220 let olověné a stříbrné hutě Příbram 1786 – 2006
220-year Anniversary of the Silver and Lead
Smelting Works in Příbram
Jiří Dostál, Zdeněk Kunický, Karel Vurm
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1. Úvodní slovo

Dr. Milan Sládek, předseda představenstva
Dr. Milan Sládek, Chairman of the Board
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Ing. Ivan Fuksa, starosta města Příbram
Ing. Ivan Fuksa, The Mayor of Příbram

1. Foreword

Uvedená publikace je významným dokumentem
o historii Kovohutí. Umožňuje nahlédnout a zamyslet se nad hlavními událostmi a změnami, které měly vliv na jejich vývoj. Jestliže tvrdíme, že historie je
činnost vedoucí k poznání, tak tím spíše přeji všem
následujícím generacím, aby tuto možnost plně využily, dokázaly navázat na přetrvávající tradice
a tím i pochopit současnost. Přeji všem následníkům,
aby byli vždy hrdi na firmu a produkci Kovohutí.
Dr. Milan Sládek, předseda představenstva

Příbramské Kovohutě jsou již dvě století součástí
bohaté historie našeho města. Hornictví a hutnictví,
to jsou pojmy, které k Příbrami neodmyslitelně patří,
a setkáváme se s nimi v celé řadě historických, zeměpisných a odborných knih.
Hornictví s útlumem těžby v našem regionu postupně přechází spíše do roviny muzejní, příbramské Kovohutě, které ještě před patnácti roky byly
velkou ekologickou hrozbou okolí, se naopak teprve nyní stávají moderní firmou a uznávaným regionálním zaměstnavatelem.
Kovohutě Příbram se pyšní celou řadou nejrůznějších certifikátů, které každoročně představují široké veřejnosti zároveň s novinkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců.
Přeji firmě, aby i nadále patřila k uznávaným společnostem regionálního, evropského a světového
významu, aby zdárně pokračovala ve svém technickém a technologickém rozvoji.
Ing. Ivan Fuksa, starosta města Příbram

This book is an important document about the history of Kovohute. We can read and think about the
main events and changes that influenced the development of the company. If we accept the fact that
history is a path to knowledge, I wish future generations will use this path and will be able to continue
in the traditions and by this to understand the present. I hope that future generations will always be
proud of the company and its production.
Dr. Milan Sládek, Chairman of the Board

The smelting works in Příbram has been a part of
the history of the town for more than two hundred years. Mining and smelting - they both belong to
Příbram and are mentioned in many historical, geographical and metallurgical books.
The mining in Příbram has finished and nowadays
it is present mainly in museums, nevertheless, the
smelting works, which used to be an environmental
threat fifteen years ago, has become a modern
company and respected employer in the region.
The company has received many certificates and
introduced a lot of modern measures for ensuring
the work safety of its employees every year.
I wish the company would still be a respected regional, European and even world firm and continue
in its technical and technological development.
Ing. Ivan Fuksa, The Mayor of Příbram
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2.Historie stříbra a olova

S

tříbro a olovo jsou kovy, které zná lidstvo nejdéle. Stříbro se v přírodě vyskytuje v kovové
formě, i když zřídka, olovo lze poměrně jednoduchými postupy z rud získat. Oba kovy byly lidstvu známy již před 8.000 lety. Protože se oba kovy
vyskytují ve společných rudách, mají i společnou historii
své těžby. Metoda získávání stříbra z olova kupelací byla
využívána již 2.500 let př.n.l.
Stříbro mělo vždy nejlepší pověst. První písemná zmínka
o stříbře pochází pravděpodobně z Genesis:
„Byl pak Abram bohatý velmi na dobytek, na stříbro i na
zlato" (Genesis 13:2)
Egypťané považovali zlato za perfektní kov a dali mu symbol kotouče (později Slunce) a stříbro za téměř tak dobrý, se
symbolem polokruhu, později Měsíce. Bylo symbolem čistoty a bohatství, alchymisty spojováno s Měsícem, využíváno
zejména pro výrobu mincí, klenotů, bižuterie či nádob. V poslední době převládá používání pro průmyslové účely.
Olovo je v historii dobře známo zejména pro rozšířenost
jeho ložisek. Pomineme-li několik v Turecku nalezených korálků z doby asi 6.500 př.n.l., je za nejstarší zachovalý umělecký předmět považována malá soška nalezená v
chrámu boha Osirise v Abydu v Egyptě, nyní umístěná v
Britském muzeu v Londýně. Egypťany bylo olovo považováno za praotce všech kovů.
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Pravděpodobně první písemná zmínka o olovu pojmenovaném „abaru" je na babylonských tabulkách nalezených v assyrské knihovně krále Ashurbanipala pocházející z let 668-626 př.n.l.
Olovo je několikrát zmíněno ve Starém zákoně:
„Povanul jsi větrem svým, i přikrylo je moře; pohlceni
jsou jako olovo v prudkých vodách" (Exodus 15:10)
Alchymisté považovali olovo za nejstarší kov a spojovali ho s planetou Saturn. Mletý galenit zdobil Egypťany již
5.000 let př.n.l., sloučeniny olova známé jako bílé či červené olovo patří mezi nejstarší známé pigmenty. Olověné
potrubí přivádělo vodu do Říma, lázně byly vykládány olověnými plechy.
Již staří Římané si byli vědomi, že zde široce používané
olovo může způsobovat zdravotní problémy. Otrava olovem se stala nemocí bohatých, kteří byli nejvíce vystaveni
jeho expozici – vodovodní potrubí, nádobí a nádoby na
víno a ovocné šťávy, make-upy na bázi olova. Sloučeniny
olova byly přidávány do vína k získání barvy a sladkosti…
Užívání olova se postupně mění. Od dřívějších barviv,
střeliva, potrubí apod. již v současné době jasně převažuje výroba baterií. Při správném nakládání s olovem v jeho
výrobě, užívání či recyklaci není již nutno mít z nepříznivých účinků olova obavy.

2. The history of lead and silver

L

ead and silver are the metals that have been
known for a very long time. It is possible to find
metallic silver in the nature and it is easy to obtain lead out of ore. People knew both of the metals 8000 years ago. As both of them concur in ores, the
history of mining is also shared. The cupellation method of
obtaining silver from lead was used in 2500 BC.
Silver has always had a good reputation. In writing it
was probably first mentioned in Genesis:
„And Abram was very rich in cattle, in silver and in
gold.“ (Gen.13:2).
The Egyptians considered gold to be the perfect metal its symbol was a disk and later the Sun. Silver was rated
almost as high as gold and its symbol was a semicircle
and later the Moon. It was a symbol of cleanliness and
wealth and it was used to make coins, jewellery and vessels. Nowadays, it is mainly used in industry.
Lead has been well known mainly because the deposits
are quite widespread. There were several lead beads
found in Turkey - coming from the year 6500 BC; but the
oldest object of art is probably a small statuette that was
found in the Osiris temple in Abyd, Egypt - now it can be
seen in the British Museum, London. The Egyptians considered lead to be the forefather of all metals.

Lead is probably first mentioned in writing as „abaru“
on Babylonian tablets found in the library of the Assyrian
king Ashurbanipal (668-626 BC).
Lead is mentioned in the Old Testament several times:
„Thou didst blow with thy blast, the sea covered them.
They sunk like lead in the swelling Waves.“ (Exodus
15:10)
Alchemists considered lead the oldest metal and associated it with Saturn. Milled galena was used as decoration
by the Egyptians in 5000 BC. Lead compounds known as
white or red lead are the oldest pigments known. Lead piping was used to bring water to Ancient Rome and the
baths were plated by lead sheets.
However, even the Ancient Romans knew that lead, so
widely used, might cause health problems. Lead poisoning
was a disease of the rich - who were exposed to it most of
all: water piping, dishes, and utensils, wine goblets, even
lead-based make-up. Lead compounds were added into
wine to improve the colour and taste of it.
The use of lead has gradually changed. In history it was
pigments, ammunition, and piping, but nowadays mainly
batteries are produced from lead. If lead is properly handled, there is no need to be afraid of the negative effects
now.
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2. Historie stříbra a olova

Athénská stříbrná mince znázorňující Athenu
se svojí sovou. (ražená 430-99 př. n. l.)
An Athenian silver coin showing Athena and
her owl. (coined between 430-99 B.C.)

Nejstarší výrobek z olova – olověná soška nalezená
v chrámu Osirise na území Abydosu, Egypt
(ca 3800 př.n.l.), nyní v Britském muzeu v Londýně.
The oldest lead artefact– a lead statuete found at the
temple of Osiris at the site of Abydos, Egypt
(ca 3800 B.C.), now in the British Museum, London.

Urna vyrobená tepáním z olověného plechu.
Urn from hammered lead sheet.
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2. The history of lead and silver

První významné průmyslové použití olova
– vodovodní potrubí ve starém Římě
(před 1. stoletím př. n. l.), dosud je nalézáno.
The first important industrial use of lead
– the water pipeline of the Ancient Rome
(before 1st century B.C.). It is still possible to find it.

Římské lázně.
Roman bath.

Rozsáhlé použití olova jako střešní krytina
(Chateau de Versailles).
Extensive use of lead in roofing
(Chateau de Versailles).
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3. Výroba olova a stříbra na Příbramsku

H

utnická tradice výroby olova a stříbra na
Příbramsku sahá do dávné minulosti a je
opředena legendami a bájnými postavami.
Svým kouzlem na nás působí postava hrdinného Horymíra s Šemíkem a zejména se nám zjevuje
majestátná kněžna Libuše, prorokující slávu březohorskému vrchu. Nejstarším písemným pramenem o těžbě
a zpracování rud v příbramském regionu je listina z 21.
dubna 1311, jíž postupuje příbramský měšťan Konrád
pražskému biskupu Janovi IV. huť, kterou vybudoval se svými syny u Příbrami vlastním nákladem.
Na předpokládaném místě, za nedalekým Bohumínem,
se dochovaly do současnosti zbytky olovářské strusky
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s příměsí stříbra. Význam výroby v této huti a v pozdější
době v dalších menších hutích v okolí Příbrami byl zastíněn
slávou těžby stříbra na Havlíčkobrodsku, v Jihlavě, Kutné
Hoře a později i v Jáchymově. Naplnění bájného proroctví kněžny Libuše, které uvádí kronikář Václav Hájek
z Libočan ve své Kronice české (1541), nastalo až v 19. století, kdy příbramské stříbrorudné dolování a hutnictví dosáhlo evropského až světového významu.
Za svoji existenci vyrobily příbramské hutě od konce 13. století do konce roku 2005 z rud i odpadů celkem 1 377
tisíc tun olova a 5 160 tun stříbra.
Pouze z příbramských rud vyrobily hutě do konce roku
1972 celkem 359 tisíc tun olova a 3 220 tun stříbra.

2. Lead and silver production in the region of Příbram

I

t was deep in the past when the tradition of lead and
silver production began in the region of Příbram; there are legends and legendary characters: It was the
mythological Horymír and his horse, Šemík, and mainly princess Libuše, who prophesied about the glory of
Březové Hory.
The oldest written document about mining and smelting
in Příbram is the gift certificate dated 21 April 1311 by
which Konrád of Příbram and his sons handed over the
smelting works, which he built at his own expense, to
Prague bishop Jan IV of Dražice.
At the location, near Bohutín, remains of slag containing
lead and silver were found. The importance of the smelting

works was overshadowed by famous silver mining in the
regions of Havlíčkův Brod, Jihlava, Kutná Hora and later
Jáchymov. The prophecy, which was mentioned in the
Bohemian Chronicle by Václav Hájek z Libočan (1541),
was fulfilled in the 19th century, when the importance of
silver mining in Příbram was important not only in
European but even in the world context.
For the whole history from end of 13th century until the
end of the year 2005 has the work produced on the whole 1 377 thousand tons of lead and 5 160 tons of silver.
From ores mined in Příbram area until end of 1972 it
had produced on the whole 359 thousand tons of lead
and 3 220 tons of silver.
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3. Výroba olova a stříbra na Příbramsku

Listina z 21.dubna 1311, dle níž Konrád z Příbrami se svými syny
postoupil huť pražskému biskupovi Janovi IV. z Dražic. Tuto vybudoval
svým nákladem.
The gift certificate dated 21 April 1311 by which Konrád of Příbram
and his sons handed over the smelter to Prague bishop Jan IV of
Dražice. Konrád built the smelting works at his own expense.

Místo v lese za Bohutínem u Pilského potoka, kde pravděpodobně
stará huť pracovala. Hornický archeologický průzkum zde prokázal
velmi intenzivní hornickou a hutnickou činnost od 12. do počátku
16. století, zpracovávaly se zde stříbrné a olověné rudy z blízkého
okolí. Jako palivo se používalo dříví a dřevěné uhlí z okolních lesů.
A place in the forest near Bohutín by the Pilský stream where
there probably was the old smelter. A mining archaeological
research, which was carried out in the location, has shown that
there were intensive mining and metallurgical activities from the
12th to the 16th century. Lead and silver ore was processed by
using wood and charcoal coming from the surrounding forests.
Stará struska, odebraná v místě, kde měla stát stará huť. Vzorek
obsahoval 6,3 % olova a 0,0375 % stříbra. Je deskovitého tvaru,
shodného s vyobrazením strusek z olovářských šachtových pecí, které
uvádí Jiří Agricola ve svém spise De re metallica libri XII z roku 1556.
Složení vzorku strusky odpovídá zpracování rud s obsahem olova
a stříbra starou technologií.
The old slag found at the probable location of the old smelter.
The sample contains 6.3 % of lead and 0.0375 % of silver. The sample
is tabular – the same as the pictures in Agricola’s work De re metallica
libri XII (1556). The composition of the slag indicates that the old
technology was used to process ore with lead and silver content.
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2. Lead and silver production in the region of Příbram

Nízké šachtové pece, používané pro zpracování rud s obsahem olova a stříbra od středověku až do konce 18. století na obrázku
Jiřího Agricoly.
Low shaft furnaces that were used to process ore with lead and silver content from
the Middle Ages until the end of the 18 century. (The picture by Agricola.)

Privilegium císaře Rudolfa II. z 20.listopadu 1579. Mělo zastavit pokračující úpadek dolování na Příbramsku povýšením Příbrami na svobodné královské horní město. Tímto gestem císař spojil osud města s prosperitou dolů.
Privilegium mělo celkem 22 článků, z nichž většina se týkala výsad města a jeho obyvatel, podpory života ve městě
a zejména důlního podnikání a sociálního postavení. Hutnické činnosti se týkaly dva články.
The charter of rights issued by the Emperor Rudolph II on 20 November 1579. In order to stop the decline in mining,
Příbram was chartered a free royal mining town. By this charter the emperor connected the prosperity of the town
and mines. The charter had 22 articles concerning the privileges of the town and its citizens and it supported the life
in the town and mainly mining business. 2 articles concerned metallurgy.
15

4. Založení hutě v roce 1786

O

živení báňské a hutnické činnosti nastalo
na Příbramsku v první polovině 18. století,
bylo však pouze přechodné. Přetrvávala
nízká odborná úroveň horních a hutních
úředníků, jež neumožňovala zavádět pokročilejší techniky.
Praktickým důsledkem byl nedostatek účinných zařízení
k odvodňování šachet a k těžbě rudniny a hlušiny z hlubších
pater. Pro nedostatek peněz se horní správa nevěnovala otevírání nových žil a pouze rychle vytěžovala rudninu v horních patrech, které ale kvapně ubývalo.
Ztrátovost báňského podnikání nebyla lhostejná monarchii, která byla výrazně zadlužena následky válek. Proto
císařovna Marie Terezie nařídila výnosem dvorské komory ze dne 28. března 1772, aby kutnohorský huťmistr Jan
Antonín Alis nastoupil do Příbrami na místo královského
hormistra a huťmistra. Oficiální jmenování provedl svým
přípisem c.k. nejvyšší mincovní a horní úřad v Praze dne
18.dubna 1772.
Jan Antonín Alis (1732–1801), rodák z Vysoké Pece
u Příbrami, byl výjimečnou postavou v celé historii příbramského hornictví a hutnictví. Odvážně a energicky za-
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váděl řadu technických, organizačních a ekonomických
reforem, jejichž dopad se začal projevovat již od roku
1784. Od toho roku začalo období prosperity celého
příbramského důlního závodu, dále se zlepšilo založením
nové hutě a trvalo prakticky nepřetržitě více jak sto let.
11. října 1779 se začal hloubit Vojtěšský důl a po jeho
uvedení do plného provozu se stále zvyšovala zásoba
rud, které stará huť u Podlesí nemohla zpracovat. Jan
Antonín Alis proto navrhl vybudovat novou moderní huť na
soutoku Litavky a Obecnického potoka v místě, kde stála
již v roce 1632 malá huť na zpracování rud z okolních ložisek. Jedním z hlavních důvodů pro toto umístění byla
možnost zásobování hutě vodou z Litavky i z Obecnického potoka. Po dlouhém jednání se zemským guberniem a Příbramskou obcí obdržel horní úřad v Příbrami od
dvorské kanceláře souhlas se stavbou hutě až 14. února
1786. Huť se začala stavět 10. dubna 1786 a stavba byla dokončena v roce 1793. Po uvedení do provozu byly
v huti tyto budovy a zařízení:
Tavírna se čtyřmi nízkými pecemi a prašnými komorami,
sháněcí pec a zkušebna, skladiště rud, pražírna a uhelna.

4. The foundation of the smelting works in 1786

A

lthough there was a revival of mining and
smelting in Příbram in the first half of the
18th century, it was soon over – mining
and metallurgical officials were not qualified enough to introduce new technologies. There were
not efficient machines for mine drainage and for the mining of as-mined ore and tailings from bottom levels. As the
mining authority did not have enough money, they did not
open new mines - they only exploited the old ones.
Thus the mining was loss making and the monarchy,
which was in debt due to wars, had decided to do something about that. Maria Theresa issued a decree on
28 March 1772, by which she appointed Jan Antonín Alis
as Senior Royal Mining and Smelting Officer. He was officially appointed by a letter of Royal Mint and Mining
Authority dated 18 April 1772.
Jan Antonín Alis (1732 – 1801), who was born in a village Vysoká Pec near Příbram, was an outstanding person
in the history of mining and metallurgy in Příbram. He
boldly introduced many new technological, organisational
and economic reforms, whose impact was obvious from

1784 on. In that year the mining plant in Příbram started
to be prosperous; then a new smelting works was established and that period lasted for more than 100 years.
On 11 October 1779 a new mine called Vojtěch was
established and when it was fully operational, the amount
of the ore stockpiled was increasing. Nevertheless, the old
smelting works, which was located near Podlesí, was not
able to process it all. So, Jan Antonín Alis proposed to build a new modern smelting works, which would be located
at the junction of two streams, Litavka and Obecnický stream. There used to be a small plant before – the main reason to have the plant there was the water available from
both of the streams. The mining authority had to negotiate
with the local governorate and the town of Příbram - finally the consent was received on 14 February 1786. The building work started on 10 April 1786 and it was finished
in 1793.
When the plant was put into operation, there were the
following parts: a smeltery with four low-shaft furnaces
and dust chambers, a cupel furnace, a testing plant, an
ore deposit, a roasting plant, and a coal deposit.
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4. Založení hutě v roce 1786

Plán pozemků pro vybudování hutě
z 18. května 1786. Jsou na něm vyznačeny
půdorysy budov staré hutě, které zde stály
ještě v roce 1701.
A lot plan of the smelter dated
18 May 1786. It is also the ground plan
of the buildings of the old smelter that were
there as long as until 1701.

Plán hutě. (před rokem 1850)
A plan of the smelter. (before 1850)
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4. The foundation of the smelting works in 1786

Plán hutě. (1878)
A plan of the smelter. (1878)

Plán hutě. (konec 19. století)
A plan of the smelter.
(the end of the 19 century)
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5. Příbramská huť 1786 – 2006

H

loubením Vojtěšského dolu od roku 1779,
dalších 9 šachet do poloviny 19. století a vybudováním nové hutě v letech 1786 –1793
byly položeny základy pro těžbu na jednom
z nejmohutnějších ložisek olověných a stříbrných rud
v Evropě. Opakující se nedostatky vody pro provoz hutě byly postupně řešeny uváděním do provozu parních strojů (od
r. 1850) a vybudováním vodní nádrže (rezerva) v roce 1862.
Dodávky stříbra i olova z příbramské hutě byly v 19. století pro rakouskou monarchii velmi důležité. V roce 1848 dodala příbramská huť přes 80 % celkové výroby stříbra v monarchii a v 80. a 90. letech stoupl tento podíl na více jak
90% u stříbra, ale i u olova, na počátku 20. století huť patřila k předním stříbrným a olovářským hutím v Evropě.
Ke konci 19. století postihly příbramský báňský podnik dvě
pohromy. 31. května 1892 vypukl na šachtě Marie požár,
při němž přišlo o život 319 horníků a záchranářů. Prudký
pokles ceny stříbra z důvodu jeho levných dovozů ze zámoří způsobil, že od roku 1896 vykazoval báňský podnik
ztrátu a jeho další provoz musel být dotován státem.
Po první světové válce přešel báňský podnik včetně hutě
do vlastnictví československého státu a oficiální název hutě
se změnil z německého názvu Die k.k. Silber und Bleihűtte zu
Příbram na Státní huť na stříbro a olovo v Příbrami, ztrátové
hospodářství báňského podniku se stalo trvalou součástí
ročních rozpočtů. K částečnému zlepšení dochází po celkové elektrifikaci od roku 1925 a dále zdokonalováním technologie pražení a rafinace. Příbramský důlní podnik s hutí
byly v meziválečném období jediným významnějším průmyslovým odvětvím v celém příbramském okrese a zaměstnávaly celkem několik tisíc pracovníků. Zastavení činnosti tohoto průmyslového odvětví by v té době způsobilo na
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Příbramsku sociální katastrofu. To bylo hlavním důvodem,
proč důlní podnik přežil se státními dotacemi období první
republiky i druhou světovou válku a proč se i v tak těžkém
období úroveň techniky v celém podniku dále zvyšovala.
Od 1. července 1951 byla Státní huť na stříbro a olovo
v Příbrami vyčleněna ze svazku Středočeských rudných dolů a vznikl samostatný národní podnik Kovohutě Příbram,
čímž skončila téměř 650-ti letá společná historie stříbrných
dolů a hutě na Příbramsku.
Do 60. let 20. století rozvoj hutě stagnoval, poté se podařilo dovézt některé stroje a zařízení ze západních zemí
a došlo k určitému zlepšení situace. Dodávky olověných
koncentrátů se však snižovaly, až bylo zpracování primárních surovin v roce 1972 zastaveno a od té doby se
v Kovohutích Příbram vyrábí olovo a stříbro již pouze ze sekundárních surovin.
Výroba olova pouze z olověných akumulátorů přinášela
mnoho nových problémů, které bylo nutno urychleně řešit. Po
složitém hledání byla technologie řešena dodávkou z Polska
v letech 1982– 1986. S provozem nové šachtové pece bylo mnoho problémů, pouze pytlové filtry pro čištění plynů
pracovaly dobře a jsou dodnes využívány pro jiné účely.
Počátek 90. let byl kritický, podnik se stal terčem kritiky regionu a začal hledat možnosti úplné rekonstrukce technologie. Po dlouhém hledání vlastní cesty byla po privatizaci
v roce 1994 zvolena nabídka německé Varty k řešení technologie recyklace olověných odpadů. Nová pec byla uvedena do provozu 16. 9. 1997. Postupně se zavádějí nové
technologie, firma již není hrozbou a získává mnohá ocenění. Stává se důstojným pokračovatelem příbramské
Stříbrné hutě, založené v roce 1786 a historicky navazuje
i na tradici hutě, o níž je první zpráva v listině z roku 1311.

5. The smelting works in Příbram between 1786 and 2006

B

y establishing the Vojtěch mine in 1779 and opening 9 new mines until 1850's together with
the new smelting works, the foundation was laid to start mining at one of the largest
European deposits of lead and silver. As the smelting
works needed more water, new steam-powered machinery was put into operation (from 1850) and a water reservoir was built in 1862.
The Austro-Hungarian Empire needed the supply of lead
and silver from Příbram very much in the 19th century. In
1848 the smelting works produced 80 % of silver in the
whole monarchy and in 1880's and 1890's it was 90 %
of silver but of lead too. In 1900's the smelting works was
one of the most important silver and lead metallurgical
works in Europe.
However, two disasters struck the plant at the end of the
19th century: On 31 May there was a fire at Marie mine
and 319 miners and rescue workers died; and, there was
cheap import of silver from over-seas and so the plant started to be unprofitable since 1896 and the operation had
to be subsidised by the state.
After the WWI the plant was owned by the new
Czechoslovakian state: the official name of smelter changed from German „Die k.k. Silber und Bleihűtte zu
Příbram“ into Czech „Státní huť na stříbro a olovo
v Příbrami“. However, the plant was still loss making, although it improved a little after electrification in 1925 and
technological development of the roasting and refining.
Between the WWI and WWII, the mines and metallurgical
plant were the major employer in the region of Příbram. It
had several thousand workers – if it had been closed, it
would have caused a social disaster – so it was the main
reason why the company survived the period and the

Second World War getting grants from the state. Also, the
technology was improving.
An independent company, národní podnik Kovohutě
Příbram, was established on 1 July 1951; it was made independent of the mining holding. Thus the 650-year common history of mining and smelting plants finished.
Until 1960's the development of the company stagnated, but then it was possible to import some machinery
from Western Europe and the situation improved.
However, the supply of lead ore concentrate diminished
and in 1972 it was totally stopped – since then Kovohutě
Příbram have only been processing secondary material.
A large number of new problems appeared when the
plant started processing mainly old used batteries and the
challenge needed to be addressed immediately. It was very difficult to find appropriate technology and finally
a Polish company supplied a new technology between
1982 and 1986. However, there were many problems
with the new blast furnace and the only part that worked
properly was bag filters that are still being used - for different purposes, though.
1990's were critical - the company was criticised in
the region for environmental reasons and so the company was trying to improve the technology. After privatisation in 1994, it was the German company Varta that
helped to solve the recycling technology for lead waste.
The new furnace was put into operation on 16 September
1997. New technologies have been implemented and
so the company is not a threat to the region more - it is
now a worthy successor of the old smelting works established in 1786 and follows the tradition started by
the first smelting works mentioned in the document dated 1311.
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5. Příbramská huť 1786 – 2006

Galenit – olovnato-stříbrná ruda.
Galena – lead and silver ore.

Důl Vojtěch v Příbrami, který v květnu 1875 jako první
na světě dosáhl 1000 m kolmé hloubky.
The mine Vojtěch in Příbram, which as a first in the
world reached 1000 meters straight deep on May 1875.

Stavba nové flotační úpravny z let 1928 – 1929.
Construction of a new flotation plant from 1928 – 1929.
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5. The smelting works in Příbram between 1786 and 2006

Národní kulurní památka – Svatá Hora, klenot českého
baroka 17. století.
The Holy Mountain, the national cultural monument,
is a jewel of the Czech Baroque of the 17th century.

Umělecká chlouba Svaté Hory, stříbrný oltář v bazilice,
zhotovený z příbramského stříbra vyrobeného v huti.
The pride of the Holy Mountain, silver altar in the basilica,
made of silver mined in Příbram and produced in the smelter.

Hornická paráda na příbramském náměstí v malbě havíře
J. Lexy z roku 1892.
The miner’s parade in the Příbram square on a painting
by the miner J. Lexa from 1892.
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5.1. Úprava rud před tavením

Š

achty dodávaly do hutě obohacené rudy většinou již nadrcené. Rudy byly sirníkové, takže
před redukčním tavením se musely pražit.
Pražení se provádělo již od středověku na pražicích polích, bylo málo účinné a v polovině 19. století bylo nahrazeno pražením v plamenných pecích.
Od roku 1869 se postupně zaváděly modernější přehrnovací plamenné pražící pece, koncem 19. století jich bylo
v pražírně celkem 14. Technický vývoj pokračoval a v letech
1909 – 1913 bylo v pražírně postaveno 13 konvertorů pro
pražení rud pomocí stlačeného vzduchu. Uvedené způsoby
pražení byly použitelné pro rudy nadrcené na menší kusy.
Koncem roku 1929 byla uvedena do provozu na
Březových Horách flotační úprava rud. Tímto opatřením se
snížily ztráty olova a stříbra při úpravě rud, zvýšil se obsah
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olova v koncentrátech a většina zinku se oddělila do prodejného zinkového koncentrátu, pro huť ale vznikla nutnost
změnit způsob pražení, neboť jemný a vlhký flotační koncentrát nebyl vhodný pro pražení v konvertorech. V roce
1932 byly vybudovány dvě pražící a aglomerační
Greenewaltovy pánve, v nichž se vsázka z flotačních koncentrátů a přísad pražila prosáváním vzduchu. Zpočátku nebyly výsledky pražení uspokojivé. Plné využití aglomeračních pánví nastalo až od roku 1939, kdy byla uvedena do
provozu sedmietážová rotační pražící pec pro předpražování koncentrátů. V roce 1949 se zvýšil výkon aglomerace
zabudováním třetí pánve.
V roce 1972 bylo zastaveno zpracování olověných koncentrátů a na aglomeračních pánvích se ještě do roku 1981
spékaly prachy a kaly z odlučovačů.

5.1. The preparation of ores before smelting

T

he concentrated ore delivered from mines was
usually crushed. It was sulphide ore, so it had to
be roasted before a reducing smelting process.
From the Middle Ages it took place on roasting fields, but is was not efficient enough, so in the 19th century it was replaced by roasting in flame furnaces.
From 1869 new, modern rake up roasting furnaces had
been put into operation – there were 14 of them in the roasting plant at the end of the 19th century. However, there
was still some progress – between 1909 and 1913 thirteen new roasting converters were built which used compressed air. The techniques described above were suitable for roasting small pieces of ore.
In 1929 a flotation plant for ore was built in Březové
Hory. By this the process loss of lead and silver was de-

creased, the content of lead in concentrates increased,
most of the zinc was separated in the form of marketable
concentrate. However, there was a problem - the fine and
damp flotation concentrate was not suitable for processing
in the converters. Thus, two Greenewalt sintering pans were built in 1932 and the flotation concentrates were roasted by means of blowing air. At first, the results were not
satisfactory. The pans were not fully used until 1939 when
a new seven-floor rotary roasting furnace was put into
operation - the furnace pre-roasted the concentrates. The
performance of the sintering plant was increased by building a third pan in 1949.
Lead concentrates had been processed until 1972 and
then the sintering pans were used to process dust and sludge from separators more until 1981.
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5.1. Úprava rud před tavením

Přehrnovací pec pro pražení rud. Tyto pece se stavěly
v pražírně postupně od roku 1869 až do roku 1896, kdy
jejich počet dosáhl 14. Na obrázku je poslední přehrnovací
pec, používaná ještě v polovině 20.století pro pražení prachu, vytěženého z kouřových kanálů a komor.
The rake up roasting furnace. Such furnaces were used
in the roasting plant from 1869 until 1896 when there
were 14 of them. This is the last roasting furnace that was
still used in the 1950s for roasting dust that was collected
from flues and fume chambers.

Pražící konvertor pro pražení rud pomocí
stlačeného vzduchu. Od roku 1909 do roku
1913 se v pražírně postavilo celkem
13 konvertorů. Používaly se až do roku 1939.
The ore-roasting convertor using
compressed air. There were built
13 convertors from 1909 to 1913 in the
roasting plant. They were used until 1939.
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Sedmietážová pražící pec typu Wedge pro předpražování
flotačních koncentrátů. Pracovala od roku 1939 do roku 1972.
A seven-floor roaster „Wedge“ used for ore pre-roasting.
Used from 1939 to 1972.

Greenewaltova aglomerační pánev – zapalování rudní
směsi pomocí zapalovacího vozíku na lehký topný olej.
The Greenewalt sintering pan – the ignition of the ore
mixture by means of an ignition car.

Greenewaltovy pánve pro aglomeraci předpražených olověných flotačních
koncentrátů. Dvě pánve byly vybudovány v roce 1932, třetí pánev byla
přistavěna v roce 1949. Aglomerace koncentrátů se prováděla do konce
roku 1972. Potom se ještě krátkou dobu aglomerovaly prachy z odlučovačů.
Greenewalt sintering pans used for the sintering of pre-roasted flotation
concentrates. Two of them were built in 1932 and the third one in 1949. The
concentrates were sintered until 1972. Then more dust from separators was
sintered for a short time.
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5.2. Šachtová pec

P

ro výrobu surového olova s příměsí stříbra se na
Příbramsku používaly nízkošachtové pece od
středověku až do roku 1798, kdy byly nahrazeny polovysokými šachtovými pecemi. Při velkém
rozmachu důlní činnosti v polovině 19. století bylo nutno modernizovat i zařízení hutě. Na modernizaci pražení rud navázala výstavba vysokých šachtových pecí v letech 1860
– 1862. Jako palivo a redukovadlo se používalo dřevěné
uhlí, od roku 1869 bylo nahrazováno částečně koksem.
Výroba na šachtových pecích se stále zdokonalovala a zvyšovala. Na počátku první světové války bylo v huti
7 kruhových šachtových pecí o průměru 1,5 a 2 m a výšce
9 m. Vsázka se ručně dopravovala z pražírny ve sklopných
vozících a zdvihala se na kychtovou plošinu pomocí dvou
parních výtahů (později elektrických). Dřevěné uhlí (později
koks) a přísady se dopravovaly na kychtu po dvou mostech
z tzv. koksové haldy. Do pecí se na kychtě vsázka s palivem
a přísadami sypala ze sklopných vozíků.
Počátkem 50. let 20. století se provedla náročná rekonstrukce a dostavba haly šachtových pecí. Hala byla vybavena mostovým jeřábem a dávkování 5. a 8. šachtové pece bylo mechanizováno pomocí skipových výtahů.
V té době byly v provozu pouze tyto dvě pece a občas vypomáhala malá pec č. 1. Ostatní šachtové pece byly zbourány při stavbě nové rafinace olova ve čtyřicátých letech.
Nutnost zvyšování výroby vedla v roce 1953 k ve světě
ojedinělému řešení ve snížení výšky zásypu v peci ze 6 na 2
metry. Tímto opatřením se výroba surového olova podstatně
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zvýšila, ale za cenu vysokých ztrát kovů do plynů a strusek
a zhoršení pracovních a hygienických podmínek pro obsluhu pece. S touto technologií, po řadě zlepšení, se pracovalo více jak 40 let, tedy i při zpracovávání pouze sekundárních surovin.
Po přechodu na sekundární suroviny bez aglomerátu sice
odpadl velice rizikový provoz pražírny, ale objevily se další
problémy, způsobené zejména obsahem plastů a ebonitu ve
vsázce. Dodávka moderní šachtové pece, vyzkoušené pro
zpracování celých akumulátorů, nepřicházela ze západních
zemí v úvahu. Byla proto využita spolupráce s polskými odborníky a byla navržena šachtová pec s eliptickou nístějí.
Dodaná pec byla vybavena mechanizovaným dávkováním
ze zásobníků, ovládaným z velínu, odléváním strusky z předpecí na pas, dohořívací komorou a filtrem pro čištění plynů.
Celá linka měla některé moderní prvky, ale vlastní pec měla
nevyhovující konstrukci. S provozem pece bylo mnoho problémů. Délka jednotlivých kampaní nepřesáhla 97 dní a historická pec číslo 8 musela stále vypomáhat.
Teprve v roce 1994 po dohodě s německou Vartou byly
postaveny základy realizace nové, moderní šachtové pece
vybavené výkonným dohoříváním plynů. Pec byla spuštěna
v roce 1997 a po devítiletém provozu je schopná technologií šetrnou k životnímu prostředí zpracovávat veškerý výskyt
olověných odpadů v republice.
Historická 8. šachtová pec stojí i dnes v hale krátkých bubnových pecí a připomíná nám dřinu příbramských hutníků
ale i snahu techniků pro zdokonalení její technologie.

5.2. Blast furnace

F

rom the Middle Ages until 1798 low-shaft furnaces were used to make raw lead in the region of
Příbram, then half-high shaft furnaces replaced
them. As there was a significant growth of mining
in the 19th century, the smelting works needed to be modernised too. After the modernisation of the roasting plant,
new blast furnaces were built between 1860 – 1862.
Charcoal was used as fuel and reducing agent; from 1869
it was partly replaced by coke. The production of the blast
furnaces was continuously increasing. At the beginning of
the World War One there were 7 circular blast furnaces
with the diameter of 1,5 m and 2 metres, their height was
9 metres. The charge was manually transported from the roasting plant on tip-carts, which were lifted onto the top platform of the furnace by means of two steam-driven lifts (later
electric ones were used). Charcoal (or coke) and additives
were transported on two bridges from a so-called coke
dump. The charge was put into the furnace together with the
fuel on the top of the furnace from the tip-carts.
In the 1950's the hall of the blast furnaces was considerably renovated. The hall was equipped by a bridge crane and charging of the 5th and 8th blast furnace was mechanised by means of skips.
At the time only the two blast furnaces were in operation and only occasionally the small furnace No. 1 was
used to help. The other blast furnaces were demolished in
the 1940's when a new refinery was built.
As the production of lead needed to be increased in
1953, a unique solution was chosen - the height of charge
was decreased from 6 to 2 metres. By this measure the
production of raw lead increased considerably, but at the

expense high loss of lead in the fumes and slag. Also working and hygienic conditions deteriorated for operators.
The technology, improved many times, was used for 40
years – so even secondary lead was processed this way.
When secondary raw materials started to be processed, the risky roasting plant stopped operation, however,
new problems appeared – mainly the plastic and ebonite
in the charge. It was impossible to import a new blast furnace, used to process whole batteries, from the Western
countries. So the company co-operated with Polish specialists and a blast furnace with an elliptical hearth was
designed. The furnace was equipped with mechanised
charging device; it was controlled from a control room;
the slag was poured from the forehearth on a belt; it had
an after-burning chamber and a gas filter. The whole line had some modern features, but the furnace itself did
not have a satisfactory design. The operation brought
many problems. A single campaign was not longer than
97 days and the historical furnace number 8 had to be
used to help.
It was as late as in 1994 when the basements of a new
blast furnace were laid after an agreement with the
German company Varta. The modern furnace, which is
equipped with an efficient after-burning system, was put into operation in 1997; after nine years of operation it is capable to process all the lead waste arising in the Czech
Republic in an environmentally-friendly way.
The historical blast furnace No. 8 is still in the rotary-furnace hall and it reminds us of the hard work of the metallurgists but also the endeavour of engineers to develop the
technology.
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Představitelé hutě u šachtové pece číslo 8. (počátek 20.století)
The management of the smelting works at the blast furnace
number 8. (the beginning of the 20th century)

Šachtová pec č.1 s prašnou komorou. (30. léta 20. století)
The blast furnace number 1 with a dust chamber. (1930s)

Šachtová pec č.1 – odlévání olova do misek. (30. léta 20. století)
The blast furnace number 1 – lead casting into moulds. (1930s)
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Dmychadla, která dodávala vzduch do šachtových pecí v letech 1930 – 1959.
Air blowers, which blew air into blast furnaces between 1930 –1959.

Skip pro dávkování vsázky do 8. šachtové pece.
(používán v letech 1950 – 1997)
The skip used for charging the 8th blast furnace.
(used between 1950 and 1997)

Odpich strusky ze šachtové pece číslo 8. (70. léta 20. století)
The tapping of the slag – the blast furnace number 8. (1970s)
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Polská šachtová pec (1986 – 1996). Předpecí pro oddělování strusky od kamínku.
The Polish blast furnace (1986 – 1996). The forehearth where slag was separated
from matte.

Polská šachtová pec. Vypouštění surového olova
do rafinačního kotle na 150 tun.
The Polish blast furnace. Lead tapping into
a refining kettle (150 t).
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5.2. Blast furnace

Nová šachtová pec uvedená do provozu v roce 1997 podle
know how německé Varty – odvážení olova od předpecí.
The new blast furnace which was put into operation in 1997
according to the know-how of the German company Varta.
Transport of lead bullion.

Odpich strusky a kamínku z nové šachtové pece.
The tapping of slag and matte at the new blast furnace.

Struskové pole pro oddělování strusky od kamínku. Po zchladnutí
se třídí na vratnou a odvalovou strusku a kamínek.
The slag field where slag and matte are separated. After cooling,
it is separated into returnable and dump slag and matte.
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5.3. Výroba stříbra

T

echnologie výroby stříbra na Příbramsku od středověku až do poloviny 19. století navazovala
přímo na výrobu surového olova bez předběžné
rafinace olova. Surové olovo se oxidačně tavilo
na kruhové sháněcí peci, nečistoty spolu s olovem se převáděly do klejtu, který se z pece odpouštěl a nakonec se
získalo tzv. jemné stříbro. To se dále rafinovalo na další
plamenné peci na ryzí stříbro s obsahem 95 % Ag a prodávalo se mincovnímu úřadu ve Vídni. Klejty s vysokým
obsahem mědi se vracely do vsázky šachtové pece a měď
přecházela do kamínku. Z ostatních klejtů se redukcí vyráběly různé slitiny olova, nejčistší klejt se používal pro výrobu barev. V roce 1878 byla dokončena stavba
Pattinsonovy hutě, což byl počátek rafinace olova.
Zavedením Pattinsonova procesu koncentrování stříbra
v olovu se částečně snížily náklady na sháněcí proces výroby, ale přesto byl tento postup stále velmi drahý.
Koncem 19. století bylo ve shánírně v provozu 6 velkých
a 4 malé sháněcí pece.
Vývoj technologie výroby stříbra pokračoval zavedením
odstříbřování olova pomocí zinku Parkesovou metodou
v roce 1911. Ze stříbrných pěn se odstraňoval zinek v retortových destilačních pecích vytápěných koksem. Zinek
se vracel zpět na odstříbření a bohaté olovo se shánělo ve
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shánírně na třech německých pecích s pevnou nístějí. Na
lázeň roztaveného stříbronosného olova se vháněl
vzduch. Olovo se oxidovalo na klejt, který se z pece vypouštěl až na dně pece zůstalo stříbro. Ochladilo se vodou a po sejmutí klenby pece se vyjmulo a dále rafinovalo v rafinačních pecích. Získalo se stříbro o ryzosti 99,9 %.
Odlévalo se do housek nebo granulovalo, stříbro s obsahem zlata se odlévalo do anod pro elektrolytickou rafinaci
v jiném podniku.
Od poloviny 20. století se získávalo stříbro také ze slitků a stěrů. Tyto materiály obsahovaly také zlato, případně
i platinu a vsazovaly se přímo do sháněcí anglické pece.
Vzhledem k obsahu dalších drahých kovů se všechno vyrobené stříbro odlévalo do anod, které se prodávaly na
elektrolytické zpracování.
Destilační pece se později vytápěly lehkým topným olejem a v současnosti zemním plynem. Ve 40. letech 20. století byly německé sháněcí pece nahrazeny anglicku pecí
s výsuvnou nístějí. V současné době je anglická pec vytápěná zemním plynem, oxidace olova je intenzifikována
pomocí kyslíku.
Zdroj drahých kovů z rud byl zastaven v roce 1972,
jejich výroba dále pokračovala již pouze ze sekundárních surovin.

5.3. Silver production

U

ntil 1850's the technology of silver production was directly connected with the production of raw lead, which was not pre-refined.
Raw lead was processed by oxidising smelting in a circular cupel furnace and impurities and lead were transfered into litharge, which was poured out of the furnace - finally there was so-called mild silver. Then it was refined in another flame furnace into fine silver (95 % silver),
which was sold to the Mint Office in Vienna. The litharge,
which contained a great deal of copper, was charged in the
blast furnace again and the copper was converted into matte. The other types of litharge were used for the production
of lead alloys and the purest litharge was used to make paint. In 1878, Pattison's plant was built, which meant the beginning of lead refining. When Pattison's method of concentrating silver in lead was put into practice, the costs of the
cupellation process decreased, but it was still very expensive. At the end of the 19th century there were 6 large and 4
small cupel furnaces used in the cupellation plant.
Next, the process of silver production was modernised
by introducing Parkes's method of lead desilverization by
means of zinc in 1911. Zinc was removed from silver crusts
in retort distillation furnaces, which were fuelled by coke.
The zinc was returned to the desilverization process; the

rich lead was cupelled in the cupellation plant in three
German furnaces with a fixed hearth. Air was blown onto
the surface of smelted lead, which was rich in silver. The lead was oxidised into litharge, which flowed out of the furnace until there was silver at the bottom of the furnace. It
was cooled by water and when the furnace roof was removed, it was refined in refining furnaces. The product was
99,9 % pure silver. It was cast into bullion or granulated;
silver with gold content was cast into anodes for further
electrolytic refining in another company.
From 1950's silver was obtained also from pigs and
skimming. Such materials contained also gold or platinum
and they were directly charged into an English cupel furnace. As the silver contained other precious metals, all of
that was cast into anodes and sold for further electrolytic
processing. The distillation furnaces were later fuelled by
light fuel oil and today natural gas is used. In 1940's the
German furnaces were replaced by English furnaces equipped with an extensible hearth. Nowadays, the English
furnace is fuelled by natural gas and lead oxidation is intensified by oxygen.
Silver ore had been supplied until 1972, since then precious metals have been produced out of secondary materials only.
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5.3. Výroba stříbra

Sháněcí pece pro výrobu stříbra v 90. letech 19. století. Ve
shánírně pracovalo šest velkých a čtyři malé sháněcí pece
až do roku 1911, kdy bylo zavedeno odstříbření zinkem
dle Parkese.
The cupel furnaces used for silver production in 1890’s.
There were 6 large and 4 small cupel furnaces until 1911
when Parkes’s technology of desilvering by means of zinc
was introduced.

Celkový pohled na starou Parkesovnu kolem roku 1920, ještě
před elektrifikací. Mohutný otočný jeřáb je ještě poháněn parou.
The general view at the Parkes’s desilvering plant in 1920’s. As it
had not been electrified yet, the old crane was powered by steam.

Stahování stříbrné pěny do misek.
The skimming of silver crust into moulds.
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5.3. Silver production

První anglická pec na výrobu stříbra. (40. léta 20. století)
The first English furnace used for silver production. (1940’s)

Stará destilační pec pro odstraňování zinku ze stříbrné pěny, otop
koksem. (40. léta 20. století)
The old distillation furnace that was used to extract zinc from silver
crust; fuelled by coke. (1940’s)

Anglická pec na nynějším místě. (1957)
The English furnace at the present location. (1957)
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5.3. Výroba stříbra

Rafinace stříbra v rafinační peci.
Silver refining in the refining furnace.

Granulace stříbra. (1937)
Silver granulation. (1937)

Vážení stříbrných anod na historické váze. (60. léta 20. století)
The weighing of silver anodes on historical scales. (1960’s)
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5.3. Silver production

Stávající Anglická sháněcí pec – stahování klejtu.
The English furnace today – litharge skimming.

Odlévání slitků ze slitin bohatých na drahé kovy na prodej.
The casting of ingots – alloy rich in precious metals.

Odlévámí stříbrných anod z rafinační pece.
Silver anodes casting – the refining furnace.
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5.4. Krátké bubnové pece

V

roce 1959 byla umístěna v hale pecí první
malá krátká bubnová pec o vnějším průměru 2 metry, získaná jako starší z Kovohutí
Velvary. Byla vytápěna lehkým topným olejem. Zpracovávaly se v ní stírky z rafinace společně s kamínkem za přídavku uhelného mouru, železného šrotu
a kalcinované sody.
V roce 1968 dokončila Škoda Klatovy montáž druhé
krátké bubnové pece o průměru 3 metry a délce také 3
metry. Na peci se zpracovával upravený akumulátorový
odpad za přídavku koksové drtě a kalcinované sody.
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Během několikaměsíčního provozu se zjistilo, že zpracování akumulátorového odpadu není na této peci výhodné
a dále se zde zpracovávaly drobné odpady s vysokým
obsahem kovů, které pro malou zrnitost nebyly vhodné
pro zpracování na šachtové peci.
Postupem času se místo malé pece postavila také větší pec,
později byly obě pece opatřeny hořáky na zemní plyn a kyslík a prodlouženy na 4 m délku. Od 70. let 20. století do roku 2005 se na krátkých bubnových pecích zpracovával zejména prach z odlučovačů, nyní získává převahu zpracování vratných materiálů z rafinace olova na předslitiny.

5.4. Short rotary furnaces

I

t was in 1959 when the first rotary furnace, with outer diameter of 2 metres, was placed in the furnace
hall. The furnace, which was purchased as a used
one from Velvary Smelter, was fuelled by light fuel oil.
Drosses coming from the refinery were processed together
with matte, coal-powder, scrap-iron and soda ash.
In 1968 Škoda Klatovy mounted in the second rotary furnace, whose diameter was 3 metres and length 3 metres
too. Battery scrap was processed together with crushed coke and soda ash. After several months, however, it was

found out that processing old batteries here is not advantageous and then only waste in fine form with high metal content were processed here, because it was not suitable to process them in the blast furnace due to their low granularity.
Later, instead of the small furnace a larger was built, then
both of the furnaces were equipped with natural gas and
oxygen burners and they were extended to the length of
4 metres. From 1970's to 2005 mainly dust from filters was
processed, nowadays, returnable materials from the refinery are treated into alloys.
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5.4. Krátké bubnové pece

První krátká bubnová pec, zakoupená v roce 1959 z Kovohutí Velvary.
The first rotary furnace bought from Velvary Smelter in 1959.

Krátká bubnová pec z Kovohutí Velvary. Vybudována na
místě, kde původně stála šachtová pec číslo 1.
The rotary furnace bought from Velvary Smelter. The furnace was built at the place where there had been the blast
furnace number 1.

Dvě krátké bubnové pece. Měly vnější vibrační žlab, který se
před dávkováním zasunul do pece a do násypky žlabu se
sypala vsázka z okovu pomocí jeřábu.
Two rotary furnaces. They had a vibratory trough outside
which was put into the furnace before charging and the
charge was filled by a crane.
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5.4. Short rotary furnaces

Odpich krátké bubnové pece. (1985)
The tapping of the rotary furnace. (1985)

Odpich krátké bubnové pece do kokily na manipulačním vozíku
vlastní konstrukce.
The tapping of the rotary furnace into a mould which is on
a handling car built in the plant.

Rozlévání olova a strusky za pomoci manipulačního vozíku.
Pouring the lead and slag by means of a handling car.
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5.5. Rafinace

P

očátky rafinace olova sahají do poloviny 19.
století a souvisejí s velkým rozvojem těžby rud
a zvyšováním dodávek do hutě. Od roku
1853 byla v provozu první vycezovací pec,
druhá byla postavena v letech 1882 – 1884, pracovaly až
do konce 1. světové války. Na těchto pecích se z olova oddělila měď a nikl do vycezenin, které se vracely do vsázky šachtové pece a tím se tyto kovy převedly do prodejného kamínku.
V letech 1877 – 1878 byla v budově dnešní výroby stříbra dokončena stavba Pattinsonovy hutě. V této první rafinaci se ze surového olova oddělila měď a nikl vycezováním a oxidačním tavením v rafinační peci se do klejtů převedl arzen, cín a antimon. Následoval Pattinsonův proces,
při němž se olovo obohacovalo stříbrem při ochlazování.
Získaly se krystaly olova s osahem 20g Ag/t a tavenina,
obsahující do 1,5 % Ag. Z obohaceného olova se ve shánírně získalo stříbro a klejt.
V roce 1911 byl proces odstříbření olova zdokonalen
zavedením Parkesova procesu, který využíval tvorby kovových sloučenin zinku s drahými kovy. Po ochlazení se s povrchu lázně sbírala stříbrná pěna, obohacovala se a dále
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postupovala na výrobu stříbra. V principu se tento způsob
odstříbření olova zachoval až do současnosti.
Oxidační rafinace olova v pecích byla zdlouhavá, probíhala při vysokých teplotách a ztrátách kovů a nebyla
dostatečně selektivní. Tyto nedostatky odstranila alkalická
rafinace dle Harrise, vybudovaná německou firmou Lurgi
a uvedená do provozu v nové budově v roce 1942.
Olovo se již rafinovalo v ocelových kotlích, vytápěných
hořáky na generátorový plyn. Měď a nikl se odstraňovaly vymícháváním za přídavku síry, arzen, cín, antimon
a zinek se selektivně odstraňovaly v rafinačním přístroji
pomocí hydroxidu sodného a dusičnanu sodného.
Taveniny, nasycené nečistotami, se zpracovávaly na prodejné sole a regenerovaný hydroxid sodný, používaný
znovu do procesu.
V roce 1999 byla alkalická rafinace nahrazena ekologicky šetrnější a ekonomičtější rafinací pomocí kyslíku, zatímco odstříbření dle Parkese bylo zachováno. V roce
2005 byla technologie doplněna vakuovou destilací zinku z olova po odstříbření.
Současná rafinace dokáže efektivně vyrábět měkká
olova i slitiny v požadovaných kvalitách.

5.5. Refinery

T

he beginning of the refinery is connected with the
boom in mining in the first half of the 19th century. From 1853 the first liquation furnace was in
operation, another one was built between 1882
and 1884. They had been working until the First World
War. In these furnaces copper and nickel were separated
from lead into segregate, which was returned and charged
into the blast furnace and thus the metals were transformed
into saleable matte.
Between 1877 and 1878 Pattinson's smelting plant was
built at the location of today's silver plant. Here, nickel and
copper were separated from crude lead by means of liquation; in a refining furnace arsenic, tin and antimony was
transformed into the litharge by means of oxidizing smelting. Then Pattinson's method was used: lead was enriched
by silver when being cooled. The final products were lead
crystals (containing 20 grams of silver per ton) and smelt
(containing 1,5 % of silver); in the cupel plant silver and litharge were made out of the enriched lead.
The process was improved in 1911 when Parkes's method was introduced: it made use of the creating of metallic
compounds of zinc and precious metals. This principle has
been used until now.

Oxidising refinement of lead in furnaces was lengthy, it
required high temperature, there was high loss of metals
and it was not selective enough. These disadvantages finished by introducing Harris’s method of alkaline refinement.
The plant was built by a German company, Lurgi, it was put
into operation in a new building in 1942. Lead was then refined in steel pots, which were heated by generator gas-air
burners. Copper and nickel were removed by means of mixing out when sulphur was added; arsenic, tin, antimony
and zinc were removed selectively in a refining device by
means of caustic soda and sodium nitrate. The smelts, saturated with impurities, were processed into saleable salts
and regenerated caustic soda, which was returned back into the process.
In 1999, the alkaline refinement was replaced by oxygen refinement, which is more efficient and environmentally friendly. Parkes's method of desilvering is still used,
however, the technology was complemented in 2005 by
vacuum distillation of zinc, which is obtained from desilvered lead.
Today, the refinery is able to produce soft lead and alloys efficiently and in required quality.
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5.5. Rafinace

Pec pro rafinaci olova ve staré parkesovně. Sloužila pro oxidaci arzenu, cínu a antimonu
pomocí vzduchu. Tyto nečistoty se převáděly to taveniny kysličníku olovnatého – klejtu,
který se stahoval ručně s povrchu lázně. (Před r. 1941)
The lead refining furnace in the old Parkes’s plant. It was used to oxidise arsenic, tin and
antimony by means of air. The impurities were transformed into the smelt of lead oxide –
litharge – that was manually skimmed off the surface. (Before 1941)

Pec pro redukci černého antimonového klejtu, umístěná ve shánírně.
Pracovala do roku 1942.
The furnace used for the reduction of the black antimony litharge.
It was placed in the cupellation plant and worked until 1942.
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5.5. Refinery

Rafinace olova dle Harrise. Rafinační aparát s velkým reakčním
válcem. (70. léta 20. století)
The lead refinery according to Harris. The refining device with
a large reactive cylinder. (1970’s)

Rafinace olova dle Harrise, uvedená do provozu v roce 1942. Pohled
od louhovny asi z roku 1975. Vpředu odpařovací kotle, vzadu rafinační kotle.
The lead refinery according to Harris – it was put into operation in
1942. View from hydrometallurgical plant in about 1975. In the front
there are evaporating kettles and at the back refining pots.

Rafinace olova dle Harrise. Pohled od severu asi z roku 1985.
The lead refinery according to Harris – the north view in about 1985.
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5.5. Rafinace

Rafinace olova dle Harrise. Nalévání regenerované alkalické taveniny do reakčního válce
rafinačního aparátu.
The lead refinery according to Harris.
Pouring regenerated alkaline melt into the
reactive cylinder of the refining device.

Poloprovozní aparát pro vakuovou destilaci zinku z olova po
odstříbření. (1958)
The trial device used for vacuum distillation of zinc out of desilvered lead. (1958)

Rafinace olova dle Harrise. Louhovna – hydrometalurgické zpracování alkalických
tavenin s obsahem cínu, arzenu, antimonu, případně do 60. let 20. století i zinku.
The lead refinery according to Harris. The hydrometallurgical plant – alkaline melts
were processed hydrometallurgically. They contained tin, arsenic, antimony and until 1960’s zinc.
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5.5. Refinery

Rafinace olova. Snímání pěn s obsahem drahých kovů. (2006)
Lead refining. The crust with precious metals content is being
skimmed. (2006)

Rafinace olova – zařízení pro vakuové odzinkování olova po
odstříbření. (2006)
Lead refining – the device used for vacuum distillation of
zinc out of desilvered lead. (2006)

Rafinace olova. (2006)
Lead refining. (2006)
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5.6. Odlévání olova

A

ž do vybudování alkalické rafinace se
olovo odlévalo ručně. Po odstranění zinku
z olova po odstříbření se tavenina vypustila z rafinační pece do litinových kotlíků,
z nichž se lžícemi odlévalo olovo do litinových forem.
Od roku 1942 se vypouštělo olovo z rafinačního kotle
na licí karusel. Bloky olova se ručně vysekávaly z kokil
a skládaly do hranic. Práce byla velmi namáhavá.
V letech 1960 –1976 se olovo odlévalo na licí pas, bloky automaticky vypadávaly, ale skládání do hranic bylo
ještě ruční.
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V roce 1976 byl v rámci technického rozvoje vybudován nový licí pas, doplněný prototypovým automatickým skládáním bloků. Toto zařízení částečně odstranilo
namáhavou práci při skládání bloků, ale stálým nedostatkem byl špatný povrch bloků a zejména obsah kysličníků v blocích olova.
Zásadní modernizace odlévání a zlepšení jakosti produkce nastalo v roce 1993. V rafinaci byl zabudován licí karusel od firmy Worswick s vnitřním chlazením kokil,
automatickým skládáním bloků, vážením a páskováním
hranic.

5.6. Lead casting

U

ntil the alkaline refining process was introduced, lead had been cast manually. After zinc
was removed from desilvered lead, the smelt
was released from the refining furnace into
cast-iron kettles. Then lead was cast with pouring cups into
cast-iron moulds.
From 1942 lead was released from the refining pot into
a casting carousel. The blocks of lead were manually cut
out of the moulds and then they were stacked. Such work
was very hard.
Between 1960 and 1976 lead was cast on a casting belt;

the blocks dropped out automatically but stacking was still
manual.
A new casting belt was built in 1976; it was integrated with
a prototype stacking machine – thus the hard work partly stopped, but the problem was unsatisfactory surface of the blocks,
also the content of oxides in the lead was not adequate.
In 1993 there was a fundamental improvement in quality of
production – a new rotary casting machine, made by the
company Worswick, was built in the refinery. The moulds are
inter-cooled, blocks automatically stacked, the stacks are weighed and strapped.
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5.6. Odlévání olova

Ruční odlévání měkkého olova ve staré parkesovně. (30. léta 20. století)
The manual casting of soft lead in the Parkes’s old plant. (1930’s)

První karusel pro odlévání olova. Uveden do provozu v roce
1942. Vyžadoval ještě mnoho ruční práce. Zvláště namáhavé
bylo vyjímání bloků z kokil.
The first carousel for lead casting. It was put into operation in
1942. Still a great deal of manual work was needed. It was
very difficult to take the lead from moulds.

Licí pas na odlévání měkkého a tvrdého olova
v rafinaci, doplněný automatickým skládacím
zařízením. Vybudován v rámci technického rozvoje
a uveden do provozu v roce 1976.
Pracoval do roku 1993.
The casting band used for the casting of soft and
hard lead in the refining plant – an automatic
stacking machine was added. Put into operation
in 1976 and worked until 1993.

Licí pas na odlévání měkkého a tvrdého olova v rafinaci. Odstranil práci s vyjímáním bloků z kokil, ale námaha se skládáním bloků
do hranic ještě zůstala. (1960-1976)
The casting band used for the casting of soft
and hard lead in the refining plant. The hard
work connected with taking the lead out of
the moulds was eliminated but it was still difficult to stack the blocks. (1960-1976)
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5.6. Lead casting

Licí karusel Worswick, uvedený do provozu v roce
1993 – celkový pohled.
The rotary casting machine Worswick which was
put into operation in 1993.

Licí karusel – stahování stěru.
The rotary casting machine – skimming.

Licí karusel – automatické skládání bloků a vážení hranic.
The rotary casting machine – automatic weighing and stacking of blocks.
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5.7. Výroba olověného prachu

O

d roku 1950 se v huti vyráběl olověný
prach, dodávaný na výrobu olověných
akumulátorů. Prach se vyráběl omíláním
olověných koulí, později olověných housek,
v mlýnu typu Harding. Zrnka olova, obalená kysličníkem olovna-
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tým, se odsávala a zachycovala v cyklonu a pytlovém filtru.
První zařízení tohoto typu bylo dodáno od britské firmy
v rámci akce UNRRA, další mlýn vyrobil český podnik.
Výroba byla ukončena v roce 2000, protože výrobci akumulátorů si vyráběli prach sami dokonalejší technologií.

5.7. The production of lead powder

L

ead powder, needed for the production of lead
batteries, was produced in the plant from 1950.
The powder was produced in the mill, the
Harding type, by milling of lead balls and later
pigs. Lead grains, covered with lead monoxide, were sucked off into a cyclone separator and bag filter.

The first machine was supplied by a British company within the project UNRRA; the other mill was made by
a Czech firm.
The production was finished in the year 2000, because
battery producers can make the powder themselves by
means of better technology.
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5.7. Výroba olověného prachu

Výroba olověného prachu – odlévání koulí.
The lead powder production – balls casting.

Výroba olověného prachu – odlévání koulí.
The lead powder production – balls casting.

Výroba olověného prachu – doprava koulí k mlýnu.
The lead powder production – the transport of balls to the mill.
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5.7. The production of lead powder

Výroba olověného prachu – mlýn. (1950 – 2000)
The lead powder production – the mill. (1950 – 2000)

Výroba olověného prachu – mlýn.
The lead powder production – the mill.
Výroba olověného prachu – mlýn.
The lead powder production – the mill.
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5.8. Odlučování

P

ři výrobě olova přechází část kovů do prachu, který uniká s pecními plyny, prach je
nutno zachytit a znovu zpracovat, aby se snížily ztráty olova a omezil vliv toxických sloučenin na životní prostředí. Toto znali již staří hutníci a již
v letech 1786 – 1793 byly za každou pecí umístěny prašné komory. Zařízení bylo jednoduché a v principu se
v huti zachovalo až do konce 19. století. V letech 1900
– 1901 bylo vybudováno v západní části hutě 7 zastřešených zděných komor pro sedimentaci prachu z plynů.
Kouřovými kanály byly připojeny všechny hutní provozy,
součástí komor byl nový zděný komín o výšce 75 metrů.
Plyny se odsávaly mohutným odstředivým ventilátorem
s litinovým oběžným kolem a zděnou skříní. Nejprve byl
poháněn parním strojem a po roce 1925 elektromotorem.
V roce 1927 byl doplněn odprašovací systém rourovým
elektrofiltrem Cottrell Mőller. Tento elektrofiltr byl zničen
při náletu v dubnu 1945. V roce 1948 byl vybudován
deskový elektrofiltr od švýcarské firmy Elex.
Po druhé světové válce se začaly zpracovávat na šachtové peci společně s rudovým aglomerátem též vyřazené
olověné akumulátory bez krabic. Destiláty z plastových
a ebonitových částí akumulátorů (odstranění krabic nebylo dokonalé) přecházely do pecních plynů a kondenzovaly na prachových zrnech, čímž způsobovaly lepivost
a hořlavost prachu. To také vedlo k řadě havárií na elektrofiltru a jeho provoz byl nepravidelný. V rámci hledání
možností pro efektivní způsob odlučování prachu se zkoušely multicyklony a dokonce se ověřoval vliv ultrazvuku
na zvýšení zrnitosti prachu před multicyklonem. Zkoušela
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se též poloprovozní Venturiho pračka. Tyto práce byly neúspěšné, vhodné zařízení nebylo možno nakoupit od tuzemských podniků.
Na počátku 70. let se podařilo získat od francouzské
firmy Prat Daniel pytlový filtr Vibrair pro čistění plynů od
nelepivého prachu z krátkých bubnových pecí a mokrý
odlučovač TCA pro čištění plynů od lepivého prachu ze
šachtové pece. V září 1971 byl uveden do provozu pytlový filtr, který pracoval dobře. Horší situace byla s provozem TCA. Po složitém přejímacím řízení a mnoha vlastních úpravách pracoval s velkými problémy.
V roce 1982 byla Poláky vybudována dohořívací komora a pytlový filtr se skelnou tkaninou pro čištění plynu
ze šachtové pece číslo 8 a později i pro novou pec.
Spálení destilátů ze zbytků organiky z akumulátorů již umožnilo filtraci v pytlovém filtru. V předstihu byl vybudován nový komín o výšce 160 metrů, množství vypouštěného prachu do okolního ovzduší výrazně kleslo.
Posledním významným řešením čištění plynů je nové dohořívání instalované za šachtovou pecí VARTA spolu s novým filtrem Intensiv. Komplexní odprášení plynů z krátkých bubnových pecí probíhá ve dvou pytlových filtrech,
dříve používaných pro čištění technologických plynů ze
šachtových pecí.
Plyny z rafinačních operací a od výroby stříbra se odprašují ve filtru, který se dříve používal pro čištění ventilačních plynů od polské šachtové pece.
Po dlouhých letech hledání cesty omezení emisí je současné znečištění výstupních plynů vesměs hluboko pod
přípustnými limity.

5.8. Off-gases purification

W

hen lead is produced, a part of the
metal comes into dust, which goes
out together with furnace gases. The
flue dust needs to be caught to reduce the loss of lead and in order to eliminate environmental damage. Even old metallurgists knew that: between
1786 and 1793 dust-collecting chambers were installed
following each furnace. This device was simple and it was
still used in the 19th century. Between 1900 and 1901, 7
new flue-dust sedimentation chambers were built in the west
part of the smelting works. All the plants of the works were
connected by gas piping and a new 75-metre tall stack.
The gas was sucked by a suction-fan, which was equipped
with a cast-iron circulating wheel in a walled chamber. It
was driven by steam and after 1925 by an electric motor.
In 1927 the dust separating system was complemented
by a tube electro-filter Cottrell Mőller. However, this filter
was destroyed during an air raid in April 1945; in 1948
a plate electric filter was built by the Swiss company Elex.
After the Second World War also old batteries (without
cases) started to be processed together with ore sinter. Yet,
as the cases were not removed properly, the plastic distillate came into the flue-dust and made it sticky and flammable. This caused faults of the electric filter and so its operation was not regular. Other, more efficient ways of separation were tested: multi-cyclones; the influence of ultrasound on the grain size of the dust before coming into the
cyclone was examined. Also Venturi's washer was tested
as a pilot project. However, all the methods were not su-

ccessful and it was not possible to purchase a suitable system from a domestic company.
In the beginning of the 1970's a bag filter, Vibrair, was
purchased from the French company Prat Daniel to clean
rotary furnace gas, which was not sticky; also a wet separator, TCA, was bought to separate the sticky dust coming
from the blast furnace. The bag filter was put into operation in September 1971 and it worked properly. There was
but a complicated final inspection of the TCA and the filter
had to be modified, nevertheless, it did not work well.
In 1982, a Polish company built an after-burning chamber and a glass-fabric bag filter that were used to clean
gas coming out of the blast furnace number 8 and later also the gas from the new blast furnace. As the distillates
containing organic compounds from batteries were burnt,
it was possible to use a bag filter. Also a new stack, 160
metres tall, was built in advance and the amount of dust
emissions decreased considerably.
The most recent solution used to clean gas is a new after-burning chamber, which was installed following the
blast furnace VARTA. There was a new bag filter, Intensiv,
integrated too. The gas outgoing from the rotary furnaces
is cleaned in two bag filters, which were used to clean
blast furnace technologic gases.
The gas coming from the refinery and silver plant are
cleaned in the filter, which was used to clean ventilation
gases from the Polish blast furnace.
After a long time looking for the right way, the exit gas
pollution is considerably below the alowed limits.
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5.8. Odlučování

Prašná komora pro zachycování prachu z plynů za nízkou šachtovou
pecí. Podobný systém byl v huti využíván do roku 1901.
The dust chamber used for separation of fluedust from gases leaving
furnace. A similar system was used in the smelter until 1901.

Poslední dvě ze sedmi prachových komor, vybudované s komínem v letech 1900 – 1901.
The last two dust chambers out of seven which
were built together with the stack between 1900
and 1901.

Elektrostatický filtr Cottrell–Möller, vybudovaný roku 1927.
Zničen při náletu 29. dubna 1945.
The electrostatic filter „Cottrell–Möller“ built in 1927. It was
destroyed during an air raid on 29 April 1945.
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5.8. Off-gases purification

Deskový elektrofiltr ELEX, vybudovaný v roce 1948.
The plate electrofilter ELEX built in 1948.

Pokusná ultrazvuková věž a sada
multicyklonů. (1959)
The experimental ultrasound tower
and a set of multicyclones. (1959)

Kapsový odlučovač VIBRAIR 12 L s chladičem plynů, uveden
do provozu pro plyny z krátkých bubnových pecí v září 1971.
The bag filter „VIBRAIR 12 L“ with a gas cooler. It was put into
operation for the gas coming out of rotary furnaces in
September 1971.
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5.8. Odlučování

Pokusná Venturiho pračka pro čištění plynů ze šachtové pece.
The experimental Venturi’s cleaner used for cleaning the blast
furnace gases.

Mokrý odlučovač TCA pro čištění plynů ze šachtové pece.
Uveden do provozu v září 1972.
The wet-type separator „TCA“ used for cleaning the blast
furnace gases. It was put into operation in September 1972.

Odstřel centrálního komína z roku 1901 dne 22. 12. 1995.
The demolition of the central stack (built in 1901) on 22 December 1995.
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5.8. Off-gases purification

Pytlový filtr z let 1982 a 1986, původně vybudovaný pro čištění
plynů z polské šachtové pece, nyní využívaný pro komplexní
odprášení plynů z krátkých bubnových pecí.
The bag filter (1982, 1986) – it was originally built to clean gases
from the Polish blast furnace but nowadays it is used to dedust
exhaust gases from rotary furnaces.

Pytlový filtr z roku 1986, původně vybudovaný pro
čištění ventilačních plynů od polské šachtové pece,
nyní využívaný pro odprašování plynů z rafinace
a od výroby stříbra.
The bag filter (1986) – it was originally built to clean
ventilation gases from the Polish blast furnace but
nowadays it is used to dedust exhaust gases from
the refinery and the precious metals plant.

Pytlový filtr INTENSIV pro čištění plynů ze šachtové pece VARTA.
Uveden do provozu v září 1997.
The bag filter INTENSIV, which is used to clean gases from the blast
furnace VARTA. The filter was put into operation in September 1997.
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5.9. Doprava, manipulace

P

očátky dopravy a manipulace byly velmi primitivní. Do hutě se veškeré suroviny dopravovaly vozy s koňskými potahy. Doprava materiálu při hutnických procesech se prováděla
pomocí ručních vozíků.
Určité zlepšení nastává v polovině 19. století. Rudy
z úpravny na šachtě Vojtěch se začaly do hutě dopravovat ve vozících tažených koňmi po úzkorozchodné dráze.
Tento způsob dopravy se zachoval až do 2. světové války a byl pak nahrazen dopravou nákladními auty.
Pro vertikální dopravu se začínají používat v druhé polovině 19. století parní výtahy a parní jeřáb.
V roce 1885 byla huť spojena s příbramským nádražím
hutní vlečkou, čímž se zlepšily podmínky zejména pro dopravu koksu a pro expedici hotové výroby.
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Počátkem šedesátých let dvacátého století se začíná
mechanizovat manipulace s materiálem v celém podniku pomocí hydraulických nakladačů a vysokozdvižných
vozíků. Práce se usnadnila, ale zvýšila se prašnost na
pracovištích.
Až do 60. let 20. století se struska na haldu dopravovala po úzkorozchodné dráze v haldových vozících,
tažených koněm. Pak se začala používat nákladní auta
s mechanizací nakládky.
Od 90. let 20. století se snižuje význam železniční
dopravy a dodavatelé i expedienti více používají pohotovější kamionovou dopravu. Manipulace s materiálem v jednotlivých divizích akciové společnosti je maximálně mechanizovaná s využitím nejmodernější techniky, se zřetelem na bezpečnost a hygienu práce.

5.9. Transport and handling

T

he transport and handling of material was rather
primitive at the beginning. Raw material was carried into the smelting works on cars pulled by
horses. During the smelting process, material was
moved manually in carts.
In 1850's there was some improvement: The ore from
the Vojtěch mine started to be transported to the smelting
works by means of horses on narrow-track railway. This type of transport had been used until the Second World
War – then trucks were used.
For vertical transport steam lifts and steam crane were
introduced in 1850’s.
In 1885 the smelting works was connected with the railway station in Příbram by a works railway – thus the con-

ditions for the transportation of coke and expedition of finished production improved.
In 1960's hydraulic loaders and fork trucks were introduced to handle the material mechanically in the whole works. The work became easier but dust nuisance
increased.
Until 1960's slag was transported to a dump by means
of horse-pulled carts on a narrow track. After that trucks
were introduced with mechanised loaders.
Since 1990's the importance of railway transport has
been decreasing and suppliers and customers has been using trucks more and more. Material is handled by means
of mechanisation in all the divisions of the company with
respect to work safety and hygiene.
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5.9. Doprava, manipulace

Vážení vsázky do šachtové pece. (40. léta 20. století)
The weighing of charge before charging into the blast furnace. (1940’s)

Doprava aglomerátu z pražírny pro
šachtovou pec. (1949)
The transport of the sinter from the roasting
plant to the blast furnace. (1949)

Manipulace s akumulátorovým odpadem. (1960)
Battery scrap handling. (1960)
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5.9. Transport and handling

Nakládka olověných bloků do vagonu. (1946)
Loading the wagons with lead blocks. (1946)

Nakládka sudů s olověným prachem do vagonu.
Loading the wagons with barrels containing lead powder.

Vykládka zahraničního olova pro výrobu olověného prachu. (1968)
Unloading imported lead used for the production of lead powder. (1968)
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5.9. Doprava, manipulace

Starý lokotraktor. (1969)
The old locotractor. (1969)

Doprava strusky na haldu nákladním automobilem TATRA. (1969)
The transport of slag to the dump by TATRA truck. (1969)

Novější lokomotiva. (1983)
A newer locomotive. (1983)
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5.9. Transport and handling

Příprava vsázky pro šachtovou pec – VOLVO.
The preparation of charge for the blast furnace - VOLVO.

Nakládání hranic bloků olova do kamionu.
Loading lead stacks onto the truck.

Vyklápění celých akumulátorů i s kyselinou do jímky.
Dumping whole batteries containing acid into the store.

69

5.10. Výroba výrobků z olova

V

letech 1886 – 1888 byla vybudována továrna na olověné zboží s lisovnou a válcovnou. V roce 1922 byla v tomto oddělení válcovací stolice na olověné plechy
poháněná parním strojem, dva hydraulické lisy na roury
včetně čerpadel, kotel na přetavování olova a pec pro vycezování cínu z olověných rour s cínovou vložku. Po roce
1925 byl nahrazen parní pohon pohonem elektrickým.
V té době se výrobní sortiment rozšiřuje o pájky ze slitiny
olovo-cín, olověné plomby a broky.
V roce 1948 se do tohoto provozu přesunula výroba ze
znárodněných firem v Praze a ze závodů v Hrobu
a Rýmařově.
Politická situace v roce 1968 umožnila navázat spolupráci s německou firmou Collin, od níž bylo dovezeno za-
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řízení pro modernizaci výroby pájek pro elektrotechnický
průmysl.
V roce 1973 byla do Kovohutí převedena z Kovohutí
Velvary výroba litých klempířských pájek a ložiskových kovů a v roce 1978 z Blanických strojíren Vlašim výroba vzduchovkového střeliva Diabolo a lisovaných olověných broků.
V současné době dřívější továrna na olověné zboží, nyní divize Produkty, pracuje v nových nebo rekonstruovaných budovách na moderním zařízení a svými kvalitními
výrobky zásobuje nejen tuzemské firmy, ale úspěšně vyváží i do řady zemí.
Výrobní zařízení je postupně doplňováno a modernizováno, výroba je přizpůsobována požadavkům trhu a kromě olova úspěšně vstupuje i do dříve netradičních oblastí,
například bezolovnatých pájek.

5.10. Lead products

A

lead products plant was built between
1886 and 1888, equipped with a pressing shop and a rolling mill. In 1922 the
following machines were in the plant: a
steam-powered rolling mill, two hydraulic presses and
pumps used for the production of tubes, a lead-remelting
kettle, and a liquation furnace in which tin was segregated from lead tubes with tin coating. After 1925 the steam drive was replaced by electricity. The product range
enlarged – also lead-tin solders, lead seals and hunting
shots were made. In 1948 the production from nationalised plants in Prague, Hrob and Rýmařov was moved to
the plant.
Due to the political situation in 1968 – the relations
with Western countries warmed – co-operation was
started with the German company Collin, and some

equipment was imported for making electrical-industry
solders.
In 1973 the production of tinsmith solder and bearing
metals was moved to Příbram from Kovohutě Velvary and
also air gun pellets, Diabolo, and pressed shots, formerly produced in Blanické strojírny Vlašim, started to be
made in Kovohutě Příbram in 1978.
Today, the former lead products plant, now called
Products Division, is placed in new or renovated buildings and uses modern machinery. It makes quality products and sells them not only in the domestic market but
also exports them successfully in many countries.
The production machinery is being modernised; the
production reflects the demand of the market – apart
from lead products the plant successfully enters in nontraditional spheres of use - for example leadfree solders.
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5.10. Výroba výrobků z olova

Lisování trubek. (50. léta 20. století)
Lead pipes pressing. (1950’s)

Lisování trubek. (70. léta 20. století)
Lead pipes pressing. (1970’s)

Příprava k nalévání olova do lisu. (60. léta 20. století)
The preparation for casting lead into the press. (1960’s)
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5.10. Lead products

Desinování folií. (70. léta 20. století)
Roughing foils. (1970’s)

Foliářská stolice. Pohon transmisí. (1. polovina 20. století)
The foil mill, transmission drive. (First half of the 20th century)

Nůžky na stříhání fólií. (70. léta 20. století)
Shares for foils. (1970’s)
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5.10. Výroba výrobků z olova

Válcovací stolice. (50. léta 20. století)
The rolling mill. (1950’s)

Odlévání desky pro výrobu olověných plechů.
Casting a plate which is used for the production of lead sheets.

Válcovací stolice po rekonstrukci, provedené podnikem
Škoda Plzeň v roce 1969.
The rolling mill after reconstruction which was done by
Škoda Plzeň in 1969.
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5.10. Lead products

Odlévání plomb. (kolem roku 1950)
Seal casting. (about 1950)

Odlévání plomb. (60. léta 20. století)
Seal casting. (1960’s)
Výroba těsnicí olověné vlny. (70. léta 20. století)
The production of lead wool used for sealing. (1970’s)
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5.10. Výroba výrobků z olova

Lisování trubičkové pájky, plněné tavidlem ve staré pájkárně.
(Před rokem 1966)
Pressing solder filled with flux, in the old solder plant. (before 1966)

Lisování trubičkových pájek, plněných tavidlem v pájkárně, přestěhované po požáru do bývalé budovy mlýnů na rudy. (Po roce 1966)
Pressing solder filled with flux in the solder plant that was moved to the
former ore mills building after fire. (after 1966)

První lis na výrobu trubičkových pájek, plněných více prameny tavidla,
dodaný německou firmou COLLIN v roce 1968.
The first cored solder wire press for solders with more strands of flux.
It was supplied by the German company „COLLIN“ in 1968.
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5.10. Lead products

Výroba ložiskových kovů. (80. léta 20. století)
Production of bearing alloys. (1980’s)

Válcování žeber na ocelových a mosazných trubkách pro ČKD
Praha v letech 1969 – 1973.
The rolling of ribs on steel and brass pipes for the company ČKD
Praha between 1969 and 1973.

Ruční odlévání tyčových klempířských pájek.
The manual casting of solder rods for tinsmiths.
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5.10. Výroba výrobků z olova

Lisování olověného drátu na lisu COLLIN.
The pressing of lead wire on the COLLIN press.

Tvarování vzduchového střeliva DIABOLO na původním
zařízení, převzatém z Blanických strojíren Vlašim v roce 1978.
The production of airgun pellets DIABOLO on the original
equipment taken from the machine-works in Vlašim in 1978.

Výroba vzduchovkového střeliva DIABOLO na automatech
lisováním v jediné operaci.
The production of airgun pellets DIABOLO on automatic
machines pressing in one operation.
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5.10. Lead products

Celkový pohled na současnou výrobu tvářených pájek.
A general view of the solder plant today.

Celkový pohled na současnou výrobu tvářených olověných
polotovarů (válcovna, lisovna).
A general view of the lead semiproducts plant today (the rolling-mill
and pressing shop).

Celkový pohled na současnou výrobu ložiskových kovů.
A general view of the production of bearing metals today.
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5.11. Recyklace elektrošrotu

E

lektrická a elektronická zařízení (EEZ) nás obklopují na každém kroku – v domácnosti, kanceláři, dílně či nemocnici… Právě elektrozařízení patří k výrobkům, které jsou nejčastěji obměňovány ať již pro svoji nefunkčnost nebo morální či technické zastarávání. Po skončení jejich užitečnosti se naskýtá otázka „kam s nimi?“.
Nové směrnice Evropské unie přejaté do české národní legislativy, ukládají mimo jiné povinnost výrobcům a dovozcům EEZ zajistit jejich odborné zpracování a to předáním těchto vysloužilých výrobků osobě o-

80

právněné k jejich zpracování, využití a odstranění, tedy
například k nám.
V roce 2005 byla v rámci podniku zřízena nová divize
Recyklace elektrošrotu. Byla pořízena nová technologie,
umístěná do kompletně rekonstruované budovy.
Ke zpracování je využívána ruční demontáž a strojní
zpracování do koncentrátů složek EEZ. Výstupy z procesu
jsou podle složení zpracovávány v podniku či prodávány
externím firmám.
Recyklace elektrozařízení je novým, velmi perspektivním
oborem činnosti podniku.

5.11. E-scrap recycling

E

lectrical and electronic equipments (EEE) are
simply everywhere - in our house, office, and
workshop or in hospital... It is mainly EEE,
which are frequently replaced – because of
faults and defects or obsolescence. However, where to
put them after that?
Czech legislation adopted European directives concerning EEE - the producers and importers of EEE have to
ensure special treatment of used EEE by handing them to

authorised companies, i.e. to our company, for instance.
A new division, E-scrap Recycling, was established in
2005. A new technology was placed in a completely renovated hall. The equipments are manually dismantled
and then mechanically processed into concentrates. The
final products are either processed in the company or
sold to other specialised firms.
E-scrap recycling is a new and promising area of activities of the company.
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5.11. Recyklace elektrošrotu

Budova nové technologie recyklace vyřazených elektrospotřebičů, uvedené do provozu v roce 2005.
The building of a new electronic scrap recycling – put into
operation in 2005.

Linka na zpracování vyřazených elektrospotřebičů.
The line for processing old electric devices.

Technologie separace složek elektrospotřebičů – celkový pohled.
The separation of old electric devices – the general view.
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5.11. E-scrap recycling

Technologie separace složek elektrospotřebičů.
The separation of old electric devices.

Technologie separace složek elektrospotřebičů.
The separation of old electric devices.

Výstup z technologie separace elektrospotřebičů – kovový koncentrát.
Exit from the separation technology – metallic concentrate.
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5.12. Drahé kovy – nové aktivity

O

d roku 2001 Kovohutě Příbram rozšířily
své obchodní aktivity i na Slovensko založením dceřiné společnosti Kovohuty
Slovakia, s. r. o.
Společnost vykupuje pro Kovohutě nejrůznější odpady
obsahující drahé kovy a je vybavena jednoduchou zpracovací technologií k tavení vhodných surovin. Současně zprostředkovává na Slovensku prodej výrobků Kovohutí Příbram.
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Od roku 2005 získaly Kovohutě Příbram rozhodující podíl ve společnosti Galmet, s. r. o. Tím rozšířily technologické možnosti zpracování odpadů s obsahem drahých kovů
o využívání chemických a elektrochemických procesů.
Využíváním hydrometalurgie byly výrazně zefektivněny
způsoby získávání drahých kovů z některých odpadů s využitím synergického efektu.

5.12 Precious Metals – New activities

S

ince 2001 Kovohutě Příbram has been presented in Slovakia – a daughter company,
Kovohuty Slovakia, s. r. o., was established.
The company buys various wastes with precious metals content for Kovohutě. It has also a simple
plant for smelting useful materials; moreover, it mediates
the sale of the products of Kovohutě Příbram in Slovakia.

In 2005, Kovohutě received a major share in the company Galmet s. r. o. Thus the technological potential of processing waste with precious metals content extended –
chemical and electrochemical processes can be used
now too. By using hydrometallurgy, the ways of obtaining
precious metals from certain types of waste has been made more efficient by the use of the synergistic effect.
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5.12. Drahé kovy – nové aktivity

Kovohuty Slovakia vykupují pro Kovohutě Příbram
suroviny s obsahem drahých kovů.
Kovohuty Slovakia buys for Kovohute Pribram row
materials with precious metals content.

Kovohuty Slovakia – surovina obsahující drahé kovy.
Kovohuty Slovakia – row material containing precious metals.

Některé vhodné suroviny Kovohuty Slovakia přetavuje do bloků v kelímkové peci.
Some raw materials Kovohuty Slovakia melts into ingots in pot-furnace.
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5.12 Precious Metals – New activities

Galmet zpracovává zejména suroviny povrchově
pokovené drahými kovy.
Galmet treats mainly metallic raw materials
covered by precious metals.

Galmet – elektrolyzér.
Galmet – electrolyser.

Galmet – využívání hydrometalurgických procesů.
Galmet – using hydrometallurgical processes.

87

5.13. Laboratoř

J

ednoduché laboratoře – zkušebny – byly od
pradávna součástí hutě a zabývaly se zejména
dokimastickým stanovením obsahu stříbra v dodávaných rudách. Laboratoř v našem slova
smyslu byla vybudována v letech 1837 – 1840 a rozšířena v letech 1879 – 1881.
Až do konce druhé světové války se pro rozbory surovin, hotové výroby a kontrolu technologie používaly pouze klasické chemické postupy. V 50. letech nastupuje používání polarografie a začíná se užívat první spektrograf
Q24. Počátkem 70. let se vybavení laboratoře rozšiřuje
o atomovou absorpční spektrofotometrii. V 90. letech se
využívání fyzikálních analytických metod dále rozšiřuje,
ale nezapomíná se ani na klasickou chemii, která je stále
zachovávána pro případnou kontrolu fyzikálních metod.
Při pohledu na laboratoř, který nám nabízí historie, uvidíme, že laboratoř představovala jakousi kopii hutě. Její
vývoj byl z jedné strany ovlivňován a řízen požadavky hutě a z druhé strany omezován možnostmi chemie i fyziky
v té které době. Změny, které proběhly koncem 20. století
v huti, se proto promítly i do změn laboratoře. Rekon-
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strukce laboratoře byla provedena s určitou rezervou, která jí pak následně umožnila expanzi. Díky ní bylo možno
zavést nové dále uvedené metody:
Rentgenfluorescenční spektrometrie umožnila rychlou
analýzu široké škály prvků v pestrých druzích materiálů,
což je nezbytné pro analýzy odpadů, které se staly hlavní surovinou pro huť.
Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou umožnila, díky své citlivosti a rychlosti, kontrolu některých látek přecházejících do životního prostředí. To pak
nabízí v dalším kroku možnosti systémového i operativního
řešení.
Instalací dvou jednoúčelových optických emisních spektrometrů – kvantometrů - se rozdělily cesty vzorku laboratoří na „olověnou“ a „cínovou“. Tím byly časy analýz
zkráceny.
Současná laboratoř se přemístila sice do staré, ale zrekonstruované a vhodnější budovy, využívá špičkovou analytickou techniku a její výsledky jsou akceptovány i orgány
státní správy. Akreditace umožnila laboratoři nabízet své
analýzy i externím zákazníkům

5.13. Laboratory

S

imple laboratories - test rooms - have always
been present in the smelting works. They were
mainly concerned with the determination of the
silver content in ore by assaying. A laboratory,
as we understand it today, was first built between 1837
and 1840 and then enlarged between 1879 and 1881.
Until the end of the WWII, only classical chemical procedures had been used for raw material and products
analysis, and for technological check. In 1950's polarography began to be used and also the first spectrograph,
Q24, was put into operation. In the early 1970' an atomic
absorption spectrophotometer was introduced and in the
1990's the use of physical analytic methods was expanded, classical chemical methods, however, are still being
used for possible check of physical methods.
The laboratory has always been a miniature copy of the
smelting works. Its development has been influenced by
the demands of the plant and simultaneously limited by the
available methods.
The changes that took place in the plant at the end of the
20th century were reflected also in the laboratory: the lab

was renovated and some space was left for future enlargement - thus the following methods were possible to be
introduced:
X-ray fluorescent spectrometry made it possible to
analyse a wide range of elements in various materials – it
is necessary for analysis of waste, which is the main raw
material for the works.
Optical emission spectrometry with induction-tied
plasma facilitated the fast and precise analysis of
substances, which are emitted by the plant into
environment – then both fast and systematic response is
possible.
Two single-purpose optical emission spark spectrometers – quantometers – were installed to divide all samples
in two streams – the lead and tin one. Thus the time needed for analysis was shortened.
The laboratory today, moved in the old but renovated
building, uses state-of-the-art analytic devices and its results
are accepted by state authorities as well. As the laboratory has been accredited, it can offer its services to its new
customers too.
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5.13. Laboratoř

Laboratorní pec pro stanovení drahých kovů. Stará budova
laboratoře. (80. léta 20. století)
The laboratory furnace used for analysing the content
of precious metals. The old laboratory. (1980’s)

Váhy v přípravně vzorků. Stará budova laboratoře. (80. léta 20. století)
The scales used for a preparation of samples in old laboratory. (1980’s)

Provádění klasických chemických rozborů. Stará budova
laboratoře. (60. léta 20. století)
Classical chemical analysing. The old laboratory. (1960’s)
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5.13. Laboratory

Práce na atomové absorpční spektrofotometrii.
The work with an atomic absorption spectrophotometer.

Laboratorní pec pro stanovení drahých kovů.
The laboratory furnace used for analysing the
content of precious metals.

Práce na kvantometru.
Working with a spark analyser.
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5.14. Sociální život hutě

O

rganizace práce byla v huti na dobré
úrovni a odpovídala v druhé polovině
19.století požadavkům a možnostem
doby. Hutní úředníci měli ve svých povinnostech zavádět lepší a modernější výrobu, podávat
návrhy na zlepšení hutního provozu a zejména dbát na
bezpečné uložení materiálu. Příkladem může být přísaha
Jána Zinka, dozorce při c.k. huti Příbramské z roku 1868.
Daleko horší situace byla v sociální a zdravotní oblasti.
Až do 70. let 19. století se v huti pracovalo ve dvanáctihodinových směnách. Mzdy byly nedostatečné, o čemž
svědčí tehdejší vysoká zadluženost hutníků u podpůrné
Bratrské pokladny. Dlouhá pracovní doba, toxické výpary,
prach a velké výkyvy teplot měly s nedostatečnou výživou
negativní vliv na zdraví zaměstnanců hutě. Nemocnost
a úmrtnost hutníků byla značná. Mezi nejčastější nemoce
patřily revmatické horečky, různé projevy otravy olovem,
vředy a různá zranění, zejména spáleniny. V letech 1830
– 1837 z průměrného počtu 18 hutníků u polovysokých
pecí zemřelo 10 a ochrnulo 8. Ve shánírně jich ve stejné
době z 8 ochrnulo 7.
V 80. letech 19. století se začaly pozitivně projevovat
vlivy modernizace technologií, odsávání a vybudování šaten a umýváren s teplou vodou. Ke zlepšení stavu přispělo i zkrácení pracovní doby z 12 na 8 hodin a zavedení
přísných hygienických předpisů.
Od roku 1885 výrazně klesl počet případů onemocnění olověnkou. Například v roce 1881 onemocnělo tou-
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to nemocí 24,5 % a v roce 1888 pouze 2,5 procenta
dělníků.
Po první světové válce se sociální podmínky zaměstnanců hutě dále zlepšovaly, ale neblaze zasáhla hospodářská krize ve 30. letech, kdy došlo k poklesu ceny olova
o 64 % a stříbra o 56 %. V důsledku stále se zvyšujících
ekonomických tlaků od roku 1933 byly sníženy mzdy. Mezi
horníky i hutníky vznikla velká nespokojenost, ale neměli
na vybranou. U báňského podniku bylo evidováno 1500
žadatelů o práci, ochotných pracovat za nižší mzdu.
Po druhé světové válce se situace částečně zlepšovala.
Krize však nastala v polovině 50. let. Huť musela zvyšovat
výrobu olova, pro kterou nebylo vhodné zařízení ani dostatek pracovních sil a peněz na investice. Dělníci byli přetěžováni vysokou namáhavostí práce, častými přesčasy a nezdravým životním prostředím na pracovištích. V únoru 1956
bylo v pražírně a u šachtových pecí 22% nemocných, z toho polovina onemocněla otravou olovem. V dalších letech
se situace začala pomalu zlepšovat, zaváděla se mechanizace namáhavých prací, zdokonalovala se technologie, hygienické podmínky na pracovištích a zdravotní péče, zejména prevence proti onemocnění otravou olovem.
Zásadní zlepšení nastává koncem 20. století.
Modernizuje se výroba ve všech divizích akciové společnosti a dbá se na důslednou péči o zaměstnance.
Omezuje se prašnost komunikací, modernizují se lázně, jídelna a zdokonaluje se zdravotní prevence včetně zavádění moderních ochranných pomůcek.

5.14. Social life in the smelting works

I

n the second half of the 19th century the work organisation met high standards and was in correspondence with the contemporary demands. The
officers in the works were required to introduce
better and more modern production, present proposals
for an improvement of the smelting process, take care of
safe deposit of the material. An example is the vow of
Ján Zink, a supervisor at the smelting works in 1868.
However, the situation in the social and health care
was much worse: Until 1870's the employees worked on
12-hour shifts; the wages were insufficient - the workers
had debts at the supporting „Brethren Insurance
Office“. Long working hours, toxic exhalations, dust and
changes of temperature, insufficient nutrition - all of that
negatively influenced the health of the employees.
Sickness absence and mortality were high. The most
common diseases were rheumatic fever, lead poisoning,
ulcers, and different injuries, mainly burns. Between
1830 and 1837, there were 18 workers at half-high
shaft furnaces on average – out of them 10 died and 8
were paralysed. In the cupellation plant, seven workers
were paralysed out of eight.
In 1880's there was a positive effect of the modernised technology, ventilation and baths with warm water.
The situation also improved because of a shortened
working time (8 hours) and implementation of strict hygienic rules. Since 1885 the number of workers with le-

ad disease was decreasing (In 1881 24,5 % of the workers were ill, but in 1888 it was only 2,5 %.)
After WWI the social conditions of the employees improved, however, the crisis in the 1930's had negative
effects: the price of lead decreased by 64% and silver
by 56 %. Due to the economic situation the yearly wages were cut. There was some unrest among the smelters
and miners, but they could not do anything - there were
1500 unemployed people asking for a job, who were
willing to work for a lower wage.
After the WWII the situation was partly improving, but
there was a crisis in the 1950's: The works had to increase its production, even though there was not suitable
machinery and a sufficient workforce. The workers were
overloaded by hard work, overtimes, and unhealthy environment. In 1956 there were 22 % of the workers at
the furnaces and roasting plant ill, half of them due to lead poisoning. Then the situation slowly improved because hard work was mechanised, the technology was
enhanced, also the health care and hygienic conditions
were better - mainly the prevention of lead poisoning.
The essential improvement took place at the end of
the 20th century: The production is modernised and the
employees enjoy consistent care. The roads are not dusty any more, the baths and canteen have been modernised. Modern protective means have been introduced
and generally the health prevention has been improved.
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5.14. Sociální život hutě

Přísaha Jána Zinka, dozorce při c.k. huti Příbramské. (z 11. ledna 1868).
The vow of J. Zink who was a supervisor in the smelting works in Příbram. (dated 11 January 1868)

94

5.14. Social life in the smelting works

Stříbrná huť kolem roku 1900. Nedělení výlet
příbramských měšťanů s posezením v huťské
hospůdce. Pod střechou je předchůdce
dnešního kuželníku.
The silver works in about 1900. A Sunday trip
of the citizens of Příbram who visited a small pub
in the smelting works. Under the roof there
is the predecessor of today’s skittle alley.

Stříbrná huť kolem roku 1900. Nedělní výlet
příbramských měšťanů. V pozadí
administrativní budova, vybudovaná
v roce 1880.
The silver smelting works in about 1900.
A Sunday trip of the citizens of Příbram
– in the background there is the
administration building which was
built in 1880.
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5.14. Sociální život hutě

Závodní lékař MUDr. Bartoš. (50. – 60. léta 20. století)
Mr. Bartoš, M.D., the company’s doctor. (1950’s-1960’s)

Závodní lázně vybudované v roce 1954.
The baths were built in the plant in 1954.

Stará podniková kantýna asi v roce 1957. Čepovalo se 7° pivo.
The old canteen in about 1957. It was possible to get light beer.
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5.14. Social life in the smelting works

Nová jídelna pro zaměstnance.
The new canteen for the employees.

Nová budova lázní.
The new baths.

Zasedání Cechu hutníků, olovářů, založeného v roce 1974 k obnovení
hutnických tradic.
The meeting of the guild of lead metallurgists which was established in
1974 in order to renew metallurgical traditions.
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5.15. Kovohutě dříve a nyní

P

říbramská huť, postavená v malebném Podleském
údolí, byla od počátku své existence až do roku
1951 součástí příbramských dolů, s nimiž i její historie sdílí období rozvoje i úpadků.
Nejstarší budovy hutě architektonicky odpovídají budovám dolů rudného hornictví – výrazným prvkem zde byla
zejména kombinace kamene a cihel. Několik budov po-
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stavených v tomto stylu se dosud v huti zachovalo a postupně je jim vracen původní vzhled, často však již nikoli
původní účel.
Kritickým obdobím hutě byla zejména 50. – 60. léta a poté počátek 90. let 20. století, kdy se rozhodovalo o samotné
další existenci hutě. Všechna kritická období byla překonána a současné patří mezi nejúspěšnější v historii podniku.

5.15. The smelting works then and now

T

he smelting works in Příbram, which was built in
picturesque Podleské valley, was a part of mining industry in Příbram from the beginning until 1951 – they together shared the periods of
growth and decline.
The oldest buildings of the works are similar to the
buildings of ore mines – the predominant materials are
bricks and stone. Several buildings have been preser-

ved until now – they have gradually been renovated into the original exterior, but their use is often different today, of course.
The critical periods were mainly the 1950 – 1960’s
and early 1990’s, when the existence of the works was
discussed. All the critical periods were overcome, and
nowadays it is one of the most successful times in the history of the company.
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5.15. Kovohutě dříve a nyní

Celkový pohled na huť od severovýchodu. (léta 1925 – 1930)
The general view of the plant – northeast. (1925 – 1930)

Stejný pohled. (2006)
The same view. (2006)
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5.15. The smelting works then and now

Celkový pohled na huť od východu. (léta 1895–1900)
The general view of the plant – east. (1895 – 1900)

Stejný pohled. (2006)
The same view. (2006)
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5.15. Kovohutě dříve a nyní

Shánírna (treibwerk) a váha. (1870)
The cupellation plant and scales. (1870)

Stejný pohled dnes – budova
drahých kovů. (2006)
The same view now – precious
metals building. (2006)
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5.15. The smelting works then and now

Budova staré shánírny v roce 1965 před první
záchrannou opravou (dle doporučení Hutního
projektu měla být zbourána).
The cupellation plant in 1965 before renovation – according to experts it should have been demolished.

Stejný pohled dnes – budova drahých
kovů. (2006)
The same view now – precious metals
building. (2006)
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5.15. Kovohutě dříve a nyní

Budova továrny na olověné zboží. (1945)
The building of the lead products plant. (1945)

Stejný pohled dnes po poslední rekonstrukci. (2006)
The same view now after renovation. (2006)
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5.15. The smelting works then and now

Vstup do podniku. (1968)
The main entrance. (1968)

Vstup do akciové společnosti. (2006)
The main entrance. (2006)
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5.15. Kovohutě dříve a nyní

Pohled od jihu. (1880)
A south view. (1880)

Pohled od jihu. (1927 – 1928)
A south view. (1927 – 1928)

Pohled od jihu. (2006)
A south view. (2006)
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5.15. The smelting works then and now

Administrativní budova a vrátnice.
(1965)
The administration building and
the gatehouse. (1965)

Administrativní budova a vrátnice.
(2006)
The administration building and
the gatehouse. (2006)

107

5.15. Kovohutě dříve a nyní

Železniční vjezd. (1961)
The railway entrance. (1961)

Železniční vjezd. (2006)
The railway entrance. (2006)
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5.15. The smelting works then and now

Hala pecí a rafinace. (1959)
The hall of furnaces and refinery. (1959)

Hala pecí a rafinace. (2006)
The hall of furnaces and refinery. (2006)
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5.15. Kovohutě dříve a nyní

Sklad koksu a surovin. (kolem 1950)
Storage of coke and raw materials.
(about 1950)

Sklad surovin. (2006)
Storage raw materials. (2006)
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5.15. The smelting works then and now

Staré ústřední dílny a pájkárna.
(1965)
The old central workshops and
the solder plant. (1965)

Mechanické dílny firmy
KOBAS. (2006)
The workshops of the company
KOBAS. (2006)
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5.16. Redakční činnost – Xantypa

K

ovohutě Příbram jsou vydavatelem Xantypy,
původního českého společenského měsíčníku, založeného v roce 1995 jeho šéfredaktorkou Magdalenou Dietlovou. Časopis již jedenáctý rok mapuje českou kulturní, společenskou i politickou scénu, přičemž spolupracuje s renomovanými autory,
fotografy a publicisty.
Kromě rozhovorů s osobnostmi zaplňuje své stránky aktuálními tématy a reportážemi, životními příběhy českých exulantů, včetně rodin české aristokracie, osudy rodinných dy-
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nastií, názory na vnitropolitickou situaci, fejetony atd.
Programově se vyhýbá bulvárnímu přístupu k lidem, o kterých píše a které oslovuje.
Se svými čtenáři se setkává každoročně na pražském veletrhu
Svět knihy, kde pro ně pořádá besedy s významnými autory.
Xantypa je mediální partnerkou mnoha kulturních, společenských i sportovních akcí (od roku 2005 oficiální partnerství s Českým olympijským týmem).
Její čtenost je vysoká, počet příznivců internetové verze
jednotlivých čísel Xantypy stoupá.

5.16 Editorial activity – Xantypa

K

ovohutě Příbram is a publisher of Xantypa,
an original Czech monthly magazine about
society, which was started by its editor,
Magdalena Dietlová, in 1995. The magazine reviews Czech culture, society and politics; it co-operates with renowned authors, photographers and journalists.
The magazine is full of interviews with interesting people, articles about topical problems, reports, life stories
of Czech expatriates including Czech aristocracy, stories
of family dynasties, opinions on Czech politics, essays. It

avoids the attitudes of gutter, tabloid press towards the
people the magazine writes about.
The magazine is presented at the international fair,
the Book World, in Prague every year. It organises meetings with significant authors.
Xantypa is a media partner of many cultural and
sports events – it has been an official partner of the
Czech Olympic Committee since 2005.
The readership is high and even the Internet version of
Xantypa is more and more popular.
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5.16. Redakční činnost – Xantypa

Magdalena Dietlová, šéfredaktorka.
Magdalena Dietlová, Chief Editor.

Časopis Xantypa. (září 2006)
Xantypa magazine. (September 2006)

Časopis Xantypa. (září 1995)
Xantypa magazine. (September 1995)
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5.16 Editorial activity – Xantypa

Kolektiv redakce
– 10. výročí časopisu.
Editorial group
– 10th anniversary of the magazine .

Xantypa se stala Mediálním partnerem Českébho olympijského týmu pro období 2005 – 2008.
Xantypa became a Media Partner of the Czech Olympic Team for years 2005 – 2008.
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6. Závěr – slovo autorů
Příbramská Stříbrná a olověná huť byla založena vynikajícím
báňským a hutním odborníkem, Janem Antonínem Alisem, před
220 lety, 10. dubna 1786. Za tuto dobu prodělala složitý vývoj,
poznamenaný velkými úspěchy, ale i hlubokými pády. Vždy na
přelomu století byla její úroveň na vrcholu. To platí o letech
1800 i 1900 a zejména o roku 2000 a následných letech až do
současnosti.
Akciová společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je skutečně důslednou nástupkyní příbramské Stříbrné a olověné hutě,
ale i celého stříbrného a olověného hornictví a hutnictví na
Příbramsku, které má již sedmisetletou historii.
Jsem rád, že jsem se v posledních padesáti letech mohl podílet
svou prací na rozvoji této hutě a přeji vedení společnosti a všem
jejím zaměstnancům pevné zdraví a hodně úspěchů v další práci.
Zdař Bůh!
Karel Vurm
Ohromná historie příbramského hornictví a hutnictví olova
a stříbra má v Evropě málo podobných příkladů. Těžba rud na
Příbramsku žel již patří nenávratně minulosti, olovo a stříbro vytěžené našimi předky však můžeme v huti znova a znova vyrábět
již nikoli z rud, ale z výrobků jejich recyklací.
Mnoho generací hutníků zažívalo více starostí, než radostí, dalo však skvělý základ úspěšnému pokračování slavné Stříbrné
a olověné hutě.
Čest památce našich předků, na jejichž práci můžeme navazovat!
Zdař Bůh!
Zdeněk Kunický
Uzavíráme knihu, která vám měla přiblížit více než dvěstěletou
novodobou historii příbramských Kovohutí. Jen málo aktivních
společností se může pochlubit tak bohatou a úspěšnou historií.
Jsem velmi rád, že mohu být jako generální ředitel i aktivním
tvůrcem dějin a směrování vývoje společnosti. Jako člověk hluboce smekám před našimi předchůdci, kteří dokázali vytvořit základní podmínky fungování firmy a ukázali nám, že i služba občanům a společnosti je přínosem, a to nejen v penězích.
Chci i touto cestou poděkovat všem minulým i současným zaměstnancům a požádat je, aby i nadále hájili dobré jméno
Kovohutí, abychom za dalších třeba sto let si s našimi pokračovateli mohli říci „Byla to dobrá práce.“
Zdař Bůh!
Jiří Dostál
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6.Conclusion – words of the authors
The lead and silver smelting works was established by an outstanding mining and metallurgical expert, Jan Antonín Alis, 220
years ago, on 10 April 1786. It has undergone complicated development, great successes, but also dramatic falls. Its situation
has always been excellent at the turn of a century: It is true about
the years 1800, 1900 and mainly 2000 and following years until today.
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. is truly a successor of the
old smelting works, but also follows the whole tradition
of lead and silver mining with 700-year old history.
I am glad that I have had the privilege to work on the development of the company in the last fifty years. I wish the company, its management and employees would be successful in the future work.
Karel Vurm
The history of mining and smelting of lead and silver in Příbram
is tremendous and there are not many similar examples like that
in whole the Europe. Unfortunately, ore mining has become history, however, the lead and silver that was exploited by our ancestors is again re-produced in our works, not from ore but from
products by their recycling.
Many generations of smelters experienced more trouble than
happiness – yet they laid an excellent basement for the continuation of the famous Silver and Lead Smelting Works.
On this occasion we pay homage to the previous generations;
we have the privilege to continue in their work.
Zdeněk Kunický
We are at the end of the book describing more than
200-year long history of the smelting works in Příbram. Not many companies today have such a rich and successful history.
As the general manager of the company, I am glad to be an
active creator of a new history of the company and its development. I deeply appreciate the work and achievements of our predecessors – they were able to set up basic conditions for the operation of the company. They showed us that serving people
and society brings benefits and not only financial ones.
I would like to thank both the present and former employees
and ask them to promote the excellent reputation of Kovohutě so
that our successors, perhaps in one hundred years, could say: „It
was a great job.“
Jiří Dostál

Poděkování

Poděkování
Autoři děkují za pomoc při sestavování publikace zejména:
David Wilson, ředitel, LDAInternational, Londýn
Josef Velfl, ředitel, Hornické muzeum Příbram
Václav Plojhar, ředitel, SUL, o.z., Příbram
František Gahler
František Vajs
Petr Trnka
Jindřich Žáček
Karel Zemek
Eva Litochlebová
Jiří Šíp
Vojtěch Ettler

Thanks

Thanks
Authors are glad to thank for the help especially to:
David Wilson, Director, LDAInternational, London
Josef Velfl, Director, Mining Museum Příbram
Václav Plojhar, Director, SUL, o.z., Příbram
František Gahler
František Vajs
Petr Trnka
Jindřich Žáček
Karel Zemek
Eva Litochlebová
Jiří Šíp
Vojtěch Ettler

Prameny fotografické dokumentace

Sources of documentation

Fotoarchiv Hornického muzea Příbram, foto str. 14, 15, 22, 23
W.Krysko, Lead in History and Art, Verlag, Stuttgart, 1979,
foto str. 10, 11
Jiří Agricola, De re metallica libri XII, Praha 1933
(originál 1556), foto str. 15, 60
Archiv SUL, o.z. Příbram, foto str. 18, 19
Archiv Xantypa, foto str. 114, 115
Karel Zemek, foto str. 95
Jindřich Žáček, foto str. 94
Archiv Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., ostatní foto

Archives of Mining Museum Příbram, photos page 14, 15, 22, 23
W.Krysko, Lead in History and Art, Verlag, Stuttgart, 1979,
photos page 10,11
Jiří Agricola, De re metallica libri XII, Praha 1933 (original
1556), photos page15, 60
Archives SUL, o. z. Příbram, photos page 18,19
Archives Xantypa, photos page 114, 115
Karel Zemek, photos page 95
Jindřich Žáček, photos page 94
Archives Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., - other photos

grafická úprava Daniel Zewdie

graphic design Daniel Zewdie

117

118

