
Putování
Po Příbrami

s Permoníky ProkoPem a světluškou

Permoníci Prokop a Světluška vás zvou 
na procházku městem s několika 
zastaveními a soutěžními otázkami. 

Dlouhý a poutavý příběh

V roce 2016 jsme slavili velké výročí. Před 800 lety koupil 
naše město biskup Ondřej, a proto dnes víme, že Příbram exi-
stovala už tak dávno. Když českým zemím vládl slavný král 
Karel IV.,  postavil v Příbrami arcibiskup Arnošt z Pardubic  
kamenný hrádek, který byl později pojmenován jako Zá-
meček-Ernestinum. V centru Příbrami ho najdete dodnes, 
je v něm galerie, informační centrum a konají se zde svat-
by. V Příbrami jsme na něj náležitě pyšní, protože připomí-
ná dlouhou historii našeho města. S ní je spjatá i vyřezá-
vaná soška Panny Marie. Ta bývala právě v Ernestinu, ale 
po roce 1660 ji lidé přenesli na místo, které zná také každý 
obyvatel Příbrami – Svatou Horu. Již několik staletí patří 
tento areál mezi nejrozsáhlejší barokní stavby a nejslavněj-
ší poutní místa v Česku, která se hlásí k odkazu Panny Ma-
rie. Příbram byla dlouho hornickým, a to dokonce králov-
ským hornickým městem. Největší rozkvět hornictví nastal 
v 19. století, na jehož konci se na Příbramsku těžila drtivá 
většina stříbra a olova celého Rakouska-Uherska. V druhé 
polovině minulého století se ve městě těžil také uran.  

Podzemní obyvatelé

Skřítkům žijícím v podzemí se odpradávna říká permoní-
ci. Ti, kteří střeží příbramské podzemí, se jmenují Prokop 
a Světluška. A proč mají domov zrovna pod zemí, kde pa-
nuje neustále tma? Příbram bývala královským horním 
městem, ve kterém se těžilo hlavně stříbro, olovo a později 
uran. Permoníci havířům pomáhali. Radili jim, kde kutat, 
nebo je upozorňovali na hrozící nebezpečí. Slyšet permo-
níka přinášelo štěstí. Pokud jej havíř potkal, měl pozdravit 
„Zdař Bůh“. Protože těžba v  Příbrami ustala již před lety, 
permoníci se v opuštěných štolách trochu nudí a rozhodli 
se připravit pro vás procházku městem s několika zastave-
ními a soutěžními otázkami. Po jejich zodpovězení na vás 
čeká malá odměna v Informačním centru MěÚ Příbram 
v Zámečku-Ernestinu.

otázky:

1     Kolik schodů je z ambitů ke Korunovačnímu 
oltáři na Svaté Hoře?

........................................................................
2      Kolik zvonů je v hlavní věži nad bazilikou Svaté 

Hory? 

........................................................................
3     Kolik věžiček má kostel sv. Jakuba na náměstí 

T. G. Masaryka?

........................................................................
4     Kolik havířů drží městský znak na nároží městské 

radnice?

........................................................................
5     Co drží v ruce Arnošt z Pardubic před Zámečkem

-Ernestinem?

........................................................................
6     Který známý fotograf má v Zámečku-Ernestinu 

stálou expozici?

........................................................................
7     Kolik knoflíků má na kabátku vodník v areálu 

Nového rybníka?

........................................................................
8     Jakou barvu mají šaty Panny Marie v průčelí 

kostela sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise?

........................................................................
9     Které dva letopočty jsou uvedeny v horní části 

šachetní budovy Ševčinského dolu (Hornické 
muzeum Příbram) a co označují?

........................................................................

........................................................................
10     Kolik černých důlních vozíků se čtyřmi boky je ve 

venkovním prostranství kolem Ševčinského dolu? 
Hledej v celém areálu, prozkoumej každý kout!

........................................................................



 
 

 
yy

 

1     Svatá Hora je skvostem raného baroka a jedním 
z nejvýznamnějších mariánských poutních míst 
ve střední Evropě.

2     Kostel sv. Jakuba je typickou dominantou histo-
rické Příbrami. Jeho základy jsou nejstarší měst-
skou architektonickou památkou ze 13. století.

3     Budovu radnice navrhl známý pražský architekt 
V. I. Ullmann.

4     Zámeček-Ernestinum je jednou z nejvýznamněj-
ších staveb v historické části Příbrami.

5     Nový rybník – rekreační areál s bohatým sportov-
ním vyžitím pro malé i velké (koupaliště s půjčov-
nou paddleboardů, lodiček a šlapadel, vodní hřiště, 
vzduchové trampolíny, adventure minigolf, multi-
funkční a workoutové hřiště, skatepark a bistro).

6     Kostel sv. Vojtěcha se nachází v části města zvané 
Březové Hory.

7     Hornické muzeum Příbram je rozlohou areálu 
a počtem expozic největším hornickým  
muzeem v ČR.

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Tyršova 106, Příbram I
Tel.: 318 402 381, 800 555 600
E-mail: info@pribram.eu
www.poznejpribram.cz
Facebook a Instagram @poznejpribram

Vydalo město Příbram v roce 2020 v nákladu 2 000 kusů.

V mapě jsem vám
označila důležitá místa.
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