny v Hluboké (LI). 
Politická činnost: Českoslovanská sociálně 
demokratická strana dělnická (zakládající člen; 
ustavující sjezd 07.04.1878 v Praze - Břevnově – A). 
Spolková činnost: Hornický spolek na Březových 
Horách (PB). 
Poznámka: Žil v Podlesí (PB), na Kladensku (KL), 
Duchcovsku (TP), Bohutíně (od 1884) (PB). Emigroval 
do USA (1887). Pobyty na Březových Horách (PB). Za 
politickou činnost uvězněn (1884; soud 08.06.1884). 
Po odhalení tajné anarchistické tiskárny neoprávněně 
obviněn z vyzrazení.  
(brs, psč, spb 1) 
 
Chyba, Václav 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Oseče (1892) (PB). 
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J 
 
Jaeger, Vojtěch 
* 1853 Čistá 
Č. pedagog (matematika, fyzika). 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1892-1895) (PB). 
(ag)  
 
Janáček, Vratislav Ing. 
* 26.02.1864 Sázava (KH) 
Č. montanista, státní báňský úředník a inspektor. 
Působení: Státní služba u báňského ředitelství v Idrii, 
Příbrami (PB), a v Klausenu (Tyroly), řídící pracovník 
rozšíření rafinerie minerálního oleje a postavení 
továrny na parafin v Drahobyczi (1911) (Halič); 
úředník horního závodu v Příbrami (závodní a vedoucí 
stavebního a strojnického odboru závodu, přednosta 
stavebního a strojního odboru od 1919) (PB); docent 
VŠB v Příbrami pro horní účetnictví (PB); přednosta 
báňského závodu v Příbrami (1923-1926) (PB). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových 
Horách (finanční odbor 1920) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 
1913-1914) (PB), odbor Ústředního svazu čs. 
veřejných úředníků s vysokoškolský, vzdělání, 
profesorů a soudců v Příbrami (předseda 1923) (PB). 
Ocenění: Horní rada, ministerský rada; rytířský kříž 
řádu Františka Josefa; 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 
(10.07.1948-18.07.1948) (PB). 
Vzdělání: Reálka v Jihlavě (JI), Česká vysoká škola 
technická v Praze (A), Báňská akademie v Příbrami 
(PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská č. p. 
300 (od 1892) (PB), Březových Horách, Vojtěšská č. p. 
257  (1922) (PB). 
Choť: Růžena (* 1868). 
(mbh, val) 
 
Jarolímek, Leopold 
* 1834 
+ 06.04.1905 (mm)  
Č. horní oficiál; měšťan. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami 
(kancelářský oficiál horního ředitelství do 1902) (PB). 
Ocenění: Zlatý záslužný kříž (1902). 
Majetek: Dům v Příbrami, Střelecká č. p. 531, resp. 
Příbrami II, Střelecká č. p. 75 (1890; přečíslování 
1890) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Střelecká č. p. 531, resp. Příbrami II, Střelecká č. p. 75 
(1885-1890; přečíslování 1890) (PB). Na odpočinku 
(od 1902). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (dříve hrob 159-160) (PB). 
Choť: Antonie (* 1834). Děti: Růžena (* 1870). 
(mm, sop) 
 
Jech, Čeněk 
* 13.11.1860 Příbram (PB) 
Č. učitel (tělocvik). 
Působení: Učitel obecné dívčí B školy v Příbrami 

(řídící učitel) (PB), reálného gymnázia v Příbrami 
(1903-1904) (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 
(přispívající člen 1913-1914) (PB), odbor KČT 
v Příbrami (člen výboru a správce noclehárny odboru 
1917) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu 
mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 
1918; člen výboru 1910, pokladník 1918) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami I, Plzeňská č. p. 9 (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami, V lukách č. p. 519 – mlýn 
(PB). 
Vzdělání: Obecná škola v Příbrami (PB), přípravná 
třída učitelského ústavu v Příbrami (1874-1875, opět 
1875-1876) (PB), učitelský ústav v Příbrami (1876-
1880; abs. 1880) (PB). 
Rodiče: Jan Jech, mlynář; Anastázie. 
(ag, pbu 74, pbu 81, pbu 102, puu) 
 
Jeníček, Matěj 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta spojených obcí Hoděmyšl - 
Sedlice (1892) (PB). 
 
Jeschke, Ignác (Hynek) rytíř 
Č. právník a montanista německé národnosti.  
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (přednosta) (PB), vrchního horního úřadu 
v Příbrami (přednosta od září 1866-1872) (PB), 
horního ředitelství v Příbrami (ředitel 1872-1875, resp. 
1882) (PB), horní hejtman pro Čechy (jmenován 1882). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 
1913-1914) (PB). 
Ocenění: Dvorní rada, vrchní horní rada (1866), řád 
železné koruny (1875). 
Poznámka: Účastník slavnosti k dosažení hloubky 
1.000 m na dole „Vojtěch“ na Březových Horách 
(13.09.1875-15.09.1875) (PB). 
Děti: JUDr. Josef, advokát (* 1851). 
Jeschke, Josef rytíř, JUDr. 
* 1851 
Č. zemský advokát, úředník. 
Působení: Advokát v Příbrami, Pražská (1905-1913) 
(PB). 
Veřejná činnost: Městské zastupitelstvo v Příbrami 
(PB), místostarosta (náměstek) okresu Příbrami (od 
1906; referent pro okresní nemocnici v Příbrami) (PB); 
městská spořitelna v Příbrami (člen ředitelství) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 
1913-1914) (PB). 
Proslulost: Neblaze proslul v městské správě 
v Příbrami (1913) (PB), kdy pro velkou zpronevěru 
uprchl do ciziny. 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (PB). 
Vzdělání: LF. 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Pražská č. p. 111 (1885, 1887) (PB), Příbrami I, 
náměstí č. p. 142 (1896) (PB). 
Rodiče: Ignác Jeschke, právník a montanista. 
Choť: Berta Hoffmannová (* 1867; sňatek 21.05.1887). 
Děti: Pavlína (* 1890). 
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(sop) 
 
Ježek, Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Svojšic (1892) (PB). 
 
Jičínský, Vilém Ing. 
* 26.08.1832 hrad Karlštejn (BE) 
+ 09.10.1902 Praha (A) 
Č. montanista, přední odborník v oboru černouhelného 
hornictví. 
Působení: Odborný pracovník horního (báňského) 
závodu v Příbrami (praktikant na dole Marie) (PB), 
dolů Severní dráhy v Moravské Ostravě (závodní 
inženýr a důlní měřič 1856-1871) (OV), Pražské 
železářské společnosti na Kladně (ředitel dolů 1871-
1872) (KL), Společnosti spojených vítkovických 
kamenouhelných dolů, resp. Rothschild-Gutmannových 
dolů se sídlem v Moravské Ostravě (ředitel 1872-1897) 
(OV), koncernu Vítkovických dolů a železáren (ředitel) 
(OV); zkušební komisař na Báňské akademii 
v Příbrami (1898-1902) (PB). 
Ocenění: Horní rada, pruský královský řád Černého 
orla. 
Vzdělání: Reálka v Praze (1847-1852) (A), 
polytechnický ústav v Praze (A), vyšší montánní 
učiliště v Příbrami (1854) (PB). 
Poznámka: Žil v Karlštejně – hrad (BE). Pohřeb 
v kostele Panny Marie Vítězné v Praze (12.10.1902). 
Pochován na hřbitově v Karlštejně (BE). 
Rodiče: Jičínský, ředitel velkostatku. 
Děti: Jaroslav, montanista (* 1870). 
(hor 32, klo, mon) 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
 
Kavan, Antonín Ing. 
* 13.09.1850 Feldbach 
* 13.10.1850 Felbach (Steirmark) 
Č. montanista německé národnosti. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (horní 
inspektor 1883, inženýr na úpravně 1892, inspektor 
úpraven 1902) (PB). 
Ocenění: Horní rada (od 1902); dekret ministerstva 
orby za horlivé účastnění se při zachraňovacích pracích 
po důlním požáru na Březových Horách (rozhodnutí 
27.08.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Barrandovo nám. 
č. p. 318 (1879-1911) (PB), v Plzni (PM). 
Choť: Emilie (* 1851). Děti: Emilie (* 1875). 
(mbh) 
 
Kindl (Kyndl), František  
* 1842 
+ 18.04.1902 
Č. horník; hudebník. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami 
(lamač) (PB). 
Umělecká činnost: Hornická kapela při báňském 
ředitelství v Příbrami (1889) (PB). 
Spolková činnost: Spolek vzájemně se podporujících 
hudebníků báňské kapely „Lyra“ v Příbrami 
(zakládající člen 1889) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami, U Sebastopolu č. p. 814, 
resp. Příbrami II, U Sebastopolu č. p. 233 (1890; 
přečíslování 1890) (PB). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Hornická č. p. 582 (1885) (PB), Příbrami, U 
Sebastopolu č. p. 814, resp. Příbrami II, U Sebastopolu 
č. p. 233 (1890-1896; přečíslování 1890) (PB). 
Choť: Aloisie, roz. Lukšová (* 1853). Děti: Josefa (* 
1870); Karel (* 1872); Josef (* 1875); Antonín (* 
1877); Marie (* 1880); Růžena (* 1883); Karolina (* 
1888); Ladislav (* 1895). 
(hor 32, sop) 
 
Kli čka, Šebestián 
* 06.06.1834 
+ 04.09.1910 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); rytíř řádu 
císaře Františka Josefa I. 
Majetek: Panství, resp. velkostatek Štěnovice (PJ), 
hostinec na Březových Horách, Mariánská č. p. 3 
(1908) (PB), hostinec na Březových Horách, Vojtěšská  
č. p. 65 (1908) (PB), hostinec „Třemošná“ na 
Březových Horách, Jarolímkovy sady č. p. 98 (PB), 
hostinec na Březových Horách, Komenského nám. č. p. 
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149 (PB), dům v Příbrami, Pražská č. p. 128, resp. 
Příbrami II, Pražská č. p. 1 (1890; přečíslování 1890) 
(PB), Příbrami, Střelecká č. p. 521, resp. Příbrami II, 
Střelecká (Žižkova) č. p. 57 – hostinec „Sebastopol“ 
(1873-1910; přečíslování 1890; koncese na výčep piva 
681 / 14.02.1873, koncese na pořádání tanečních zábav 
41.946 / 09.11.1910) (PB), Podlesí č. p. 83, resp. 
Příbrami V, Podlesí č. p. 139 (1890; přečíslování 1890) 
(PB), Příbrami, Drmlovo Pole č. p. 456, resp. Drmlovo 
Poli č. p. 27 (1890; přečíslování 1890) (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 (pohřeb 
07.09.1910; rodinná hrobka; dříve hrob 2136-2137) 
(PB). 
Choť: 2. Rozalie. Děti: 1. JUDr. Jan (Hanuš) (* 1867); 
Anna, provd. Štorchová (* 1868); Hana, provd. 
Fantová, resp. Oliberiusová (* 1870); 2. Marie (* 1876, 
1890); Julie, provd. Kepková (* 1880); Ing. Šebestián, 
velkostatkář (* 1882); Rozalie, provd. Langhammerová 
(* 1883); JUDr. Jaroslav, právník (* 1886).   
(hop, mm, puu, sop) 
 
Klos (Kloss), Jan 
* 16.09.1846 Soběslav (TA) 
+ 01.06.1920 Praha (A) 
Č. pedagog. 
Působení: Pedagog gymnázia v Jindřichově Hradci 
(JH), učitelského ústavu v Soběslavi (TA), učitelského 
ústavu v Brně (BM), učitelského ústavu v Příbrami 
(profesor 1883-1907) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Jindřichově Hradci (JH), FF v 
Praze (A). 
Poznámka: Příslušný do Příbrami (PB). Žil v Příbrami, 
Hornická č. p. 708 (1885) (PB), Příbrami, Pražská č. p. 
280, Příbrami II, Pražská č. p. 149 (1887, 1896; 
přečíslování 1890) (PB). Pochován na Olšanských 
hřbitovech v Praze (04.06.1920; VIII. hřbitov, odd. 4, 
č. 662) (A). 
Choť: 1. Františka (* 1846); 2. Matylda, roz. Balcarová 
(* 1864). Děti: 1. Františka (* 1876); Ing. Jan, 
montanista (* 1878); Josef (* 1881); Marie (* 1885, + 
1886); 2. Karel, dramaturg (* asi 1888). 
(puu, sop) 
 
Korbelius, Vincenc (Čeněk) MUDr. 
* 16.12.1849 Buková u Příbrami (PB) (mbh) 
+ 19.06.1931 (mm) 
Č. lékař. 
Působení: Obvodní, resp. městský lékař na Březových 
Horách (od 1878) (PB), odborný pracovník horního 
závodu v Příbrami (báňský lékař 1883; vrchní báňský 
lékař) (PB), soukromý 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; přečíslování 1890) 
(PB), dům na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 48 
(1920) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami, Plzeňská č. p. 10, resp. 
Příbrami I, Plzeňská č. p. 11 (1890; přečíslování 1890) 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(PB). 
Choť: Františka. 
(mm, spb 17) 
 
Krej čí, Matěj Páter 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Farář v Dolních Hbitech (1892-1910) (PB).  
Poznámka: Žil v Dolních Hbitech č. p. 26 – fara (PB). 
 
Krischker, Filip Ing. 
* 1834 
+ 16.02.1897 
Č. montanista. 
Působení: Pracovník horního závodu (horní ředitel). 
Poznámka: Příslušný do Javorníku ve Slezsku. Žil 
v Příbrami (PB). 
Choť: Rosa. 
(sop) 
 
Kříž, Arpád MUDr. 
* 28.10.1859 Rožňava (SR) 
+  1915 Vídeň (Rak.) 
Č. lékař. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (báňský lékař se sídlem na Březových 
Horách) (PB), lékař ve Vídni (Rak.); účastník 
záchranných prací při důlní katastrofě na Březových 
Horách (31.05.1892) (PB). 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo na Březových 
Horách (volby do I. sboru 13.05.1902) (PB). 
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu 
na Březových Horách (PB). 
Ocenění: Nejvyšší uznání za výtečné chování a 
záslužné výkony při důlním požáru na Březových 
Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB); čestný měšťan 
(občan) Březových Hor (1908) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská č. p. 
12 (1889-1908) (PB), ve Vídni (Rak.). 
Choť: Marie (* 1863). Děti: Julius, pedagog (* 1887). 
(mbh, spb 17) 
Kříž, František 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo Vysoké (PB), 
starosta Vysoké u Příbrami (1892) (PB). 
 
Kubát, Ignác (Hynek) 
* 19.08.1871 Pičín (PB) 
+ 08.09.1948 Kladno (KL) (opr) 
+ 08.11.1948 Kladno (KL) (klo) 
Č. učitel; hudební skladatel, dirigent. 
Působení: Učitel obecné školy v Trhových Svinech 
(CB), školy v Českém Krumlově (CK); vojenská 
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služba u hudby 102. polního pluku v Karlíně (A); učitel 
obecné školy ve Vřetovicích, obecné školy v Lidicích 
(KL), obecné školy v Kladně (řídící učitel) (KL). 
Umělecká činnost: Amatérský hudební těleso horníků a 
hutníků v Kladně (spoluzakladatel 1902) (KL), 
filharmonie v Kladně (zakladatel; ředitel do 1946) 
(KL). 
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (1883-1886) 
(PB), učitelský ústav v Příbrami (1886-1890; neprospěl 
1889; abs. 1890) (PB). 
Poznámka: Žil v Pičíně č. p. 23 (1886-1890) (PB). 
Rodiče: Emanuel Kubát, učitel. 
(klo, opr, pbu 132, pbu 142, pbu 146, puu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 
Lhotský, Vojt ěch 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Kaplan ve Starém Rožmitálu (1892) (PB). 
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M 
 
Maděra, Antonín Páter 
* 04.11.1843 Jistebnice (TA) 
+ 25.04.1915 Kladno (KL) 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Kaplan v Příbrami (PB), exposita na 
samostatné exposituře na Březových Horách 
(29.10.1879-1892-1896; první exposita) (PB), farář na 
Kladně (od 01.02.1896) (KL), kanovník a děkan na 
Kladně (prvoděkan) (KL). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových 
Horách (1880) (PB), Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen 
1913-1914) (PB). 
Události za jeho působení: Stavba nového farního 
kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách (stavba 
1886-1889; položení základního kamene 04.07.1887, 
otevření kostela 13.10.1889) (PB); důlní katastrofa na 
Březových Horách (31.05.1892) (PB).  
Dílo: Asistence při benedikaci kostela sv. Vojtěcha na 
Březových Horách (13.10.1889) (PB), projev při 
odhalení pomníku důlního tesaře Augustina Žlutického 
na hřbitově na Březových Horách (20.08.1893) (PB). 
Mecenáš: Příspěvek ve prospěch postižených požárem 
na Březových Horách (požár 14.08.1907) (PB). 
Ocenění: Čestný kanovník vyšehradský (A), čestný 
měšťan (občan) Březových Hor (1896) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského 
nám. č. p. 284 – fara (PB). 
(mbh) 
 
Mach, František 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Kozičína (1892) (PB). 
 
Málek, Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo v Ostrově (u 
Tochovic) (úřadující radní 1892) (PB). 
 
Markus, Augustin (August) 
* 31.07.1862 Liepnik Mähr (Weifskirchen) 
Č. báňský odborník, horní správce. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami 
(závodní – báňský správce důlního okresu dolu Anna 
na Březových Horách 90. léta 19. století, huťmistr 
1890) (PB), horního závodu v Mostě (horní správce, 
vrchní horní správce od 1902) (MO). 
Ocenění: Dekret ministerstva orby za horlivé účastnění 
se při zachraňovacích pracích po důlním požáru na 
Březových Horách (rozhodnutí 27.08.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, U Dolu Anna č. 
p. 301 (PB), v Mostu (MO). 
(mbh) 
 
Masaryk, Tomáš Garrigue PhDr. 
vlastním jménem Tomáš Masaryk, Garrigue přijal až 
po sňatku 
* 07.03.1850 Hodonín (HO) 
+ 14.09.1937 Lány (RA) 
Č. historik a filozof; publicista; politik, diplomat a 
státník. 

Působení: Pedagog FF UK Praha (od 1882) (PB); 
hlavní redaktor „Ottova slovníku naučného“ (1886-
1888); předseda prozatímní československé vlády 
(14.10.1918), prezident Československé republiky 
(14.11.1918-1935; první prezident republiky nazývaný 
„president Osvoboditel“). 
Veřejná činnost: Protektor Svazu skautů RČS (1921). 
Politická činnost: Národní strana – mladočeská (do 
1893); Národní strana svobodomyslná (od 1890), 
Česká strana pokroková (realistická) (založení strany 
31.03.-01.04.1900); poslanec českého sněmu (do 
1893), poslanec říšské rady (do 1893). 
Spolková činnost: ČOL. 
Ocenění: Čestný občan města Březové Hory (1918) 
(PB), Dobříše (1930) (PB), města Slaný (1935; první 
čestný občan města) (KL), města Moravské Ostravy za 
zásluhy o čs. stát (07.03.1935) (OV), čestný občan 
obce Oldřichovice (ZL); čestný člen Besedy měšťanské 
v Praze (1919) (A). 
Mecenáš: Dar 1.000 Kč DTJ v Obecnici (23.09.1920) 
(PB). 
Vzdělání: Německé gymnázium v Brně (BM). 
Poznámka: Pobyt v exilu (1914-21.12.1918). Letní 
sídlo na zámku v Lánech (od 1921) (RA). Pobyt 
v Lipsku (1877) (Něm.), na zámku v Hluboši (27.08.-
18.10.1920, 22.12.-31.12.1920 a 02.-07.01.1921) (PB), 
v Řevnicích (PZ), letní pobyt v Plané nad Lužnicí 
(1920) (TA). Návštěvy rodiny Drtinovi v Hněvšíně 
(PB). Návštěva Březových Hor (při důlní katastrofě 
03.06.1892-04.06.1892, 24.09.1920 včetně dolu Anna a 
huti) (PB), obce Tuchoraz včetně prohlídky starobylé 
hradištní věže (12.11.1895) (KO), Tělocvičné jednoty 
Sokol v Dobříši a jejího divadelního představení 
Lucerna (18.09.1920) (PB), obce Obecnice (19.09.1920 
a 23.09.1920) (PB), města Příbrami (24.09.1920 včetně 
návštěvy VŠB, 17.10.1920 včetně fotbalového zápasu 
S. K. Příbram a Sparta Praha) (PB), obecné školy 
v Hluboši (02.10.1920) (PB), obecné školy v Dolních 
Hbitech č. p. 44 a taneční zábavy v Dolních Hbitech 
(10.10.1920) (PB), sanatoria pro léčbu tuberkulózy a 
plicních chorob na Pleši u Nové Vsi pod Pleší (1922) 
(PB),  
Jubilejní krajinské výstavy v Berouně (15.07.1925) 
(BE), Veřejné knihovny ve Svitavách (1929) (SY), 
Dětské ozdravovny Charlotty Garrigue Masarykové 
v Bukovanech (1933) (PB). Pochován na hřbitově 
v Lánech (RA).   
Choť: Charlotta, roz. Garrigue (sňatek 1878). Děti: 
Alice, veřejná činovnice (* 1879); Eleanora; Hana; 
Olga; Herbert, malíř (* 1880); Jan, politik (* 1886). 
(jd, kb, kbk, kbk 2, kh, očd, osh 1/7) 
 
Matějka, Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Obecné zastupitelstvo v Bukové (PB), 
starosta Bukové (u Věšína) (1892) (PB). 
 
Mixa, Antonín 
* 1838 
Č. montanista. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (1889-
1892; přednosta – vrchní báňský správce důlního 
okresu Augusto-Štěpánského na Březových Horách a 
Bohutíně a současně závodní důlního okresu dolů 
August  a Wolfgang na Drkolnově a Řimbaba na 
Vysoké Peci 1892) (PB); účastník záchranných prací 
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po důlní katastrofě na Březových Horách (1892) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). 
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 (slavnostní položení základního kamene 
26.07.1902) (PB), provedení plynofikace Příbrami 
(PB), otevření nové budovy obecné a měšťanské školy 
v Příbrami (slavnostní vysvěcení a předání 17.09.1902) 
(PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami, Dlouhá č. p. 229, resp. 
Příbrami III, Dlouhá č. p. 93 (1890; přečíslování 1890) 
(PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (rodinná hrobka) (PB). 
Rodiče: Jan Mixa, měšťan a voskář. 
Choť: Klára. Děti: Irena, provd. Lemigerová. 
(mm) 
 
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) 
 
Muzikář, Jan 

Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta spojených obcí Kamenná, 
Lazsko a Zavržice (1892) (PB). 
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N 
 
Němeček, Jan Ing. 
* 17.06.1858 Žebrák (BE) (mbh, val) 
* 1859 Žebrák (BE) (mbh) 
+ 1937 
Č. montanista, hormistr; hudebník, skladatel 
hornických písní. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Jáchymově (do 1884) (KV), horního závodu  
v Příbrami (1884-1893; úředník na dolu Lilka 
v Příbrami 1884-1885, úředník Anensko-Prokopského 
revíru na Březových Horách od 1885, pracovník 
měřičského úřadu) (PB), horního závodu v Kitzbühlu 
(od 1893), horního závodu v Jáchymově (hlavní 
pokladník 1902-1905) (KV), horního závodu 
v Příbrami (1905-1923; správce skladu materiálu na 
Březových Horách od 1907) (PB).  
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 
1913-1914) (PB), odbor KČT v Příbrami (od 1917) 
(PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže 
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918) (PB). 
Ocenění: Horní rada (1919), vrchní horní rada (1922). 
Poznámka: Žil v Jáchymově (KV), Příbrami (PB), na 
Březových Horách, důl Vojtěch č. p. 29 (od 1907) 
(PB), Březových Horách, Vojtěšská č. p. 31 – důl 
Vojtěch (1922) (PB). Na odpočinku (od 1923). 
Choť: Terezie, roz. Šimková (* 1862/1864). Děti: Jan, 
hudebník (* 1896); Emil, hudebník (* 1902); Vincenc, 
právník (* 1909). 
(mbh, ph, spb 1, val) 
Němeček, Václav 
* 21.12.1836 Brandýs nad Labem (PY) 
+ 11.12.1902  
Č. montanista, báňský správce. 
Působení: Odborný pracovník 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; dříve 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) 
 
Nikodém, Norbert Páter 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Duchovní správce farnosti ve Třebsku 
(administrátor) 1892) (PB). 
 

Novák, František 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Brodu (u Příbrami) (1892) 
(PB). 
Novák, Jan Ing. 
* 14.09.1837 Praha (A) 
+ 14.02.1910 Praha (A) 
Č. geolog, vynikající horní technik.  
Působení: Řídící pracovník horního závodu v Příbrami 
(strojní a stavební inspektor 1875-1883, přednosta 
báňského závodu 1891-1899) (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). 
Dílo: Zasloužil 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, vrchní horní rada, dvorní rada; 
rytíř řádu Leopolda; čestný člen Spolku vzájemně se 
podporujících hudebníků báňské kapely „Lyra“ 
v Příbrami (PB); čestný občan (měšťan) Březových 
Hor (1897) (PB);  Nejvyšší uznání za výtečné chování 
a záslužné výkony při důlním požáru na Březových 
Horách (rozhodnutí 21.08.1892) (PB). 
Mecenáš: Příspěvek ve prospěch postižených požárem 
na Březových Horách (požár 14.08.1907) (PB). 
Ocenění: Dvorní rada. 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 
257 (PB). Na odpočinku (od 01.12.1902). 
Choť: Aloisie (* 1846). Děti: Aloisie (* 1864); Olga (* 
1867).   
(mbh, val) 
Novák, Theodor 
* 1851 Březové Hory (PB) 
+ 11.11.1892 Příbram (PB) 
Č. pedagog (latina, řečtina). 
Působení: Pedagog gymnázia v Příbrami (profesor 
1882-1892) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (PB). 
(ag, mm) 
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O 
 
Oliva, František 
* 18.09.1846 Německý Brod (HB) 
Č. horní správce.  
Působení: Pracovník horního závodu v Jáchymově 
(KV), horního závodu v Příbrami (horní správce 1883-
1889, vrchní horní správce 1892) (PB); účastník 
záchranných prací při důlní katastrofě na Březových 
Horách (31.05.1892) (PB). 
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových 
Horách (PB), Spolek – studentský fond „Jungmannovo 
nadání“ v Příbrami (zakládající člen 1913-1914) (PB). 
Ocenění: 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, Barrandovo nám. 
č. p. 318 (PB). 
Choť: Terezie (* 1857). Děti: František (* 1873).  
(mbh) 
 
Onderka, Jan 
* 1832 
+ 30.01.1911 (mm) 
Č. horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (1883-1892) (PB); účastník záchranných 
prací při důlní katastrofě na Březových Horách (1892) 
(PB). 
Ocenění: Vrchní horní rada. 
Poznámka: Žil v Příbrami II, č. p. 270 (PB). Pochován 
na hřbitově na Panské louce v Příbrami (oddíl VII, hrob 
489, dříve hrob 4102-4103; náhrobek zdoben 
hornickými kladívky) (PB). 
Choť: Klára. Děti: Hermína, provd. Hundhammerová. 
(mm) 
 
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 (požár 
31.05.1892; 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; náhrobek 
v podobě důlního díla) (PB). 
Choť: Františka, roz. Cvitnerová (* 1852). Děti: 
Ludmila (* 1885); Klára (* 1886); Vincenc (* 1905); 
Věnceslava. 
(mbh, mm, ph, val) 
 
 
 
 
 
 

P 
 
Pelikán, Bohumil 
+ 25.05.1894 (47 let) 
Č. notář. 
Působení: Notář v Příbrami (1892-1894) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami III, Potoční č. p. 68 (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(dříve hrob 2057) (PB). 
(mm) 
 
Petrovic, Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Voltuše (1892) (PB). 
 
Pilous, František 
Č. rolník; veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Dubence (1892) (PB). 
 
Pinter, Linhart Páter 
* 1837 
+ 1898 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Farář ve Starám Rožmitále (1892) (PB). 
Poznámka: Pochován na hřbitově ve Starém Rožmitále 
(hrob 53) (PB). 
 
Pirnat (Pirnart), Hermagor 
* 21.07.1862 St. Gertrand Tüffer (Steirmark) 
Č. montanista německé národnosti. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (závodní – báňský správce důlního okresu 
dolu Vojtěch na Březových Horách 90. léta 19. století) 
(PB). 
Ocenění: Dekret ministerstva orby za horlivé účastnění 
se při zachraňovacích pracích po důlním požáru na 
Březových Horách (rozhodnutí 27.08.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Vojtěch č. p. 
29 (od 1889)  (PB). 
(mbh) 
 
Poche, Emanuel 
+ 29.01.1901 
Č. horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (účetní 1883) (PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Ocenění: Účetní rada, vrchní horní rada. 
Poznámka: Žil v Praze (A). Pochován na hřbitově na 
Panské louce v Příbrami (oddíl V, hrob 479, dříve hrob 
2316, resp. hrob 3921) (PB). 
Choť: Markéta. 
(mm) 
 
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 – 
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studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(zakládající člen) (PB). 
Ocenění: Císařský rada; čestný člen Spolku – 
studentského fondu „Jungmannovo nadání“ v Příbrami 
(PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Jičíně (JC), gymnázium v 
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 hrob 
4088-4089) (PB). 
Choť: Helena, roz. Ullmannová (* 1860). 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). 
Proslulost O hornické parádě o Božím těle v Příbrami 
velel česky (1891) (PB). Za trest byl přeložen do 
Jáchymova (KV), odkud se poději navrátil. 
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 
(oddíl VIII, dříve hrob 1667-1668) (PB). 
Choť: Amálie (* 1845). Děti: Kristián (* 1871); 
Jaroslav (* 1883); Bohuslav, učitel (* 1886). 
(mbh, mm) 
 
Polatzek, 
Č. montanista. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami 
(vrchní ředitel 1892) (PB). 
 
Pošepný, František 
* 30.03.1836 Jilemnice (SM) 
+ 27.03.1895 Döbling u Vídně (Döblinger) (Rak.) 
Č. geolog a montanista, odborný publicista. 
Působení: Pracovník báňského ředitelství v Cluji (horní 
praktikant 1860-1869), hlavní geolog pro Uhry se 
sídlem v Banské Štiavnici (od 1870-1874) (SR), geolog 
při ministerstvu orby a hornictví ve Vídni (vicesekretář 
od 1874) (Rak.); pedagog  Báňské akademie v Příbrami 
(1879-1888; zakladatel a docent katedry ložiskové 
geologie od 1879, profesor) (PB); odborný pracovník 
ministerstva orby ve Vídni (od 1889) (Rak.). 
Dílo: Zakladatel české petrografie a moderní 
montanistiky; spis o vzniku rudných ložisek „The 
Genesis of Ore-Deposits“ (1893). 
Vzdělání: Reálka v Praze (A), polytechnický ústav 
v Praze (A), Vyšší montánní učiliště, resp. Báňská 
akademie) v Příbrami (od 1857) (PB). 
Poznámka: Pobyt v Nevadě a v Kalifornii (USA). 
Cesty po Evropě a Blízkém východě. Pochován na 
hřbitově v Jilemnici (SM). 

(kbk, kčz, kh, mon, wik) 
 
Prošek, František 
Č. horník; měšťan. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (PB); 
měšťan na Březových Horách (od 1874) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Karlova č. p. 248 
(PB). 
Děti: František, kandidát učitelství (* 1860). 
 
Provazník, Severin (Severyn) 
* 10.01.1839 Dubno (PB) 
Č. učitel; činovník. 
Působení: Učitel obecné školy na Březových Horách 
(podučitel 1868, učitel) (PB), obecné školy dívčí na 
Březových Horách (řídící učitel 01.01.1885-1892; 
první řídící učitel školy) (PB). 
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu 
na Březových Horách (zakládající člen 1873-1874) 
(PB), Čtenářský spolek na Březových Horách (1861-
1880; zakládající člen obnoveného spolku 1861) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská č. p. 
226 (od 1858) (PB), Březových Horách, Mariánská č. 
p. 285 (PB), Dobříši (od 1902) (PB). 
Choť: Kateřina (* 1844). Děti: Mrtvý plod (* 
11.07.1868 Březové Hory, Prokopská č. p. 14); MUDr. 
Jan , lékař (* 1869); Anna, učitelka (* 1873); Terezie 
(* 1879). 
(mbh) 
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R 
 
Reutter, Karel 
* 1850 Březové Hory (PB) 
+ 1942 
Č. důlní odborník. 
Působení: Odborný pracovník důlního závodu 
v Mirošově (asistent) (RO), Pražské železářské 
společnosti v Kladně (závodní dolu Jan v Libušíně – 
KL od 1885, báňský ředitel do 1916) (KL). 
Odborná činnost: Železniční rada v Rakousku, Spolek 
báňských hutníků a hutních inženýrů ve Vídni (Rak.); 
zkušební komisař báňské akademie v Leobenu (Rak.), 
zkušební komisař Báňské akademie v Příbrami (PB). 
Ocenění: Horní rada (1903). 
Vzdělání: VŠB, resp. báňská akademie v Leobenu 
(Rak.). 
Choť: -, roz. Bacherová. 
(klo) 
 
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 1892-1895) 
(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). 
(mbh, mm) 
 
Rogl, Josef 
Č. ponocný. 
Působení: Pracovník městského úřadu na Březových 
Horách (ponocný) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského 
nám. č. p. 44 (1892-1893) (PB). 
Děti: Václav, učitel (* 1877). 
 
Rochel (Rochl, Rochelt), Alois 
* 1817 Rakové nad Váhom  
+ 20.11.1894 (79 let) (mm) 
Slovenský montanista; violoncellista. 
Působení: Pedagog na Báňské akademii v Příbrami 
(PB). 
Ocenění: Báňský (horní) rada. 
Poznámka: Žil v Příbrami II, Valašinka č. p. 159 (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami (PB). 
(mm) 
 
Rosol, Josef MUDr. 
+ 22.03.1910 (65 let) 
Č. lékař. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v 
Příbrami (báňský lékař, 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). 
Vzdělání: LF. 
Poznámka: Žil v Příbrami IV, U nádraží č. p. 26 (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(dříve hrob 2078-2079) (PB). 
Choť: 1. Helena, roz. Mračnová; 2. Děti: 1. Eduard, 
hospodářský adjunkt (asi 1880); Kamila (+ 1889); 2. 
Augusta (* 1902, + 1902). 
(mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

Ř 
 
Říha, Jan 
* 1842 Labruň 
+ 1906 
Č. středoškolský pedagog (latina, řečtina), překladatel. 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1873-1892; zatimní správce ústavu 1891) 
(PB), gymnázia ve Slaném (ředitel od 1902) (KL). 
Veřejná a spolková činnost: Spolek – studijní fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen; 
první jednatel spolku od 1875) (PB). 
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (PB), vládní rada. 
Poznámka: Žil na Královských Vinohradech (A). 
(ag) 
Říha, Matěj 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Bohutína (1892) (PB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
Sedlák, Jan 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Zbenic (1892) (PB). 
 
Setunský, Karel  JUDr. 
Č. advokát. 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
Vzdělání: PrávF. 
 
Schamal, Bedřich 
Č. úředník. 
Působení: Okresní berní inspektor v Příbrami (1892) 
(PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (založení komitétu 09.06.1892) (PB). 
 
Schopf (Schöpf), Vojtěch 
+ 13.07.1893 (64 let) 
Č. hudebník, ředitel kůru. 
Působení: Ředitel kůru na Svaté Hoře (1890-1892-
1893) (PB). 
Spolková činnost: Pěvecký spolek „Lumír - 
Dobromila" v Příbrami (místosbormistr) (PB). 
Poznámka: Žil na Svaté Hoře č. p. 3, resp. Příbrami V, 
Svatá Hora č. p. 3 (1890-1892; přečíslování 1890) 
(PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(dříve hrob 264) (PB). 
Děti: Augustin, tiskař. 
(mm, pbm) 
 
Schwarzenberka, Bedřich ze kníže, JUDr. 
* 30.09.1862 Orlík nad Vltavou (PI) 
+ 02.10.1936 Tochovice (PB) 
Č. šlechtic; národohospodář a politik. 
Veřejná činnost: Zemědělská rada české (prezident). 
Politická činnost: Poslanec českého sněmu, říšské rady, 
člen panské sněmovny.  
Vzdělání: PrávF. 
Poznámka: Návštěva Březových Hor v době důlní 
katastrofy (02.06.1892) (PB). 
Rodiče: Karel Josef Adolf kníže ze Schwarzenberka. 
Sourozenec: Karel. 
(spb 10) 
 
Simla, Josef 
* 09.04.1852 Brod 
+ 09.03.1909 Arco (IT) 
Č. pedagog (zeměpis); publicista, turista. 
Působení: Pedagog reálky v Karlíně (A), gymnázia v 
Chrudimi (suplent do 1884) (CR), učitelského ústavu v 
Příbrami (1884-1892; profesor) (PB), učitelského 
ústavu v Plzni (profesor od 1892) (PM). 
Dílo: Sestrojení heliodromu k znázornění zdánlivého 
pohybu Slunce. 
Spolková činnost: Odbor KČT v Příbrami (PB). 
Vzdělání: FF v Praze (A). 
(puu) 
 
Slávek, Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Obecní zastupitelstvo v Chrástu (u 
Tochovic) (radní 1892) (PB). 
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Slavík, Bohumil 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník báňského závodu 
v Příbrami (1886-1919; huťmistr v huti 1892, hutní 
správce, vrchní hutní správce od 1902) (PB); účastník 
záchranných prací během důlní katastrofy na 
Březových Horách (31.05.1892) (PB). 
Ocenění: Vrchní horní 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 Vojtěch č. p. 
31 (od 1904) (PB). 
Choť: Emílie, roz. Goldbergerová (* 1871; sňatek 
21.04.1894 v Příbrami – PB). 
(mbh) 
 
Smetana, Josef 
+ 03.12.1903 (89 let) 
Č. horní správec, stavitel. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (horní 
správec) (PB); stavitel v Příbrami (PB). 
Dílo: Projekt stavby hornické nemocnice v Podlesí 
(PB), stavba pseudomaurské židovské synagogy 
v Příbrami (1874-1875) (PB), projekt školy na Slivici 
(1865) (PB). 
Majetek: Dům v Příbrami, Nová č. p. 136, resp. 
Příbrami II Nová č. p. 41 (1890; přečíslování 1890) 
(PB), Příbrami, Nová č. p. 137, resp. Příbrami II Nová 
č. p. 42 (1890; přečíslování 1890) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami, Nová č. p. 136, resp. 
Příbrami II, Nová č. p. 41 (1890-1903; přečíslování 
1890) (PB). Pochován na hřbitově na Panské louce v 
Příbrami (oddíl VII, hrob 221, dříve hrob 201) (PB). 
(mm) 
 
Smolař, Gustav 
* 1863 Jičín (JC) 
Č. pedagog (přírodopis,fyzika, těsnopis); včelařský 
činovník. 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1892-1893) (PB), gymnázia v Jičíně 
(profesor) (JC). 
Spolková činnost: Včelařský spolek pro Jičín a okolí 
(předseda 1907-1908) (JC). 
(ag) 
 
Sojka, Josef 
* 13.09.1858 Kolín (KO) 
+ 1916 
Č. montanista, horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Bukovině (hormistr), horního závodu v Příbrami 
(1887, 1892; závodní – báňský správce důlního okresu 
Ševčínského dolu na Březových Horách 1892) (PB); 
odborný pracovník a pedagog Báňské akademie v 
Příbrami (asistent 1887) (PB). 
Ocenění: Vrchní horní rada; Nejvyšší uznání za 
výtečné chování a záslužné výkony při důlním požáru 
na Březových Horách (požár 31.05.1892; rozhodnutí  o 
udělení 21.08.1892) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách. Barrandovo nám. 
č. p. 318 (od 1892) (PB), Březových Horách, důl 
Prokop č. p. 24 (1911) (PB). 

Choť: Vilemína, roz. Grohsová (* 1862/1864; sňatek 
12.09.1887 v Příbrami - PB). Děti: Anna (* 1890). 
(mbh) 
 
Stecker, Jindřich Ing. 
* 26.06.1853 
+ 12.09.1921 (příbramský hřbitov) 
+ 15.09.1921 (mm) 
Č. montanista. 
Ocenění: Vrchní báňský (horní) rada. 
Poznámka: Žil na Královských Vinohradech (A). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(oddíl VII, oddíl 479, dříve hrob 4082-4083) (PB). 
(mm) 
 
Steiner, Jindřich JUDr. 
Č. advokát. 
Působení: Advokát v Příbrami (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) (PB). 
Mecenáš: Dar 25 zl. ve prospěch pozůstalých po důlní 
katastrofě na Březových Horách (15.06.1892; sbírka) 
(PB). 
Vzdělání: PrávF. 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB). 
Choť: Kamila. 
 
Steinmetzer (Steinmitzer), Josef 
* 1859 
* 1860 (mbh) 
Č. montanista, důlní měřič. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (horní 
správce 1892, vrchní báňský měřič od 1902) (PB). 
Ocenění: Horní rada, ministerský 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 (PB), v Příbrami 
– Drkolnově (PB). 
Choť: Kamila (* 1872). Děti: Gertruda (* 1901). 
 
Stíbitz (Stiebitz), Karel JUDr. 
* 27.02.1840 
+ 19.03.1912 
Č. zemský advokát. 
Působení: Advokát v Příbrami, hlavní náměstí (1905) 
(PB). 
Veřejná činnost: Zastupitelstvo okresu Příbram (PB), 
starosta okresu Příbram (1893-1906) (PB), městské 
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 
Příbrami (PB).  
Vzdělání: PrávF. 
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 hrob 
2096-2097) (PB). 



 24 

Choť: Adolfína (* 1846). Děti: Karel, bankovní úředník 
(* asi 1879). 
(mm) 
 
Stiebor, Ignác (Hynek) 
* 01.02.1847 
+ 19.05.1928 
Č. knihovník. 
Působení: Pracovník Vysoké školy montánní v 
Příbrami (knihovník) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami II, Hornická č. p. 222 (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(oddíl XII, dříve hrob 3178) (PB). 
Choť: Hedvika (* 1850). 
(mm) 
 
Stočes, František 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Německé Lhoty (dnes Lhoty 
u Příbrami) (1892) (PB). 
 
Stuchl, Jaroslav 
* 12.03.1862 
+ 06.06.1916  
Č. montanista. 
Působení: Pracovník horního závodu v Příbrami (hutní 
správce, vrchní hutní správce od 1902)  (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 
1913-1914) (PB). 
Ocenění: Vrchní báňský rada. 
Poznámka: Žil v Příbrami V, U huti č. p. 80 (PB). 
Pochován na hřbitově na Panské louce v Příbrami 
(oddíl X, dříve hrob 110; náhrobek zdoben hornickými 
kladívky) (PB). 
Choť: Anna. Děti: Ing. Jaroslav, montanista (* 1902). 
(mm) 
 
Suda, Antonín Ing. 
* 04.10.1844 Písek (PI) 
Č. montanista, horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (1883) (PB). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB), na Březových Horách, 
Komenského nám. č. p. 289 (PB). 
Choť: Gabriela (* 1848). Děti: Theodor (* 1870); 
Alfred (* 1871); Karel (* 1872); Artur (* 1875); Otokar 
(* 1876); Gabriela (* 1879). 
(mbh) 
 
Suchý, Alois 
+ 26.08.1897 (64 let) 
Č. horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (1883; vrchní horní správce) (PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách (PB). Pochován 
na hřbitově na Panské louce v Příbrami (dříve hrob 
2121-2122) (PB). 
(mm) 
 
Svoboda, Vincenc (Čeněk) Ing. 
* 1860 
Č. horní úředník. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (adjunkt úpraven na Štěpánce v Bohutíně 
1892, závodní – báňský správce důlního okresu dolu 

Štěpán a Rudolf v Bohutíně 1894-1898) (PB); účastník 
záchranných prací při důlní katastrofě na Březových 
Horách (31.05.1892) (PB). 
Vzdělání: Báňská akademie. 
 
Synek, Václav 
* 02.09.1825 Příbram (PB) (mbh) 
+ 11.11.1904 (82 roky) (mm) 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (vrchní správce) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen) 
(PB). 
Ocenění: Horní rada, vrchní horní rada. 
Poznámka: Žil na Březových Horách, důl Prokop č. p. 
24 (PB), v Příbrami (1892) (PB). Pochován na hřbitově 
na Panské louce v Příbrami (dříve hrob 1109-1110) 
(PB). 
Choť: Marie (* 1828). Děti: Václav, lékárnický 
praktikant (* 1863); Emil, právník (* 1866). 
(mbh, mm) 
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Š 
 
Šedivý, Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Třebska (1892) (PB). 
 
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 (12.03.1883-1892-1902) (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). 
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) 
 
Šimánek, Václav 
Č. rolník; veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Horního Lázu (1892) (PB). 
Poznámka: Žil v Horním Lázu (PB). Poručník studenta 
pedagogia Františka Macha (1890-1892). 
 
Šimr, Jan 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Podlesí (1892) (PB). 
 
Šmát, František 
* 1862 Březové Hory (PB) 
+ 29.09.1918 
Č. městský ponocný, nádeník. 
Působení: Městský ponocný na Březových Horách 
(1892) (PB), účastník odstranění mrtvol koní 
zahynulých během důlní katastrofy na Březových 
Horách (požár 31.05.1892; odklizení koní červen 1892) 
(PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského 

nám. č. p. 289 (od 1862) (PB), Březových Horách, 
Barrandovo nám. č. p. 219 (PB), Březových Horách, 
Karlovo č. p. 118 (PB). 
Choť: Anna (* 1865). 
(mbh) 
 
Šprysl, Ludvík Páter 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Farář v Dolních Hbitech (1886-1892) (PB).  
Poznámka: Žil v Dolních Hbitech č. p. 26 – fara (PB). 
 
Štefan (Stefan), Hugo 
* 1862 
* 10.06.1864 Jägendorf (mbh) 
Č. montanista německé národnosti. 
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (závodní 
- horní správce důlního okresu dolu Marie na 
Březových Horách 90. léta 19. století, vrchní horní 
správce od 1902) (PB). 
Ocenění: 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, Prokopská č. p. 
382 (od 1891) (PB), ve Vídni (Rak.). 
Choť: Eva (* 02.11.1879). 
(mbh) 
 
Štěp, Josef 
+ 23.03.1926 (63 let) (mm) 
Č. montanista, horní úředník. 
Působení Odborný pracovník horního závodu v Billi 
(hormistr) (Štýrsko). 
Ocenění: Vládní rada. 
Poznámka: Žil v Příbrami III, č. p. 216 (PB). Pochován 
na hřbitově na Panské louce v Příbrami (dříve hrob 
2885) (PB). 
Choť: Vincencie, roz. Biedermannová (* 1870; sňatek 
11.10.1893 v Příbrami - PB). 
(mm) 
 
Štverák, Jan MUDr. 
Č. lékař. 
Působení: Obvodní lékař na Březových Horách (od 
1892) (PB), odborný pracovník horního závodu v Idrii 
(báňský lékař od 1895, vrchní báňský lékař 1907). 
Mecenáš: Příspěvek ve prospěch postižených požárem 
na Březových Horách (požár 14.08.1907) (PB). 
Vzdělání: LF. 
 
Švec, Jan Páter 
Jan Lad. Švec 
+ 1920 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Farář v Bohutíně (1892, 1909-1920) (PB). 
Spolková činnost: Spolek – studentský fond 
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen 
1913-1914) (PB). 
Poznámka: Pochován na novém hřbitově v Bohutíně 
(hrob 3) (PB). 
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T 
 
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), gymnázia v Pelhřimově (PE), gymnázia 
v Praze (A), Báňské akademie, resp. VŠB v Příbrami 
(habilitace 1895, mimořádný profesor, řádný profesor 
katedry vyšší matematiky a fyziky – jmenován 
05.11.1902, rektor 1903-1905, 1917-1921, 1926-1927, 
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); 
publikace „Památník Vysoké školy báňské v Příbrami 
za léta od 1899 do 1924“ (1924)  (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: 1. Ing. Josef, technik (* asi 1900; 
2. Emilie, provd. Šedivá (* 1904). 
(hor 32, mon, osh 1/1, osh 4/2, pbm, spb 1, sr) 
 
Thun, František Antonín hrabě 
František Antonín hrabě Thun – Hohenstein 
* 02.09.1847 Děčín (DC) 
+ 01.11.1916 Děčín (DC) 
Č. šlechtic; statkář, podnikatel; rakousko-uherský 
politik. 
Působení: Místodržící v Čechách (1889-1896, 1911-
1915) (PB), předseda vlády Předlitavska se sídlem ve 
Vídni (1898-1899; jmenován 07.03.1898) (Rak.), 
správce ministerstva vnitra Předlitavska (1898-1899) 
(Rak.). 
Politická činnost: Strana konzervativních velkostatků; 
poslanec Panské sněmovny (od 1882), poslanec 
českého sněmu (1883-1889, 1901-1911). 
Události za jeho působení: Vyhlášení výjimečného 
stavu nad Prahou při nepokojích (1893) (A); proces s 
„Omladinou“ (1894). 
Mecenáš: Dar 500 zl. ve prospěch pozůstalých po důlní 
katastrofě na Březových Horách (06.06.1892) (PB). 

Poznámka: Penzionován (1915). Návštěva dolů na 
Březových Horách při důlní katastrofě (02.06.1892) 
(PB). Pochován v Děčíně (DC). 
Rodiče: Bedřich Thun – Hohenstein. 
Příbuzný: Leopold Lev Thun – Hohenstein, státník 
(strýc).  
(kbk, očd) 
 
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 do 
1874) (CR), učitelského ústavu v Příbrami (hlavní 
učitel, resp. profesor 1874-1892; zatimní správce 
ústavu 1874-1880, ředitel 1880-1892; jmenován 
ředitelem ministerským výnosem 07.08.1880) (PB), 
jednoročního kursu pro učitele škol měšťanských při 
učitelském ústavu v Příbrami (ředitel 1888-1889) (PB), 
učitelského ústavu v Plzni (ředitel 1892-1903) (PM). 
Odborná činnost: Česká zkušební komise pro školy 
obecné a měšťanské při učitelském ústavu v Příbrami 
(ustanovena ministerským výnosem 19.06.1884; ředitel 
komise od 1884) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Plzni (PM), FF v Praze (A), 
FF ve Vídni (Rak.). 
Poznámka: Žil v Příbrami (PB), Plzni (PM). Na penzi 
(od 1903). Po odchodu do penze žil v Klatovech (KT), 
ve Slaném (KL). Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (pohřeb 21.02.1924; oddíl X – rodinná 
hrobka, dříve hrob 2123) (PB). 
Choť: Anna. Děti: František, právník (* 1874); -, 
provd. Vysoká. 
Příbuzní: Jaromír Vysoký, zemský úředník (zeť). 
(mm, puu) 
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U 
 
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 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 
(stavba 1890-1893) (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 hrob 834) (PB). 
Sourozenec: Jan, lékárník. 
Choť: Teresia, roz. Barvitiusová.  
(eču, kčz, klo, mm, pdb 6, pdb 10, spb 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
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 (do 1877) (KO), učitelského 
ústavu v Příbrami (19.09.1876-1892-konec září 1906; 
definitivní učitel od 1876, profesor od 1877; zdravotní 
dovolená 1885-1886 – I. pololetí) (PB). 
Odborná činnost: Česká zkušební komise pro školy 
obecné a měšťanské při učitelském ústavu v Příbrami 
(ustanovena ministerským výnosem 19.06.1884) (PB), 
zkušební komise pro ženské ruční práce ke zkoušení 
osob  vyučujících ženské ruční práce na školách 
obecných a měšťanských při učitelském ústavu 
v Příbrami (ustavena výnosem zemské školní rady 
29.09.1899) (PB). 
Vzdělání: Gymnázium v Plzni (PM), FF v Praze (A). 
Poznámka: Žil v Příbrami (od 1876) (PB), resp. v 
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). Na 
odpočinku (konec září 1906). 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) 
 
Valta, Josef 
Č. rolník. 
Působení: Rolník v Pečičkách (dříve Malé Pečice) 
(PB). 
Veřejná činnost: Starosta Pečiček (1892) (PB); Okresní 
hospodářská záložna v Příbrami (starosta; první 
starosta záložny) (PB). 
 
Valtrová, Kateřina 
* 24.11.1865 Kladno (KL) 
Č. industrální učitelka. 
Poznámka: Žila na Březových Horách, Vojtěšská č. p. 
51 (od 1892) (PB). 
Příbuzní: Marie Valtrová (neteř). 
(mbh) 
 
Vaněk, Leopold 
* 1856 Malšovice 
+ 1894 Příbram (PB) 
Č. pedagog (latina, řečtina). 
Působení: Pedagog reálného gymnázia v Příbrami 
(profesor 1890-1892-1894) (PB). 
(ag) 
 
Vašta, Jan 
* 09.04.1845 Mažice (TA) 
Č. učitel; horlivý včelař a ovocnář.  
Působení: Učitel hlavní piaristické školy při učitelském 
ústavu v Českých Budějovicích (suplent) (CB), obecné 
školy v Besenicích (řídící učitel), učitelského ústavu v 
Příbrami (učitel cvičné školy 01.12.1876-1892-květen 
1908; penzionován konec května 1908) (PB); učitel 
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včelařství (kočující učitel) pro okresy Příbram, 
Březnice, Blatná, Mirovice, Milevsko (1908) (PB, ST, 
PI), příležitostně i na Hořovicku (BE) a Rakovnicku 
(RA). 
Spolková činnost: Včelařský spolek pro Příbram a 
okolí (Včelařská jednota příbramská) (předseda 1907-
1908) (PB), Spolek okrašlovací a zároveň spolek pro 
ochranu ptactva, chovu a zušlechťování drůbeže pro 
Příbram a okolí (místopředseda 1909-1912) (PB), Svaz 
českých spolků okrašlovacích pro Čechy, Moravu a 
Slezsko v Praze (1909) A). 
Ocenění: Stříbrná medaile Ústřední hospodářské 
společnosti na 25. sjezdu českoslovanských včelařů 
v Praze (1908) (A), stříbrná medaile Ústřední 
hospodářské společnosti na zemské jubilejní výstavě 
v Praze v oddělení včelařském (1908) (A).  
Vzdělání: Reálka v Táboře (TA), reálka v Českých 
Budějovicích (CB), učitelský ústav v Českých 
Budějovicích (CB).  
Poznámka: Žil v Příbrami, Mariánské údolí č. p. 735, 
resp. Příbrami II, Mariánské údolí č. p. 177 (1890-
1892; přečíslování 1890) (PB). Po odchodu na 
odpočinek žil v Příbrami (PB). 
Děti: Karel, učitel (* 1875). 
(puu, sr) 
 
Vohradský (Wohradský), Josef 
Č. veřejný činitel. 
Veřejná činnost: Starosta Hájů (1892) (PB). 
 
Vojáček, Antonín Páter 
* 10.06.1833 Milostín (RA) 
+ 03.10.1904  
+ 13.10.1904 (brožura „Příbramští děkanové“) 
Č. římskokatolický duchovní, katecheta; lidumil. 
Působení: Kněz (vysvěcen 02.08.1857); kaplan 
v Příbrami (1857-1864) (PB), katecheta na hlavní škole 
v Příbrami (1864-1873) (PB), na podreálce, resp. 
gymnáziu v Příbrami (1864-1871) (PB), děkan v 
Příbrami (19.07.1873-1892-1904) (PB), knížecí 
arcibiskupský vikář příbramský (1889-1904) (PB), 
probošt kapituly ve Staré Boleslavi (infulován 1927) 
(PY). 
Odborná činnost: Dozorce náboženského vyučování, 
zkušební komise učitelského ústavu v Příbrami 
(ordinariátní komisař) (PB). 
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: Posvěcení nové budovy a kaple učitelského 
ústavu v Příbrami (25.09.1876) (PB), 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 v 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). 
Zemřel raněn mrtvicí. 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 (latina, řečtina), klasický filolog. 
Působení: Pedagog gymnázia v Brně (suplent) (BM), 
reálného gymnázia v Příbrami (pedagog 1881-1892-
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; oddíl XII, 
dříve hrob 3994) (PB). 
Choť: Valburga. Děti: Plk. Jaroslav, důstojník (* 1888). 
(ag, mm) 
 
Vorlí ček, Eduard 
* 1855 Mutějovice (RA) 
+ 01.07.1924 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního hejtmanství 
v Sarajevu (koncipient) (YU), dolů (ředitel). 
Poznámka: Žil v Příbrami IV, U nádraží č. p. 11 (PB). 
Pobyt na Březových Horách, Barrandovo nám. č. p. 
318 (1920) (PB). Pochován na hřbitově na Panské 
louce v Příbrami (dříve hrob 3713) (PB). 
Choť: Josefa, roz. Fořtová (* 1852; sňatek 18.10.1887 
v Příbrami – PB). Děti: Jarmila (* 1894).  
(mbh, mm) 
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W  
 
Waitz, Jan Ing. 
* 01.10.1853 Žatec (LN) 
Č. montanista, horní inspektor. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu 
v Příbrami (1883-1892-1902, inspektor úpraven 1902) 
(PB). 
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská č. p. 
382 (1892-1906) (PB), v Domažlicích (DO). 
Choť: 2. Zdeňka, roz. Boučková (* 1867). Děti: 1. Ing. 
František (* asi 1880); Antonín, montanista a úředník 
(* 1896). 
(mbh) 
 
Weber z Ebenhofu, Oktavián svobodný pán 
Č. úředník. 
Působení: Okresní hejtman v Příbrami (1891-1894) 
(PB). 
Veřejná činnost: Podpůrný komitét pro katastrofu 
příbramskou (zakládající člen 09.06.1892; předseda) 
(PB).  
Mecenáš: Dar 10 zl ve prospěch pozůstalých po důlní 
katastrofě na Březových Horách (06.06.1892) (PB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 
 
Záruba, Karel Ing. 
* 17.02.1841 
+ 11.05.1908 
Č. montanista. 
Působení: Odborný pracovník horního závodu v 
Miesbachu (horní správec) (Horní Bavory). 
Poznámka: Pochován na hřbitově na Panské louce 
v Příbrami (oddíl XII) (PB). 
(mm) 
 
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 1891-1892) (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 hrob 4403-
4404) (PB). 
Choť: Hilda (* 1860).  
(osh 14/6, ph, val) 
 
Ziegelheim, Gustav prof. 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 (1883-1892-1904; 
profesor 1887, rektor 1883-1884, 1889-1892-1894, 
1899-1901) (PB). 
Dílo: Průzkum a měření zemského magnetismu na dole 
Vojtěch na Březových Horách (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. Děti: Marie (* asi 1879, + 1892). 
(mm) 
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Ž 
 
Žáček, František Páter 
* 16.02.1843 Horní Počernice (A) 
+ 01.12.1901 
Č. římskokatolický duchovní. 
Působení: Kněz (vysvěcen 10.07.1870); farář v Hluboši 
(1892) (PB), duchovní vikariátu příbramského 
(sekretář) (PB). 
Poznámka: Žil v Hluboši č. p. 37 – fara (PB). Pochován 
na hřbitově v Hluboši (PB). 
 
 


