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1 Identifikace 
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Tento dokument byl vypracován v rámci mezinárodního projektu ReSource (prostřednictvím 
programu CENTRAL EUROPE), který se zaměřuje na průzkum a využití post-těženích 

potenciálů hornických regionů střední Evropy. 
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2 Výchozí situace 

Mikroregion Sokolov – východ je dobrovolné sdružení 14 malých a středně velkých obcí a 

měst (svazek obcí) nacházejících se na úpatí Krušných hor, které mají mnoho společného. 

Mezi nejdůležitější společné charakteristiky patří: 

• významná hornická minulost (ukončení těžby se odhaduje za dalších 25 – 30 let), 

• umístnění v česko-saském příhraničí – odsun obyvatel po druhé světové válce,  

• specifické sociální složení obyvatelstva. 

Tyto skutečnosti mají za následek tzv. negativní image Sokolovska jako černého, špinavého 

a neatraktivního místa, kde není nic zajímavého k vidění, nedostatek identity obyvatel se 

svým regionem a nahromadění sociálních problémů.  

Na druhé straně, je to právě odkaz hornictví, krajina, budovy, infrastruktura a především 

tradice, které by měly být využity jako klíčové zdroje a potenciály pro budoucí rozvoj 

hornického regionu. Minulost obcí v krušnohorské oblasti je spojena s těžbou rud a hnědého 

uhlí. Právě dosud probíhající těžba hnědého uhlí udržuje v této oblasti povědomí o hornických 

tradicích, symbolech a stejnokrojích. Zadavatel si uvědomuje, že postupný útlum těžby 

surovin v regionu ohrožuje zaměstnanost a tak hledá novou orientaci a cesty ke zlepšení nejen 

prosperity, ale i image oblasti. K tomuto cíli by mělo vést obnovení hornických tradic a jejich 

využití k podpoře cestovního ruchu.  

Mikroregion Sokolov – východ jako člen projektu ReSource a jeho pracovní skupiny Kulturní 

potenciály inicioval potřebu vytvořit strategii využití regionálního dědictví hornictví s cílem 

změnit negativní image, zvýšit identitu obyvatel a podpořit rozvoj cestovního ruchu na 

Sokolovsku.  

Negativní image (tzv. black image) je jedním z nejzávážnějších problémů hornických regionů 

napříč celou Evropou / světem. Tuto strategii považujeme za pilotní dokument, jelikož 

v současné době nejsou k dispozici žádné studie / průzkumy, které by se zabývali změnou 

image Sokolovského regionu. 

Tato strategie je zpracována jako dlouhodobý koncept, který obsahuje komunikační nástroje, 

jež by měly být v budoucnu zrealizovány. Vzhledem k tomu, že hornické uniformy jsou 

považovány za dědictví hornictví se značným potenciálem a za jeden z nejefektivnějších  a 

nejatraktivnějších komunikačních nástrojů, byla jako příloha strategie zpracována Studie 

využití hornických krojů jako součásti kulturního dědictví hornictví pro rozvoj cestovního 

ruchu na Sokolovsku.  
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3 Cíle 

Cílem strategie změny image regionu Sokolovska je komplexně řešit problematiku tzv. 

black image, tj. negativního vnímání Sokolovska ostatními obyvateli České republiky, 

případně příhraničních regionů. Strategie staví na využití kulturního dědictví hornictví a jeho 

potenciálů. Cílem strategie je vytvořit cíl, plán a konkrétní aktivity, které je nutné realizovat 

pro: 

• změnu vnímání Sokolovska obyvateli České republiky jako „špinavého a 

nezajímavého“ regionu 

• podporu pocitu sounáležitosti místních obyvatel se zvláštním zřetelem na mladé lidi. 

Jako příloha ke strategii bude vypracována studie hornických krojů jako součásti dědictví 

hornictví. Hornické uniformy jsou jedním z komunikačních nástrojů vedoucích ke změně 

negativního image a zároveň představují jednu z nejatraktivnějších částí nehmotného dědictví 

hornictví, která může být úspěšně použita pro podporu a rozvoj cestovního ruchu na 

Sokolovsku.  

Hlavním cílem studie bylo prozkoumání slavnostního hornického oděvu se zaměřením na 

Sokolovsko, analýza předpisů upravujících jeho podobu a dále prozkoumání slavnostních 

příležitostí, při nichž horníci slavnostní kroj oblékali.  

Prostorové vymezení studie zahrnuje české země, v menším rozsahu i příhraniční oblasti 

Německa. Časově se studie zaměřuje na období od středověku po současnost.  

Zpracování studie má poskytnout přehled slavnostních hornických krojů v čase i prostoru, 

zjistit jejich diferenciaci mezi jednotlivými regiony a odchylky od podoby, dané nařízeními a 

předpisy. Dále se má studie zaměřit na slavnostní příležitosti, při nichž horníci kroje nosili –    

o jaký druh slavností se jednalo a dle možnosti i jaký měly průběh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5/22 

4 Použité metody 

Strategie byla vypracována za použití několika metod a strategických / marketingových 

nástrojů. V rámci zpracování analytické části strategie byl proveden průzkum současné image 

regionu Sokolovsko. Výzkum z června roku 2010 byl proveden on-line metodou CAWI na 

tisíci respondentech. Best practices analýza ve třech evropských městech (Helsinky, Kodaň a 

Stockholm) je založena na dostupných on-line datech. Pro analýzu Mikroregionu bylo využito 

metody SWOT analýzy jako klíčové metodologie pro ohodnocení regionálních silných a 

slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Pro stanovení specifických cílů ze základního cíle 

byla využita metoda SMART. Návrhová část strategie je založena na metodologii 

strategického managementu.  

Doplňková studie byla zpracována kompilativní a komparativní metodou spojenou s terénním 

výzkumem. Zpracovatel vycházel z dosavadních monografií, věnovaných zkoumané 

problematice, ze studia dobových periodik, studia dostupných předpisů a dokumentů. 

Významný podíl informací získal zpracovatel výzkumem v muzeích zabývajících se montánní 

historií (Sokolov, Jáchymov, Nejdek, Stříbro, Příbram, Bad Schlema, Wunsiedel), terénním 

výzkumem soudobé celorepublikové hornické slavnosti (14. Setkání hornických měst a obcí 

ČR ve Stříbře) a studiem elektronických zdrojů. 

Předložená práce je přehledovou studií, která logicky postupuje od širších souvislostí, 

spočívajících v obecných podmínkách, v nichž vznikaly hornické tradice, ke konkrétním 

informacím, řazeným chronologicky.  
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5 Výsledky 

5.1 Změna image Sokolovska 

Úvodní kapitola strategie je věnována vymezení pojmu image. Tento pojem totiž nemá 

jednotně přijímaný obsah. Jeho přesná definice má zásadní význam pro pochopení toho, čemu 

se strategický dokument věnuje a co naopak leží za hranicemi jeho působnosti. Image 

Sokolovska je definována jako soubor asociací, které veřejnost (turistickou, podnikatelskou 

atd.) napadnou, když se řekne Sokolovsko. Tyto asociace vznikají na základě informací, které 

má veřejnost o Sokolovsku k dispozici. Z toho vyplývá, že změna image je procesem řízení 

toku informací.  

Strategie image je věnována jedné specifické oblasti, kterou je svazek obcí Mikroregion 

Sokolov-východ, který zaujímá rozlohu cca 215 km2 a žije v něm cca 54 tis. obyvatel. 

Důležitými fakty souvisejícími s image jsou vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanostní 

úroveň obyvatel, nízké historické povědomí obyvatel a samozřejmě negativní okolnosti 

těžebního průmyslu – zanedbané životní prostředí a malé množství přírodních atraktivit.  

V červnu 2010 byl proveden průzkum současné image regionu Sokolovsko na tisíci 

respondentech. Hlavní zjištění průzkumu jsou následující:  

• Téměř polovina respondentů nesprávně lokalizuje Sokolovsko; téměř třetina 

respondentů (29 %) lokalizuje Sokolovsko do severních Čech. Důvodem může být 

chápání Sokolovska jako uhelného regionu. Mezi kraji jsou jako uhelný region 

chápány právě severní Čechy, a ne v takové míře Čechy západní.  

• Respondenti si s velkou převahou nejvíce asociují Sokolovsko s uhlím, uhelnými doly, 

uhelnou pánví. U mladé generace nejsou tyto asociace tak silné jako u generace starší. 

Dále si respondenti častěji asociovali se Sokolovskem špatné životní prostředí, romské 

etnikum a nejrůznější konotace s ním spojené, průmysl, chudobu, nezaměstnanost atd. 

(viz strategie). 

• Ne spontánně, ale po nápovědě uváděl relativně vyšší podíl (31 %) respondentů za 

typickou pro Sokolovsko také rekultivaci krajiny.  

• Nejvíce respondentů zaznamenalo v médiích v poslední době informaci o těžebních 

limitech či jejich možném prolomení (5 %). Následovaly jiné informace o uhlí, těžbě 

apod. Významněji byly také zastoupeny informace o nezaměstnanosti, chudobě (3 %) 

a dále o zločinnosti v tomto regionu (3 %). Události spojené s romským etnikem 

uvedla 2 % respondentů.  

• Pro respondenty je v regionu Sokolovska ve srovnání s jinými regiony atraktivní s 

větším odstupem před jinými parametry zachování kulturního dědictví hornictví, např. 

formou muzeí, skanzenů apod. (52 %; spíše atraktivní a velmi atraktivní).  
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• Nejméně atraktivní pro respondenty je Sokolovsko ve srovnání s jinými regiony, co se 

týče pracovních příležitostí (13 %; spíše atraktivní + velmi atraktivní). Rovněž 

bezpečnost, úroveň kriminality; životní prostředí a také čistota, upravenost a pořádek 

nejsou ve srovnání s jinými českými regiony dobře hodnoceny.  

• Na druhé straně, hodnocení Sokolovska respondenty, kteří ho v poslední době 

navštívili, vyznívá ve srovnatelných parametrech výrazně příznivěji. Např. 61 % 

návštěvníků hodnotilo celkový dojem z regionu pozitivně (spíše pozitivně + velmi 

pozitivně). Ve srovnání s tímto zjištěním hodnotilo pouze 34 % respondentů z 

celkového vzorku tento region v porovnání s jinými regiony jako atraktivní (spíše 

atraktivní + velmi atraktivní).  

Čtvrtá kapitola přináší případové studie tří evropských měst a jejich okolí, kterým se v 

nedávné minulosti výjimečně dařilo v oblasti regionálního marketingu a která se zároveň 

strategicky věnovala práci s image – Stockholmu, Helsinek a Kodaně. Společnými prvky 

marketingového úspěchu těchto evropských destinací jsou:  

• expertní vedení marketingu  

• spolupráce s odborníky  

• finanční zabezpečení marketingových aktivit  

• úspěšný branding regionu  

• rozhodování založené na analýzách a průzkumech  

• existence jednotné vize a rozvojové strategie  

• spolupráce politické a podnikatelské sféry.  

V rámci analytické části strategie byla vypracována SWOT analýza Mikroregionu Sokolov-

východ. Tato analýza jasně ukazuje, že Mikroregion Sokolov-východ má co nabídnout, a to 

jak místním obyvatelům, tak podnikatelům a turistům – historii, obchod (nadprůměrná kupní 

síla), inovace a přírodu. Ekologické iniciativy a logistická infrastruktura (rychlostní 

komunikace napojené na evropskou silniční síť, cyklostezky) navíc přitahují potřebný 

turistický ruch, který nabízí obživu obyvatelům regionu. SWOT analýza regionu bohužel také 

potvrzuje stěžejní tvrzení prezentované na začátku této studie, a to že image je odrazem 

produktu. Hlavní slabinou Mikroregionu Sokolov-východ je fakt, že vzhledem k nejisté 

budoucnosti po skončení těžby je v regionu málo ekonomických a kariérních příležitostí pro 

ambiciózní absolventy vysokých škol. Nedostatek motivace v regionu zůstat, vrátit se nebo se 

sem přistěhovat je a do budoucnosti bude překážkou v budování jeho image.  

Je nelogické a nerealistické domnívat se, že dobře promyšlená kampaň zaměřená na změnu 

image může sama o sobě tento problém vyřešit. Jak je nastíněno už na začátku tohoto 

dokumentu, pouze systematický rozvoj regionu a akční plán (obchodní, urbanistický, 

podnikatelský a turistický) zaměřený na trvale udržitelný růst a rozvoj nakonec umožní, že i 

image produktu bude vzkvétat.  
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Snad nejdůležitější součástí strategie je řádné stanovení cílů. Podkladem stanovení cílů je 

vize, definovaná smyslem projektu ReSource - make regions attractive and competitive after 

the end of mining. V návaznosti na tuto vizi byly stanoveny generální cíle strategie, jako:  

• snížení míry migrace mladých lidí z Mikroregionu Sokolov-východ  

• zvýšení podnikatelské aktivity v Mikroregionu Sokolov-východ  

• zvýšení turistické aktivity v Mikroregionu Sokolov-východ.  
 

Tyto generální cíle byly dále rozpracovány dle metodiky SMART na konkrétní komunikační 

cíle. Jejich struktura je následující: 

 

Oblast MIGRACE  
• Zvýšení identifikace obyvatel s mikroregionem  

• Zvýšení znalosti obyvatel o pracovních příležitostech v mikroregionu  

• Zvýšení znalosti obyvatel v oblasti bytové nabídky  

• Zvýšení angažovanosti obyvatel regionu s cílem vytvoření komunity založené na 

široké paletě občanských aktivit  
 

Oblast PODNIKÁNÍ  
• Zvýšení znalosti o kvalitách pracovní síly  

• Zvýšení znalosti o konkurenčních výhodách mikroregionu  
 

Oblast TURISMUS  
• Zvýšení znalosti lokace mikroregionu v rámci ČR  

• Zvýšení znalosti turistických atraktivit mikroregionu v rámci ČR  

 
Na základě stanovených cílů komunikace byly zvoleny tyto cílové skupiny:  

• obecná turistická veřejnost ČR  

• podnikatelská komunita ČR  

• podnikatelská komunita přilehlých německých regionů (Bavorsko, Sasko)  

• mladé rodiny z regionu  

• absolventi VŠ původem z regionu.  
 

Definice cílových skupin je v dokumentu vzhledem k jeho strategickému charakteru spíše 

obecná (definována vždy jen předpokládanou početností dané cílové skupiny). Konkrétní 

rozpracování cílových skupin dle věku, pohlaví či sociodemografických ukazatelů je žádoucí 

až ve fázi plánování konkrétní komunikační kampaně.  

V otázce analýzy konkurence, které se věnuje další kapitola, naráží dokument na tři možné 

pohledy na tuto problematiku.  
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Zaprvé, čistě z pohledu změny image (z pohledu snahy řídit toky informací o regionu) je 

konkurentem každý, kdo představuje překážku řízení toků informací. Například každý 

inzerent časopisu, kde chci prezentovat své informace, je konkurentem (neboť zvyšuje cenu 

inzertního prostoru). Jinak řečeno – kdokoli komunikuje nekoordinovaně se strategií změny 

image, je jejím „informačním konkurentem“, neboť odvádí pozornost cílových skupin. 

Strategie počítá s tím, že tito v současné chvíli „informační konkurenti“ se pod tíhou 

argumentů o výhodnosti společného postupu stanou „informačními spojenci“.  

Zadruhé, ačkoliv se jedná o abstraktního konkurenta, je jednou z hlavních překážek budování 

image Mikroregionu Sokolov-východ absence vyváženého a strategického plánu rozvoje 

mikroregionu. To znamená plánu, který vylepší sám produkt (v tomto případě mikroregion). 

Kampaň zaměřená na zlepšení image může vybízet podnikatele a turisty, aby přišli do 

regionu, pokud tam však nebude dostatek silnic, škol a hotelů, nebude image vytvořená 

kampaní odpovídat reálné podobě produktu.  

Třetí možností je vnímat konkurenci z pohledu stanovených cílů. Konkurentem tak bude ten, 

kdo vyhraje při rozhodování cílových skupin při zvažování, kam jet na dovolenou, kde založit 

firmu či do jakého kraje jít po vystudování vysoké školy. Z tohoto pohledu nemusí být 

konkurentem pouze geograficky sousedící region.  

Protože variant odpovědí na zmíněné otázky je nespočet, výběrově byly v přístupu ke své 

image analyzovány oblasti Šumava, Plzeň a Mostecko (poslední jmenovaný z důvodu své 

polohy, zaměření na těžební průmysl a přítomnosti hornické komunity). Ač byla úroveň práce 

s image jednotlivých oblastí různě koordinovaná, nikdy nebyla zcela strategická (tedy 

neexistovala veřejně přístupná strategie práce s image daného regionu).  

Navržená strategie má následující ideová východiska:  

• věříme v sílu veřejnosti  

• úspěch je založen na kvalitě profesionálů  

• rozpočet projektů na změnu image musí odpovídat požadovaným výsledkům  

• změna image regionu je dlouhodobá, neustávající práce  

• jednotlivé kroky změny image nelze přeskakovat  

• image je komplexní pojem, jde měnit jen komplexní komunikací  

• analýzy jsou základem každého rozhodnutí  

• region je třeba hodnotit bez emocí a v celostní perspektivě  

• image má mírně lichotit realitě.  

Strategie má rovněž své procesní předpoklady. V souladu s případovými studiemi jsou jimi 

založení profesionálního „komunikačního výboru Mikroregionu Sokolov-východ“ a tvorba či 

sjednocení vize rozvoje regionu a jeho identity.  
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Vlastní strategie je následně rozdělena na dvě základní části – využití stávajících 

pozitivních změn pro propagaci regionu a založení vlastních komunikačních institutů. V 

první části jde o to vytvořit a aktualizovat celkový sumář, databázi pozitivních změn, které 

jednotlivé instituce (samotné obce, Regionální operační program regionu soudržnosti 

Severozápad, kraj atd.) na území Mikroregionu Sokolov-východ provádějí, a využít je při 

komunikaci s cílovými skupinami. Druhá část se dál dělí na tři pilíře: 

1. Snaha o aktivaci obyvatelstva vytvořením regionálního intranetu, založeného na 

bezplatně přístupných bodech bezdrátového připojení k internetu.  

2. Snaha o vytvoření a následného marketingové využití společného brandu regionu. 

3. Speciální komunikační aktivity, které zahrnují:   

• vytvoření a marketingové využití řemeslných cechů  

• vytvoření alternativního filmového festivalu, využívajícího množství 

návštěvníků MFF KV  

• účast na evropských výstavách a veletrzích s cílem propagace možností 

regionu  

• uspořádání největšího hornického festivalu v ČR  

• kontinuální práci s vysokoškolskými studenty původem z regionu s cílem 

vytvoření dostatečného počtu motivačních prvků pro jejich pozdější návrat do 

regionu  

• vytvoření úřadu kompatibility s cílem zjednodušit a zrychlit proces zakládání 

společnosti zejména zahraničním investorům.  

Dokument dále pokračuje návrhem komunikačních aktivit pro roky 2011 - 2013, který je 

projektovým rozvedením výše popsané strategie. Návrh komunikačních aktivit obsahuje 

základní časovou posloupnost navržených aktivit, jejich kapacitní náročnost (rámcově 

vyčísluje potřebné lidské zdroje) a uvádí kvalifikovaný odhad rozpočtu navržených aktivit.  

Poslední kapitolou dokumentu je návrh způsobu vyhodnocení komunikačních aktivit a 

evaluace image. Tento proces je navržen jako dvoukolový. Nejdříve se v kvalitativní a 

kvantitativní rovině vyhodnocuje, zda byla navržená strategie řádně provedena – tedy zda byl 

výkon jednotlivých kroků dostatečně efektivní a správný. V případě, že by takto provedena 

nebyla, nemůže být nadále hodnocena vlastní strategie, ale musí se napravit způsob jejího 

výkonu.  

V druhém kroku, pokud byla strategie odpracována řádně, můžeme přistoupit k hodnocení jí 

samotné. Pro tento účel byly na základě cílů zvoleny indikátory, jejichž naplnění určuje 

úspěšnost strategie v jednotlivých oblastech. Tyto indikátory jsou formulovány tak, aby 

mohly být zadáním pro výzkum veřejného mínění. Tato metodika vychází ze způsobů 

evaluace výsledků činnosti oddělení technické pomoci a publicity regionálních operačních 

programů (konkrétně ROP JV). 
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5.2 Využití hornických kroj ů pro rozvoj turismu  

Protože historie profesního kroje úzce souvisí s historií výrobního oboru, je úvodní část studie 

věnována stručnému pohledu na dějiny  dobývání surovin v českých zemích. Přehled 

těžebních lokalit představuje regiony, v nichž bylo možné se v minulosti setkat s hornickým 

oděvem a prezentací hornického stavu. 

Další část práce, která specifikuje těžbu surovin v Karlovarském kraji a na Sokolovsku, je 

seřazena podle jednotlivých dobývaných surovin, jejichž spektrum bylo v této oblasti 

skutečně široké. Z hlediska vytěženého množství a ekonomického významu byl od středověku 

až do 20. století  nejvýznamnější surovinou cín, s nímž je spojena jak krušnohorská oblast, tak 

i území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V první polovině 16. století bylo 

nejvýznamnější těženou surovinou stříbro, nalezené na Jáchymovsku. Pro Sokolovsko bylo 

nejvýznamnějším obdobím 19. století, kdy došlo k rozmachu těžby hnědého uhlí, při 

pokračující a úspěšně se rozvíjející těžbě rud. V polovině  tohoto století se v Jáchymově začal 

těžit i nový nerost, smolinec, z nějž se získával uran, zpočátku k výrobě barev. Až po objevu 

radioaktivity. H. Becquerelem v roce 1896 a nových prvků, polonia a rádia v Jáchymově v 

roce 1898 Marií Curie-Sklodowskou a jejím manželem Pierrem došlo k jeho využití 

v lázeňství, energetice a vojenském průmyslu. V průběhu 20. století těžba rud postupně 

ustávala, a jeho konec již patřil jednoznačně hnědému uhlí.  

Následující kapitola je věnována hornickému oděvu na přelomu středověku a raného 

novověku, tedy v 15. – 16. století. Z tohoto období pocházejí nejstarší vyobrazení hornického 

oděvu na území českých zemí – kutnohorské fresky a kancionály. Nejvýznamnějším tištěným 

dílem o hornické problematice z tohoto období je Dvanáct knih o hornictví a hutnictví 

Georgia Agricoly. Z těchto ikonografických a písemných pramenů byla získána a názorně ve 

studii popsána podoba tehdejších hornických oděvů, jak pracovních, tak i slavnostních.  

Pátá kapitola se nejprve stručně zmiňuje o století 17., kdy třicetiletá válka přinesla do střední 

Evropy zkázu a úpadek a s tím spojený i útlum těžby rud. Naopak 18. století, kdy došlo 

k rozmachu těžby surovin a kdy vrcholící baroko přineslo do hornického oděvu množství 

zdobných prvků, bylo možné zdokumentovat na podkladu výtvarných i  písemných pramenů 

podobu hornického stejnokroje i slavností. Výtvarnými prameny jsou převážně sošky a 

plastiky horníků, zdobící kostely anebo uložené v muzeích, na saské straně Krušnohoří je 

významným pramenem barevný obrazový materiál v monografii zabývající se saským 

hornickým oděvem v 18. století. Zevrubný písemný popis slavnostního hornického oděvu na 

české straně Krušnohoří lze nalézt zejména v Jáchymovské kronice. V ní jsou podrobně 

popsány holdovací pochody, při nichž horníci prokazovali úctu členům panovnické rodiny, 

kteří byli na léčebném pobytu v Karlových Varech. 18. století bylo  obdobím, kdy byl 

hornický slavnostní oděv nejnádhernější a nejhonosnější.   



 

 12/22 

Šestá kapitola je věnována 19. století, kdy vzrostl význam rudného i uhelného hornictví 

natolik, že se těžební revíry staly  průmyslovými centry, vyznačujícími se 

charakteristickými znaky, mezi nimiž vynikal pocit sounáležitosti, projevující se 

v charakteristickém oblečení a hromadných vystoupeních. Téměř každý revír měl i svou 

hornickou hudbu. V závěru tohoto století však došlo u hornických stejnokrojů k výrazné 

změně, spočívající v nahrazení dosavadního oděvu černou uniformou. Ne všichni horníci toto 

nařízení rakousko-uherské monarchie přivítali s nadšením. Nicméně porovnáme-li tuto  

uniformu z roku 1890 s uniformou z roku 1983, vidíme mezi oběma modely velkou 

podobnost. Jedinou součástí stejnokroje, který se výrazněji liší, je pokrývka hlavy.   

Sedmá kapitola mapuje vývoj hornického oděvu ve 20. století a v počátku 21. století. 

Počátek 20. století nepřinesl žádné výraznější změny, důvodem mohlo být o oslabení hornické 

hrdosti vlivem sociálních nepokojů. V tomto období nebylo u havířů nošení stejnokrojů příliš 

v oblibě. K výrazné změně však došlo na počátku 50. let 20. století, kdy tzv. Lánská akce 

měla za cíl získat nové hornické učně do uhelných dolů a tak vedle mohutné propagandy 

hornického povolání byl rovněž zpracován návrh nové uniformy, která však s hornickým 

stejnokrojem a jeho typickými atributy neměla nic společného. Její vzhled odpovídal spíše 

vojenské uniformě.  

V roce 1983 byla vydána nová směrnice, která vracela hornickému kroji jeho znaky, zejména 

pelerínový devíticípý límec, sametové nášivky na předním díle a posunula nárameníky zpět na 

horní část rukávu.  Počátek 21. století přináší oživení upadajícího zájmu o hornické tradice a 

tak zatímco před rokem 1989 byly hornické uniformy k vidění jen ojediněle, v novém tisíciletí 

se hornický stejnokroj opět stává hrdě nošeným oděvem. 

Další tři kapitoly se zabývají hornickými oděvy na Slovensku, v saském Krušnohoří a 

bavorském příhraničí. V případě uvedených německých spolkových zemí je studie 

zaměřena na jejich příhraniční oblasti, přiléhající k hranici s Karlovarským krajem. Zejména 

v saském Krušnohoří jsou slavnostní hornické uniformy velmi dobře zdokumentovány. 

Podobnost hornických stejnokrojů v těchto sousedních zemích s hornickými stejnokroji, 

nošenými na českém území, je důkazem mezinárodního charakteru hornického povolání.  

Kapitola jedenáctá analyzuje slavnostní příležitosti, při nichž si horníci oblékali slavnostní 

stejnokroje. Těchto ceremoniálů, kdy se horníci ustrojili do čistého slavnostního oděvu, bylo 

několik druhů – různé oslavy na počest vrchnosti, církevní svátky, reprezentace majitelů 

ložisek a další firemní a hornické oslavy, spojené např. s předáváním a svěcením praporu. 

Významné byly svátky hornických patronů, v českých zemích to byla především svatá 

Barbora a svatý Prokop. Zvláštním typem slavností byly ceremonie spojené s hornickým 

středním a vysokým školstvím. Z nich je dodnes oblíbený tzv. Skok přes kůži, veselý obřad, 

jímž jsou studenti, ale nejen oni,  přijímáni do hornického stavu.  
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Z výsledků práce vyplývá několik závěrů. První je ten, že hornictví bylo řemeslem 

mezinárodním. Tím, že se horníci po vytěžení jednoho revíru stěhovali za prací jinam, se 

šířily nejen pracovní zvyky, ale i symbolika a podoba oděvu. Ze studie vyplývá, že základní 

znaky oděvu se v sousedících zemích příliš nelišily. Jedinou částí oděvu, která byla pro 

různé oblasti specifická, byla pokrývka hlavy.  

Druhým závěrem je, že pokud se jednalo o slavnostní přehlídky či jiné významné slavnostní 

události, dbali jejich organizátoři na jednotný vzhled stejnokrojů zúčastněných horníků a to za 

cenu jejich shánění a vypůjčování. Avšak při většině příležitostí horníci nebyli oděni 

jednotně, obvykle z finančních důvodů. Někdy si horníci upravovali nařízený stejnokroj dle 

své úvahy, obvykle proto, aby narušili jeho jednotvárnou čerň. Ani dnes, jak bylo terénním 

výzkumem zjištěno, nenosí všichni horníci stejný „soudobý“ oděv. Ti, kteří se slavností 

zúčastňují v historickém oděvu, jsou náležitě hrdí na vzácnost historického kusu.   Jedinou 

skupinou, která dbá na jednotný stejnokroj a která jej obléká pravidelně, bez ohledu na změny 

ve společnosti, jsou členové hornických hudeb, na jejichž kroji je hornický znak zkřížených 

kladívek nahrazen znakem ve tvaru lyry. Kapely sice obvykle udržují základní rysy 

stejnokroje, ale některé z nich různě „vylepšují“ uniformy, např. nahrazují černé kalhoty 

bílými nebo si zdobí čepice bílými či červenými chocholy. 

Třetí závěr je ten, že v uplynulých staletích bylo hornictví považováno za zvláštní povolání. 

Horníci pracovali pod zemí, dobývali suroviny ze země za cenu ohrožení svého zdraví či 

dokonce života, museli ovládat specifické dovednosti, vzájemně úzce spolupracovat a  

pomáhali státní ekonomice.  Na to byli náležitě hrdí, dokonce tak, že si slavnostní stejnokroj 

oblékali i ve svém volnu. Je potěšujícím zjištěním, že v současnosti hornické tradice ožívají 

a hornický stejnokroj opět začíná být hrdě nošen. Tato skutečnost může hrát pozitivní roli 

při přípravě a realizaci zamýšleného využití hornických uniforem k podpoře cestovního ruchu. 
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6 Ohodnocení 

6.1 Zhodnocení výsledků  

Strategie změny image byla vypracována v souladu se zadáním a dosáhla stanovených cílů – 

vyvinula základní strategický koncept, na kterém můžeme stavět v rámci dlouhodobé snahy 

změnit negativní image Sokolovska. Strategie nabízí řadu velmi cenných poznatků, 

doporučení a směrů pro budoucí regionální rozvoj. Zhotovitel narazil při vypracování 

dokumentu na několik problémů. Většina z nich byla způsobena jednoduše tím, že žádná 

podobná strategie ve střední Evropě nebyla zpracována a žádný subjekt se systematickou a 

kontrolovanou změnou image nezabývá.  

V souladu se zadáním podává předložená studie ucelený přehled hornických stejnokrojů a 

analýzu slavnostních příležitostí, při nichž byly nošeny. Studie je vybavena bohatým 

obrazovým materiálem, který vhodně doprovází písemný přehled. Požadovaného cíle bylo 

dosaženo v rozsahu přiměřeném dalšímu použití studie. Nejobtížnějším úkolem, který se 

nakonec podařilo vyřešit, bylo zajištění předpisů, upravujících podobu hornické uniformy ve 

20. století.  

Výsledky strategie a doplňkové studie budou sloužit jako výchozí bod pro navazující 

investiční studie a přípravu projektů, jejichž cílem bude využití hornických tradicí pro zvýšení 

cestovního ruchu a zatraktivnění regionu. Cílovými skupinami jsou členské obce 

Mikroregionu Sokolov-východ, politici, regionální aktéři, rozvojové agentury, agentury 

propagující Sokolovsko a další subjekty zajímající se o změnu image a rozvoj cestovního 

ruchu na Sokolovsku. Na studii je možné navázat podrobnějším terénním výzkumem ve 

vzdálenějších hornických regionech, kde by se daly získat poznatky rozšiřující  přehled 

regionálních specifik hornických stejnokrojů a slavností. Výsledky práce lze využít při 

přípravě a realizaci projektů, které mají za cíl využít hornické tradice pro zvýšení a 

zatraktivnění cestovního ruchu. 

 

6.2 Další kroky 

Management Mikroregionu Sokolov-východ stejně tak jako členové rady svazku (starostové / 

starostky členských měst a obcí) považují strategii za nesmírně důležitou pro další směřování 

regionálního rozvoje. Strategie jasně deklaruje současný stav image Sokolovska a kroky, které 

je nutné podstoupit ke změně této negativní situace. V blízké budoucnosti je plánována 

veřejná akce s cílem prezentovat výsledky strategie široké veřejnosti, ale především klíčovým 

regionálním hráčům, aktérům a subjektům s pravomocí rozhodovat. Perfektní pochopení je 

klíčem pro navazující projekty a jejich realizaci.   
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Protože některá muzea v regionu se zaměřují na montánní historii, bude možné s využitím 

doplňkové studie vytvořit společný projekt, na němž by se podílely obce, muzea, spolky a 

organizace zabývající se hornickou historií a tradicemi. Projekt by spočíval v obnovení 

hornických tradic s využitím hornických krojů v zážitkové turistice. Potenciál studie, která je 

jedním z výstupů významného mezinárodního projektu ReSOURCE – „Využití hornictví pro 

trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední Evropě“, vidí 

Mikroregion v rozvoji a využití slavné minulosti regionu pro povzbuzení cestovního ruchu.  

Dále je Mikroregion Sokolov-východ partnerem navazujícího projektu SHIFT-X, který bude 

předložen do 4. výzvy programu Central Europe v říjnu 2011. Celkovým cílem tohoto 

projektu je zhodnotit kulturní dědictví industriálních regionů prostřednictvím inovativního 

managementu s cílem zachování a kapitalizace tohoto dědictví.  

 

6.3 Mezinárodní význam 

Tato strategie přestavuje prvotní krok kontrolované změny image Sokolovského uhelného 

regionu. Žádná podobná studie / strategie / koncept, na které bychom mohli stavět, nebyl 

v minulosti vypracován. Toto naznačuje mimořádný význam dokumentu.  

Prostřednictvím úzké spolupráce s ostatními partnery projektu Resource se nám podařilo 

vytvořit tento výchozí krok dlouhodobého procesu kontrolované změny image. Velmi důležité 

a užitečné poznámky byly získány od partnerů v rámci jak pravidelných setkáních pracovní 

skupiny Kulturní potenciály, které se konají zároveň s celoprojektovým setkáním ReSource 

každých 6  měsíců, tak v rámci dodatečných jednání mezi partnery.  

 Celkově jsou v rámci projektu ReSource vypracovávány 3 strategie využití regionálního 

dědictví hornictví: parterem č. 8 – Město Salgótarján (Maďarsko), č. 9 – Regionální rozvojové 

centrum Zagorje (Slovinsko) a č. 7 – Mikroregion Sokolov-východ.  

Porovnání rozdílných strategických přístupů a výsledků bude jedním z hlavních cílů tématické 

závěrečné zprávy pracovní skupiny Kulturní potenciály, která bude vypracována leaderem 

této skupiny – partnerem č. 5 – Sdružení Štýrská železná stezka (Rakousko).  

Mikroregion Sokolov-východ zůstane v blízkém kontaktu s partnery projektu ReSource pro 

budoucí spolupráci v souvislosti s kroky, které budou realizovány v procesu změny image 

Sokolovska. V rámci pracovní skupiny Kulturní potenciály je připravována řada dalších 

výstupů, např. dokumentace veřejných akci propagujících dědictví hornictví a změnu 

mentality (4 dokumentace vypracovávané 4 partnery). Tyto výstupy budou sloužit jako cenný 

zdroj znalostí a zkušeností pro dobu, kdy bude Mikroregion Sokolov-východ postupně 

realizovat návrhy strategie.   
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Na druhé straně, metodologie, přístup a výsledky této strategie vč. doplňkové studie jsou 

přenosné a mohou složit jako návod pro jakýkoliv hornický region, který se doposud 

systematickou změnou image nezabýval.  

Kompletní verze strategie je zpracované v českém jazyce, resumé je dostupné jak v českém 

tak anglickém jazyce. Dokumenty budou přístupné elektronicky na webových stránkách 

projektu ReSource: www.resource-ce.eu  a mikroregionu: www.sokolov-vychod.cz. Fyzicky 

budou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Sokolov-východ (Obecní úřad Královské Poříčí).  
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7 Přílohy 

7.1 Obrázková dokumentace: návrhy hornických krojů  

Seznam obrázků  

Obrázek 1: Dětský kostým, 11. století   
Obrázek 2: Dětský kostým, 15. století 
Obrázek 3: Dětský kostým, 16. století   
Obrázek 4: Dětský kostým, 17. století 
Obrázek 5: Dětský kostým, 20. léta 20. století       
Obrázek 6: Dětská hornická uniforma, 1953 
Obrázek 7: Hornický slavnostní oděv, 15. století 
Obrázek 8: Hornický slavnostní oděv, 16. století 
Obrázek 9: Hornický kroj se zdobným kloboukem 17. století 
Obrázek 10: Hornický kroj, přelom 17. a 18. století 
Obrázek 11: Hornický kroj, 19. století 
Obrázek 12: Dámský hornický kroj korzetový, 19. století     
Obrázek 13: Hornický kroj, 30. léta 20. století 
Obrázek 14: Sokolovský hornický kroj, 40. léta 20. století 
Obrázek 15: Hornická uniforma, 1952 
Obrázek 16: Hornická uniforma, 1983 
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Obrázek 1: Dětský kostým, 11. století   Obrázek 2: Dětský kostým, 15. století   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obrázek 3: Dětský kostým, 16. století   Obrázek 4: Dětský kostým, 17. století   
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 Obrázek 5: Dětský kostým, 20. léta 20. století         Obrázek 6: Dětská hornická uniforma, 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Hornický slavnostní oděv, 15. století    Obrázek 8: Hornický slavnostní oděv, 16. století 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20/22 

Obrázek 9: Hornický kroj se zdobným kloboukem, 17. století  
Verze 1 Verze 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10: Hornický kroj, přelom 17. a 18. stol.      Obrázek 11: Hornický kroj, 19. století   
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Obrázek 12: Dámský hornický kroj korzetový,        Obrázek 13: Hornický kroj, 30. léta 20. století 
19. století   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14: Sokolovský hornický kroj, 40. léta 20. století  
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Obrázek 15: Hornická uniforma, 1952 
Ilustrace 1            Ilustrace 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 16: Hornická uniforma, 1983 
Ilustrace 1     Ilustrace 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


