
31. obnovená Prokopská pouť 
uskutečnila se v Příbrami na Březových Horách v neděli 5. července 2020 i v době lehce 

přetrvávající krize Coronavirové. 

 

Od dávných časů byla v Příbrami konána Prokopská pouť ke cti patrona havířů svatého 

Prokopa. V den jeho svátku od ranních hodin putovaly v sevřených zástupech proudy horníků 

na hlavní náměstí v Příbrami, kde bylo nastoupené hornictvo uspořádáno po vzoru vojenských 

předpisů a vykonána jeho slavnostní přehlídka. Odtud vyšla hornická paráda ke starobylému 

kostelíku sv. Prokopa na Březových Horách, kde byla sloužena pro horníky slavnostní polní 

mše. V době největší slávy příbramských dolů na sklonku 19. století se hornických parád 

zúčastňovalo na 5.500 uniformovaných havířů a účast v nich byla povinná. 

V roce 1990 byla z podnětu bývalých havířů a ve spolupráci s městem Příbram obnovena tato 

přeslavná tradice a Březové Hory v tento svátek obvykle v prvním červencovém víkendu 

ožívaly pouťovými stánky a atrakcemi pro děti. 

Přetrvávající obavy z nemoci k nám z ciziny zavlečené nedovolily letos obvyklý formát 

Prokopské pouti, ale oba rozhodující spolky – Spolek Prokop Příbram a Cech příbramských 

horníků a hutníků se rozhodly, že uspořádají v omezených podmínkách důstojnou „netradiční“ 

Prokopskou pouť. Slavnostní hornická paráda vyšla od Dolu Marie ke kostelu sv. Prokopa 

se zastávkou a zpěvem u Sboru mistra Jakoubka ze Stříbra. Dopolední program důstojně 

završila tradiční Polní mše před kostelem sv. Prokopa, kterou uspořádala Římskokatolická 

farnost u kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách. 

Možná někomu chybělo tradiční sobotní čepobití, velká hornická paráda z náměstí TGM přes 

Březohorské sídliště nebo stánky a pouťové atrakce na Březových Horách, ale my, co jsme se 

v hojném počtu zúčastnili, jsme byli spokojeni. Počasí nám vyšlo, odpoledne zorganizovalo 

Hornické muzeum Příbram pěkný program na nádvoří Ševčinského dolu, poseděli jsme 

s kapelou ČD Band na zahrádce Spolku Prokop. 

Co dodat?  

Prokopská pouť 2020 úspěšně skončila, ať žije Prokopská pouť 2021!. 

 

 

 

 

 

 

 

Za Cech příbramských 

horníků a hutníků 

Pavel David, 1. starší Cechu 

 

Příbram 5. 7. 2020 


