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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Vysoká škola evropských a regionálních studií se v rámci 

svého Centra celoživotního vzdělávání zaměřuje především 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

V posledních letech je největší zájem o Studium speciální 

pedagogiky, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství odborných předmětů. 

Kromě výuky v Českých Budějovicích a Příbrami probíhá v 

současné době studium rovněž v Libereckém a Plzeňském 

kraji. Na přelomu roku se budou konat závěrečné zkoušky, 

při kterých cílová skupina obhajuje své závěrečné práce a 

zároveň je ústně zkoušena před odbornou komisí. 

Dalším vzdělávacím programem, o který je v současné době 

velký zájem, je Studium pro asistenty pedagoga. Pilotní 

ověření tohoto vzdělávacího programu v září úspěšně 

dokončilo 22 posluchačů. Nyní probíhá další běh tohoto 

kurzu s počtem 29 posluchačů. 

V nabídce vzdělávacích programů pro pedagogické 

pracovníky, je také Studium pro ředitele škol a školských 

zařízení. Toto studium je určeno všem, kteří vykonávají nebo 

mají zájem vykonávat funkci ředitele školy či školského 

zařízení. 

 

 

AKADEMICKÝ STŘELECKÝ KLUB 

PŘI VŠERS, O.P.S. 

Ve čtvrtek 8. října 2015 se i přes nepříznivé počasí konal na 

střelnici Borek již šestý ročník střelecké soutěže „O pohár 

rektora VŠERS“. V hlavní soutěži se na prvním místě 

v kategorii mužů umístil Milan Veselý (187 b.), na druhém 

místě Petr Novotný (186 b.) a na třetím místě Petr Baloun 

(182 b.). V kategorii žen se na prvním místě umístila Martina 

Michková (174 b.), na druhém Radka Ferebauerová (163 b.) 

a na třetím místě Vlasta Doležalová (143 b.).  

V soutěži družstev obsadilo první místo družstvo ve složení 

Petr Baloun, Jiří Kubík a Jan Šimlík s celkovým počtem 532 

bodů, druhé místo družstvo ve složení Vlasta Doležalová, 

Radka Ferebauerová, a Martina Michková (480 bodů) a třetí 

místo družstvo ve složení Jitka Novotná, Petr Novotný a Jan 

Trnka (441 bodů).  

 

 

 

 

IMATRIKULACE 

PROMOCE 

V říjnu proběhla imatrikulace studentů prvních ročníků 

v Českých Budějovicích a Příbrami.  

Do studia bylo zapsáno 52 prezenčních a 136 

kombinovaných studentů 

 

Imatrikulace proběhla 16. října v Aule Jihočeské 

konzervatoře v Č. Budějovicích a 23. října v Sále 

zastupitelstva na Městském úřadě v Příbrami. 

 

Současně se konaly promoce absolventů, kteří uspěli u 

státních závěrečných zkoušek v září. 
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MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ 

KONFERENCE 
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eevvrrooppsskkééhhoo  aakkttuu  aanneebb  
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České Budějovice 31. 3. - 1. 4. 2016 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

V MALÉ KOPANÉ 

VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 
úterý 22. prosince 2015, 8.00 – 13.00 hod. 

 
Areál HoSPORT, Dolní ulice č. 196 

Staré Hodějovice 
 
Časový průběh: 
8.00 hod. prezentace družstev 
8.10 hod. slavnostní zahájení 
8.20 hod. vystoupení vedoucích představitelů 
zúčastněných škol 
8.30 hod. zahájení soutěžních utkání 
12.20 hod. ukončení herní části soutěže 
12.30 hod. vyhlášení výsledků a předání cen 
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Místo, na kterém se nachází Příbram, je natolik nehostinné, 

že příliš nelákalo naše předky k trvalému osídlení, snad 

s výjimkou 13. - 8. st. před n.l. V důsledku klimatických 

změn se krajina později prakticky vylidnila až do doby 

příchodu slovanských kmenů v 2. polovině 1. tisíciletí n.l.  

Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216 

v souvislosti se zakoupením místa pražským biskupem 

Ondřejem. Osada a panství se výrazněji rozrostly ve 14. 

století, kdy arcibiskup Arnošt z Pardubic postavil na místě, 

které dnes nese název Zámeček, kamenný hrádek. V té době 

již stál uprostřed městečka kostel sv. Jakuba, dominanta 

dnešního náměstí T. G. Masaryka. Zásluhou Arnošta došlo 

k hospodářskému vzestupu města díky zakládání rybníků. 

Údajně dal vybudovat svatohorskou kapli s dřevěnou soškou 

P. Marie, základ nejvýznamnějšího mariánského sanktuária 

v Čechách. 

 

V době husitských bouří bylo město několikrát vypleněno a 

městské vojsko v roce 1421 bylo v bitvě u Hluboše pobito. 

Po skončení husitských válek přešlo město do majetku krále 

a často bylo zastavováno, takže se zde vystřídalo 14 

majitelů, kteří dbali především na svůj prospěch. 

Nespokojenost Příbramských vedla až ke vzpouře proti 

poslední majitelce Kateřině z Lokšan. Stížnosti byly uznány 

a roku 1579 byla Příbram díky Rudolfu II. povýšena na 

královské horní město. 

V té době vrcholí první konjunktura těžby stříbra spojená 

s přílivem horníků převážně německé národnosti z Krušných 

hor. Je ale také pravda, že těžba rud a železářství 

v podbrdském regionu měly mnohem starší tradice, které 

jsou písemně doloženy listinou z r. 1311. Rozvoj těžby 

stříbra přineslo nejen hospodářský, ale zároveň i kulturní 

vzestup. Z té doby je známé fungování školství, byť ne 

povinného, i založení tzv. literátského bratrstva, jakéhosi 

spolku vzdělaných měšťanů, díky jejichž finanční podpoře 

vznikl graduál, bohatě ilustrovaný zpěvník.  

Přelom 16. a 17. stol. je ve znamení úpadku těžby, 

způsobeném vyčerpáním ložisek těsně pod povrchem, a tak 

se město muselo přeorientovat na jiný zdroj příjmů a to na 

železářství, řemesla a obchod. Naděje na prosperitu zmařila 

třicetiletá válka, během níž bylo město několikrát vypleněno 

vojsky císařskými, saskými i švédskými a počet obyvatel 

klesl na méně než polovinu.  

Ještě před uzavřením vestfálského míru roku 1648 byla 

Příbram postupně rekatolizována. Město brzy získalo 

výhradně katolický charakter. Svoji zásluhu na to má i 

příchod jezuitů, kteří získali Svatou Horu do své správy. 

Díky přestavbě, projektované jedním z nejvýznamnějších 

barokních stavitelů Carlem Luragem, vzrostl počet 

návštěvníků, kteří přicházeli nejen díky rozšiřovanému 

mariánskému kultu, ale také pověstem o zázračném 

uzdravení některých poutníků. 

 

Právě mariánské pouti se staly důležitým zdrojem obživy 

mnohých obyvatel města, kteří poskytovali ubytování a 

stravu příchozím, nebo vyráběli a prodávali tradiční poutní 

zboží. 

 

Nový impuls k rozvoji hornictví dostalo město na konci 18. 

století díky místnímu huťmistrovi J. A. Alisovi, po němž je 

pojmenováno hlavní náměstí na Březových Horách. 

Důležitou událostí bylo roku 1849 založení montánního 

učiliště, jemuž císař František Josef 1. udělil roku 1865 

název báňská akademie. Ta získala roku 1894 statut vysoké 

školy. Přednášeli zde největší evropské kapacity v oboru, 

jakými byli J. Grimm, K. Hejrovský, J. Hrabák, J. Theurer a 

další. Ne nadarmo se tehdy Příbrami říkalo podbrdské Atény.  

Ve dvacátém století počet horníků postupně klesal 

z původních 6 tisíc na 1290 v roce 1934. V souvislosti s tím 

rostl ekonomický význam svatohorských poutí i rozvoj 

drobného průmyslu, k němuž přispělo zejména vybudování 

železničního spojení s Prahou v 60. létech 19. stol.  

Tragickým zásahem do života obyvatel se staly obě světové 

války. V té první padlo na frontách několik desítek 

příbramských občanů, v té druhé byli nejhůře postiženi 

židovští obyvatelé, kteří tvořili poměrně významnou složku 

mezi příbramskými podnikateli. Toto etnikum bylo prakticky 

celé zlikvidováno ve vyhlazovacích táborech. Konec II. 

světové války nepřinesl výraznější rozvoj těžby olovnatých a 

stříbrných rud, naopak jejich dobývání se stalo díky 

slábnoucím a hůře dostupným ložiskům méně rentabilní, a 

tak počet horníků postupně klesal až do konce 70. let, kdy 

byla těžba úplně zastavena. Vysoká škola báňská nebyla po 

uzavření českých VŠ v roce 1939 po válce obnovena, v roce 

1945 ji vláda dekretem přesunula do Ostravy, což mělo 

s ohledem na význam tohoto regionu pro obnovu 

poválečného hospodářství svoji logiku.  

V roce 1949 nastal nový rozmach hornické činnosti 

v souvislosti s objevením nových, zvláště bohatých ložisek 

uranové rudy. Obrovský nárůst pracovních příležitostí a 

mimořádně dobré možnosti výdělků přilákaly do města tisíce 

nových pracovníků, díky nimž se město rozrostlo postupně 

na trojnásobek, 40 tisíc obyvatel. Velký rozmach těžby 

ukončily ekonomické důvody v roce 1991.  

Současná Příbram v mnohém navazuje na staleté tradice, 

město je členem Svazu hornických měst, spolek Prokop 

udržuje staré hornické tradice, rovněž Cech horníků a 

hutníků, jakož i SPŠ sídlící v budově bývalé VŠB, se 

každoročně podílejí na organizování tzv. skoku přes kůži, 

starodávné tradice přijímání do cechu. Město má velikou 

šanci podílet se na připravovaném rozvoji turistiky 

v souvislosti s vytvořením CHKO v lokalitě vojenského 

újezdu Brdy, hornické muzeum na Březových Horách patří 

mezi nejnavštěvovanější muzea v kraji, návštěvníky 

přitahuje i Vysoká, letní sídlo skladatele A. Dvořáka. 

MOBILITY ZAMĚSTNANCŮ 

V PROGRAMU ERASMUS+ 

VŠERS získala finanční podporu z programu Erasmus+, 

který je zaměřen na mobilitu vysokoškolských studentů a 

zaměstnanců. V akademickém roce 2014/2015 se podařilo 

zrealizovat celkem 7 výjezdů našich zaměstnanců do 

partnerských zahraničních škol, z toho 6 výjezdů bylo za 

účelem školení zaměstnanců a jeden pedagog vyjel za 

účelem výuky. Naší školu navštívilo také 14 pracovníků 

z partnerských škol, převážně ze Slovenska, dále 2 studenti 

na studijní pobyt a 2 studenti za účelem stáže. Cílem mobilit 

je podpořit profesionální rozvoj zaměstnanců a podpořit 

studenty v osobním rozvoji a zvýšit jejich zaměstnavatelnost. 

Rovněž v akademickém roce 2015/2016 je možné vyjet do 

zahraničí v rámci programu Erasmus+. Studenti mohou vyjet 

na studijní pobyt či na praktickou stáž a zaměstnanci mohou 

navštívit partnerské instituce za účelem výuky nebo školení.  

 

Univerzita Mateja Bela 

 

Vysoká škola Danubius 

 

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

 

 

Exkurze studentů na MAPE 

Studenti 3. ročníků se v rámci předmětu Krizové projekty 

rozjeli na exkurzi do MAPE.  

Co je MAPE? 

Stručná historie 

Úpravna uranových rud byla provozována v letech 1962 až 

1991. Zpracovávala se zde ruda z ložisek v západních Čechách, 

Okrouhlé Radouni, Příbrami, Dolní Rožínce i ze Stráže pod 

Ralskem. Přepracováno bylo celkem 16,8 mil. tun uranových 

rud, vyrobeno 28,5 tis. tun uranu a na odkaliště o celkové ploše 

285 ha postupně uloženo 35,8 mil. tun úpravárenských kalů. 

Pro ukládání kalů byl z části využit vydobytý prostor bývalého 

lignitového dolu Svatopluk.  

Druh činnosti 

Chemická úprava uranových rud s technologiemi kyselých i 

alkalických procesů loužení a ukládáním kalů na odkaliště. 

 

Hlavním cílem je rekultivace odkališť 

Cílem rekultivačních prací je omezit negativní vliv odkališť na 

životní prostředí, snížit a postupně pak zcela eliminovat 

náklady na jejich provoz. Po dokončení prací ztratí jednotlivá 

odkaliště statut vodního a radiačního pracoviště III. kategorie. 

Odkaliště budou začleněna do okolní přírody, budou zrušena 

jejich pásma hygienické ochrany i sledovaná pásma a tím 

budou zpřístupněna veřejnosti. 

Hlavním ekologickým přínosem rekultivace bude zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod v okolí odkališť. 

Uzavřením odkališť bude omezena infiltrace srážkové vody do 

tělesa odkališť a tím i průsaky z odkališť do podzemních vod a 

drenážních systémů.  

Důležitým přínosem rekultivace je rovněž omezení radiační 

zátěže obyvatelstva inhalací radonu a tuhých znečišťujících 

látek s obsahem dlouhodobých alfa zářičů, zejména v blízkých 

obcích (Mydlovary, Olešník).  

 

v souvislosti s objevením nových, zvláště bohatých ložisek 

uranové rudy. Obrovský nárůst pracovních příležitostí a 

mimořádně dobré možnosti výdělků přilákaly do města tisíce 

V roce 2016 slaví Příbram 800 let 

VŠERS zahájí letní semestr koncertem k výročí založení Příbrami 


