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1 Úvod 

Historie hornického slavnostního oděvu sahá do středověku, kdy se začalo používat 

hlubinného dobývání surovin. Právě způsob práce, který byl vnímán jako zvláštní, přispěl 

nepřímo ke vzniku hornického slavnostního kroje. Práce pod zemí, dobývání rudy za cenu 

zdraví nebo dokonce života, nutnost úzké spolupráce v nebezpečném prostředí – to vše zřejmě 

přispělo ke vzniku hornických bratrstev. Řády těchto bratrstev nařizovaly  svým členům 

mimo jiné i povinnost reprezentovat hornictví jako zvláštní stav. Z této povinnosti 

pravděpodobně vzešel podnět ke zrodu slavnostního kroje. Jeho podoba vycházela z  

pracovního oblečení, upraveného pro slavnostní příležitosti. Ze znaků kroje mělo být zřejmé, 

k jaké profesi patří jeho nositel. 

Vzhled a vývoj hornického kroje byl a je ovlivňován  historickým i technologickým 

vývojem a aktuální módou. Je nutné zde zmínit, že pracovní i slavnostní oděv horníků 

vykazoval jen malé  odlišující znaky mezi jeho nositeli v různých oblastech českých zemí.  

Vzhledem k poměrně velké mobilitě hornického lidu byly jednotlivé části hornického kroje 

v sousedních regionech, ale i vzdálenějších oblastech podobné. Pro ilustraci lze uvést příchod 

horníků do Jihlavy, když zde vypukla stříbrná horečka, pak v době útlumu těžby  stěhování 

z Jihlavy do Kutné Hory, po skončení stříbrné horečky v Kutné Hoře přesun horníků do 

rozvíjejícího se Jáchymova a po snížení jáchymovské těžby stěhování do německého pohoří 

Harz. Je to jen malá ukázka toho, jakým způsobem se mezi evropskými regiony šířily kulturní 

prvky, například podoba oděvu. Zároveň tento příklad znázorňuje, jak je hornická 

zaměstnanost  vázána svou specifickou odborností  na ložiska surovin a jejich vydatnost.   

Podobné důvody, které vedly ke vzniku slavnostního hornického kroje, vedly i k  

prezentaci hornictva na veřejnosti. Byla to stavovská hrdost, silný pocit sounáležitosti, 

vyplývající z nebezpečné činnosti pod zemí a pocit výjimečnosti, kdy na práci havířů často 

závisela ekonomika země. Slavnostní průvody, církevní obřady a další příležitosti 

k reprezentaci hornictva posilovaly pozitivní sociální aspekty hornického stavu.    

Časově tato práce mapuje období od středověku po současnost, prostorově se 

zaměřuje na české země, zejména na Karlovarský kraj a jeho příhraniční oblasti v Sasku a 

Bavorsku. 
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2 Stručný historický přehled hornictví na území českých zemí 

Výskyt rud drahých kovů, zejména stříbra, významně ovlivňoval ekonomiku našich 

zemí. K dosažení svých zájmů na tomto zdroji hotových peněz stanovil panovník zvláštní 

právní předpisy pro „horní obce“. Toto zvláštní právo na ochranu důlního podnikání, 

poskytující rozsáhlejší svobody, než měla ostatní královská města, bylo stanoveno pro Jihlavu 

již ve 13. století (1249), kutnohorské horní právo  (Ius regale montanorum) platilo od roku 

1300. Kodifikace mincovního regálu Václavem II. v roce 1300, která centralizovala veškerou 

ražbu mincí do Kutné Hory, zvedla technickou úroveň mincovnictví a příznivě ovlivnila 

dálkový obchod1. 

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 ukazuje na regiony, kde bylo možné se v minulosti setkat 

s hornickým oděvem a prezentací hornického stavu. 

 

2.1 Pravěk 
Nejstarší stopy po záměrné hornické činnosti na našem území spadají do období 

paleolitu, kdy naši prapředci získávali na Mostecku křemence k výrobě nástrojů. Doloženo je 

však využívání i dalších nerostných surovin – jílů, jílovitých břidlic, hlíny a různobarevných 

oxidů, používaných jako barviva. 

Specifickým nerostem, v jehož využití má naše republika prvenství, je černé uhlí (z 

Francie jsou známy ještě starší doklady spalování uhlí, ale hnědého). Při archeologických 

výzkumech na ostravském vrchu Landek byly nalezeny zbytky po pálení uhlí staré 21 až 

23.000  let2.  

Paleolitický člověk znal dokonce i železo, avšak pouze meteorické, neboť zatím 

nedokázal vyvinout teplotu potřebnou k tavbě rudy. 

Zatímco uvedené paleolitické nálezy se týkaly spíše povrchového sběru, v neolitu již 

člověk začal hloubit mělké jámy a doly, z nichž organizovaně těžil nerosty a horniny potřebné 

pro výrobu nástrojů. Nejvýznamnější těžební areál byl v českých zemích nalezen 

v Tušimicích na Chomutovsku, kde byl dobýván křemenec. Významnou neolitickou 

surovinou  na našem území byl i bílý mramor, který byl těžen na Bílém Kameni u Sázavy. 

                                                 
1 Petráň 1985 
2  Jirásek, Sivek 2007 
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V době bronzové již byla na našem území zpracovávána měď a cín – kovy potřebné 

k výrobě bronzu, avšak těžba mědi u nás není z tohoto období doložena. Naproti tomu nejsou 

pochybnosti o získávání cínu a to rýžováním cínových krupek v oblasti Krušných hor a snad i 

Slavkovského lesa. V 9. století př. n. l. je u nás doloženo i rýžování zlata na řece Otavě. 

První stopy po těžbě a zpracování železa na našem území existují již na sklonku starší 

doby železné (doba halštatská), největší rozvoj zpracování železa a dalších nerostných surovin 

s sebou přinášejí ale až Keltové v mladší době železné (doba laténská), tedy v době po r. 400 

př. n. l. Těžba probíhala nejčastěji systémem mělkých jam a šachtic. Keltové byli první 

civilizací na našem území, která razila mince. Pro mincovnictví byly důležité dva kovy – 

stříbro a zlato. Zlato se rýžovalo na Otavě, Opavě, Vltavě, Blanici, Lužnici a dalších říčkách a 

potocích.  Plocha keltských rýžovišť se odhaduje na 75 km2 a lze říci, že v tomto období byla 

vyrýžována většina z celé historie těžby rozsypového zlata na našem území.  

Celková produkce zlata z rýžovišť do 14. století (s maximem v době do přelomu 

letopočtu) byla okolo 22 - 56 tun. Z této doby pochází i největší zlatý poklad nalezený na 

našem území,  přibližně 50 kg zlatých keltských mincí3. 

Stříbro pro ražbu mincí pocházelo nejspíše z oblasti Alp. 

 

2.2 Středověk 
V období stěhování národů a příchodu Slovanů na naše území se většina keltských 

znalostí, souvisejících se zpracováním železa, ztratila. Opětovný rozmach železářství nastal až 

v 9. století, v době Velkomoravské říše. Těžba železných rud se soustředila na oblast 

Barrandienu (jihozápadně od Prahy), okolí Blanska a Nízký Jeseník.  

Kolem 10. století našeho letopočtu začal opět nabývat na významu cín. Zprvu byl 

rýžovaný v povodí řeky Teplé ve Slavkovském lese, koncem 12. století se centrem těžby 

stávají Krušné hory – povodí Ohře a okolí dnešní Krupky.  

Těžba zlata a stříbra ztratila v prvním tisíciletí našeho letopočtu svůj dřívější význam. 

Na přelomu 11. a 12. století je doložena těžba zlata v oblasti Zlatých hor ve Slezsku, avšak 

stříbrné mince Přemyslovců a Slavníkovců pravděpodobně nejsou raženy z kovu vytěženého 

u nás. První doklad o těžbě stříbrné rudy na našem území pochází z blízkosti dnešního Stříbra 

z roku 1188. 

                                                 
3 Jirásek, Sivek 2007 
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Změna společenských a hospodářských poměrů v Evropě přinesla ve 13. století 

zvýšení poptávky po oběživu, tedy i po drahých kovech. Postupně otvíraná ložiska v českých 

zemích patřila k nejvýnosnějším v celé Evropě a tak  na přelomu 13. a 14. století se  česká 

ekonomika, do té doby z evropského hlediska spíše okrajová, se začala přibližovat 

nejvyspělejším oblastem. Koncentrace obyvatelstva v oblastech těžby, které byly málo úrodné 

a do té doby i řídce osídlené, podpořila kolonizaci území v okolí horních obcí. Dostatečné 

zdroje drahých kovů zrychlily přechod  k peněžnímu hospodářství4. 

V té době nastal v našich zemích nebývalý rozmach. Kolem roku 1234 byly v okolí 

osady Jihlava nalezeny výchozy stříbronosných rudních žil. Jejich objev přilákal nejen 

horníky, ale i řemeslníky, kupce a bohaté podnikatele a město Nová Jihlava svou velikostí a 

významem převýšilo Brno. Vzhledem k tomu, že technologie dobývání ani zpracování rud u 

nás nebyla na potřebné výši, velká část kolonistů byla z německy mluvících zemí. V roce 

1249 byl pod tlakem okolností (překotný vývoj) vydán první horní zákoník, který byl však 

spíše městským právem, řešícím i některé záležitosti týkající se těžby. Sláva jihlavského 

hornictví netrvala dlouho - už počátkem 14. století byla vyčerpána bohatá přípovrchová část 

ložiska, v roce 1328 město po zemětřesení vyhořelo a záplavy v roce 1376 zatopily mnohá 

důlní díla. Jihlavský horní soud však nadále zůstal uznávanou autoritou i pro zahraniční 

těžaře. 

V průběhu 13. století se těžba stříbra postupně přesouvala do Kutné Hory. Podobně 

jako v Jihlavě, i zdejší nerostné bohatství přilákalo do města zástupy cizinců a Kutná Hora se 

stala po Praze druhým nejlidnatějším městem království. Prudký nárůst obyvatelstva si roku 

1300 vyžádal na králi Václavu II. vydání druhého horního zákoníku Ius regale montanorum 

(též Constitutiones juris metallici). Tento horní zákon jasně vymezil dvě důležité zásady, 

které s úpravami přetrvávají v báňské legislativě evropských států do dnešních dnů:  

1. Horní regál - odděluje vlastnictví půdy a nerostného bohatství. Drahé kovy  jsou ve 

vlastnictví krále a to bez ohledu na vlastníka půdy. Ten si mohl propůjčovat ložiska k těžbě.  

2. Svoboda báňského podnikání - kdokoli se mohl za určitých podmínek pokoušet o 

nalezení a dobývání nerostů. Osoby zabývající se hornickou činností zároveň získaly možnost 

svobodného pohybu.   

Pokud jde o zlato, Čechy byly sice ve 13. a 14. století jednou z hlavních produkčních 

oblastí zlata v Evropě, ložiskové poměry ale byly složitější.  

                                                 
4 Petráň 1985 
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Z ložisek na našem území jmenujme alespoň Jílové u Prahy a Zlaté Hory ve Slezsku, 

avšak ta se  průběhu 14. století  postupně vyčerpala, až v jeho závěru těžba poklesla natolik, 

že byla ukončena i pravidelná ražba zlatých dukátů.  

Při hlubinné těžbě rud stříbra a cínu se horníci setkávali i s rudami dalších kovů, např. 

olova, zinku, mědi a wolframu. Při tavbě stříbrných rud bylo hojně využíváno olovo, avšak 

jeho produkce na našem území byla tak malá, že potřebný kov byl dovážen z dolů 

nalézajících se na území dnešního Polska.  

 

2.3 Novověk 
Počátkem 16. století ukončují zejména technologické potíže těžbu stříbra v Kutné 

Hoře a její roli plynule přejímá Jáchymov. Zde se opakovala historie Jihlavy a Kutné Hory – 

příliv horníků, investorů a dalších lidí, které přilákala stříbrná horečka, způsobil, že v první 

polovině 30. let 16. století se stal Jáchymov s 18 tisíci obyvatel druhým největším městem 

království po Praze. Přibližně v polovině 16. století nastal pokles a od roku 1600 byly 

v Jáchymově  stříbrné rudy těženy jen příležitostně. Revír se přeorientoval na produkci 

barevných kovů.  Jáchymov se v tomto období zapsal do historie prvním hornickým učilištěm 

na světě, založeným roku 1716. V letech 1745 - 1899 bylo v Jáchymově získáno téměř 

100.000 kg stříbra, celkově se ale revír přeorientoval na těžbu rud olova, arzénu, kobaltu, 

niklu a uranu. Do čela producentů stříbra se doslal příbramský revír, který se v 19. století stal 

hlavním producentem stříbra a olova v rakousko-uherské monarchii i střední Evropě. 

Poklesem světových cen stříbra na konci 19. století se ale revír dostává do ekonomických 

potíží přesto, že těžba rud stoupala.  

V průběhu středověku i novověku se stříbro těžilo i na dalších lokalitách českých 

zemí, z nichž nejvýznamnější byla Příbram, avšak i zde nastal v 17. století úpadek těžby. 

Celkový odhad produkce českých zemí v období 1500 - 1620 je přibližně 750.000 kg stříbra, 

zejména díky kutnohorskému a jáchymovskému revíru5. Jako zajímavost lze uvést, že v roce 

1627 byl na dolech v Banské Štiavnici (Slovensko), kde se těžilo stříbro a zlato,  poprvé na 

světě použit střelný prach.  

Útlum v těžbě zlata, který nastal koncem středověku, pokračoval i v další dějinné 

etapě a celkově trval čtyři staletí. Teprve na přelomu 19. a 20. století dochází k obratu a to na 

dole Roudný u Vlašimi, kde se zlato rýžovalo již v pravěku a středověku. Koncem 19. století 

je v Roudném datován největší rozvoj a počátkem 20. století zde těžba zlata vrcholila. 
                                                 
5 Jirásek, Sivek 2007 
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V novověku vzrostl zájem o železo, jehož rudy se těžily na mnoha místech na celém 

území českého království. Zejména v první polovině 18. století došlo k prudkému nárůstu 

jeho produkce – z 3.500 tun v roce 1700 na 11.248 tun v roce 1750. Nejvýznamnější ložiska 

se nacházela v okolí Plzně, Rokycan, v  Brdech, Jeseníkách a v okolí Blanska. 

Několikanásobný růst produkce železa přinesla v 19. století průmyslová revoluce se 

zavedením parních strojů. V letech 1850 - 1880 se těžilo průměrně okolo 200.000 tun železné 

rudy ročně.  

Ekonomicky významná byla těžba cínu, nejprve rýžováním, později hornickým 

dobýváním. Nejprve to bylo hlavně ve východní části Krušných hor, od 15. století zejména 

v prostoru Slavkovského lesa. Rozmach  těžby v této oblasti podnítil prospekci v západní 

části Krušných hor a to jak rýžováním, tak i hlubinnou těžbou. Tak jako u ostatních surovin, i 

v těžbě cínu přišel po třicetileté válce útlum, který přetrval až do 19. století. 

Velká poptávka přetrvávala po olovu, avšak ani roční produkce nejvýznamnějších 

ložisek ve Stříbře a Oloví v množství přes 45 tun z  nestačila poptávce, takže se olovo 

dováželo z Německa, Rakouska, Polska a Anglie. V období po třicetileté válce došlo na rozdíl 

od jiných surovin k oživení těžby a to zejména ve Stříbře a v Oloví, kde toto oživení trvalo až 

do konce novověku. V závěrečné fázi novověku, tedy v 19. století,  byly olověné rudy 

získávány kromě uvedených lokalit hlavně v Jáchymově a Příbrami. V této době bylo naše 

území jednou z nejproduktivnějších oblastí olova v Evropě. 

Přesto, že na našem území probíhala i těžba měděných rud, mnoho informací o ní 

nemáme. Koncem 15. a počátkem 16. století se předpokládá rozvoj těžby na Měděnci a v 

Tisové u Kraslic, ale i na dalších místech. Jako vedlejší produkt při těžbě stříbra a mědi byly 

získávány sulfidické rudy a pyritové břidlice pro výrobu kamence, skalic a olea (dýmavé 

kyseliny sírové). V 19. století byla těžba mědi na našem území málo významná. 

Postupně stoupal význam dalších kovů – těžily se manganové rudy, bismut, kobalt, 

arzén a rtuť. U těchto kovů došlo po třicetileté válce k růstu těžby, jejich význam stoupal i 

v dalších staletích. V 19.  stol. se zájem rozšířil o další kovy – nikl, zinek a wolfram. V 19. 

století se   českým specifikem stala těžba uranových rud. Ty byly těženy od roku 1853 v 

Jáchymově a zpracovávány na barvy pro keramický a sklářský průmysl. Další rozšíření 

produkce přišlo s objevem radioaktivity v roce 1896 a objevy nových prvků, polonia a rádia, 

v Jáchymově.  
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Primát má naše území i v prvním popisu lepidolitu - slídy obsahující lithium, 

pocházející z vrchu Hradisko V Rožné u Bystřice nad Pernštějnem. Jeho první popisy se 

datují do roku 1791 a 1792. 

V 15. a 16. století byla objevena i ložiska uhlí, kterému se říkalo  kamenné bez 

rozlišení na hnědé a černé. Šlo o lokality v Duchcově, u Kladna, u Plzně a v Sokolově. O uhlí 

však příliš velký zájem nebyl. Příčinou byla nedůvěra k novému palivu a malá spotřeba paliv 

všeobecně.  

Počátek dolování uhlí ve všech našich revírech nastal v poslední třetině 18. století. 

Zpočátku nepodléhalo uhlí ustanovením horního zákona. Proto je mohli těžit poddaní nejen 

na svých, ale i na cizích pozemcích (pokud na nich už nedoloval někdo jiný). Již v letech 

1789 a 1780 ale byly vydány dekrety, kterými se uhlí stalo předmětem horního regálu a 

začalo podléhat hornímu řádu. Nejprve vznikaly malé podniky, užívající  primitivní metody 

těžby, odvozené z metod těžby morfologicky zcela odlišných rudních ložisek. 

V 19. století se uhlí stalo nezbytné pro rozvoj průmyslu, zejména jako palivo parních 

strojů a surovina pro výrobu koksu potřebného v metalurgii. S tím souvisel i prudký růst 

produkce z 11.810.000 tun uhlí v roce 1880 na 29.210.000 tun v roce 19016.  

Z dalších nerudních surovin se v novověku na našem území těžily zejména stavební 

materiály, sklářské suroviny, pyrity na výrobu síry, vitriolu a skalic, grafit, mastek, vápenec, 

kaolín, sádrovec a český granát. 

 

2.4 20. a počátek 21.století 
Technologický rozvoj a dvě světové války – to byly hlavní faktory, které ve 20. století 

ovlivnily těžbu nerostných surovin nejen v českých zemích, ale na celém světě. Ve druhé 

polovině 20. století určovala intenzitu a směřování těžebního průmyslu v naší republice 

zejména orientace na těžký průmysl. S koncem studené války a společenskými změnami 

přestala být těžba mnoha ložisek (zejména rudních) ekonomická a byla likvidována.  

Těžba na přelomu 20. a 21. století je na území České republiky zaměřena na nerudní 

suroviny. Poslední těžené rudní ložisko (Zlaté Hory) bylo uzavřeno v prosinci 1993. Několik 

let se bude ještě těžit poslední ložisko uranu Dolní Rožínka. Těžba zlata by při dnešní ceně 

byla na většině ložisek ztrátová.  
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Těžba uhelných ložisek se snížila ze 120.000.000 tun v roce 1988 na současných asi 

75.000.000. Jejich zásoby budou vytěženy okolo roku 2030. Naše těžba ropy (zemního plynu) 

dosahuje jen 2 % (resp. 1,5 %) našeho dovozu7. 

V současnosti je v České republice známo 1436 ložisek nerud (včetně stavebních 

surovin),  téměř 600 ložisek pětadvaceti komodit se těží (dohromady asi 70.000.000 tun za 

rok). Naše země patří k deseti hlavním světovým těžařům kaolinu, grafitu, živce, bentonitu 

a sklářských písků.  

Budoucnost nerud v České republice je zajištěna prosperitou keramiček, porcelánek  

a skláren.  
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3 Stručný historický přehled hornictví v Karlovarském kraji se 

zaměřením na Sokolovsko 

3.1 Cín 
I když historici spekulují o těžbě cínu ve Slavkovském lese a mědi v Tisové u Kraslic 

již v  době bronzové, důkazy pro tato tvrzení zatím nejsou. První věrohodná zmínka o 

hornictví na území dnešního v okresu Sokolov pochází z roku 967 od Ibrahima Ibn Jákoba, 

pravděpodobně arabského obchodníka.  

Dobývání cínu rýžováním v oblasti Slavkovského lesa  je doloženo od 12. století 

(některé zdroje však hovoří o 10. století, dle zprávy Ibrahima Ibn Jákoba), na  konci 12. století 

se však těžba přemísťuje do Krušných hor. Do Slavkovského lesa se dobývání cínových rud 

opět vrací v 15. století, kdy  se práce přesouvají do podzemí a to v celém regionu. Krásno a 

nedaleký Horní Slavkov se staly prvními centry dobývání cínu, ale zpočátku i stříbrné rudy. V 

období let 1500 - 1620 výtěžek cínu dosáhl 32.250 tun8. Tyto úspěchy podnítily další 

prospekci cínu v západní části Krušných hor, kde byl už od 14. století rýžován v okolí 

Jindřichovic a Nejdku. Hlubinná těžba se koncentrovala do okolí Horní Blatné, Božího Daru a 

Loučné, rýžování spolu s hlubinnou těžbou přetrvaly v okolí Hřebečné, Perninku, Nejdku, 

Přebuzi, Hory sv. Kateřiny a jinde. Na Přebuzi Šlikové dokonce v roce 1556 zřídili horní úřad 

pro kontrolu báňské činnosti. Celková produkce zde v období let 1500 - 1620 dosáhla 

přibližně 12.000 tun cínu.  

V 16. a 17. století došlo k útlumu těžby, způsobeného nejprve ničivými závaly v 

Horním Slavkově v roce 1568 a následně třicetiletou válkou.  Až roku 1771 stát podniká 

kroky vedoucí k oživení těžby (ražba nové dědičné štoly), pro nedostatek financí byly tyto 

práce ale brzy přerušeny a úpadek revíru pokračoval. Oživení nastalo v první polovině 

20.století, kdy byl v revíru objeven wolfram, který se spolu s cínem začal těžit pro válečné 

účely. Vytěžená ruda obsahovala i 10% mědi. Po dalších prospektorských pracích, které 

proběhly v roce 1946, byla v Horním Slavkově objevena uranová ruda, jejíž těžba přilákala do 

města, vylidněného po válce, nové obyvatele. Na konci 50. let dosáhl počet obyvatel Horního 

Slavkova 11 000.  Po skončení těžby uranu na počátku šedesátých let počet obyvatel klesl na 

současných necelých 5.800.  V Krásně byly mezi lety 1937 a 1947 obnoveny některé doly na 

dobývání wolframu. Jeho těžba pokračovala až do roku 1990.  
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Na Přebuzi se s přibývající hloubkou šachet zvyšovaly náklady na čerpání důlních vod 

a v roce 1815 těžba na Přebuzi zcela skončila. Poslední pokusy o dobývání cínu na Přebuzi 

byly učiněny za 2. světové války, kdy ve zdejších dolech pracovali zejména zajatci z blízkého 

zajateckého tábora. 

 

3.2 Olovo 
Nejstarší zmínky u těžbě olova v Karlovarském regionu pocházejí z roku 1412 a to  na 

Kraslicku. Ve druhé polovině 15. století se olověná ruda galenit těžila na panství Hřebeny. 

V 16. století byla spolu se Stříbrem nejvýznamnějším žilným ložiskem olověných rud 

v českých zemích obec Oloví. Těžba zde pokračovala až do druhé poloviny 19. století. 

Druhou významnou lokalitou na území dnešního Karlovarského kraje byl Jáchymov, kde bylo 

v období 1745 - 1891 vyrobeno 54.800 tun olova 9.   

 

3.3 Měď 
Měď se do popředí dostává podobně jako cín ve 14. století. Protože nepatřila do 

skupiny ušlechtilých kovů a nevztahoval se na ni královský regál, jsou údaje o těžbě na našem 

území chudé. První zmínka o jejím dobývání na Kraslicku pochází z roku 1412, zejména 

začátkem 16. století se rozvíjela těžba v Tisové u Kraslic, ale i na dalších ložiscích 

Karlovarského kraje (Tři Sekery u Mariánských Lázní). 

Po třicetileté válce měla produkce mědi klesající tendenci. V klasických revírech na 

Kraslicku a ve Třech Sekerách u Mariánských Lázní byla těžba kvůli špatné ekonomické 

situaci utlumována nebo zcela zastavena. Koncem novověku se většinou získávala již jen jako 

vedlejší produkt při těžbě ložisek polymetalických rud se stříbrem.  

 

3.4 Železo 
Od přelomu středověku a novověku jsou v západní části Krušných hor, která spadá do 

území dnešního Karlovarského kraje, doložena četná ložiska železných rud, dobývaná 

převážně z mělkých jamách. Za všechna jmenujme oblast kolem Rotavy, Šindelové, ale i 

Chodovsko, Dasnicko a Svatavsko. Železná ruda se v 15. a 16. století dobývala kromě 

Krušných hor rovněž na Chebsku (Dolní Pelhřimov). 
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3.5 Stříbro 
Zřejmě prvním revírem, kde se těžilo stříbro v sokolovském okrese, byla oblast mezi 

Horním Slavkovem a Krásnem, a to ve 12. století. Později však se toto území proslavilo 

zejména těžbou cínu. 

Na přelomu 15. a 16. století zřejmě nikdo v bezvýznamné osadě Konradsgrün netušil, 

jaký obrat nastane v její historii během několika let. V roce 1515 zde založila trojice mužů ve 

složení Štěpán Šlik, Jan Pluh z Rabštejna a Hans Thurmshirn těžařstvo. Najali horníky a 

obnovili těžbu v opuštěním dole, kde v hloubce 3,8 m narazili na stříbrnou žílu. Údolní sídlo 

nazvali Jáchymovem  (Joachimsthal). Vzestup stříbrné horečky dokládá malé srovnání – 

zatímco v roce 1517 pracovalo ve 47 dolech 211 havířů, v roce 1533, kdy těžba dostoupila 

vrcholu, to bylo v 914 dolech 4113 havířů. V tomto roce bylo v Jáchymově vytěženo 9.000 kg 

stříbra. Od počátku těžby do roku 1534 se zvýšil počet obyvatel na 18.000 a Jáchymov se po 

Praze stal druhým největším městem v českých zemích10.  

Při prospekci v okolí byla objevena řada dalších výskytů kovů - Abertamy, Pernink, 

Boží Dar, Horní Blatná, Hora sv. Kateřiny aj. V letech 1516 - 1600 bylo z jáchymovských žil 

získáno 307.000 kg stříbra, další neznámé množství bylo taveno pokoutně a prodáváno do 

ciziny.   Poté nastal pozvolný útlum těžby, avšak přesto bylo ve vrcholícím novověku, 

v průběhu let 1745 - 1899 v Jáchymově získáno téměř 100.000 kg stříbra (z toho většina do 

roku 1845).  

K Jáchymovu se pojí i další důležité historické události. První z nich je působení 

vzdělaného lékaře, přírodovědce a metalurga Georgia Agricoly (vlastním jménem Georga 

Bauera) v letech 1527 - 1531. Mezi jeho významná díla patří např. De natura fossilium (O 

povaze nerostů - 1546), ale jeho nejznámějším dílem je De re metallica libri XII (Dvanáct 

knih o hornictví a hutnictví - 1556), které nám detailně popisuje hornickou a hutnickou 

problematiku. Druhou událostí je ražba stříbrných mincí - šlikovských jáchymovských tolarů 

(Joachimsthaler – Gulden-Groschen), zvaných též jáchymovské groše. Tyto cenné mince 

ryzosti 931/1000 byly ochotně přijímány i v cizině a později z nich vznikl i název peněžní 

měny USA - amerického dolaru. V souvislosti s Jáchymovem se traduje i vynález mihadel, 

která sloužila k převodu kruhového pohybu vodních kol na podélný pohyb, potřebný pro 

čerpání vody z dolů. 
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3.6 Ostatní rudy 
Od poloviny 16. století se v okolí Jáchymova a dalších krušnohorských obcí 

v dnešním karlovarském regionu těžily bismut, kobalt, k nim se později přidal arzén, nikl, 

mangan. U Horních Lubů se těžila rtuť, v Horním Slavkově wolfram, v okolí Rotavy bylo 

rýžováno i těženo zlato.  

Českou zvláštností byla těžba uranových rud. Od roku 1853 se těžily v Jáchymově, 

nejprve k výrobě barev pro keramický a sklářský průmysl. 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, se produkce uranových rud rozšířila.  

Hornická činnost byla v Jáchymově ukončena roku 1966. 

 

3.7 Uhlí 
 Ložiska uhlí byla objevena na Sokolovsku v roce 1590.   Nejstarší písemný doklad o 

těžbě uhlí na Sokolovsku, pocházející z roku 1642, je zápis v kronice Horního Slavkova o 

propůjčení uhelného dolu u Lokte. V té době ještě těžba uhlí nepodléhala hornímu regálu – to 

se však v letech 1789 a 1780 změnilo vydáním dekretů, kterými uhlí začalo podléhat hornímu 

řádu. Největší rozmach v těžbě uhlí nastal s příchodem industrializace v 19. století.  

Kolem  roku 1850 začaly vznikat první těžební společnosti – na Sokolovsku to byla 

firma Karla Josefa Klugeho a jeho společníků, největší podíl vlastnil hrabě Nostic. V 19. 

století byl nejvýznamnějším podnikatelem na Sokolovsku Johann David Edler von Starck, 

který vytěžené uhlí využíval při výrobě chemických sloučenin – kamence, vitriolového 

kamene, zelené a modré skalice a dalších. Těžba uhlí postupně stoupala. V roce 1860 bylo 

získáno 102.625 tun, v roce 1872, po otevření železnice z Chebu do Chomutova, takzvané 

Buštěhradské dráhy, již činilo vytěžené množství uhlí 588.740 tun. Zatímco v počátcích těžby 

uhlí na Sokolovsku převažovalo hlubinné dobývání, s příchodem socialismu došlo na 

povrchovou těžbu. Poslední hlubinný důl v regionu – Marie, byl uzavřen v roce 1991. V 

červenci roku 1997 bylo od počátku dobývání v regionu dosaženo jedné miliardy tun uhlí, 

vytěženého v regionu11.  

V současnosti se v Karlovarském kraji rudy ani uran již netěží, pokračuje těžba 

hnědého uhlí a nerudných surovin. 

 

 

                                                 
11 Frouz, Pöpperl, Přikryl, Štrudl 2007 
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4 Pracovní a slavnostní hornické kroje v 15. až 17. století 

4.1 Kutná Hora  
Nejstarší ikonografické a písemné doklady o hornickém oděvu pocházejí z Kutné 

Hory. Jedná se zejména o Lobkovický antifonář z roku 1471, Husitský kodex (Smíškovský 

kancionál) z roku 1491, Kutnohorská iluminace - těžba stříbra z roku 1491 a Kutnohorský 

kancionál (Kutnohorský graduál) Matouše iluminátora z let 1493 – 1494. 

Další kutnohorský zdroj, nástěnné fresky v chrámu svaté Barbory z druhé poloviny 16. 

století, zobrazuje horníky v pracovním oděvu při práci v podzemí i na povrchu, ale i ve 

slavnostním kroji, nošeném při slavnostních příležitostech.  

Dnešní hornická symbolika se objevuje již na pečeti Německého (Havlíčkova) Brodu 

z roku 1269 a na pečeti rychtáře a rady města Kutné Hory z doby kolem r. 1300. Jedná se o 

mlátek a želízko, avšak na těchto pečetidlech nejsou tyto symboly překřížené, ale jsou 

umístěny po stranách ústředního motivu - erbu vrchnosti. Na freskách chrámu sv. Barbory 

jsou však již symboly vyobrazeny tak, jak je známe dnes – překřížené a to na náprsním štítku 

na oděvu havířů a na erbu.  

Při slavnostních příležitostech nosívali již v 15. století řemeslníci kytlice různých 

barev. U havířů se tento oděv nazýval kytle či perkytle, měl bílou barvu a od kytlic nošených 

členy jiných cechů se lišil zejména přišitou kuklou, dnes bychom řekli kapucí. Některé 

perkytle mají kapuce a rukávy lemované  pasomanem (širokou tkanicí), ornamentálně 

vyšívanou žlutou a modrou přízí, tkanice je našita i na dalších částech oděvu. Na nohách 

nosívali havíři vysoké boty, přehrnovačky. Takto popsaný slavnostní havířský oděv zřejmě 

nosili havíři ve středověku a raném novověku i v dalších zemích. 

Obr. č. 1: Freska v chrámu sv. Barbory v K. Hoře 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na freskách v chrámu svaté Barbory 

v Kutné Hoře, pocházejících z počátků druhé 

poloviny 16. století, můžeme vidět havíře ve 

slavnostních krojích (obr. č. 1) – pasomany 

bohatě pošitých bílých kytlích s kapucemi. 

Pasomany jsou ornamentálně vyšity žlutou a 

modrou přízí. Na prsou mají kytle našitý 

čtvercový štítek, rovněž lemovaný 

pasomanem, s vyšitým hornickým znakem a 

písmenem W – iniciálou krále Vladislava. Pod 

kytlí mají horníci barevné nohavice.  
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Pracovní oděv je v Lobkovickém antifonáři vyobrazen jako bílá, koženým řemenem 

přepásaná kytle s kapucí a krátkými nebo polodlouhými rukávy. Kytle je z režného plátna a 

sahá do poloviny lýtek. Dolní část těla je oděna různě. V Antifonáři mají na sobě tmavé 

punčochy ze sukna či kůže, které sahají ke kolenům (obr. č. 2).  

Obr. č. 2: Lobkovický antifonář – titulní list 

Na Kutnohorské iluminaci 

z roku 1491 mají někteří 

horníci kytle zastrčené do 

tmavých kalhot, jiným však 

kytle dosahují ke kolenům. 

Na hlavách mají většinou 

kapuci, někteří černou 

čepici, vzadu protaženou na 

záda  (obr. č. 3). Havíři 

v Kutnohorském 

kancionálu mají podkasané 

bílé kytle v délce nad 

kolena, rukávy k loktům a 

na hlavách kápě.  Někteří 

mají punčochy a někteří 

nákolenice, jiní mají nohy 

holé. Boty jsou nízké (obr. 

č. 4). Na titulním listě 

Kutnohorského horního 

práva z roku 1525 mají 

horníci krátké kalhoty 

sahající do poloviny stehen 

a k nim svislými pásky  

připojeny vysoké boty, zřejmě nahrazující nohavice. Mezi krátkými kalhotami a vysokými 

botami byly kožené nákolenice, chránící koleno. Nákolenice se připevňovaly vzadu řemínky. 

Na vyobrazeních z roku 1525 nemají horníci sedací kůži – flek.  
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Obr. č. 3: Kutnohorská iluminace - těžba stříbra v Kutné Hoře 1491 
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Obr. č. 4: Kutnohorský kancionál (graduál) – titulní list 
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Koncem 15. a počátkem 16. století  byla v Kutné Hoře základem jak pracovního, tak i 

slavnostního hornického oděvu bílá kytle (perkytle) ke kolenům. Kytle měla přišitou kuklu a 

byla přepásaná koženým páskem. Slavnostní kytle byly zdobeny nejčastěji pasomany – 

širokými vyšívanými tkanicemi. Rukávy pracovních kytlí končily nad lokty nebo pod lokty, 

slavnostní kytle mají rukávy dlouhé. Oblečení spodní části těla se lišilo podle pracovního 

zařazení. Předáci nosili kožené kalhoty, nákolenice, punčochy nebo vysoké boty, ostatní 

pomocní pracovníci měli punčochy a nízké shrnovací střevíce. Úzké soukenné kalhoty 

přesahovaly přes boty. Až do roku 1525 nemá nikdo na kutnohorských vyobrazeních kožený 

flek. Oděv doplňovala kožená brašna a filcová kulatá čepice, která se nasazovala na kuklu.  

 

4.2 Krušnohoří 
V Krušnohoří, kde slouží jako zdroj poznání hornického oděvu slavné dílo Georgia 

Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví ilustrované Blasiem Wefringem, se nosila kytle 

úzká v ramenou s vysokou kápí, přiléhavé kalhoty se zvláštním poklopcem a dlouhá, špičatá 

sedací kůže – flek. Na nohách měli horníci kožené polobotky. Vyobrazený dozorce nemá ani 

kuklu, ani flek. Kalhoty jsou hluboce prostřihované s výrazným poklopcem, na hlavě má 

dozorce špičatou čepici a po boku zavěšený meč (obr. č. 5). 

Na vyobrazeních Agricoly jsou patrné módní vlivy na oblékání horníků v 16. století. 

Kytle má rukávy střiženy buď vcelku s kytlí nebo jsou ustřiženy zvlášť a ke kytli přišity. Přes 

kytli se nosila kazajka, která často rukávy vůbec nemá. Módně prostřihované rukávy bývají 

zdobeny šňůrováním nebo jsou v horní části skládané. Tento prvek je pravděpodobně 

základem hornické kazajky (Puffjacke) úřednického kroje z 18. století. 
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Obr. č. 5: Dozorce  
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Pracovním i slavnostním oblečením  byla kytle z černého plátna,  později doplněná 

obroubou ozdobenou knoflíky. Na spodní části těla se nosily přiléhavé nohavice, soukenné, 

v horní části bachraté, prostříhávané a sešité dozadu. Skládané šosy kazajky nebyly 

k rozeznání od rozstřihů a vycpávání nohavic (obr. č. 6). 

Obr. č. 6: Skládané šosy kazajky s prostříhávanými nohavicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako obuv převládaly nízké polobotky s jazykem nebo punčochy s koženou 

podrážkou. U Agricoly se nikde nesetkáváme s nákolenicemi, avšak nelze posoudit, zda se 

jedná o jáchymovskou specifiku nebo o umělecký přístup ke ztvárnění oděvu. 

Na hlavě nosili horníci pod zemí kuklu a na povrchu klobouk. Na vyobrazeních není 

jednoznačné, zda je kukla přišita ke kytli nebo k límci chránícímu ramena. Kukla a flek byly 

po staletí symbolem hornické práce. Kytle s kuklou byla hornickým oblečením do 18. století. 

Vedle  Agricolova díla je důležitým pramenem poznání hornického středověkého 

oděvu Schwazská kniha z roku 1556. I když Schwazská kniha je zaměřena na tyrolské 

hornictví, může posloužit i jako zdroj poznání o oděvu v Krušnohoří. Tyrolské a 

krušnohorské hornictví bylo v 16. století spojeno jedním regálním pánem, Ferdinandem 

Habsburským, který z Jáchymova vytlačil rod Šliků. Mezi Schwazem a Krušnohořím 

probíhaly čilé vztahy a výměna odborníků.   
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Schwazská kniha je na rozdíl od Agricolových dřevorytů barevná a tak si podle ní lze 

udělat  představu i o barevnosti hornického kroje. 16. století bylo obdobím módních změn a ty 

se projevily i v oblečení horníků. Jak dokládá Schwazská kniha, odlišnosti mezi oděvem 

vrchnosti a oděvem pracujících vrstev byly markantní. Nohavice byly v první polovině 16. 

století typicky úzké. Tento typ se ukázal pro práci horníků zcela nevhodný, proto se kalhoty 

postupně zkrátily do poloviny stehen. Uvnitř byly vypolštářovány a svrchní vrstva byla 

prostříhána do úzkých pásků s podšívkou v odlišné barvě – tomuto módníku kusu oděvu se 

říkalo plundry. Krátká kazajka schwazských horníků, která tvořila s kalhotami celek, byla 

většinou barevně odlišná od nohavic – červená, zelená, žlutá, fialová. Kazajka se oblékala 

přes košili, která se u krku stahovala šňůrkou jako krejzlík. Z něj se později vyvinul krejzl, 

který se rozšiřoval a sklady zpevňoval. Kazajka se zapínala na knoflíky nebo se šněrovala 

vepředu nebo na straně. Kazajka byla buď bez rukávů, nebo měla rukávy vsazené nízko pod 

přepadávajícími rameny. 

Úředníci nosili přes kazajku kabát, soukenný nebo lněný, s hladkými nebo skládanými 

šůsky, které sahaly k polovině stehen. Přední šosy kabátu se nezapínaly, ale zůstávaly volné, 

aby nepřekážely zčásti vypolstrovanému poklopci. Kabát směl mít nejvýše šest skladů. Kabát 

se na prsou zapínal nebo šněroval. Úředníci mají na hlavách barety, obyčejným lidem 

zakázané. 

Oblečení horníků se ve Schwazské knize liší od Agricolových vyobrazení liší kratším 

flekem střiženým dokulata (u Agricoly je kůže dlouhá a špičatá). Kůži nosí i úředníci jako 

znak příslušnosti k hornickému stavu. Ani zde nenajdeme na vyobrazeních nákolenice. 

Nejsou zde vyobrazeny ani další součásti výstroje – brašna a hornická sekerka. Pouze horní 

soudce má jako svůj odznak důlní kladívko.  

Z krušnohorského St. Georgenthalu pocházel autor třetího,  ikonografického materiálu 

z počátků novověku, Specculum mettalorum, Martin Sturz. Tento rukopis z roku 1575 je 

vybaven barevnými ilustracemi. Řada postav má na sobě kalhoty – plundry, na hlavách se 

objevují klobouky s krempou. 

Brněnský rukopis horní knihy Abrahama Schnitzera zřejmě vychází z předchozího 

díla Specculum mettalorum ale  i ze Schwazské knihy. Řada horníků je při práci oděna do 

přiléhavých kalhot různých barev, avšak většina důlních pracovníků má na sobě i pod zemí 

široké plundry. Jejich oblečení je doplněno krátkou kazajkou a bílou kuklou. Kalhoty a 

kazajky jsou v různých barevných kombinacích a jsou doplněny tmavou sedací kůží. Ozdobně 

prostříhané plundry podkládané látkou v odlišné barvě mají na sobě i horní úředníci.   



 

26/102 

 

Vysocí úředníci mají plundry vycpávané a k nim soukenné kabáty, zapínané na mnoho 

knoflíků. U krku mají bílé ozdobné krejzly.Přes oděv mají oblečené krátké, široké pláštěnky, 

podšité sametem nebo kožešinou. Na hlavách mají horníci kukly, dozorci klobouky 

s vysokou, kuželovitou hlavou, někdy i cylindrovitého tvaru. Pouze horní soudce nosí baret. 

Při pomocných pracích, třídění a roztloukání rudy, se uplatňovaly i ženy. Ty byly při 

práci oděny do oblečení obvyklého v 16. století. Šaty měly široký a hluboký výstřih, vyplněný 

košilí, sdrhnutou u krku tak, že tvoří malý límeček. Sukně sahala až na zem, přes ni se nosila 

zástěra. Na hlavách nosily ženy čepec, na některých vyobrazeních podobný mužskému baretu, 

na jiných obrazech mají ženy na hlavách slaměné klobouky. 
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5 Hornické kroje v 18. století 

5.1 Situace v 17. století 
Počátek 17. století byl tragický – třicetiletá válka, která se přehnala Evropou, po sobě 

zanechala zkázu: vydrancovaná území, úpadek zemědělství, bídu a epidemie, výrazný pokles 

počtu obyvatel. Zasažena byla především střední Evropa. V tomto období docházelo v mnoha 

revírech k útlumu těžby rud.  

Na druhou stranu zámořské objevy dávaly vzniknout novým koloniím, začala se šířit 

vzdělanost a došlo k velkému rozkvětu věd. Řemeslná výroba začala být nahrazována 

výrobou manufakturní. Ve druhé polovině 17. století došlo v výraznému rozvoji těžby a 

zpracování železa, který si vynutil hledání nových tepelných zdrojů. Zejména v Anglii se 

začalo přecházet od dřevěného uhlí ke kamennému. Důvodem byla devastace lesů při výrobě 

dřevěného uhlí.  

 
 

5.2 Hornické kroje v 18. století v Čechách 
Století 18. znamenalo nový rozmach hornictví. Představu o vzhledu hornických oděvů 

tohoto století lze získat jak z ikonografických, tak i z písemných pramenů. Ikonografickými 

zdroji poznání jsou horní mapy s vyobrazeními horníků a důlních úředníků a umělecká díla – 

sochařská, řezbářská i malířská. Bohaté zdroje lze nalézt na saské straně Krušnohoří, kde byla 

hornictví a jeho reprezentaci věnována velká pozornost. Podoba  hornického oděvu vycházela 

zejména z pracovních podmínek, ovlivňovaly ji šatové řády a do určité míry i dobová móda.  

Písemnými materiály, dokládajícími podobu hornického oděvu, jsou zejména popisy 

slavnostních holdovacích pochodů při panovnických návštěvách. Nejvýznamnější ze 

slavnostních pochodů v Čechách se konaly v Karlových Varech, zpravidla při příležitosti 

návštěvy korunovaných hlav. Pochod při příležitosti zásnub korunního prince v roce 1719 byl 

důvodem k vydání předpisu o hornickém oblečení. Vrchní horní úřad nařídil, aby hornický 

kroj měl sedm částí: kytli, kůži, bílé kalhoty, zelenou čepici, nákolenice, kahan a hornickou 

sekerku. Horní hudebníci oblékali černé kabátce, zdobené stříbrnými portami, červené 

kalhoty, kožený flek a nákolenice a klobouk se stříbrnými stuhami. Úředníci měli bílý 

kabátec, zdobený zlatem, červené kalhoty a čáku zdobenou peřím, součástí stejnokroje byla i 

ozdobná hornická sekerka. Oblek měl znaky odlišující hodnosti jednotlivých úředníků. 

Šichtmistři, kteří v průvodu vedli seřazené útvary horníků, měli na kulatých čepicích žluté 

stuhy a vepředu kytičku z jedlových větviček. 
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Pokud jde o pracovní hornický oděv, máme k dispozici vyobrazení z Prosečnice 

z roku 1720, na němž vidíme horníka oblečeného v krátké perkytli, dosahující jen pod pás, 

která je široká v ramenou a má nízko nasazené rukávy. Kalhoty jsou volné, podkasané nad 

kolena, doplněné punčochami a vyššími polobotkami. Zapínání není u perkytle z vyobrazení 

patrné, rovněž nelze poznat, zda má horník nákolenice. Jeho hlava je zakryta kuklou, 

přesahující na ramena a záda, nepřišitou k perkytli. Sekyrka je pracovní, s dlouhým topůrkem, 

nezdobená. Kytle a kalhoty jsou v barvě přírodního plátna, flek je černý.  

Tento typ oblečení se v saských vyobrazeních nenachází, proto je tento zdroj pro 

bádání o hornických uniformách důležitý.  

Podobné oblečení nacházíme i na postavě horníka, jíž je ozdobena důlní mapa z Horní 

Blatné z roku 1754. Rozdíl je v kapuci, zde přišité ke kytli a ve vsazení rukávu, zde hluboko 

pod ramenem, ozdobeném ryškem. Flek je zapínán překříženými konci, zřejmě zaklesnutými 

za háček. Horník má kožené nákolenice a polobotky s vysokým jazykem, na nártu zavázané.  

Oděv úředníků se od hornického liší. Hornický úředník z mapy z Jílového má na sobě 

bílý kabátec se zlatým lemováním, bílé kalhoty ke kolenům, bílé punčochy a černé nákolenice 

(obr. č. 7).  

Obr. č. 7: Vlevo důlní měřič z r. 1729, vpravo důlní úředník z r. 1740 

Flek je sepnutý pod 

kabátcem – je zde tedy symbolem, 

nikoli praktickou součástí úboru. 

Úředník má na hlavě kulatý 

hornický klobouk v zelené barvě, 

s ohrnutým okrajem s výřezy, je 

zlatě lemovaný, s červenou 

rozetou na levé straně. Na opasku 

má hornickou tašvici (důlní 

brašnu), na boku meč v pochvě a 

v ruce hornickou hůl - švancaru se 

sekerkovitým zakončením. Na 

polobotkách s dlouhým jazykem je 

ozdobná spona. 
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Důlní úředník z Cukmantlu (Zlaté Hory na Jesenicku) z roku 1769 je oblečen do 

kabátce s rozhrnutými klopami, zdobenými čtyřmi knoflíky s dírkami, podobně jsou zdobeny 

i manžety u rukávů. Pod kabátcem je hedvábná košile s límcem a ozdobným nákrčníkem a s 

nabíranými manžetami. Úzké kalhoty dosahující ke kolenům jsou rovněž ozdobeny čtyřmi 

knoflíky. Flek je upevněn přes kabátec a je sepnutý sponou. Úředník je bez nákolenic, na 

hlavě má třírohý klobouk a po levém boku meč. 

V zápisech kutnohorského havířského pořádku z roku 1749 jsou vypsány části 

hornického kroje, který nosili horníci na procesí a na stafáž do kostela, a které patřily 

pořádku. Byly jimi perkytle, sedací kůže, švancara a kahan. 

Pokud se jedná o horní úředníky, na vyobrazení jílovského úředníka z roku 1740 

můžeme vidět, že má téměř stejné oblečení jako saští horní úředníci. Odlišuje se hornickou 

švancarou, o niž se opírá. Na obrazu Petra Brandla (nebo Brandlovy školy) je zobrazen horní 

hofmistr Jan František Weyr, který je oblečen do hedvábného svrchního kabátu s širokými 

rukávy, vesty zapínané na knoflíky a košile s nákrčníkem. Na průramcích, manžetách a na 

přední části kolem výstřihu je kabát bohatě ozdoben portou, stejně jako tmavý klobouk, který 

je navíc doplněn pštrosím perem.  

Obr. č. 8: Horník v chrámu sv. Víta na pražském Hradě 

Dřevořezba horníka (obr. č. 8), považovaná za 

dílo Matyáše Bernarda Brauna, v chrámu svatého Víta 

na pražském Hradě  je oděna do černé perkytle 

s nízko posazenými rukávy a kápí, se zapínáním na 

zlaté knoflíky a zlatá poutka, rovněž manžety jsou 

ozdobeny třemi zlatými knoflíky a průramky zlatou 

portou. U krku je uvázán bílý šátek, červené kalhoty 

s šikmo prostřiženými kapsami jsou doplněny 

černými koženými nákolenicemi přichycenými zlatou 

portou a bílými punčochami. Postava má u nohou 

zelenou čapku a v pravé ruce kahan, na nohách černé 

střevíce s přezkou na prodlouženém jazyku. Oděv je 

doplněn sedací kůží zapnutou přes perkytli, v pase 

připevněnou tašvicí  a po boku zavěšeným tesákem. 

Tato postava má oblečení odpovídající postavám na 

jáchymovských důlních mapách i jílovskému obrazu. 
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Podobné jsou i sošky horníků ve farním kostele v Jílovém nebo ve Stříbře.  

Na rozdíl od předchozích období, kdy horní část hornického oděvu tvořila bílá 

přepásaná perkytle s kuklou, se v 18. století objevila tmavá nařasená perkytle, zapínaná 

množstvím knoflíků, s malým límcem, pod nímž byla někdy kápě, spíše jako symbol. 

Úředníci nosili světlý kabátec (Puffjacke), hojně zdobený portami. Kalhoty, obvykle červené, 

někdy široké, většinou však úzké, dosahovaly ke kolenům. K nim se nosily zpravidla bílé 

punčochy a kožené nákolenice. Úředníci nosívali bílé kalhoty, rovněž s nákolenicemi. Oděv 

doplňovala kulatá zelená čepice, u úředníků s prolamovaným okrajem, nebo byla nahrazena 

kloboukem a hornická sekerka, u  níž se v roce 1749 poprvé setkáváme s názvem švancara. 

V tomto období se jako obuv používaly vyšší polobotky s delším jazykem, se sponou nebo 

zavázané na šňůrku. U horních úředníků pozorujeme podobnost se saským úřednickým 

oděvem.   

Na olejomalbě, umístěné v jáchymovském muzeu, je vyobrazen nádherný šat 

nejvyššího hormistra Království českého v r. 1771, hraběte Pachty (obr. č. 9).  

Obr. č. 9: Nejvyšší hormistr Království českého, hrabě Pachta, 1771                                                      

Hrabě je oděn do modrého kabátce, 

zřejmě sametového, zdobeného výraznými 

zlatými výšivkami na dolním okraji rukávu a 

na okrajích předních dílů kabátce. Zapínání 

na zlaté knoflíky je u krku rozhaleno a klopy 

prozrazují černou podšívku, z níž je ušit i 

límeček. Límeček i kabátec má zlaté 

lemování. Pod kabátcem má hrabě bílou 

košili s nařasenými dolními okraji rukávů, a u 

krku uvázaný bílý šáteček. V pravé ruce drží 

švancaru ozdobenou zlatým střapcem. 

V dnešní době odpovídá postavení nejvyššího 

hormistra funkce předsedy Českého báňského 

úřadu. Jeho stejnokroj odpovídá současnému 

pojetí (obr. č. 10) 
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Obr. č. 10: Současný „nejvyšší hormistr“, Předseda Českého báňského  úřadu, Ivo Pěgřímek (vlevo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Hornické kroje v 18. století v Krušnohoří  
Hornictví bylo mezinárodním povoláním – migrace horníků, způsobená vytěžením 

jedněch a objevováním druhých nalezišť rud, ale také odborností a povahou hornické práce, 

napomáhala přenášení jednotlivých prvků hornického oděvu mezi těžebními revíry. 

Společnými součástmi hornického oděvu byly kytle (perkytle), kápě, sedací kůže (flek) a 

nákolenice, důlní brašna (tašvice) a pouzdro na nůž.  

Ustrojení bylo doplněno kahanem a hornickou sekerkou. Střihy, materiál a barevnost 

byly pro jednotlivé oblasti specifické. 

Z oblasti saského Krušnohoří máme k dispozici poměrně bohatý obrazový materiál. 

Jeho porovnáním s dostupnými materiály z Čech lze konstatovat podobnost hornických krojů 

na obou stranách Krušných hor. 

Saští horní a hutní úředníci nosili bílý oblek, který tvořila bílá nabíraná kazajka 

(Puffjacke) s jednoduchým zlatým lemováním, bílé kalhoty ke kolenům, bílé punčochy, u 

výších úředníků na hlavě módní klobouk se širokým okrajem, u ostatních úředníků zelená 

kulatá důlní čapka. Všichni nosili stejnou sedací kůži (flek), nákolenice, důlní tašku (tašvici), 

pouzdro na nůž, hornickou hůl (švancaru) a tesák (obr. č. 11).  
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Obr. č. 11: Saský horní úředník – správce horní pokladny a výběrčí desátku pro vrchnost, vedle něj 
hornický učedník 

Diferenciace hornického oblečení 

začínala u starších nad havíři. V jejich 

stejnokroji se odráželo postaveni starších mezi 

mužstvem a úředníky. S úředníky je spojovala 

nabíraná kazajka s bílou skládanou náprsenkou 

(fižím), avšak ostatní oblečení odpovídalo 

oblečení mužstva, od něhož se vsak odlišovali 

černými kalhotami a punčochami a kulatým 

mečem. Od naddozorce dolů byli všichni 

horníci jednotně oblečeni v černé kytli, 

kalhotách ke kolenům a punčochách. Kalhoty a 

punčochy mohly být bílé nebo barevné. Všichni 

nosili sedací kůži, naproti tomu jen dozorci a 

lamači měli u sebe tašvici a pouzdro s nožem. 

Zvláštním odznakem Dozorci nosili lemované 

šachetní čepice, bílé skládané okruží kolem 

krku a důlní sekerku. Odznakem lamače byla 

namísto sekery hůl — švancara, která však nepříslušela ostatnímu mužstvu. Horníci nosili 

hladkou hůl, kterou v neděli ozdobili pestrou stuhou. Horničtí učni ji však nosit nesměli. 

Zvláštní pozici měli horní pěvci, kteří oblékali bohatě zlatě lemovaný, nabíraný 

kabátec, zlatě lemovaný klobouk a tesák jako poboční zbraň. Oděv důlních úředníků byl bílý, 

avšak neodrážel jejich postavení, s výjimkou nejvyšších úředníků.  

Kroj pracujícího hornictva se řídil podle pracovního zařazení, ale jeho vyobrazení v 

saských pramenech nenajdeme.  

V českých zemích máme k dispozici vyobrazení pracovního oblečení na důlních 

mapách.  Základem oděvu je perkytle, nikoliv kabátec, v podobě vepředu zapínané haleny na 

mnoho knoflíků, s hlubokými průramky. aby se v ní pohodlně pracovalo, a s nízko vsazenými 

rukávy. Horníci pracující v podzemí jsou na důlních mapách vyobrazeni  v kytlích s kápí na 

hlavě.  

 V jáchymovské důlní mapě  z roku 1758 můžeme vidět vyobrazené pravděpodobně 

důlní dozorce, v dlouhých, bílých, podkasaných perkytlích, zapínaných na množství knoflíků.  
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V podobném oděvu je oblečen horník na mapě z Vejprt z roku 1751.  Na předním dílu 

jeho perkytle po obou stranách a na rukávech se poprvé objevují svislé nášivky,  zdobené 

knoflíky. Červené kalhoty dosahující ke kolenům jsou doplněny bílými punčochami a 

černými nákolenicemi. Na hlavách mají uvedení krušnohorští horníci kulaté zelené čepice, 

vepředu zdobené rozetou s prýmky, na nohách polobotky s tkanicí zavázanou přes delší jazyk. 

Postavy z jáchymovské mapy mají u krku malý límeček, snad ze sametu, postava z vejprtské 

mapy má pod částečně rozepnutou perkytlí košili či vestu zapnutou na knoflíčky. Rovněž 

postava z mapy z Pramenů z roku 1788 je oblečená podobně, liší se níže pod ramenem 

nasazeným, nabíraným rukávem, staženým do manžety. U krku má horník uvázaný šátek, na 

hlavě hornickou čepici – opět kulatou. Výše uvedeným popisům se podobá i oblečení dřevěné 

sochy horníka v nejdeckém muzeu, s tašvicí a nožem u pasu (obr. č. 12). 

Obr. č. 12: Horník světlonoš v muzeu v Nejdku, 18. století 

Vyobrazení slavnostního oděvu horníků 

z tohoto období na české straně Krušnohoří nelze 

doložit, ale lze předpokládat, že zde taková 

hornická vystoupení, jako byla výše citovaná v 

Karlových Varech, nebyla tak častá, aby 

podnítila pořizování zvláštního kroje pro 

slavnostní vystoupení.  Pravděpodobně tedy 

většina řadových horníků oblékala i při 

významných příležitostech čistý pracovní oděv. 

Dojmu čistoty bylo dosaženo tím, že přes 

pracovní punčochy se přetáhly čisté bílé, jak o 

tom svědčí doporučení ze saské strany, kdy 

horníkům z Johanngeorgenstadtu, kteří museli v 

roce 1705 jít pěšky holdovat do Karlových Varů 

králi a kurfiřtům, byl právě tento postup 

doporučen. Po padesátikilometrovém pochodu 

byla taková úprava oděvu jistě nutná. 

Nezbytnými doplňky saských horníků byly brašna a pouzdro na nůž. Na českých 

vyobrazeních horníků tyto doplňky nevidíme, i když je pravděpodobné, že je též nosili.  
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6 Hornické kroje v 19. století 

V 19. století 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. 

Jen málokterý obor byl na veřejnosti tak okázalý, jako právě rudné hornictví. Za nejtypičtější 

skupinu lze považovat několikatisícovou armádu horníků v Příbrami, kde doly patřily státu, 

který zde společně s církví vytvářel příležitosti k reprezentaci. Panoval zde silný pocit 

stavovské sounáležitosti, posilovaný shora. 

V uhelném hornictví byla situace odlišná – dělníci přicházeli do uhelných revírů 

z různých oblastí a jejich vztah k profesi se teprve vytvářel. Komplikací ve vytváření pocitu 

sounáležitosti byla vysoká fluktuace. Koncem 19. století, kdy narůstaly požadavky na sociální 

práva, viděli dělníci ve stejnokroji konzervativní zpátečnickou relikvii, kterou odmítali 

přijímat jako symbol.  

V tomto století se nejvýznamnějším revírem v dobývání stříbrných rud stalo 

Příbramsko a v několika oblastech se mohutně rozvíjelo uhelné hornictví. Pracovní postupy, 

návyky a tradice přenesli do uhelného hornictví pracovníci, kteří do nového odvětví přešli 

z rudných dolů. Součástí těchto tradic byl i hornický oděv. O jeho podobě po roce 1849 si 

můžeme učinit poměrně přesnou představu z rakousko-uherských ministerských nařízení a 

dále z literatury, věnované především hornictví na Příbramsku. 

Základní podoba, daná uvedenými nařízeními, se dodržovala jak ve státních, tak i 

soukromých firmách, avšak v jednotlivých revírech a mezi jednotlivými společnostmi se 

vyskytovaly odchylky od státní normy a to zejména v barevnosti a tvarech některých součástí 

kroje. 

Zatímco v příbramském revíru se úředníci a horníci k různým slavnostním 

příležitostem hromadně oblékali do slavnostních stejnokrojů, v rozvíjejících se uhelných 

revírech byla situace odlišná, neboť tradice hornického stejnokroje se přenesla pouze na tu 

část hornictva, kterou těžařské společnosti užívaly ke své reprezentaci. Hornické kapely 

v parádních uniformách však existovaly téměř ve všech, a to jak rudných, tak i uhelných 

revírech  
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6.1 První polovina 19. století 
Zdrojů, z nichž bychom mohli čerpat informace o vzhledu hornických krojů v první 

polovině 19. století není mnoho Ve zprávě z roku 1841 o účasti horníků při návštěvě 

arcibiskupa Schrenka o biřmování v Příbrami se dočteme, že kroj horníků byl černé barvy se 

zelenými výložkami a zelenými čepicemi, neznáme však střih.  V příbramském muzeu je 

dřevěná soška horníka z roku 1833 autor A. Lindner), která však má oděv odlišný (obr. č. 13). 

Obr. č. 13: Dřevěná soška horníka v příbramském muzeu, 1833 

Černá kytle s dlouhými rukávy 

má nárameníky ozdobené zlatými 

třásněmi, zlaté knoflíky a zlatě 

ozdobená přední sedla tvarovaná do 

špice. Pod kytlí je červená vesta 

přepásaná  sedací kůží se sponou 

s hornickým znakem na opasku. Na 

nohách jsou bílé kalhoty ke kolenům 

s černými nákolenicemi a bílé 

punčochy se zapínáním na řadu 

knoflíčků po straně. Na hlavě je zelený 

kulatý klobouk s hornickým znakem 

uprostřed. Podobně oblečenou sošku 

horníka můžeme vidět i 

v sokolovském muzeu (obr. č. 14). 

Tato soška má však navíc ještě bílou 

ochrannou kápi pod čepicí. Ze zpráv o 

oslavách svátku hornického patrona 

sv. Prokopa na Ostravsku se dozvídáme, že i tam byli horníci  oblečeni do stejnokroje, nevíme 

však, jak vypadal. Na Oslavansku tvořily hornický kroj přiléhavé kalhoty, kabátec s mnoha 

knoflíky, sedací kůže zapnutá v pase na sponu a kulaté čepice. 
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Obr. č. 14: Dřevěná soška horníka v sokolovském  muzeu, nedatováno 

Pojetí základní podoby hornického 

stejnokroje, které vycházelo z vojenské uniformy, 

odráželo takřka vojenské vztahy nadřízených 

úředníků a horníků v dole. Ve svatoňovických 

dolech dbala knížecí vrchnost na udržování 

patriarchálních vztahů mezi horníky a knížecími 

majiteli.  

Někteří vedoucí horní úředníci si již v první 

čtvrtině 19. století nechávali šít hornické uniformy, 

které nosili ke slavnostním příležitostem.  

Slavnostní stejnokroje byly zapůjčovány na 

slavnostní parády, konané u příležitosti svátku 

hornických patronů, i vybraným horníkům například 

v Rosicích. Podobné slavnosti za zvuků hornické 

hudby se konaly i na Náchodsku nebo Zbirožsku.  

Jak je patrné, zachování a šíření hornických 

stejnokrojů ovlivňovala především touha majitelů 

dolů po důstojné reprezentaci. Polovojensky organizovaná skupina doprovázená hornickou 

hudbou dodávala slavnostním akcím panstva honosný vzhled, na druhé straně u horníků 

posilovala slavnostní prezentace a zájem veřejnosti hrdost a sounáležitost  se svébytným 

stavem.  

 
 
 
6.2 Druhá polovina 19. století 

V tomto období byly vydány tři ministerské předpisy nařizující vzhled hornických 

uniforem státních horních úředníků. Vyhláška č. 377 z 24. srpna 1849  která stanovila vzhled 

uniforem státních úředníků, platila do roku 1889, kdy ji nahradilo „Nařízení veškerého 

ministerstva č. 176 o uniformování c. k. státních úředníků“ následované 14. června 1890 

„Nařízením ministeria orby ve shodě s ministeriem věcí vnitrných č. 115 o uniformování c. k. 

lesních a horních úředníků“. 
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Uvedené předpisy určovaly základní podobu stejnokroje, odlišnosti mezi skupinami 

horníků se projevovaly v kvalitě látky, distinkcích na límcích, náramenících a výzdobě rukávu 

a na vzhledu hornické čepice a hole, podle nichž se odlišovali řadoví horníci od nadřízených. 

Slavnostní uniforma řadového horníka 

Slavnostní stejnokroj mužstva sestával z kytle, kalhot, sedací kůže (fleku), hornické 

čepice, bot rukavic a hole.  

Kytle, která byla ušita z černého sukna s černou podšívkou, se střihem podobala 

vojenskému kabátci. Přední díl byl hladký, zapínaný na devět knoflíků ze žlutého kovu 

s vyraženým hornickým znakem, zadní část kytle byla v pase mírně nabraná. Nízký stojací 

sametový límec měl ve špicích zlatem vyšívané hornické znaky, od něj splýval přes ramena 

široký pelerínový límec z černého sukna, jehož okraj byl obloukovitě střižen do devíti cípů. 

Zadní prostřední cíp byl lehce přichycen k zadní části kytle.  Na prsou byly našité dvě šikmo 

položené patky, zdobené pěti knoflíčky. Pod nimi byly ukryty náprsní kapsy. Rukávy byly od 

ramene k lokti ozdobeny přišitým sametovým pruhem, olemovaným černou portou, na dolním 

konci zakulaceným  a ozdobeným hedvábnými třásněmi. Na tomto sametovém pruhu byl 

našit štítek s hornickým znakem vyšitým zlatou nití. Dolní okraj rukávu zdobil rovněž 

sametový pruh s pěti pozlacenými knoflíčky s hornickými znaky. Dozorce (štajgr) měl znaky 

dva a naddozorce (obrštajgr) tři. 

Flek byl vyroben  z černého sukna s černou podšívkou. Byl přichycen černým 

opaskem, vepředu sepnutým čtyřhrannou kovovou sponou s hornickým znakem ve věnci 

z vavřínových a dubových ratolestí. Vzadu opasek přidržoval skládání kůže, která přesahovala 

přes šosy kytle. Kalhoty měly po stranách kapsy a byly černé, s výjimkou Příbrami a 

Mirošovsko-svatoňovické společnosti na Kladensku, kde se nosily bílé kalhoty. Pod krojem 

nosili horníci bílé spodní prádlo.  

Hornická čepice nebo klobouk byly zhotoveny ze ztuženého černého sukna ve formě 

čáky. Dýnko bylo z černého filcu a na dolním okraji mělo kožené lemování.  

Čáka se přidržovala pod bradou lakovaným řemínkem, vepředu na vrcholu čáky byla 

připevněna kokarda se štítkem z černého hedvábí, na němž byl přichycen hornický znak. Nad 

kokardou byl chochol, většinou z kohoutích per, ale i z žíní, tzv. federpuš. Jeho barva se lišila 

mezi jednotlivými společnostmi U některých společností byl na přední straně čáky, pod 

kokardou, rakouský dvouhlavý orel ve věnci z vavřínových a dubových ratolestí. Orel byl 

později nahrazen hornickými kladívky.  
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Na čáce bylo vyznačeno rovněž pracovní zařazení úzkými portami – štajgr měl jednu, 

obrštajgr dvě a hormistr tři. Rukověti švancar u dozorců nebyly ze železa, ale z mosazi, se 

stejnými hornickými výjevy. 

Kroj byl doplněn černými botami, bílými rukavicemi a švancarou. Tato hornická hůl 

měla železnou, 11 cm dlouhou rukověť ve tvaru sekyrky, která znázorňovala výjevy 

z hornického života (obr. č. 15 a., b.).  Samotná švancara byla vyrobena z pajcovaného dřeva 

s ocelovým bodcem, dlouhá 75 – 95 cm.  

Obr. č. 15 a, b: Rukojeť švancary zprava a zleva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popsaný kroj se nosil na Příbramsku, Kladensku, Rakovnicku i Svatoňovicku, kde 

však nosili horníci kožený flek a kromě švancary i mosazný kahanec, který se rozsvěcel při 

mši. Jednotlivé doly se lišily pokrývkami hlavy.  

Hornických slavností se zúčastňovali i dělníci z mechanických dílen v modrých 

blůzách vojenského střihu s hnědými nášivkami na límci a ramenou a bílých kalhotách, 

černých kloboucích s krempou a kohoutími pery, černých botách a bílých rukavicích, na 

ramenou nesli kladivo, stejně odění tesaři nesli místo kladiva sekeru. Pracovníci na prádle, 

tzv. „vošveráci“, chodili v čistém prac. oděvu s podpaží s necičkami a na rameni nesli „kraci“. 
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Příbramští hutníci se oblékali do bílé košilové blůzy a šedých kalhot, dlouhých kožených 

zástěr na zádech sepnutých kovovým závěrem, nízkých klobouků s hutnickým emblémem. 

Tvoří jej zkřížené hutnické kleště a lžíce. V rukou nosili hutnické nářadí. Kováři byli oděni 

podobně, na ramenou nesli kladiva. Na jiných revírech se oděv příbuzných oborů lišil, 

například v Libušíně nosili kováři hornický stejnokroj s koženým flekem a kladivo v ruce. 

Slavnostní uniforma horního úředníka 

Slavnostní uniformu tvořilo devět částí, kterými byly: kabát důstojnického střihu, 

kalhoty, sedací kůže, čáka, kravata, lakové boty, rukavice, kord nebo šavle a horní hůl. Kabát 

byl ušit z černého sukna, měl přiléhavý střih, délku po stehna a zapínal se na devět 

pozlacených knoflíků s vyraženým rakouským orlem. Límec kabátu byl stojatý a šíře  zlaté 

porty, která jej zdobila, rozlišovala jednotlivé služební třídy úředníků. Nášivky na ramenou 

byly z tmavohnědého sametu.  

Přední části kabátu měly zakulacené, mírně skládané šosy, dlouhé 30 cm  a po obou 

stranách kapsy kryté trojúhelníkovými patkami se třemi pozlacenými knoflíky. Horní část 

rukávu od nadloktí k rameni byla z černého sametu, mírně poskládaného a zvýrazněného 

vycpávkou. Tato sametová část byla v okraji a prostředku ozdobena černožlutou portou. Na 

černých sametových náramenících se umisťovaly distinkce v podobě jedné až tří stříbrných 

rozet. V dolní části byl rukáv olemovaný černým sametem a širokou zlacenou portou. Dolní 

okraj rukávu zdobil rozparek, nad nímž byl našit malý knoflík s orlíčkem. Kabát měl černou 

podšívku lemovanou na okrajích tmavohnědým suknem. U krku byl uvázán hedvábný 

motýlek s úzkým bílým páskem na horním okraji.  

Kalhoty byly ušity ze stejného černého sukna jako kabát. Byly bez záložky, vepředu 

na zapínání a na dolním okraji měly poutko na podvlečení pod boty. Kalhoty měly po 

stranách dvě kapsy a v postranním švu lampasy, jejichž šíře se lišila podle hodnostních tříd. 

Nejvyšší úředníci V. služební třídy měli lampasy široké 26 mm s tmavohnědým dělícím 

sametovým páskem širokým 2 mm u VI. – VII. služební třídy byly kalhoty ozdobeny zlatou 

portou.  

Ke kroji patřila černá sedací kůže, u úředníků kožená, tvarovaná do elipsy a černě 

podšitá, zakrývající šosy kabátu. Nejvýše postavení úředníci ji měli připevněnou širokým, 

zlatým hedvábným opaskem, úředníci ostatních tříd opaskem z černého hedvábí. U opasku 

byl připevněn závěsník na hornický meč z červené jemné kůže, lemovaný zlatou portou. 

Spona byla pozlacená s hornickým znakem pod císařskou korunou. Znak byl ověnčen 

vavřínovými a dubovými větvičkami.  
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Úřednický kord měl 15 cm dlouhou rukojeť ze zlaceného kovu, ozdobenou hornickým 

znakem a nad ním dvojhlavým orlem pod císařskou korunou. Motiv byl ověnčen vavřínovými 

a dubovými větvičkami. Meč měl dvousečnou čepel dlouhou 55 – 65 cm a širokou 25 mm. 

Pochva meče byla vyrobena ze dřeva s povrchem z černé kůže, zdobené pozlaceným kovem. 

Čáka z černého filcu nebo ztuženého sukna byla 14 cm vysoká, válcovitého tvaru. Na 

horním okraji nad čelem byla připevněna kokarda ze zlatého boullionu se štítkem z černého 

sametu, na němž byl vyšit dvojhlavý orel. Pod kokardou byl stříbrný hornický znak pod 

císařskou korunou z pozlaceného kovu, ověnčenou  vavřínovými a dubovými větvičkami ve 

stejném provedení. Nad kokardou byl přichycen 15 cm vysoký chochol z kohoutího peří, 

olemovaný  pštrosími pery. Šíře porty na čáce označovala úřednickou hodnost – úředníci 

nejvyšší, tedy V. třídy, měli portu 6,6 cm širokou se dvěma černými meziproužky, u VI. – 

VIII. t řídy 4,6 cm širokou s jedním černým meziproužkem a nižší úředníci IX. – XI. třídy 

měli portu 4 cm širokou. K parádní uniformě náležely černé lakové boty a rukavice z bílé 

prací kůže. Zachovalé uniformy tohoto typu lze vidět např. v muzeu v Jáchymově (obr.  16 a., 

b.) nebo v Příbrami (obr. 17. a., b.), kde jsou k vidění i jednotlivé součásti uniformy (obr. č. 

18 – 20). 

 Obr. č. 16 a, b: Slavnostní úřednická kytle a čáka, 1890, muzeum Jáchymov 
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Obr. č. 17 a, b: Slavnostní úřednická     kytle a čáka, 1890, muzeum Příbram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 a, b: Kokarda (růžice, frantík) na čáku nebo služební čepici 
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Obr. č. 19: Spona na opasek sedací kůže, 1890           Obr. č. 20: Knoflík uniformy, 1890 

 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

 

 

Hornická hůl, švancara, měla rukojeť z litého pozlaceného kovu ve tvaru sekerky, na 

níž byl znázorněn hornický motiv. Hůl zhotovena z černě politurovaného dřeva, měla délku 

75 až 95 cm a byla ztenčená směrem dolů. Kompletní slavnostní uniforma dle nařízení 

115/1890  viz příloha č.1. 

Služební uniforma horního úředníka 

Služební uniforma úředníků byla ušita z černého sukna stejného střihu jako u mužstva. 

Rozdíl byl v knoflících, na nichž měli úředníci vyražen znak dvouhlavého orla, zatímco u 

mužstva to byl  hornický znak se zkříženými kladívky. Pelerínový límec a náprsní patky byly 

stejné jako u mužstva, pod patkami byly skryté kapsičky. Na stojacím límci byla našita 8,5 cm 

dlouhá nášivka z tmavohnědého sametu, u úředníků V. – VIII. třídy s našitým 8 cm dlouhým 

zlatým prýmkem o šíři 33 mm. Postavení úředníka symbolizovaly stříbrně vyšité růžice 

v počtu 1 – 3  na stojacím límci. Růžice měly průměr u nižších úředníků 1,7 cm, u vyšších 2,5 

cm. V létě mohli úředníci nosit kytle z lehčího materiálu, avšak stejného provedení. 

Vesta pod kytlí byla zhotovena ze stejného sukna, zadní díl byl z lehčího materiálu. 

Zapínala se na 7 pozlacených knoflíčků, výstřih vesty sahal 10 cm pod krk. Přednice byly 

v dolním okraji vytvarovány do špičky, na vnější straně měly kapsičku. Zadní část vesty měla 

dole uprostřed rozparek a páseček s přezkou. V létě směli úředníci nosit bílou vestu stejného 

provedení. 

Kalhoty byly ušity ze šedivého sukna na zapínání vepředu, se dvěma kapsami po 

stranách, v létě světle béžové ze slabšího materiálu. Bílé kalhoty nebylo dovoleno nosit. 

Sedací kůže byla stejná jako u galauniformy, opět se závěsem na hornický meč, který 

se nosil při všech úředních jednáních, pokud při nich nepřekážel.  
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U krku se nosil uvázaný motýlek z černého hedvábného atlasu o šíři 2 – 3 cm. Čáka 

byla zhotovena ve stejném základním tvaru jako u slavnostní uniformy, avšak štítek byl 

kožený. Čáka se pod bradou připínala lakovým koženým páskem s pozlacenou přezkou. 

Pásek byl k čáce připevněn pozlaceným knoflíčkem s orlíčkem. Spodní okraj čáky byl 

ozdoben černozlatou spletenou šňůrou, stejnou šňůrou byla obtočena i rozeta, uprostřed níž 

byl malý knoflíček s orlíčkem. Úředníci však směli ke služební uniformě nosit i jednoduchou 

důlní čepici z černého filcu se zlatými knoflíčky na pravé straně s kokardou s orlíčkem na 

přední části. Kokarda měla na středu malý knoflíček s orlíčkem. Tuto čepici nosili úředníci 

raději než čáku.  

Košile a prádlo bylo nařízeno nosit v bílé barvě, stejně jako rukavice. Boty byly černé. 

Hůl byla stejná jako u slavnostní uniformy. Služební uniforma je k vidění nejen v muzeích, 

např. Sokolov, Příbram (obr. č. 21), ale dodnes ji nosí někteří účastníci slavnostních akcí. 

V chladnějším počasí náležel k uniformě i vypasovaný kabát z černošedého sukna 

v délce sahající 16 cm nad kotníky. Kabát měl dvouřadové zapínání po šesti velkých, 

pozlacených knoflících s orlíčky. Na límci z černého sametu byly rozety jako odznaky 

hodnosti. Na zadním dílu byl kabát přepásán dragounem, se dvěma pozlacenými knoflíky 

s orlíčky zapnutými do dírek. 

Odlišnosti mezi uniformami jednotlivých revírů se týkaly pouze detailů. U Společnosti 

buštěhradské dráhy měli úředníci horní část rukávů v okraji a uprostřed lemovanou zlatými 

portami, sedací kůže byla zhotovena z voskového plátna. Výložky se zde nosily ze zeleného 

sametu. Kalhoty byly nejprve bílé, později černé. Na Kladensku byla uniforma stejná, ale 

výložky z černého sametu. 

Úředníci všech společností nosili hornické meče s košem a zlatým střapcem. Na 

pozlacených knoflících byl vyražen hornický znak. Ten se nosil i na límcích. 

Jak je zřejmé z fotografie horních úředníků Starckových závodů na Sokolovsku z roku 

1878 (obr. č. 21), u soukromých společností  nebylo nařízení o vzhledu stejnokroje nijak 

úzkostlivě dodržováno. Starckovi úředníci jsou oblečeni do kytle, která se vepředu zapíná na 

knoflíky, u krku je stojatý límeček, avšak chybí pelerínový límec. Chybí rovněž nášivky na 

předních dílech. Rukáv má u dolního okraje rozparek, lemovaný patrně sametem a ozdobený 

pěti knoflíky. Sedací kůže není na fotografii patrná. Hlava není pokrytá čákou, ale kloboukem 

ve stylu buřinky, tedy s vypouklým dýnkem, po straně ozdobeným kulatým znakem s peřím. 

Kompletní služební uniforma dle nařízení  115/1890 viz příloha č.1. 
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Obr. č. 21: Služební kytle s čepicí, 1890, Hornické muzeum Příbram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22: Úředníci závodů Starck, 1878, archiv SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Pracovní oděv horníků 
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Základními součástmi hornického pracovního oděvu byla po staletí perkytle a sedací 

kůže – flek. Kytle měla stejný střih jako u parádního stejnokroje, se stejnými detaily - malý 

stojatým límečkem, řadou devíti knoflíků a nášivkami s pěti knoflíky. Nesměl u ní chybět 

pelerínový límec, chránící ramena před padajícími kamínky. Opasek, který přidržoval sedací 

kůži, sloužil i k zavěšení pracovních potřeb. Na hlavě nosili horníci buď placatou čepici 

s kšiltem nebo měkkou kšiltovku s lakovým štítkem a obrubním páskem. Uprostřed nad čelem 

byl svislý pásek s malou kokardou s hornickým znakem.  

Na nohách nosili havíři pantofle s dřevěnou podešví, báci, nebo byli i bosi. Pod 

oděvem byli oblečeni do dlouhých barevných bavlněných spodek a barevné košile bez 

límečku, zapínané u krku na knoflíček.  

Většina horníků oblékala bavlněné kalhoty a vestu, kabát měli jen na cestu do práce. 

Pracovali jen v košili a vestě, v teplých nižších patrech i do poloviny těla nazí, někdy i jen ve 

spodkách. Pokrývku hlavy však měli vždy. Podobný oděv se nosil i v uhelných dolech – 

obnošené části venkovního oblečení: kalhoty a košile bez límečku s vestou.  Pracovní oděv 

byl často spravovaný, k takovému už horníci nenosili flek. 

Na jižní Moravě byly dvě skupiny pracovníků. Jednak to byli celoročně zaměstnaní 

horníci, kteří se oblékali do kalhot z pevných látek, někdy i pytloviny, do obnošené barevné 

košile městského typu, kabátu, klobouku a bot. Doplňkem byla zvláštní varianta sedací kůže – 

jednalo se o kožený řemen vystupující v zadní části do cípu - lata. Ten chránil kalhoty před 

roztrháním. Druhou skupinou pracující v dolech byli „zimňáci“ – místní drobní rolníci, 

oblečení do svého obvyklého oděvu, v němž pracovali v hospodářství. Kalhoty „třaslavice“ si 

na práci v dole svazovali u kotníků provázkem, k nim nosili obnošenou konopnou košili 

s širokými rukávy a na hlavě klobouk „širúch“. Na nohou měli obnošené holínky. 

Rovněž na Oslavansku chodili horníci do práce v košili a kalhotách z hrubého 

přírodního plátna. Na nohách měli vysoké juchtové (kožené) boty, nebo také žádné.  

 
6.4 Kroje hornických hudeb 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, hornickou hudbu měl téměř každý revír. 

S rozšiřováním těžby rud a uhlí v průběhu 19. století přibývalo i hornických hudeb. Jejich 

slavnostní stejnokroje  vyjadřovaly příslušnost k těžařstvu a to v doplňcích, kterými se 

jednotlivé kapely odlišovaly.   

Jednou z nejznámějších a největších byla příbramská hornická kapela, která měla 

vynikající hudebníky, zvláště na dechové nástroje.  
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Byli to horníci, bývalí členové vojenských kapel. Při parádách měli synkové členů 

hornické hudby přednostní právo držet hudebníkům noty. Hornické kapely byly u obyvatel 

oblíbené, zejména u lidových vrstev. 

Kroje hornické hudby byly pestré. Perkytle byla černá se zelenými výložkami a 

zelenými pásky na koncích rukávů a na pažích. Na těchto páscích byly přišité ozdobné žluté 

prýmky a na výložkách lyry z bílého kovu. Pláštěnkový límec perkytle byl olemován úzkým 

zeleným proužkem. Žluté šňůry byly přišity na levém rameni, kratší šňůra byla na prsou, delší 

pod levou paží. Obě spojené se zapínaly kovovým háčkem na pravém rameni.  

Na pravé straně prsou visely ze šňůr dvojité vlněné bambulky – „kvastle“. Vázání šňůr 

bylo složité. Flek neboli sedací kůže, byl z černého sukna. Kalhoty byly stejně jako u horníků 

bílé. Bubeníci měli kožený pás na zavěšení bubínku. „Regimentstambor“ – vedoucí hudby, 

měl širokou zdobenou stuhu přes rameno, sahající až pod levý bok. V ruce měl taktovku 

ozdobenou černožlutými šňůrami.  

Na hlavě měli hudebníci čáku z tuženého černého sukna s velkým hornickým znakem 

ve věnečku. Horní okraj čáky byl ozdoben žlutou hedvábnou portou, po stranách visely 

spletené žluté šňůry, zakončené střapci. Pod bradou byla čáka připnuta řemínkem. Kokarda ze 

zlatého boullionu byla dvakrát tak velká  jako na hornické čáce a nad ní byl původně černý 

žíněný chochol. Po roce 1873, kdy kapela hrála ve Vídni před císařem Františkem Josefem I., 

bylo hudebníkům povoleno nosit červené chocholy (obr. č . 23) 

Obr. č. 23: Uniforma kapelníka – Příbram 
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Kapelník byl oblečen do černého kabátu vojenského střihu (Waffenrock) se 

sametovými varhánky se stříbrnými prýmky na rukávech a kovovými lyrami na hnědých 

výložkách. Černé kalhoty zdobil po stranách úzký stříbrný prýmek. Na hlavě měl kapelník 

tzv. lodičku – dopředu a dozadu protáhlý klobouk, vepředu i vzadu ozdobený dracounovou 

kokardou (pletenou z drátků) a po levé straně ozdobným prýmkem a knoflíkem. Klobouku 

dominoval mohutný chochol kohoutích per. Kroj doplňovala šavle se stříbrným střapcem. 

Na Kladensku byly kroje hudebníků obdobné, odlišovaly se zejména výložkami a 

čepicemi. Kapelník měl stejně jako na Příbramsku Waffenrock s černými sametovými balóny 

na rukávech. Balóny měly bílé lemování a bílý úzký pásek uprostřed. Černé kalhoty měly bílé 

lampasy. Na černých sametových výložkách byly místo kladívek lyry. Kapelník měl na hlavě 

dvourohý klobouk  (čáku napoleonku), zdobený bílým peřím. Na boku byla zavěšena 

důstojnická šavle bez koše, ozdobená stříbrným kováním s třepením. Tambor měl přes 

oblečení širokou ozdobnou šerpu „bandalír“ se dvěma paličkami jako odznaky hodnosti. 

Boční švy černých kalhot zdobily široké bílé lampasy. Na hlavě nosil tambor černou čáku 

ozdobenou po stranách  věnečky a hornickým znakem,  bílými šňůrami a červenobílým 

žíněným chocholem. Kladenští hudebníci měli černou uniformu s bílými lampasy, na hlavách 

černé čáky s bílými šňůrami a s bílým žíněným chocholem, od r. 1873 s červeným. Podobný 

stejnokroj jako na Kladensku měla i hudba rakovnického revíru. 

Společnost buštěhradské dráhy měla hudebníky oblečené do stejnokroje původně bez 

pelerínových límců, později je hudebníci nosili stejně jako u ostatních hornických kapel. Tato 

hudba se odlišovala zejména zelenými výložkami ze sametu.  

Hudebníci měli na rukávech sametové balony, lemované bílým prýmkem, na levé 

straně jim od ramene visely tři žluté, splétané šňůry. Čáky měli ozdobené bílým, do kulata 

převislým peřím. V létě nosili bílé kalhoty. Kapelník měl na hlavě podobně jako na 

Kladensku klobouk – napoleonku, zdobený bílým peřím, tambor měl dvoubarevnou šerpu – 

bandalír a na čáce bílý péřový chochol.  

Zelené výložky nosila i hudba mirošovsko-svatoňovické společnosti. Kalhoty byly 

bílé a na čákách klopené chocholy z černého peří. Rovněž kapelník měl na dvourohém 

klobouku černé peří. 

Na Oslavansku byli hudebníci oblečeni ve stejných krojích jako horníci,  odlišovali se 

zřejmě pouze bílými chocholy na čákách. 
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7 Hornické kroje 20. století 

7.1 Hornické kroje do roku 1945 
Po velké hornické stávce v roce 1900 začal být hornický kroj, jako symbol 

tradicionalismu, hromadně odkládán. Končila parádní vystoupení, rozpouštěly se hornické 

hudby. Kroje oblékali již jen horničtí penzisté, případně byl oblékán při církevních svátcích, 

zejména při hornických pohřbech. Vedení těžařských společností  nošení stejnokroje 

nepodporovalo a horníky bylo považováno za přežitek. Pouze malé skupinky udržovaly 

nošení stejnokroje při církevních slavnostech. 

Za I. světové války, kdy byl nedostatek textilií, se části hornického oděvu používaly 

jako běžný oděv, a tak se zachovalo jen několik kompletních uniforem v muzeích.   

Hornické kroje, které se nosily ve 20. a 30. letech při církevních slavnostech, byly 

střihem totožné s uniformami z konce 19. století, měnila se pouze podoba pokrývky hlavy. 

Čáky s chocholy už byly užívány jen ojediněle hornickými kapelami, běžná byla lodička  se 

čtyřmi malými knoflíčky vepředu a hornickým znakem na levé straně.  

Rovněž na Slovensku se zachoval střih stejnokrojů z 19. století. Církevní bratrstva je 

ukládala na farách a půjčovala ke slavnostním církevním příležitostem. 

Pracovní oděv horníků   

Pracovním oděvem horníků v první polovině 20. století bylo obnošené oblečení 

s kloboukem s širší krempou na hlavě a koženými botami na nohách. Ochranné přilby se do 

poloviny 20. století nenosily, začaly být používány až počátkem 50. let. Od poloviny století 

nosili důlní pracovníci nehornických profesí tzv.modráky, pro techniky byl výnosem z roku 

1950 předepsán šedý  pracovní oděv. Pracovní obuví byla bagančata nebo holínky, do nich 

nosili horníci raději onuce než ponožky. Na Příbramsku se ještě na počátku století. Nosily 

dřeváky s koženým svrškem, kterým se říkalo „báci“. 

 

7.2 Hornický oděv po roce 1945 
Oslavy konce války podnítily hornictvo, aby vyhledalo na dně skříní staré stejnokroje 

a reprezentovalo hornický stav při rozličných slavnostních příležitostech. A tak se na 

fotografiích z druhé poloviny čtyřicátých let objevují  horníci ve slavnostních uniformách 

z minulých desetiletí, čákách s chocholy nebo  lodičkami na hlavách, někteří i se švancarou. 
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Rok 1949, na který připadlo 700. výročí vyhlášení jihlavského horního práva, využilo 

komunistické vedení tehdejšího Československa pro vyzdvižení hornictví jako důležitého 

povolání a stanovilo datum 9. září jako Den horníků. V rámci tzv. Lánské akce, která měla za 

cíl nábor mladých lidí do dolů, byl v roce 1950 vypracován nový střih stejnokroje pro 

hornické učně. Ten si oblékl i tehdejší prezident Gottwald, když je přivítal na lánském zámku.  

 Jak uvádí Předběžný návrh Ministerstva paliv č.j. 7113-4/I-53 v návrhu vládního 

usnesení, „Ostatním zaměstnancům byly poskytovány jen nové slavnostní stejnokroje 

v omezeném rozsahu  v akci soutěžních darů a pro odborové funkcionáře v počtu asi 2 000 ks 

ročně.“ Jak uvádí zmíněný předpis, při projednávání podoby stejnokroje, jehož se zúčastnil 

odborový svaz a ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, národní obrany, národní 

bezpečnosti a vnitra, nesouhlasilo ministerstvo národní bezpečnosti se zelenou barvou 

nárameníků, které však byly nakonec prosazeny. Výrobou stejnokrojů byl pověřen národní 

podnik Báňské zásobovací sklady – Hornické výstrojní středisko v Libušíně. Přiložený Návrh 

předpisu o hornickém stejnokroji nepovoluje odchylky od předepsaného vzoru a informuje o 

kontrolách uniforem, které budou prováděny. 

Uvedený předpis rovněž ukládá formu pozdravu: „Všichni pracovníci, kteří nosí 

stejnokroj dle předpisů, zdraví se pozdravem Čest práci. Zdraví především pracovník hodností 

nižší pracovníka hodnosti vyšší. Při pozdravu přiloží se pravá ruka ku pravé straně štítku 

brigadýrky (ženy ku pravému okraji baretu) tak, že se jej dotýká prostředním prstem ruky. Při 

tom prsty, dlaň a předloktí jsou v jedné přímce tak, aby ruka nezacláněla obličej a loket ruky 

je vysunutý doprava od těla“. 

Předpis rovněž určuje údržbu stejnokroje. 

Nové stejnokroje měly střih vojenské uniformy a dřívější slavnostní hornický oděv 

připomínaly pouze černou barvou a knoflíky s vyraženým hornickým symbolem (obr. č. 24). 

Byly předepsány pro pracovníky v uhelném, rudném a ropném průmyslu. Slavnostní 

stejnokroj byl černý a byl určen pro slavnostní příležitosti. Vycházkový byl šedý a byl určen 

pro techniky a administrativu, kteří jej mohli nosit i při vycházkách na veřejnosti a byl 

stejného střihu jako slavnostní stejnokroj. Pracovní tmavošedý nosili technici ve vedoucích 

funkcích  při fárání. Tradiční černý byl určen pro vojenské hudby „při vystoupení na 

veřejnosti v semknutém útvaru“. 
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Obr. č. 24: Uniforma, model z roku 1952 

Součástmi slavnostního stejnokroje 

byla blůza, kalhoty nebo sukně, brigadýrka 

nebo baret, plášť, košile nebo halenka, šála, 

rukavice, polobotky, ponožky. 

Blůza slavnostní i vycházková měla 

tvar saka, které bylo dlouhé do středu dlaně 

připažené ruky. Měla našité dvě náprsní kapsy, 

dvě boční kapsy, přeložený límec, u dámské 

uniformy uzavřenější, s výložkami příslušné 

barvy. Kapsy byly opatřeny krycími patkami, 

zapínanými na malý knoflík. Blůza se vepředu 

zapínala na čtyři knoflíky. Nárameník byl 4,5 

cm široký, potažený výložkovým suknem 

s označením hodnosti. Na rukávech byla 8 cm  

široká falešná manžeta, ozdobená malým 

knoflíkem. Knoflíky byly zlacené. Kalhoty měly dvě přední kapsy  a jednu zadní kapsu 

s patkou na knoflík. Otvory předních kapes byly před bočním švem a byly zešikmené. V pase 

kalhot bylo šest poutek na opasek. Sukně byly hladké bez ozdob, čtyřdílné, sahající po kolena, 

vsazené do 3 cm širokého pásku. Na levém boku měly spodní zapínání. Plášť měl na boční 

straně předních dílů všité kapsy s patkami, které byly šikmo našité – vepředu 5 cm od pasu a 

vzadu 8 cm. Přední díly přečnívaly o 11,5 cm od všití límce, který se mohl nosit rozevřený i 

zapnutý ke krku. Plášť se zapínal na pět knoflíků o průměru 26 mm.  

Zadní část  byla složena do záhybů, rozparek začínal 20 cm pod pasem. V pase byl 

v zadní části všit 6 cm široký pás se třemi knoflíky. Rukávy měly 12 cm od kraje falešnou 

manžetu, vzniklou přeložením a prošitím. Na náramenici byla 4,5 cm široká ramenní páska, 

na kterou se navlékal nárameník, potažený výložkovou látkou s označením hodnosti, zapnutý 

na knoflík. Límec byl pololežatý a překládaný. 

Brigadýrka měla mírně oválné dýnko, 5 cm široký vyztužený okolek a lesklý štítek 

z umělé hmoty. Po stranách, nad bodem, kde se stýkal štítek s okolkem, byly přišity dva malé 

knoflíky, na nichž byl připevněn hladký černý dvojitý podbradník, široký 1,5 cm a dlouhý 30 

cm. Na přední části čepice byl kovový hornický znak. Pro ženy byl určen místo brigadýrky 

kulatý baret s hornickým znakem na přední straně. 
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K slavnostní uniformě patřila bílá košile s límcem a dlouhými rukávy a černá vázanka, 

k vycházkové uniformě se oblékala šedá košile s šedomodrou vázankou. Na nohách měli 

muži černé ponožky, ženy hedvábné punčochy nebo šedé ponožky a černé polobotky nebo 

střevíce. Doplňkem byla šedá šála a kožené rukavice. 

Příslušnost k podniku byla vyznačena na výložkách a označení služebního zařazení na 

odnímatelných náramenících. Ty byly 6 cm široké a potažené výložkovým suknem. Na 

límcových výložkách byl vyšit hornický znak. Počet hvězdiček na zkřížených kladívkách 

označoval počet let v hornictví, pásek na nárameníku znamenal 10 let. Podle lemování 

nárameníků se rozlišovali pracovníci ministerstva, jednotlivých národních podniků, dolů a 

závodů. Distinkce byly provedeny ve zlaté barvě. Přednášející a studenti Vysoké školy báňské 

měli na náramenících zvláštní označení. Učňové  měli na náramenících stříbrné pásky 

označující rok učebního oboru. Ministr měl na náramníku velkou pěticípou hvězdu a nad ní 

hornický znak v polověnci z lipových listů, jeho náměstek a ředitelé dolů měli po čtyřech 

hvězdičkách.  

Na levém nadloktí, 13 cm od horního ramenního švu, měli horníci štítek, potažený 

výložkovou látkou, s označením podnikové příslušnosti. Na štítku byla ve zlatě provedena 

zkratka podniku, např. OKD (Ostravskokarvinské doly), orámovaná dvěma proužky výšivky, 

užším a širším. Výšivka na štítku a lemování nárameníku bylo shodné barvy a provedení.  

Na stejnokroji se směla nosit pouze určená vyznamenání,  nařízen byl i pozdrav “Čest 

práci!“, doprovázený  salutováním pravou rukou. 

Předpis předpokládal, že si stejnokroj budou hradit zaměstnanci sami, pouze  

nejlepším pracovníkům se poskytl jako dar.  

Pro hornické hudby měly stejnokroje nakupovat buď státní podniky nebo odborová 

organizace, avšak uniformy zůstávaly majetkem nakupujícího.  Černý slavnostní stejnokroj se 

nosil při příležitosti Dne horníků, na 1. Máje a při dalších slavnostních příležitostech, např. na 

pohřby nebo i hornické plesy. Nošení  vycházkové uniformy se neujalo.    

V průběhu šedesátých a sedmdesátých let byla uniforma obměňována, zpravidla prvky 

převzatými z tradičních hornických krojů.  

Byl to zejména pelerínový cípatý límec a přizdobování rukávu portami a třásněmi. 

Brigadýrku nahrazovala černá soukenná lodička se čtyřmi knoflíčky vepředu a hornickým 

znakem po straně. 
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V roce 1983 vydalo Ministerstvo paliv a energetiky směrnici sjednocující vzhled 

hornického stejnokroje, který je ušit z vlněné látky nebo tesilu a je tvořen blůzou, kalhotami a 

čapkou. Blůza, tedy kytle, má střih saka se stojacím límcem ze sametu, pelerínový límec 

s cípy a zapínání na devět pozlacených knoflíků s vyraženým hornickým znakem. Na 

přednicích jsou šikmé sametové nášivky vytvarované do jednoho cípku, s pěti knoflíčky. 

Manžety rukávů jsou ozdobeny černým sametem s rozparkem ozdobeným rovněž černým 

sametem s pěti knoflíky. Horní část rukávu je ozdobena nárameníkem olemovaným černými 

prýmky, uprostřed dělený zeleným páskem. Ve spodní části nárameníku je půlkulatý štítek 

ozdobený černými třásněmi. Na rukávu je rovněž umístěn štítek označující příslušnost 

k podniku. Kalhoty jsou běžného střihu, v bočním švu mají všitou zelenou paspuli. Čapka ve 

tvaru lodičky má po straně  našitý pozlacený hornický znak. 

Na náramenících se vyznačuje hodnost – ministr má na nárameníku čtyři zlatá 

zkřížená kladívka v ratolesti mezi dvěma zelenými pásky a ve spodní části nárameníku štítek 

se státním znakem. Pracovníci ministerstva štítek se zkratkou FMPE (bývalé Federální 

ministerstvo paliv a energetiky) s počtem hornických znaků od jednoho do čtyř. Pracovníci 

generálních ředitelství a přímo řízených organizací mají ve spodní části nárameníků zkratku 

organizace ve zlatém provedení , tedy OKD, KD, ULB, SHD, HDB, VVUÚ, ČSUP, VÚPEK 

apod. Nárameníky mají zlatý okraj a v černém poli umístěné distinkce – zlatá kladívka. 

Generální ředitel má čtyři hornické znaky, odborný ředitel – náměstek tři, vedoucí odboru dva 

a vedoucí oddělení jeden. Podobné je označení pracovníků koncernových podniků a 

koncernových účelových organizací s celopodnikovou a celozávodní působností. Pracovníci 

úseků mají rovněž funkci označenou počtem zkřížených kladívek, avšak ve stříbrném 

provedení, ostatní nevyjmenovaní pracovníci mají nárameníky označeny pouze příslušností 

k organizační jednotce. Členové hornických hudeb mají na náramenících připevněný znak - 

zlatou lyru. 

Náklady spojené s pořízením slavnostní uniformy bylo možné v případě nositelů Řádu 

rudé hvězdy práce a Řádu rudého praporu práce hradit z tzv. fondu kulturních a sociálních 

potřeb. 

 

7.3 Hornický oděv na počátku 21. století 
V roce 2009 není již na území České republiky v provozu žádný rudný důl kromě 

malého objemu těžby uranu, výrazně dominují povrchové doly na energetické a nerudné 
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suroviny. Pracovní oděv je maximálně funkční, tvoří jej dlouhé pohodlné kalhoty a halena na 

knoflíky. Nezbytná je ochranná přilba, v podzemí s čelním světlem. 

V rozporu s útlumem hlubinné těžby v tomto období  prožívá slavnostní hornický 

oděv i hornické tradice renesanci. Zřejmě dosud posledním předpisem, který byl vydán 

v souvislosti se vzhledem hornických uniforem, je „Příkaz č.6 předsedy Českého báňského 

úřadu“ ze dne 29.7. 1997, který stanovuje povinnost nosit hornický stejnokroj pracovníkům 

státní báňské správy ČR.  Je v něm určeno, že hornický stejnokroj je tvořen černými 

kalhotami, u žen sukní a perkytlí, černým slavnostním hornickým kabátem.  Popis perkytle se 

omezuje na  odkaz k hornické tradici, popis knoflíků, které jsou ze žlutého kovu s hornickým 

motivem a dvě zkřížená kladívka umístěná v horních rozích límce. Podrobněji jsou stanoveny 

distinkce na náramenících, které mají tradiční třásňové olemování. Jsou stanoveny takto: 

předseda ČBÚ, náměstek předsedy ČBÚ  - po 4 odznacích 

ředitelé odborů ČBÚ, předsedové OBÚ         - po 3 odznacích 

ústřední báňští inspektoři, vedoucí oddělení OBÚ  

a vedoucí inspektoři OBÚ    - po 2 odznacích 

obvodní báňští inspektoři    - po 1 odznaku 

Popis perkytle se nezmiňuje o pelerínovém límci, který však tyto uniformy mají, jak 

dokládají fotografie ze setkání hornických měst a zejména obrázek č.10, na němž je samotný 

předseda ČBÚ v předepsaném stejnokroji.  

Závěrem předpisu je stanoveno, že slavnostní hornický stejnokroj je jednotným 

oblečením, na nějž lze poskytnout příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Tento předpis je závazný pro pracovníky Českého báňského úřadu, nikoli však pro 

ostatní, současné i bývalé, zaměstnance a funkcionáře těžebních oborů, kteří se na současné 

slavnosti oblékají dle vlastního vkusu a možností.  Jak je patrné z fotodokumentace setkání 

hornických měst v září 2010 ve Stříbře, účastníci většinou dbají na základní znaky 

stejnokroje, tedy černou barvu a pelerínový límec, ale v detailech panuje benevolence (obr. 25 

– 28). Pokud jde o počet znaků, záleží na samotném nositeli stejnokroje, jaké distinkce 

považuje za přiměřené svému postavení. Rovněž široký límec na perkytli nemá vždy 

předepsaný počet cípů, tedy devět, ale jsou k vidění i límce sedmicípé. Rovněž je na volbě 

každého jednotlivce, zda si vezme na hlavu rakousko-uherskou čáku, lodičku anebo zůstane 

bez pokrývky hlavy. Jen malé množství účastníků slavnosti mělo u sebe švancary, ojedinělým 
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jevem byl hornický kahan nebo šavle. Sedací kůži nebylo vidět na žádném dospělém 

účastníkovi slavnostního průvodu, pouze na dětech. 

Obr. č. 25 a, b, c, d: Ukázky  stejnokrojů ze Setkání hornických měst ve Stříbře, září 2010    
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8 Slovensko 

8.1 Hornické kroje v 18. století na Slovensku  
Pracovní oděv slovenských horníků se příliš nelišil od oděvu jejich kolegů v českých 

zemích. Základem byla kytle se širokým límcem,sedací kůže a kapuce, kterou později 

nahradila čepice. Slavnostní oděv se vyvinul z pracovního oblečení, přičemž kalhoty, boty a 

další doplňky  odpovídaly aktuální módě. Ani zde nechyběla švancara, hůl se sekerkou, 

zdobenou reliéfy s výjevy z hornické práce. Stejnokroj byl poměrně drahý – byl vyrobený 

z dražších látek a byl bohatě zdobený krajkami a výšivkami. Úředník musel mít stejnokroj už 

při nástupu do zaměstnání a tak se stávalo, že mladí úředníci, zejména z chudších rodin, 

nastupovali do služby zadlužení. 

Kroje se lišily hlavně barevností a doplňky a to mezi jednotlivými hodnostmi i 

oblastmi. Do poloviny 18. století byl hornický oděv barevný, avšak  od poloviny 18. století 

měli horníci nařízeno nosit černý kabát s nabíranými rukávy (Puffjacke), hodnosti se 

odlišovaly pouze barevnou vestou. V roce 1838 nařídil nový předpis hornický stejnokroj 

v podobě jednoduché černé uniformy.  V tomto období mizí rozdíly mezi oděvem  horního 

úředníka, štajgra a řadového horníka a jsou vyjádřeny už jen v některých detailech. 

Obr. č. 26: Slovenský kroj uherský z 2.pol. 19. století a německý z 1. pol. 19. století 

V Banské Štiavnici se v 18. století 

nosily tři typy hornického slavnostního kroje 

– německý,  uherský a černý. Po zavedení 

nového kroje se však nepřestal nosit ani 

předchozí typ, pouze se změnil účel jeho 

nošení – nosil se při církevních obřadech a do 

hornických náboženských spolků. Uherský a 

německý kroj viz obr. č. 26. 

Uherský (aušusnický) kroj tvořila bílá 

blůza a perkytle s nabíranými rukávy a se 

stojatým límečkem, pod nímž se uvazovala 

mašle. Červené kalhoty, zdobené na bocích a 

okolo kapes žlutými šňůrami byly zastrčené 

do vysokých bot s holení, ke kroji patřila i 

zelená čapka – lodička. 
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Bílý kroj, (německý) tvořila bílá perkytle s nabíranými rukávy v průramcích a 

stojatým límečkem, která se zapínala kostěnými knoflíky. Široké kalhoty sahající po kolena, 

byly zakončené krajkou. K nim se nosily bílé podkolenky, které se uvazovaly pod koleny 

barevnými stužkami. Blůza byla přepásána flekem (slovensky „ošliador“), který se zapínal 

širokou kovovou sponou s reliéfním hornickým znakem. Kroj doplňovala zelená vysoká 

čapka válcovitého tvaru a ozdobná hůl ve tvaru sekerky (slovensky „fokoš“).  

Černý hornický kroj – starší typ černého kabátu, střiženého jako perkytle, se začal 

nosit už v 18. století, po zmiňovaném nařízení o nošení černých stejnokrojů. Patřila k němu i 

sedací kůže.  

Studenti báňské akademie nosili ke kabátu dlouhé kalhoty s lampasy a na hlavě černou 

čepici s kšiltem. Strohou uniformu si studenti zdobili záplatami ve tvaru srdíček, čtyřlístků, 

jablek ale i žertovných tvarů, jako lahví nebo pivních sklenic. 

 

8.2 Slovenské hornické kroje v 1. polovině 19. století  
Do roku 1838 převládaly mezi banskobystrickými a banskoštiavnickými horníky dva 

typy slavnostního oděvu, nošené již v 18. století. Byl to uherský kroj, tvořený bílým 

soukenným kabátem, perkytlí se stojacím límcem a nabíranými rukávy v horní části a 

červenými kalhotami ze silného sukna, zastrčenými do holínek, ozdobenými žlutou točenou 

šňůrou na bocích a okolo kapes. Pod stojacím límcem byla uvázána stuha, na hlavě byla 

posazena zelená lodička, ozdobená hornickým znakem.  

Druhým typem slavnostního oděvu byl německý kroj, tvořený bílou perkytlí se 

stojacím límcem a bílými kalhotami s širšími nohavicemi, mírně podkasanými pod koleny, 

oboje z bílého lněného plátna. Bílé podkolenky byly uvázány barevnou stužkou. Perkytle byla 

přepásána sedací kůží, které se na Slovensku říkalo „ošliador“. Kůže se zapínala širokou 

kovovou sponou s hornickým znakem. Zelená válcovitá čepice byla vepředu ozdobena 

hornickým znakem.  

Po reformě z r. 1838 se však oba typy kroje nosily i nadále při církevních obřadech a 

slavnostech.  

Nový typ hornického stejnokroje byl zhotoven z černého sukna. Tvořila jej perkytle 

projmutá v pase, se stojacím límečkem vyloženým sametem. Sametové byly i šikmé nášivky 

na předním díle a lemování manžet na rukávech. Přes ramena byl položen pelerínový límec 

s cípy, na rukávech nad loktem byl našit štítek různého tvaru s našitým hornickým znakem –

zkříženými kladívky. Štítek byl v dolním kraji ukončen černými hedvábnými třásněmi. 
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Perkytle se zapínala mosaznými knoflíčky s hornickým znakem, podobné knoflíčky v menší 

velikosti byly na sametových nášivkách a na rukávech. K tomuto oděvu se nenosila sedací 

kůže. Na hlavě se nosila černá čáka s kšiltem z lakované kůže, vepředu ozdobená hornickým 

znakem ve věnečku z listů, pod kokardou ze žlutého kovu. Ke stejnokroji patřila švancara. 

Tento typ oděvu se na Slovensku udržel do 20. století.  

 

8.3 Slovenský pracovní oděv horníků  v 19. století 
Pracovní oděv slovenských horníků se v 19. století v jednotlivých revírech odlišoval. 

Na Banskoštiavnicku si oblékali obnošené součásti od svátečního hornického kroje, od druhé 

poloviny 19. století to byly častěji hrubé plátěné kalhoty s obnošenou košilí a vestou. Na cestu 

do práce nosili halenu nebo kabát. Na nohou měli různé obutí, například obnošené holínky, 

anebo také nic. Na hlavě nosili čepice se štítkem, klobouk ve tvaru kužele a nebo tam, kde 

kapala voda, se širokou krempou. Nezbytnou součástí oděvu byl „ošliador“. 

V oblasti  železnorudného revíru v Žakarovcích nosili horníci košili obdélníkového 

střihu s nízkým límečkem, zavazovaným na šňůrku která byla  ušita z domácího lněného nebo 

konopného plátna. Rovné, poměrně široké rukávy si u zápěstí svazovali, aby jim při práci 

nepřekážely. Kousku plátna používanému k zavazování se říkalo „opejski“. Ke košili oblékali 

soukenné kalhoty a pod ně plátěné spodky. Při práci ve větších hloubkách, kde bylo tepleji a 

rovněž vyšší vlhkost, nosili lehké plátěné kalhoty volnějšího střihu přes kožené krpce (nízké 

boty stažené šňůrkami), aby je neomezovaly v pohybu. Kalhoty byly přepásány až 

třímetrovým, 3x omotaným řemenem, mimo pracovní prostředí zdobeným mosaznými a 

poniklovanými cvočky. Přes košili byla oblečena vesta rovného střihu z přírodního nebo 

bílého sukna s hlubokými bočními kapsami (tzv. lajblík), v okrajích obroubená  barevnou 

látkou nebo vlněnou šňůrkou. Kromě vest se nosily bílé beránčí kožíšky bez rukávů – nové ve 

svátek, obnošené do dolu, kde chránily horníkům zpocená záda. Na nohách nosili horníci již 

zmíněné krpce, které si sami šili. Na hlavách měli klobouk, jehož dýnko bylo zformováno do 

homole, aby po něm stékala voda, krempa byla vepředu sklopená do čela a vzadu zdvižená. 

Doplňkem byla „tanisterka“ – plátěná brašna na jídlo, nošená na dlouhém uchu přes rameno 

nebo na prsou. 

Specialisté, např. hlubiči dolů nosili kožený oděv s vysokými botami a zvláštními 

klobouky, chránícími před vodou a padajícím kamením. 
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8.4 Slovenský pracovní oděv – 1. polovina 20. století 
Na Banskoštiavnicku nosili horníci do práce obnošené kalhoty, košile bez límce a 

vesty. Na cestu do práce nosili obnošené kabáty – saka. V Žakarovcích  se oblékali do košile 

s úzkými rukávy a se stojatým límečkem, zapínaná na barevné knoflíčky, na předním díle 

ozdobené sámky. Dřívější úzké kalhoty se změnily na kalhoty městského střihu, kterým se 

zde říkalo „nohauki německe“. Přes košili se nosily krátké pohodlné kabáty z domácího 

plátna. Košile i kabáty šily horníkům doma jejich ženy.  
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9 Saské Krušnohoří 

Vzácným ikonografickým dokladem hornické historie v saském Krušnohoří je 

Anaberský hornický oltář  Hanse Hespera z roku 1514. Originál je umístěn na zadní stěně 

hornického domu v Annabergu, čtyřdílná kopie oltáře je uložena v muzeu Bad Schlema (obr. 

27).  

Obr. č. 27: Anaberský hornický oltář, 1525       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto obrazu vidíme oděv horníků a zpracovatelů rudy na povrchu. Horníci jsou 

oblečeni do krátké kytle s kapucí, kterou mají někteří volně položenou na zádech. Kytle je 

přepásána dlouhou oválnou sedací kůží. Na nohách mají punčochy různých barev, přes něž 

jsou připevněny nákolenice. Mezi pracujícími je i žena, propírající rudu. Je oblečena do 

černých šatů bez rukávů, pod nimiž má bílou halenku s dlouhými rukávy a přes šaty bílou 

zástěru. U krku má přes oděv položený široký límec. Na hlavě je černý kulatý klobouček.  

Tématem, které je na saské straně Krušnohoří pečlivě zdokumentováno, jsou hornické 

kroje 18. století.    
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9.1 Svébytnost hornického kroje v saském Krušnohoří 
Roku 1719 ženil Friedrich August II., král saský a polský, syna. Na svatbě si přál mít 

hornickou parádu. Byl to on, kdo v souvislosti se Saturnáliemi vyzdvihl hornický stav a 

vytvořil kult horníků. Zřejmě v žádné jiné německé těžební oblasti není tak silná hornická 

tradice a horníci nepožívali takové úcty jako právě v Krušnohoří,     

Při přípravě slavnostního průvodu, který se měl konat v druhé polovině roku 1719 

v Drážďanech, bylo nutné zjistit, jaké části oblečení a doplňků horníci vlastní. Bylo zjištěno, 

že jen málo havířů vlastní úplné hornické vybavení. Jeden má čepici se světlem, jiný zase 

třeba kytlici, kůži nebo kahan. Jenom jeden vrchní štajgr (dozorce) vlastní všechny součásti 

hornického vybavení. Ze směsice různých charakteristických znaků hornického vybavení 

museli báňští úřadníci zvolit vzhled jednotného kroje  do průvodu. V případě čepice se 

rozhodli pro vpředu umístěnou rozetu z černožlutých stuh,  předchůdce kokardy (obr. č. 28). 

Obr. č. 28: Saští horníci, 1719 

Hornický pracovní kroj je vlastní 

tvorbou hornického lidu. Samotní 

horníci tento pracovní oděv povýšili na 

kroj vycházkový a slavnostní. Toto 

povýšení spočívá v naprosté čistotě 

oděvu, jako kontrastu k hornické práci 

v zemi. Čistá hornická kytlice je vždy 

slavnostní kus oděvu, individuální vkus 

a módní projevy navíc čistému oděvu 

přidávají zdobné prvky. Používání 

drahých textilií a ozdob však bylo 

omezeno šatovými řády, které pro 

jednotlivé vrstvy obyvatelstva 

vymezovaly zdobnost a nádheru oděvu. 

A tak se stalo, že těžařstvo ve Freibergu 

zamítlo  v roce 1719 našití sametového 

límce na kytlici, neboť „šachetní kytlice 

nemůže být příliš nádherná“. 
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Horníci na čistý a upravený zevnějšek dbali i z toho důvodu, že byli ve starých písních 

zesměšňováni jako „nepořádní bratři“. Proto bylo jejich úsilí o upravený vzhled tak 

intenzivní. Charakteristikou kroje je mohutná střední část trupu, jíž se horník prezentoval - 

chtěl, aby se také v neděli poznalo, že je horník. Tato snaha svědčí o hlubokém vztahu 

horníka k jeho povolání. Nejcharakterističtějšími a neměnnými součástmi hornického 

stejnokroje jsou kytlice a sedací kůže. 

Hornická mužstva obvykle začíná hornickým starším. Jeho střední postavení mezi 

pracujícím hornickým lidem a hornickými úředníky vyjadřuje jeho oděv.  Nabíraný kabát, 

ovšem v černé barvě, jej spojuje s úředníky, zatímco ostatní vybavení odpovídá vybavení 

mužstva, od kterého je však odlišují černé kalhoty a punčochy a ohnutá šavle. Do roku 1719 

jsou pro něj typická  bílá kladívka. 

Od vrchního štajgra dolů mají všichni důlní pracovníci černou důlní kytlici, kalhoty po 

kolena a punčochy. Kalhoty po kolena a punčochy mohou být bílé nebo různě barevné. 

Všichni mají sedací kůži, nákolenice (obr. č. 29). Tašvice a nože v pochvách nosili jen štajgři 

a havíři. Zvláštní odznak hodnosti štajgra je lemování hornického klobouku, bílý nabíraný 

límec a hornická sekyrka. Havíř nese namísto sekyrky švancaru, učedník ji však nesmí nosit. 

Obr. č. 29: Hornický tovaryš a havíř, 1719, Sasko 
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Báňští a hutničtí úředníci nosili bílý stejnokroj: nabírané kabáty s jednoduchým 

zlatým lemováním, bílé kalhoty po kolena a bílé punčochy. Na kalhotách hornického 

úřednictva se často objevuje červená barva. Hlavní horničtí činitelé mají hlavu pokrytou 

módním kloboukem s širokým okrajem, ostatní úředníci mají na hlavě zelený důlní klobouk. 

Všichni nosí stejnou měrou havířskou kůži, nákolenice, důlní kabelu, šachetní nůž v pochvě, 

hornickou sekyrku a tesák. Kroje nejsou nijak výrazně odlišeny podle hodnosti, kromě 

nejvyšších úředníků (obr. č. 30).  

Obr. č. 30: Vrchní hutní mistr a hodnotitel rud, 1719, Sasko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úředníci hutě na sobě mají stejný bílý oděv jako kolegové z hornictví. Avšak místo 

hornického klobouku mají na hlavě „klobouček“ podobný módnímu klobouku hlavních 

báňských úředníků s vpředu vyhrnutou krempou. Kůže a nákolenice chybí. Také jejich boční 

zbraní je tesák.  

Zvláštní pozici zaujímá hornický pěvec v oslnivém kostýmu tvořeném nabíraným 

kabátem lemovaným zlatem, zlatem lemovaným důlním kloboukem a tesákem.  

Průvody patří v období baroka k nejoblíbenějším přehlídkám, především průvody 

v rámci hornických slavností. Horníci během nich manifestovali sílu profesního bratrství. 
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Hornických slavností ve Freibergu roku 1701 o druhém a třetím svatodušním svátku 

se zúčastnilo 1062 horníků, asi třetina fárajících horníků v revíru Freiberg. Po bohoslužbě 

byla účastníkům na zámeckém nádvoří přečtena „stará osvědčená“ pravidla písařem báňského 

úřadu. V průvodu byl nesen nový prapor, horníci se pak zúčastnili hostiny u 92 stolů.  

Průvod zahájil „maršál“, zřejmě hejtman Báňského úřadu. Měl na sobě hornický kroj 

z bílého sukna a černý důlní klobouček – všechno lemované zlatem, nákolenice, důlní kabelu, 

hornickou šavli a stříbrem pobitou maršálskou hůl. Za ním čtyři štajgři v zácviku se 40 

hornickými učedníky, z nichž tři řady nesly na ramenou 12 velikých cínových šachetních 

konví, 6 hornických pěvců s citerami, 3 zkušení štajgři, oblečení jako maršál, z nichž jeden 

nese hornický znak, mlátek a želízko ze stříbra, ovinuté černožlutou stuhou, zatímco další se 

namáhá důlními neckami, naplněné vzorky rud, které nese na ramenou a třetí nese cechovní 

pohár z pozlaceného stříbra. Po tomto cechovním velkolepém zahájení kráčel důlní dozorce, 

jako velitel první divize průvodu, sestávajícího ze tří divizí. Následoval pracovník báňského 

úřadu jako kapitán a čtyři starší cechu, za kapitánem druhé divize nese velitel gardy jako 

praporečník nový hedvábný černožlutý cechovní prapor, který je na jedné straně zdoben 

královským polským a kurfiřtsko-saským erbem, na druhé straně s hornickým znakem mezi 

dvěma havíři. 

Barevné ladění reprezentativních postav průvodu  je černo-bílé. Protože kroje 

ostatních řad nejsou popsány, lze předpokládat, že pochodují ve svých čistých vylepšených 

pracovních krojích. Průvod má formu vojenské přehlídky.   

Barevnější obrázek poskytuje hornická slavnost v Altenbergu v roce 1715. Vážení 

členové cínového těžařstva se účastnili společně s dámami společenské akce, při níž darovali 

havířskému cechu pozlacený veliký pohár, v jehož vnitřku je fárající horník a víko zdobí 

černá cínová kroupa. Z poháru pije bratrstvo s přípitkem „Zdař bůh“ (Glückauf), hodující na 

podlaze radnice. Vnitřní výzdoba poháru má funkci míry: jedno napití sfárá o jednu příčku 

hlouběji. Horničtí pěvci, hrající na lesní rohy, jsou obdarováni pozlacenými stříbrnými štítky, 

na kterých je znak odborů – Jupiter, jedoucí na orlu a název těžařstva.  Štítky jsou nošeny 

vpředu na důlních čepicích. Také v Altenbergu slavnost trvá dva dny. Důlní dozorce, 

pracovník báňského úřadu a důlní písař jako státní osobnosti si vyprosili u Vrchního báňského 

úřadu ve Freibergu „ královský hornický oděv s kloboučkem se žlutou a černou stuhou“ a 

nosí jej. Zde je poprvé zmíněn bílý průvodový „Královský havířský kroj“, který tyto státní 

osobnosti  nosily ve Freibergu do roku 1719. Zde je jasně zřetelný vliv freiberského Vrchního 

báňského úřadu.  
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Pro štajgry, havíře, havířské tovaryše a učedníky nevydal Freiberg žádné pokyny. 

Štajgři jsou výslovně ujišťováni, že můžou jít v obyčejném kroji. Pro všechny horníky je 

černá hornická kytlice samozřejmostí, k ní nosí všichni štajgři a většina havířů bílé kalhoty.  

Jedna skupina havířů však měla kalhoty červené. Štajgři a havíři nosí černé čepice, mlýnští 

učedníci a horní zpěváci zelené. Dělníci od stoupy mají oděv pracovního rázu - kožené 

kalhoty a černé čepice. Barevnými třepetajícími se stuhami na čepicích získává průvod 

barevnou pestrost.  

Slavnostní kroje byly k vidění také na reprezentativních holdovacích průvodech. Roku 

1705 muselo osazenstvo revíru Johanngeorgenstadt holdovat králi a kurfiřtovi při jeho 

lázeňském pobytu v Karlových Varech a uspořádat průvod. Celé mužstvo o síle asi 350 mužů 

překonalo padesátikilometrovou vzdálenost do lázní a zpět pěšky. Počínaje štajgrem, můžeme 

v průvodu vidět s malými odchylkami obrázek známý z Freibergu: černá kytlice, bílé kalhoty 

a punčochy. Pod důlním kloboukem (černým nebo zeleným) nosí všichni navlečené bílé 

čepice. Kožené kalhoty je možné ponechat místo bílých. Horníkům je doporučeno: „vzít si 

sebou punčochy z hezkého bílého plátna a pak si je uvnitř převléknout“. 

Průvod získal na pestrosti účastí hutníků a pracovníků okrajových hornických 

povolání. Jak je při takových slavnostech zvykem, jsou v průvodu v neckách neseny rudy a 

hezké minerály a vzorky. Hornické a hutnické znaky jsou pro slavnost nově vyřezány, 

malovány a pozlaceny, prostřednictvím symbolů sedmi planet je vyjádřena pestrost hornictví, 

neboť každý symbol znamená jeden druh kovu. V průvodu je neseno i sedm zelených 

voskových věnců, jejichž symbolika není zcela jasná. 

Pochod horníků k domovu po pivu, které bylo zdarma, musel být veselý a pohnutý. 

Výsledkem chaotického návratu byly rozlámané znaky planet, rozbité věnce, a poztrácené dva 

důlní klobouky, jedna šachetní kůže a několik nástrojů.   

 

9.2 Průvodový kroj z roku 1719 
Hornický kroj byl v kurfiřtském Sasku začleněn do funkčního okruhu knížecí 

reprezentace již od 16. století. Zeměpán jako pán pozemků, pán regálu, pán přes všechny 

ušlechtilé kovy a jako pán mincoven byl s hornictvím a hutnictvím velmi úzce spjat. Od druhé 

poloviny 16. století byli horníci stále častěji zváni na knížecí slavnosti a do průvodů, kde se 

jejich výstupy staly stálým číslem knížecích slavnostních programů 

Jednou z význačných slavností byla Merkurská slavnost, která se konala v roce 1678 

v Drážďanech.  
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Kurfi řt se na ni dostavil v nádherném hornickém kostýmu utkaném ze zlata a stříbra. 

Jeho podkoní šel za Merkura ve stejném oděvu a pracovní skupina havířů se vzorky rudy, 

kárami s hornickým nářadím, taviči s tavící pecí a horní pěvci průvod oživili. V „hudební 

opeře a baletu s působením Sedmi Planet“ se objevil také Saturn sedě ve dvoukolové káře a 

tažen třemi okřídlenými koňmi – spoluúčinkujícími havíři. 

Poslední týden oslav byla uspořádána slavnost Saturna jako patrona hornictví. Na 

závěr byl připraven hornický průvod velkorysého stylu v blízkosti Plauen. Přípravou 

hornického průvodu byl pověřen vrchní báňský hejtman.  Obstaral ukázky  všech 

drahocenných a zvláštních útvarů hlubin, které Krušné hory poskytují, zajistil účast  úředníků 

Báňského úřadu, 30 směnových mistrů, 32 starších a 1284 horníků ze všech revírů.  Do 

průvodu měli být vybráni jen dobře vypadající účastníci. 

Slavnost byla zahájena velkolepým ohňostrojem, po němž následoval průvod 

s rozžatými kahany, na náměstí lemované strážemi s pochodněmi. Zde bylo předváděno 

tavení rud, rafinace a ražení mincí, zněly hornické písně v podání horních hudeb a pěvců. 

Pro havíře určil Vrchní báňský úřad do průvodu slavnostní oděv skládající se ze sedmi 

součástí: důlní kytlice, sedací kůže, bílých kalhot, zeleného důlního klobouku, nákolenic, 

kahanu, švancary. Zelený důlní klobouk byl v té době v Jonanngeorgenstadtu a Schneebergu 

vytlačován módním kloboukem s krempou, avšak Vrchní báňský úřad považoval důlní 

klobouk za typicky havířský a trval na něm. Vyšší hodnosti mají černý slavnostní klobouk. 

S vyhrnutou, zlatem lemovanou přední krempou, na kterou jsou umístěny královské iniciály, 

působí takový klobouk  velkolepě. Nižší úředník nese v průvodu horní sekyrku, nástroj, 

který se stal znakem štajgrů a starších, zatímco nejvyšší báňští úředníci převzali švancaru, 

kterou nosí v ruce a ne na rameni. Vedle sekyrky nebo švancary používají všichni nižší 

úředníci důstojnickou zbraň, šavli nebo tesák.  

Nabíraný kabát nižších úředníků je upnut jen v horní části a dole umožňuje vidět 

s mnoha knoflíky opatřenou šarlatově červenou náprsenku. Nabíraným kabátem a náprsenkou 

se nápadně odlišují od mužstva, oblečeného do kytlice. Upraven je také kroj nižších úředníků 

hutí.  Nižší úředník hutí nosil nabíraný kabát šedé barvy, s ozdobami ve zlaté, rudé a bílé. 

Základní formou diferencování podle hodností se staly zlaté prýmky a lemování. Jako 

předchůdce kokardy vystupuje odznak na čele pokrývky hlavy, sestávající u hodnostářů 

z knížecích iniciál s korunkou, u mužstva z černožluté rozety. Tato rozeta je umístěna u 

hodnostářů na levé straně klobouku. 
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Tento průvod je zobrazen v díle lidového umělce, který ho zobrazil na 76 loktech (asi 

40 m) dlouhé, 32 cm široké látky (frisé) s 600 figurami a skupinami o velikosti 12 až 15 cm. 

U tohoto díla, jež je v majetku Báňské akademie ve Freibergu, neznáme jméno autora.   

Průvodový kroj z roku 1719 určuje podobu hornických průvodů v dalších pěti 

desetiletích. Vrchní báňský úřad vytvořil nový kroj nižších úředníků, zatímco v tomto období 

do havířského kroje zasahoval velmi opatrně a v podstatě ponechal jeho podobu. 

Následkem stále častějších státních návštěv je pokaždé havířský cech z Freibergu 

vyzýván k oblečení svátečního průvodového oděvu. Horníci se na takové akce těšili,  protože 

zmeškanou směnu dostali zaplacenou ze státní desátkové pokladny a za účinkování v průvodu 

obdrželi od panstva uznání v podobě několika sudů piva.  Ovšem počet účastníků Vrchní 

báňský úřad zpravidla omezoval. Pouze při zvláštních příležitostech jsou do průvodu povoláni 

všichni z havířského cechu.  

Takovou státní reprezentativní událostí bylo holdováním dědicovi po nastoupení vlády 

Friedricha Augusta II. v roce 1719, kdy za zvláštní zmínku stáli čtyři báňští radní komisaři, 

kteří se podle nadšeného líčení kronikáře ve svých zářících havířských dvorních krojích ze 

zlatě lemovaného bílého atlasu s černě sametovou kůží, s klobouky, posázenými diamanty a 

silně pozlacenými stříbrnými švancarami odlišovali od masy 2500 mužů v černých kytlicích a 

nabíraných kabátech.  

Další slavnostní příležitostí byl noční průvod 3555 mužů s kahany a pochodněmi, 

uspořádaný v roce 1739 na počest královské rodiny ve Freibergu. Průvodový kroj z roku 1719 

zazářil ještě jednou v roce 1763 při mírové slavnosti. V důsledku změn módy se ale po roce 

1763 očekávaly změny hornického kroje.   

Kromě reprezentačních průvodů pro panstvo se hornický lid povinně zúčastňoval i 

vánočních slavností, které probíhaly po celou dobu adventu a vrcholily na Vánoce půlnoční 

mší, na niž se havíři obzvlášť těšili. 

 
  
9.3 Parádní kroj z roku 1768 

Roku 1765 byla ve Freibergu založena Báňská akademie. Když o rok později navštívil 

město administrátor, zjistil s podivem, že se ani generální báňský komisař ani člen Vrchního 

báňského úřadu neukázal v hornickém stejnokroji, ale v civilním oděvu. Pokárání vysokých 

úředníků mělo za následek návrh nového hornického stejnokroje, který však spatřil světlo 

světa až v roce 1768.  
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Jeho podoba, vycházející z osvícenské střízlivosti, spíše připomínala uniformu, jejíž 

strohost byla oživena barokní pestrostí. Tento nový styl byl schopen vyjádřit hodnostní 

strukturu hornictva.   

Obr. č. 31: Starší, dělník ve výrobě modré barvy, štajgr, 1768, Sasko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle obrázku č. 31 je možné si udělat představu o tom, jakým dojmem tyto kroje 

působily. Jak je patrné, žádaným vzhledem tehdejší doby byly široké boky a úzká ramena.  

Černý nabíraný kabát v módním střihu je nošen, počínaje šéfem šachty až po štajgra, horní 

pěvce a vyhodnocovače. Protože kabát není ve spodní části zapínán, může pod ním vyniknout 

nádherná vesta s umělecky zdobenou kapsou. Okraje kabátu jsou opatřeny zlatými prýmky a 

na ramenou třásněmi. Klapky šosů kabátu jsou dekorativně zdobeny knoflíky, módní 

charakter tohoto kusu oděvu je zdůrazněn bílými krajkovými manžetami. Původní kapuce se 

mění na bílý límec ve formě srpu měsíce. Důlní klobouk se zvyšuje na 17,5 cm, jeho tvar je 

válcovitý a u úředníků a horních pěvců jej zdobí jej peří. Horníci nosí klobouk zelené barvy,  

hutníci černé. U jednotlivých hodností se klobouk liší použitým svrchním materiálem (atlas, 

taft, plst).  Klobouk je zdoben ozubenými prýmky, emblémy podle postavení a příslušnosti a 

černožlutou rozetou ze stuh na levé straně. Úředníci mají nad čelem  kurfiřtský dvojitý erb. 
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Nohavice jsou bílé s černými nákolenicemi. Nezbytné pracovní potřeby – důlní kabelu 

a nůž, nosí k parádnímu kroji jen výše postavení změstnanci. Horníci, kteří je skutečně při 

práci  používají, je k parádnímu kroji překvapivě nesmějí nosit. 

Příslušnost k revíru je symbolizována barvou vesty a manžet na kytli, například 

Freibergský revír má stejně jako Vrchní báňský úřad a Vrchní hurní úřad šarlatovou barvu. 

Ostatní revíry mají červenou, bílou a slámově žlutou, tyto barvy kombinují se zlatem nebo 

stříbrem.  

Vedle snahy o uniformitu se projevuje i potřeba provádět diferenciaci podle revírů a 

různých skupin profesí spjatých s hornictvím. Příkladem je  doposud neznámá skupina učitelů 

a stipendistů nově založených báňských akademií. Vyučuje se tam hornictví a hutnictví, a tak 

jejich oděvy v sobě spojují prvky obou profesí - k uniformě hutních úředníků (se stříbrnými 

ozdobami) nosí profesoři a akademici zelený důlní klobouk, bílý límec, nákolenice a důlní 

kabelu havířů. 

Odlišení uniforem podle profesí se projevilo tak, že například pracovníci v závodech 

na modrou kobaltovou barvu oblékali modrou zástěru (obr. č. 32), důlní zedníci žlutou a 

amalgamátoři hnědou zástěru. 

Obr. č. 32: Stejnokroj pracovníka ve výrobě modré barvy, Muzeum Bad Schlema, Sasko 

 

 Účelem nových uniforem 

bylo i viditelně odlišit jednotlivé 

hodnostní stupně pomocí kvality látky, 

obšívek, třásní, chocholů a lampasů. 

Úrovni hodnosti odpovídá počet, šířka a 

kvalita prýmků ve zlatě nebo stříbře na 

jednotlivých součástech oděvu.  
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10 Bavorské příhraničí 

Na bavorské straně hranice Karlovarského kraje se nacházejí hornofrancké hornické 

revíry zejména v pohoří Smrčiny (Fichtelgebirge) a částečně rovněž ve Frankenwaldu. 

Dolování pod zemí je v této oblasti doloženo od poloviny 14. století, vrcholu dosáhlo v 15., 

16. a 17. století. Některá naleziště byla znovu oživena a těžilo se v nich ještě do poloviny 20. 

století, pouze ve výjimečných případech zde přetrvává hornictví až do současné doby. 

Důležitými hornickými centry byly Arzberg, Goldkronach, Kupferberg, Weißenstadt, 

Wunsiedel, Lichtenberg, Fichtelberg a Naila. Těžilo se zlato, stříbro, měď, železná ruda a cín, 

od 18. století také hnědé a černé uhlí. 

Nerostné bohatství Smrčin bylo pro oblast významným ekonomickým přínosem a tak 

již ve 14. století vydal císař Ludvík IV. Bavorský horní regál, významnější však bylo 

povýšení purkrabího Bedřicha V. císařem Karlem IV. v roce 1363. Císař udělil Bedřichovi 

k hraběcímu titulu i léno s velkým horním regálem (právem) pro všechny rudy.  

Již o dva roky později udělil Bedřich horní svobodu městu Goldkronach pro těžbu 

zlata podle Jihlavského horního práva z roku 1249.  

V ranném období se důlní činnost omezovala na využívání rýžovišť (ruda usazená 

v písku nebo štěrku) ve vodních tocích nebo prostřednictvím terasovitě založených rybníků. 

Tento postup se zpočátku používal hlavně při získávání zlata a cínu. 

Největší hospodářský význam měla těžba železné rudy. Nejstarší a nejvýnosnější revír 

ležel v jižním vápencovém tahu pohoří Smrčiny v oblasti Arzberg/Röthenbach, kde je těžba 

doložena již v roce 1323. Těžilo se i v dalších místech Smrčin, jak dodnes dokládají názvy 

obcí, vycházející z provozování hamrů.  

Ve Frankenwaldu se železná ruda rovněž těžila na několika místech, v nejstarším 

revíru Steben pravděpodobně již od r. 1222. V Pegnitz a okolí je těžba doložena až od 19. 

století, ukončena byla v r. 1968.  

Cín se těžil zejména ve Weißenstadtu, Schönlindu a Weißenhaidu, ale i v dalších 

méně významných nalezištích, a to zřejmě již od 13. století.   

Intenzivní těžba zlata a stříbra v Goldkronachu, kterému byla udělena horní svoboda 

již v roce 1365, se v polovině 15. století chýlila ke konci, i když až do novověku se neustále 

objevovaly pokusy o její oživení. 
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Stříbro a olovo se těžily v 15. století v okolí Lichtenbergu, ještě úspěšnější byla těžba 

stříbra zahájená v roce 1477 v blízkosti osad  Dürrenwaid/Silberstein, kde se nacházela i 

menší naleziště olova. Těžba zde byla s konečnou platností zastavena kolem roku 1600. 

Ve Frankenwaldu bylo stříbro a olovo nalezeno na úpatí hory Silberberg, u města 

Wallenfels a městyse Steinwiesen byly doloženy již v roce 1400. 

V bavorském příhraničí se měď těžila především ve Frankenwaldu, kde byl 

nejvýznamnějším nalezištěm Kupferberg, o němž se zmiňuje biskupský urbář z roku 1331. 

Těžba probíhala jak v povrchových dolech, tak i v šachtách do první poloviny 18. století. 

V roce 1756 byla objevena uhelná sloj u Stockheimu, s různými přerušeními se zde 

těžilo uhlí až do uzavření dolu v roce 1968.  

Těžba hnědého uhlí byla zahájena a  v oblasti Hohenberg/Schirnding/Marktredwitz od 

poloviny 18. století. Tato těžba však ani zdaleka nedosáhla významu české těžby hnědého 

uhlí v sousední pánvi mezi Chebem a Karlovými Vary. 

Hornická činnost v bavorském příhraničí, která poskytovala obživu většině zdejšího 

obyvatelstva, měla pro Horní Franky velký sociálně ekonomický význam. 

Hornické pracovní kroje v této oblasti procházely podobným vývojem jako 

v českém a saském Krušnohoří. Ikonografické a hmotné prameny ukazují, že základní 

součásti hornického oděvu si byly v těchto oblastech v jednotlivých historických obdobích 

velmi podobné.   

V období kolem poloviny 16. století, z něhož máme k dispozici nejznámější 

Agricolovo dílo, Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, se pracovní oblečení horníků 

v bavorském příhraničí od vyobrazení Agricolových krušnohorských horníků nelišilo. 

Základem oděvu řadového horníka byla jednoduchá kytlice s kapucí a sedací kůže, doplněná 

úzkými nohavicemi s nákolenicemi (obr. č. 

33). Výše postavení pracovníci nosili, stejně 

jako v Krušnohoří, krátké bachraté kalhoty 

s módními prostřihy a k nim košili a upnutou 

vestu. Na hlavě měli nízký klobouk 

s krempou, někteří měli krempu ohrnutou. 

 

Obr. č. 33: Horníci v Goldkronachu,  
Goldbergbaumuseum, Bavorsko 
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V první polovině 18. století již vidíme náznaky moderního pojetí perkytle (obr. č. 34)  

se zapínáním na řadu knoflíků.  

Obr. č. 34: Horníci v Goldkronachu 1721, Bavorsko 

Na předních dílech jsou našité patky 

se třemi knoflíčky. Všité rukávy jsou široké 

a pohodlné. Pod kytlí je červená halena bez 

límce, ale ani na kytli není límec viditelný. 

Perkytle je přepásána sedací kůží, za pasem 

nechybí důlní taška a tesák. Tříčtvrteční 

kalhoty mají vepředu dvě kapsičky s patkami 

na dva knoflíčky, kolena jsou kryta 

nákolenicemi. Horníci měli obuty nízké 

polobotky s jazykem. Klobouky jsou kulaté 

bez krempy. Vyobrazení pochází z mapy 

hornického města Goldkronach z roku 1721, 

které dominuje znak vládnoucího rodu 

Hohenzollernů.   

 

 

V 19. století je opět patrná příbuznost hornické kultury ve střední Evropě. Uniforma 

vystavená v muzeu v Kupferbergu je obdobou horní  úřednické uniformy Rakouska – 

Uherska. Barevnost rovněž ustupuje důstojné černi, odlišnost je patrná v detailech. Černá 

kytle má vepředu zapínání na stříbrné knoflíky s vyraženým hornickým znakem, přední 

nášivky a dolní kraje rukávů jsou ozdobeny šesti knoflíky. Ramena překrývá cípatý 

pelerínový límec, u krku je malý stojatý límec. Přední špičky stojáčku jsou ozdobeny 

červenými nášivkami s hornickým znakem. Horní část rukávu je ozdobena černými prýmky 

s černými třásněmi, které však nejsou našity do oblouku jako u rakousko – uherské uniformy, 

ale rovně. Nad třásněmi je červená nášivka přibližně trojúhelníkového tvaru s našitým 

hornickým znakem. Kalhoty jsou klasického rovného střihu (obr. 35). Černá kulatá čáka je 

zdobená zlatými prýmky a červenobílým chocholem, nad čelem je připevněn hornický znak. 
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Obr. č. 35: Uniforma z Kupferbergu, 19. století, Bavorsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současnosti je nošení hornických uniforem v Horních Frankách spíše minulostí, 

jejich historii oživují zejména členové dobrovolných spolků, kteří vzpomínají na minulou 

slávu zdejších revírů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73/102 

 

11 Analýza průvodů a dalších slavností spojených s nošením 

slavnostních hornických krojů  

 
11.1 Holdovací pochody 

Významným zdrojem poznání hornických slavností jsou popisy karlovarských 

holdovacích pochodů. Jim předcházely holdovací pochody na saské straně Krušnohoří již 

v 17. století, které se konaly v pravidelných tří až šestiletých intervalech.  Smyslem průvodů 

byla manifestace hornické soudržnosti. Tyto slavnosti zaujaly i saský knížecí dvůr, který si 

začal hornická organizovaná vystoupení zvát k dvorním slavnostem. Hornického vystoupení 

na zásnubách korunního prince v roce 1719 se zúčastnilo téměř 1300 horníků.  Saské 

knížectví se rozhodlo  využít hornické reprezentace i v zahraničí – 350 horníků 

z Johanngeorgenstadtu  pochodovalo ve svých černobílých krojích do 50 km vzdálených 

Karlových Varů, kde byl na léčebném pobytu král s kurfiřty na holdování králi při příležitosti 

jeho léčebného pobytu v lázních. Slavnostní průvod doplňovali hutníci, uhlíři a rýžovníci, 

kteří si nesli pracovní nástroje. 

Velkou slávou byl karlovarský holdovací průvod české královně Alžbětě Kristině v roce1721. 

Zúčastnili se jej jáchymovští a slavkovští horníci v režii vrchního horního a mincovního 

administrátora Jana Františka Lauera.  

V podvečer 18. června horníci vpochodovali do Karlových Varů ve vojenských 

formacích tzv. Slavkovskou branou. Jejich cestu osvětlovaly stovky rozsvícených kahanců. 

V čele průvodu kráčeli ve čtyřstupech šmelcíři (taviči) v bílých krojích s pracovními nástroji 

v rukách. Za nimi bubeník s šesti trubači v černých hornických krojích zdobených stříbrem, se 

sedací kůží, koženými nákolenicemi a klobouky se stříbrnými stuhami, kteří nepřetržitě 

troubili a bubnovali do pochodu. Hudebníky následoval jezdec na koni v hornickém 

úřednickém kroji s distinkcemi.  

Vrchní úředník v hornickém kroji vedl další skupinu. Na sobě měl bílý, zlatem 

zdobený kabát, červené kalhoty a hornickou čáku zdobenou peřím. Za ním kráčeli dva 

hormistři, dva přísežní a dva šichtmistři, všichni v bílém kroji s distinkcemi a hornickými 

sekerkami. Za nimi pochodovalo ve čtyřstupech dvě stě horníků s rozžatými kahany v jedné 

ruce a s pracovním nástrojem – kladivem, mlátkem nebo jiným v druhé. Na hlavách měli 

horníci posazeny kulaté důlní čepice zdobené černou a žlutou stuhou a vepředu kytičkou z 

jedlových větviček.  
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Každá skupina o čtyřiceti hornících byla vedena šichtmistrem a uzavírána důlními 

přísežnými v bílých úřednických krojích.  

Další útvar vedlo opět dvanáct šmelcířů, následovaných dvanácti hobojisty a hráči na 

lesní rohy. Hudebníci hráli pochody složené zvláště pro tuto příležitost. Za nimi pochodovalo 

v řadě šest naddozorců s rozsvícenými kahany. 

Následující skupinu vedl naddozorce, jehož provázeli dva dozorci. Nesli na hlavách 

jako dar  pro královské a císařské manžele štufenverky (model dolu), tvořené všemi minerály 

dobývanými ve zdejších revírech. Za nimi kráčel královský komorní rada a vrchní horní a 

mincovní administrátor Jan František Lauer. Byl oblečen do hedvábného hornického oděvu se 

šperky a s bohatým lemováním. Nesl figurky horníků a hutníků ulité ze zlata nebo stříbra a 

drahocennou zdobenou hornickou sekerku. Následovali jej dva vrchní úředníci v bílých 

kabátech a červených nohavicích se dvěma hormistry uprostřed desítky vlajících praporů. Za 

nimi pochodovali dva přísežní, dva horní písaři, další čtyři přísežní a důlní měřiči 

s pracovními nástroji. Závěr této skupiny tvořilo osm poddozorců, nesoucích necičky s kyzy a 

lesklými minerály. 

Z tímto útvarem pochodovala krojovaná hornická hudba, kterou tvořilo dvacet 

citeristů, šest hráčů na triangl, basista a šedesát horních zpěváků. Hudba vedla útvar dvěstě 

šedesáti horníků, z nichž vždy skupinu čtyřiceti mužů vedl šichtmistr. Za nimi šlo 12 dozorců 

z puchýren (úpravna rudy s pracovními nástroji a skupinu uzavírali dva přísežní. 

V čele posledního útvaru kráčelo šest krojovaných trumpetistů s bubeníkem, 

následovaných 340 horníky v uniformách, které vedli na seřadiště. Hudbu doprovázeli dva 

přísežní a dva horní písaři ve stejnokrojích, skupinu uzavíralo dvanáct šmelcířů, dva horní a 

dva hutní úředníci.  

Poté, co se průvod se shromáždil před bytem královny, byl za zpěvu horníků zapálen 

ohňostroj, při němž modré plameny vytvořily na obloze písmena C a E a královskou korunu. 

Po skončení chvalozpěvu na rakouský panovnický dům, který zpívali všichni 

shromáždění horníci, odebral se ředitel Lauer s dvěma vrchními úředníky k dvorní audienci, 

aby poníženě odevzdal pozdrav od všeho hornictva zároveň s nádherným štufenverkem. Po 

audienci všichni zaujali opět svá místa a po zpěvu hornických písní za doprovodu všech 

hudebníků se hornictvo odebralo zpět Křížovou cestou přes karlovarský most, opět za zpěvu a 

veselé hudby. Tím byl. slavnostní pochod ukončen. 
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O jedenáct let později, kdy navštívil Karlovy Vary císař Karel VI. s manželkou, opět 

připravil administrátor nejvyššího horního a mincovního úřadu Franz von Lauer velkolepou 

přehlídku veškerého hornictva z Jáchymova a Horního Slavkova. Jeden tisíc mužů, 

seřazených ve třech útvarech, oblečených podobně jako v roce 1721, organizoval jeden 

rotmistr a  dva desátníci.  Horníci  napochodovali za doprovodu hornické hudby před císařské 

obydlí v podobném uspořádání, jako v roce 1721, součástí přehlídky byla i skupina propíračů 

rud a hutních čekatelů, kteří nesli na ramenou vzorky stříbra, vytaveného ve státní huti v 

Jáchymově. Během průvodu se střílely slavnostní salvy z kanónů, součástí programu byl i 

úchvatný ohňostroj, který na obloze vytvořil podpis císaře. 

O holdovacích pochodech v Jáchymově máme první zmínku z roku 1554, kdy město 

navštívil arcivévoda Ferdinand Tyrolský. Vstříc mu vyšlo jáchymovské havířstvo se špičáky, 

kahany a rozvinutým praporcem.   

Zmínku o hornících ze Sokolovska máme z roku 1835, kdy se zúčastnili slavnostního 

pochodu s rozsvícenými kahany na počest ruské velkokněžny Michaely na výzvu Císařského 

horního úřadu v Jáchymově. 

Ikonografické zpodobnění těchto holdovacích průvodů není známé, avšak je velmi 

pravděpodobné, že hornické slavnostní kroje, stejně jako i pracovní oděv, se podobaly 

oblečení horníků na saské straně Krušnohoří. Zde byla hornictví a jeho reprezentaci  

věnována velká pozornost, jak o tom svědčí mimo jiné i maketa průvodu v muzeu v Bad 

Schlema (obr. č. 36).  

Obr. č. 36: Maketa průvodu v muzeu Bad Schlema 
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11.2 Svátky hornických patronů 
Horničtí patroni 

Lidé měli snad odjakživa potřebu mít svého patrona a to zejména u řemesel, jejichž 

výkon byl spojen s překonáváním různých rizik. 

Ve střední Evropě   je zřejmě nejvýznamnější patronkou horníků sv. Barbora. V jejím 

životním příběhu  se můžeme pokusit najít souvislosti s hornickou činností: 

„Barbora byla dcerou pohanského šlechtice Dioskura. Jako křesťanku dal neznaboh 

Dioskuros svou dceru uvěznit do věže se dvěma okny. Barbora však v otcově nepřítomnosti 

přemluvila dělníky, aby do věže vestavěli ještě okno třetí. V té době Barboru ve věži tajně 

navštívil kněz vydávající se za lékaře a Barboru pokřtil. Po otcově návratu se mu Barbora 

snažila vysvětlit důvod tří oken symbolem Trojice boží – Otce, Syna a Ducha svatého. 

Barbora musela před rozzuřeným otcem uprchnout a před pronásledovatelem se ukryla ve 

skalní rozsedlině. Při tom ji však sledoval v blízkosti přítomný patýř a ten její úkryt prozradil. 

Nepříčetný Dioskuros vytáhl Barboru za vlasy z jejího úkrytu a zuřivě ji zbil.Poté, co ji jako 

křesťanku vydal římským úřadům a ona trvala tvrdošíjně na křesťanské víře, ji vlastní otec 

sťal svým mečem. V tom okamžiku však byl náhle zasažen bleskem a na místě zabit. Jeho 

ostatky shořely. Proradnému patýři se jeho ovečky údajně proměnily v kobylky. 

Svatá Barbora bývá zpodobňována v malířském a sochařském světě jako vznešená, 

ušlechtilá dívka s kalichem a hostií, jindy s palmovou ratolestí. Paví pero, které také někdy 

Barbora drží, je symbolem nesmrtelnosti. Dalšími předměty (atributy), se kterými bývá 

zpravidla zobrazována, jsou meč a věž se třemi okny. 

Svatá Barbora není jen patronkou havířů, ale také díky legendě a v ní popsaných 

výjevech patronkou architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zajatců, slévačů, zvoníků, 

kloboučníků, kuchařů, zedníků, dívek, řezníků, kovářů, kameníků, hrobníků, tesařů, 

děllostřelectva, věží a pevností, hasičů a bývá vzývána o ochranu před náhlou smrtí. Hádáme, 

že na jednu pannu je toho až moc.“12  

Naproti tomu sv. Prokop je ryze českým hornickým patronem: 

Epizody ze světcova života a líčení rozmanitých zázračných příhod obsahuje legenda 

svatoprokopská, podle níž se sv. Prokop stal v dospělosti světským knězem, byl podle 

tehdejších zvyklostí ženatý a měl syna Jimrama.  

                                                 
12 Prokop, Martiníková 2010, s. 17 
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Později se však usadil jako poustevník v jeskyni poblíž hradu Kouřimi na Sázavě, 

začal se ujímat chudých a pomáhal i jako lidový léčitel Jeho věhlas rostl a k poustevnickému 

způsobu Prokopova života se přidávali i další. Tak vznikla postupně okolo Prokopovy jeskyně 

mnišská osada a z ní roku 1032 klášter, jehož se později Prokop stává opatem.  

V evropských historických zemích však byli jako horničtí patroni uctíváni i další 

světci:   

„Lexikon der Namen und Heiligen“ uvádí jako patrony horníků a důlnách děl např. 

Annu, Helenu, Máří Magdalenu, Ruperta, Ondřeje, Antonína, Barboru, Bartoloměje, 

Kryštofa, Daniela, Davida, Dorotu, Eliáše, Eligia, Jiřího, Leonarda, Patrika, Rafaela, Prokopa, 

Víta a další.  

Nemusíme ani příliš bloudit vzdálenou cizinou, stačí si vzít k rukám pojmenování 

např. slojí, jam, štol apod. v jednotlivých revírech Čech a Moravy, abychom o šíři palety 

ochránců havířů získali náležitou představu.“13  

Proč jsou svatá Barbora, svatý Prokop a další jmenovaní světci patrony havířů, se 

můžeme dohadovat. Snad proto, že se jedná o svaté, kteří se podle pověstí dostali během 

svého života, třeba   jen velmi povrchně, do kontaktu s podzemím. Jedná se o světce a 

poustevníky trávící část svého života v jeskyních, pustinách (např. svatý Prokop), ale také o 

ty, kteří hledali záchranu v jeskyních a skalních rozsedlinách (např. svatá Barbora).  

Svátky hornických patronů 

Zprávy o tom, jak se slavil na Ostravsku svátek svaté Barbory, máme z první poloviny 

19. století.  Horníci ve slavnostních krojích se shromáždili na prostranství u svého dolu a za 

vedení úředníků šli s korouhví a hudbou v průvodu na mši. Ta se konala buď v kostele nebo 

na venkovním prostranství u podniku, kde byl postaven polní oltář. Po skončení mše šli i 

s hudbou do hostince na odpolední taneční zábavu. Byla to jediná příležitost v roce, kdy 

úředníci zasedli společně s horníky. Pro horníky byla barborská slavnost velkou událostí, 

kterou prožívaly i jejich rodiny. Typickou havířskou „slavností“ svaté Barbory byly 

zabíjačky. 

Od šedesátých let se oslavy sv. Barbory konaly v karvinské části revíru, zatímco 

ostravská část se postupně přeorientovala na uctívání svatého Prokopa, který sv. Barboru 

v roli patrona horníků v r. 1863 oficiálně nahradil.  Na svátek svaté Barbory se v ostravské 

části i nadále chodilo na mši, avšak individuálně.  

                                                 
13 tamtéž, s. 16 
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Svátek hornického patrona sv. Prokopa  se na Ostravsku se začal slavit od čtyřicátých 

let 19. století. Slavil se pod širým nebem a součástí oslav byla i polní mše za účasti 

krojovaných horníků, odpoledne následovala lidová veselice. V druhé polovině 19. století 

byly svatoprokopské oslavy největší hornickou parádou. V průvodu kráčeli v uniformách 

řadoví horníci i vedení závodů, nejvýše postavení úředníci jeli na koních se šavlemi po boku, 

horníci si nesli švancary, každá šachta měla svoji kapelu. Na náměstí se konala polní mše, 

večer se šlo do hostince. 

I na Příbramsku byly oslavy svatého Prokopa největší hornickou událostí roku, které 

se zúčastnili všichni horníci i představenstvo dolů – bylo to až pět tisíc osob.  

V předvečer slavnosti se konalo „čepobití“, při němž hornická hudba o 60 hudebnících 

a 20 bubenících vyšla v útvaru z horního ředitelství. Kolem hudby kráčeli horníci v krojích 

s rozsvícenými svítilnami na černozeleně pruhovaných tyčích. Když průvod prošel městem, 

vrátil se před horní ředitelství, kde se hudebníci postavili do kruhu a koncertovali. Hudebníci 

měli na sobě černé perkytle se žlutočernými šňůrami, bílé kalhoty, červené žíněné ozdoby a 

žluté šňůry na čákách (obr. č. 37). 

Obr. č. 37: Hornická paráda v Příbrami, 1892 
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Příbramská hornická paráda v roce 1856 začala již o šesté hodině ranní ranami 

z možďířů, po nich následoval budíček hornických tamborů a hudby. Horníci se seřadili na 

náměstí, kam praporečníci přinesli vysvěcené prapory se stříbrem vyšívanými stuhami s 

nápisem „Glück auf“ a stříbrné hornické insignie – želízko a mlátek. Hudba zahrála 

rakouskou hymnu „Zachovej nám, hospodine, císaře a naši zem“, k průvodu se připojili kněží 

s korouhvemi a průvod se dal do pohybu směrem na Březové Hory k „Prokopu“, kde se 

konala polní mše. Poté panstvo zůstalo v zahradě prokopské šachty, kde se bavilo při hornické 

hudbě, horníci se sešli v hostincích, kde se veselili po svém. Příbramské svatoprokopské 

slavnosti byly na území českých zemí největší. 

Podobná slavnost se konala i o narozeninách císaře Františka Josefa I., kdy se horníci 

museli parády účastnit pod hrozbou trestu 80 krejcarů, v té době značné částky. Horníci si na 

parády zpočátku sami opatřovali kroj, který tvořila perkytle s mosaznými knoflíky, s třepením 

na rukávech  a „fajslíky“, bílé kalhoty a černá sedací kůže, která se vepředu zapínala 

bronzovým dvouhlavým orlem. Na hlavě měli čáku s rakouským orlem a na ní pernatý 

chochol (fedrpuš). V ruce měli švancaru se zvláštním kováním (obr. č. 38). 

Obr. č. 38: Hornická paráda v Příbrami k narozeninám císaře, 2. pol. 19. století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další oddíly měly poněkud odlišný kroj: hutníci nosili bílé kabáty, myškové kalhoty, 

kožené zástěry a v rukách vidlice. Podobně byli oděni i kováři, ale ti měli namísto vidlic 

kladiva. Uhlíři, kteří pálili pro huť dřevěné uhlí, nesli špice, které se používaly při pálení 

milířů, důlní tesaři nesli sekyry.  
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Mladší horníci, „perkáři“ (perky = jalové kusy skal, z němčiny – berg) nesli dřevěné 

necičky, v hornickém slangu „troky“. Stejnokroj měli z hnědé látky, na hlavě čáku bez štítku 

a na ní kladívka v kovovém věnečku. Úředníci měli honosný kroj se zlatými páskami na 

čákách a kalhotách, zlaté šavle, později zlaté kordy.  

Jedné z posledních prokopských slavností, než je komunistický režim ukončil, se 

v roce 1948 zúčastnil i pražský arcibiskup Josef Beran. Potom pouti na dlouhá léta utichly, 

než se roku 1990 začala psát jejich nová historie. Novodobé prokopské slavnosti pořádá 

Město Příbram ve spolupráci se Spolkem Prokop, Cechem příbramských horníků a hutníků a 

Hornickým muzeem Příbram. Program začíná již v sobotu v podvečer „čepobitím“ a v neděli 

ráno pouť pokračuje hornickou parádou. V čele průvodu jsou neseny slavnostní  prapory, 

následuje zástup členů Cechu příbramských horníků a hutníků v čele se slavným, vysokým a 

neomylným perkmistrem a  členové Spolku Prokop Příbram ve slavnostních uniformách. Dále 

kráčí představitelé města a čestní hosté. Průvod, který doprovází hornická kapela, končí před 

kostelem sv. Prokopa, kde je sloužena polní mše. 

Na Kladensku se horníci scházeli na bohoslužbách na svátek své patronky svaté 

Barbory. Svatého Prokopa začali slavit roku 1865, kdy se poprvé  konala oficiální slavnost na 

kladenském náměstí. Program začínal polní mší, následoval koncert hornických hudeb a 

přehlídka krojovaných horníků.  V odpoledních hodinách se konala pro horníky i obyvatele 

Kladna lidová slavnost. Svátek sv. Prokopa slavily i některé doly severočeského a 

sokolovského hnědouhelného revíru. 

Slavnost sv. Prokopa se pořádala i v Jáchymově, kde si horníci oblékali slavnostní 

kroj, ozdobený kytičkou na perkytli, kalhoty měli červené. 

Na Rosicku – Oslavansku se oslavovali tři horničtí patroni – vedle Svaté Barbory a 

Prokopa to byl i svatý Jan Křtitel. Slavnost začínala průvodem sešikovaných horníků 

v uniformách, zapůjčených od závodu, za doprovodu hornické hudby. Průvod vedli důlní 

úředníci, kteří mnohdy jeli na koních a průvodu veleli vojenskými povely. Průvod měl 

namířeno ke kostelu, kde se konala svatá mše. Potom se úředníci bavili v kasinu, kde jim 

vyhrávala hornická hudba a horníci v hostinci, kde pro bylo na účet závodu připraveno 

pohoštění. Večer se opět konal průvod horníků,  který šel holdovat úředníkům pod okna 

ředitelství dolů.  

Na Sokolovsku nechal v roce 1878 nechal připravit pro své zaměstnance oslavu svátku 

sv. Prokopa Johann Anton Starck  v Dolním Rychnově. Tyto slavnosti pořádal před tím již po 

mnoho let na Plzeňsku, stejně jako jeho otec.  
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Na louce za zámkem proběhla polní mše a po ní dostalo téměř 2000 zaměstnanců 

občerstvení na účet firmy. Všichni přišli v uniformách s pracovním nářadím jako symbolem  

svého stavu - havíři, skláři, tesaři a zedníci. Slavnost však skončila ostudou. Došlo k 

hromadné rvačce a dalším výtržnostem mezi příslušníky jednotlivých stavů, ale také 

národností. Nikdy potom  již Johann Anton Starck pro dolnorychnovské zaměstnance takovou 

akci neuspořádal.   

 

11.3 Svěcení hornických praporů 
Jednou z významných hornických slavností v 19. století bylo předávání a svěcení 

hornických praporů., i když udělování praporů bylo obvyklé i u dalších společenstev,  cechů a 

spolků. Prapor byl významným symbolem společenstva a tak i slavnost spojená s jeho 

předáváním byla  pro zúčastněné velkou událostí. Organizace dostávaly prapory buď darem 

nebo si je opatřovaly peněžní sbírkou ve vlastních řadách. Prapor byl slavnostně vysvěcen a 

měl i kmotry z řad významných osobností, kteří mu darovali bohatě zdobené stuhy. Se 

slavnostním předáním praporu byla spojena přítomnost množství krojovaných horníků, kteří 

se po aktu a pietním uložení praporu na ředitelství firmy zúčastnili lidové veselice 

s pohoštěním. Zprvu hostili horníky majitelé dolů, koncem 19. století již si zábavu hradili 

převážně ze svého. 

Prapor svatoňovického revíru z roku 1828 měl za kmotra správce náchodského panství 

Václava Essentera. Byl z červeného hedvábí, zdobený zlatem, na jedné straně oválu byl 

namalovaný důl Petr a nad ním erb Kuronských a Zaháňských. Dole je vyšit zlatými nitěmi 

nápis „Gott segne den Bergbau – der Herrschaft Náchod“, na rubu je obraz sv. Barbory. Na 

dvou hedvábných, zlatem vyšitých stuhách byly iniciály manželů Essenterových - WE a CE. 

Na Ostravsku bylo součástí slavnosti svěcení praporů na svátek sv.Prokopa 4.7. 1842 i 

polní mše za účasti krojovaných horníků a poté veselice. 

V Příbrami se téhož roku světil v prokopském kostele nový prapor, pořízený 

z prostředků bratrské pokladny. Jeho kmotrou byla kněžna Lobkovická, která praporu 

věnovala stříbrnou stuhu. V roce 1887 byly na příbramském náměstí vysvěceny pražským 

arcibiskupem hrabětem Schönbornem dva nové prapory. Na jednom je vyobrazen sv. Prokop, 

na druhém sv. Barbora, z druhé strany byl uprostřed dvojhlavý rakouský orel a v rozích 

symboly hornictví a hutnictví. Na stuhách byla jména kmoter a nápisy „Bergknappschaft in 

Příbram a Glück auf“. Kmotrami praporů byla císařovna Alžběta a arcivévodkyně Štěpánka, 

které byly při slavnosti zastoupeny hraběnkami Luisou a Markétou Clam – Martinicovými. 
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11.4 Hornické školství a skoky přes kůži 
Historie skoku 

V r. 1712 vydává císař Karel VI. instrukci o nabývání kvalifikace báňských úředníků a 

již roku 1716 je v Jáchymově zřízena první horní škola, v níž téhož roku začíná výuka. 

K tomuto datu se vztahuje vznik báňského školství na našem území.  

V r. 1763 je vládním výnosem zřízena katedra báňských věd při filozofické fakultě 

Karlovy Univerzity v Praze. Tam se pravděpodobně uskutečnily první vysokoškolské 

přednášky v báňském oboru na světě, neboť Bergakademie Freiberg získává příslib založení 

až v r. 1765, báňskoštiavnická škola je povýšena na akademii až v r. 1770 a v Petrohradě byla 

založena vysokoškolská báňská instituce až v r. 1773. A právě na  Bergakademie ve Freibergu 

vznikla v r. 1766 tradice skoků přes kůži. Odtud se později dostala na příbramské a leobenské 

učiliště. 

Příbramská  báňská škola byla slavnostně otevřena roku 1849, roku 1865 jí byl udělen 

titul Báňská akademie. Zřízení úplné akademie roku 1895 bylo jen provizorní, neboť vídeňská 

vláda příbramské škole příliš nepřála – obávala se jejího počeštění a uvažovala o jejím 

přestěhováním do Vídně. V roce 1904 byla škola zrovnoprávněna s vysokou školou 

technickou s právem promočním a právem titulu Magnificence pro rektora.  

Slavnostní „skoky přes kůži jsou v Příbrami doloženy od r. 1852.14  

Účelem tohoto  působivého obřadu, který se konal za  přítomnosti nejvyšších 

hodnostářů akademie, bylo zdůraznit vážnost stavovské pospolitosti a disciplíny, tolik 

důležité pro práci v dolech. Slavnost „skoku“ se pro adepty stala nezapomenutelnou pro celý 

život.  

Před samotným skokem přes kůži se konaly tzv. „šachťáky“. Bylo to několik večerů 

v místnostech menzy příbramské vysoké školy zasvěcených přípravě nových, nezkušených 

akademiků, tzv. „fuxů“ čili „lišáků“ na akademický život a  seznámení s jeho tradičními 

zvyklostmi, s regulemi, s řádem u tablice (řady stolů, u níž seděli), učili se zpívat hornické 

karmíny – písně, ale také a v neposlední řadě se učili konzumaci masti – tj. pití, tak „aby 

jeden každý z nich zvládl nejméně jednu celůvku (půllitr) vypít ex, aniž by krvácel (tj. aniž by 

mu drahocenná mast stékala po bradě za límec či na uniformu). 

                                                 
14 Prokop, Martiníková 2010, s. 18 
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Šachťáky tedy zasvěcovaly nevědomé lišáky do tajů společenského života báňských 

akademiků, aby na skoku přes kůži neudělali před pány inženýry z praxe a hornickou 

veřejností ostudu. 

Za správný výcvik lišáků odpovídali nadlišákovi (skokový funkcionář přivádějící fuxe 

ke skoku přes kůži) „nóblfuxové“, kteří řídili obvykle šachťáky za účasti několika starších, 

vtipných a vykutálených semestrů. Jakmile bylo vybráno z přítomných prezidium, tj. 

funkcionář, který řídí šachťák, resp. skok přes kůži, začali lišáci zpívat „Stupaj, stupaj, 

prezidium…“. Neujmulo-li se hned funkce, spustili: „A kde je prezidium a kde je prezidium, 

sá, sá a kde je prezidium“ zpívali tak dlouho, dokud se neobjevilo za prezidiální tablicí a 

nerozkázalo: „Cantus ex!“ 

U prezidiální tablice se posadili jen ti akademici, kteří měli za sebou nejméně 14 

semestrů studia a vyhovovali tak karmíně: „Sedm let jsem u vás sloužil...“. Nouze o ně nebyla 

nikdy. Veselá slavnost se skládala z navazujících složitých rituálů, hojně prokládaných 

konzumací „masti“.  

První skok po II. světové válce uspořádal „Spolek Prokop“ v Ostravě dne 22.6. 1946 

ve Vítkovicích, avšak v laické ani odborné či politické veřejnosti oživení tradice nenalezlo 

ohlas. Další skok, v pořadí 83. od počátku historie skoků, se konal v roce 1982 v Ostravě. 

Skoky přes kůži se obnovily i na průmyslové škole v Příbrami a Hornické fakultě Vysoké 

školy technické v Košicích, která navázala především na báňskoštiavnické tradice a pořádá 

skoky poněkud odlišným, specifickým způsobem.  

Nejblíže „staropříbramskému“, tedy tradičnímu pojetí skoku přes kůži má pojetí 

organizátorů na Hornicko-geologické fakultě VŠB – TU Ostrava. Řada slavných tradic se 

však do dnešní doby neudržela z nejrůznějších důvodů. V dnešní době by byl zřejmě obtížně 

proveditelný rituál, praktikovaný v minulosti při valetu (loučení novopečeného inženýra 

s akademií), kdy se každým absolventem Hornicko-geologické fakulty  mlátilo potřebnou 

dobu o vstupní dveře do areálu školy. 

Dnešní skoky přes kůži se konají každoročně v dubnu či květnu a to v různých 

městech s hornickou tradicí, nejen tedy v Ostravě, kde sídlí současná „báňská akademie“, 

Vysoká škola báňská, ale například i v Příbrami, kde se jich zúčastňují plnoletí studenti. 

Bývají i součástí programu soudobých slavností, jako např. Setkání hornických měst ve 

Stříbře (obr. č. 39). Od září, resp. od října, kdy je zahájena výuka na Hornicko-geologické 

fakultě VŠB v Ostravě, se nejméně dvakrát měsíčně konají společné hornické večery - tzv. 

šachťáky, na nichž se scházejí absolventi skoků minulých, ale také kandidáti skoků příštích.  
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Obr. č. 39: Skok přes kůži, Setkání hornických měst 2010, Stříbro 

V průběhu šachťáků jsou 

adepti skoku přes kůži seznamováni 

s hornickými tradicemi,  učí se 

hornickým karmínám (písním), 

průběhu skoku přes kůži a osvojují si 

náležitosti potřebné pro vstup do 

praxe. K účasti na skoku přes kůži je 

vybrán jen omezený počet nejlepších 

adeptů. 

Soudobý skok přes kůži 

Dnešní skok přes kůži začíná 

po obědě, kdy průvod fuxů a fuxií 

hledá slavného a vysokého nadlišáka 

schovávajícího se v některé z krčem. 

Po svém nalezení nalezení nadlišák 

vydá pokyn k cestě do skokové nory. 

Slavnost začíná úvodními projevy a hymnami – nejprve hornickou hymnou „Hornický 

stav budiž velebený“ a poté studentskou hymnou „Gaudeamus igitur“. Poté je písněmi 

přivoláno   Slavné, vysoké a neomylné prezidium, které povoluje přivedení fuxů a fuxií ke 

skoku. Nadlišák potom vydává pokyn a jednotliví adepti vystupují na sud, představí se, přidají 

heslo nebo píseň a přeskočí kůži, kterou drží nejslavnější „semestři“ fakulty, např. děkan nebo 

významné osobnosti hornického stavu. Na počest nově přijatých semestrů vykoná nadlišák 

„svěcení diamantu“ které spočívá v latinsko-českém proslovu následovaném kolováním 

tupláku piva a zpěvem hornických písní, neboli karmín.  Na závěr je vzpomenuto zesnulých 

horníků. 

Jubilejní, 120. Skok přes kůži se konal letos, 18. 8. 2010 v Mostě za pořadatelství 

Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Institutu 

hornického inženýrství a bezpečnosti. Generálními partnery se staly společnosti Vršanská 

uhelná a Litvínovská uhelná. 
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11.5 Jihlavský havířský průvod 
Více než dvousetletá tradice jihlavských havířských průvodů je natolik významnou a 

pečlivě zdokumentovanou událostí, že si zaslouží podrobnější pojednání. 

Původ a první tradice průvodu 

Původ jihlavského průvodu nacházíme v roce 1799, v roce domnělého 1000. výročí 

založení města. Toto zdánlivé výročí mělo původ ve třech rozdílných legendách, které se 

vztahovaly právě k roku 799 a také k osobě sv. Jana Křtitele. Byl to svátek tohoto světce dne, 

na nějž připadlo pořádání pětidenních velkolepých oslav 1000. výročí založení města. Akce se 

zúčastnila nejen celá Jihlava, ale i množství významných hostů. Město, hlavně jeho centrum, 

bylo slavnostně vyzdobeno prapory a  transparenty, večer byla osvětlena okna. Největší sláva 

se konala 24.června, na svátek sv. Jana Křtitele. Byla zahájena velkou mší na místě 

památného kostelíka sv. Jana Křtitele, odkud se po mši vydal do města mohutný průvod. 

Nejprve šli nejmenší žáčci s učiteli a za nimi starší žáci následovaní studenty gymnázia. 

Dalšími skupinami byly jihlavské cechy s prapory, mniši a kněží, úředníci, ostrostřelci a 

závěrem městská honorace. Zvukovou kulisu tvořily trumpety, píšťaly, bubínky, vyzvánění 

všech jihlavských zvonů a salvy z děl. Cílem průvodu byl kostel sv. Jakuba, kde se konaly 

církevní oslavy a slavnostní mše. Obřadu asistovalo 24 chlapců – starších žáků, z nichž  12 

bylo oděno do bílého roucha s vavřínovým věncem na hlavě a hořící svící v rukou. Druhých 

12 chlapců mělo na sobě hornický oděv a v rukou zapálené kahany.  

Oslavy pokračovaly i v dalších dnech.  Při uvedené slavnosti byla tak založena tradice, 

při níž se v následujících letech zúčastňovalo průvodu vždy 12 chlapců v hornických šatech. 

Tato tradice však začala v 80. letech 19. století upadat. Tento úpadek se stal impulsem pro 

Johanna Haupta, který se rozhodl připomenout obyvatelům města jeho slavnou stříbrnou 

slávu a to založením nové  tradice, kterou se měl stát hornický průvod.  

Obnovení tradice na konci 19. století 

 Poprvé se obnovený průvod uskutečnil po sedmiletém studiu historických pramenů a 

přípravách 24. června 1890 za účasti 44 chlapců (podle některých zdrojů 37) v přesných 

kopiích historických krojů ze 16. století včetně doplňků a všech náležitostí. Krojů bylo 21 

druhů pro různé hornické profese a jejich vzhled vycházel zejména  z podoby  renesanční 

španělské módy. Počet postav v havířském průvodu se každým rokem zvyšoval, takže v roce 

1899 dosáhl 159 osob. 
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Průvod zahájil a vedl perkmistr, který byl ve středověku jmenován králem jako 

nejvyšší horní úředník. Byl oblečen do zeleného kabátku,  zapínaného vpředu na stříbrné 

knoflíky, krátkých červených španělských kalhot s fialovým podložím a dlouhých zelených 

punčoch. Jeho oblečení doplňovaly bílé rukavičky, fialový sametový baret, bílé okruží u krku 

a krajkové rukávové manžety (Okruží i manžety měly všechny postavy oblečené dle módy z 

16.století), kožený pás s mečem a odznak jeho hodnosti-soudcovské kladívko (Streithammer). 

Na nohách měl obuty španělské boty.  

Za perkmistrem kráčeli 3 praporečníci, kteří se střídali při nesení těžkého praporu, na 

němž je z jedné strany olejomalba znázorňující hlavu sv. Jana Křtitele, na druhé straně je 

jihlavský městský znak a z něj vystupující postava horníka, to vše lemováno rostlinným 

motivem. Praporečníci měli na sobě zelenou blůzku s tmavočervenými rukávy a prostřihy na 

prsou, široké červené kalhoty s oranžovým podložením, oranžové punčochy a zelený klobouk 

s půlkulatým dýnkem ozdobený stuhou a kohoutím peřím. Kroj byl doplněn koženým 

opaskem a sedací kůží, tašvicí (důlní brašnou) a kahanem. Za praporem kráčeli dva důlní 

hlídači s halapartnami na rameni jako jeho  ochránci. Jejich kroj tvořila zelená halena s 

červenými rukávy a prostřihy na prsou. Červené kalhoty byly zeleně podloženy, červené byly 

i punčochy. Na hlavě měli hlídači zelený klobouk s půlkulatým dýnkem zdobený stuhou, 

obuti byli do bot s kulatou špicí (tzv."Kuhmäuler"). Na koženém opasku měli vpředu tašvici a 

po levé straně kahan.  

Hlídače následovali 2 horničtí pěvci s loutnou na zádech, oblečení do zelené blůzky s 

prostřihy vpředu a žlutými rukávy, červených kalhot s modrým podložením a žlutých 

punčoch, klobouk měli ozdoben kohoutím peřím. I oni měli na opasku tašvici a kahan. Pěvce 

sledovala skupina 16 havířů denní směny v rozepínacích zelených kabátcích s červenými 

rukávy a bílou kapucí, červených kalhotách se žlutým podložením, červených punčochách, 

sedací kůži a válcovitých kloboucích zelené barvy s červenou sametovou stuhou. Někteří z 

nich nesli hornickou sekeru, jiní pochodně. Za opaskem měli tašvici a kahan.  

Proutkař, jehož úkolem bylo vyhledávání rudných žil pomocí virgule,  vidlicovitého 

proutku z lískového keře, měl šedozelený kabátek s předním zapínáním a kapucí 

přetahovanou přes hlavu, bíločervené krátké kalhoty, bílé punčochy, kožený opasek se 

zavěšenou tašvicí, nožem v pochvě a kahanem. Následovala jej skupina 11 havířů noční 

směny v bílých kabátcích zapínaných vpředu na knoflíky, oranžových kalhotách s bílým 

podložením, sedací kůži, černých kloboucích se zelenou sametovou stuhou. Kromě taštičky a 

kahanu na opasku měli v ruce ještě  sekeru bradatici.  
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Za havíři kráčelo sedm hutníků - plavičů rudy v hnědém nebo tmavě zeleném  kabátku 

s kovovými knoflíky vpředu, hnědých kalhotách ozdobených na kolenou modrými a 

červenými rozparky a náběrkami. Bérce měli chráněny kamašemi až po kolena, hlavu, krk a 

ramena jim chránila kukla, nebo ji měli položenou na zádech a místo ní nosívali  černou 

plstěnou čepici se štítkem dozadu. Další výzbrojí byla opět sedací kůže a taštička s kahanem. 

Přes rameno nosili hornickou sekeru. Kroj rýžovačů zlata tvořila tmavě modrá kazajka s 

kapucí, červeno-modré kalhoty, červené punčochy a černý baret nebo zelený klobouk s 

půlkulatým dýnkem.  

Další skupinu tvořilo 12 horníků – dělníků v zelených kabátcích s kovovými knoflíky 

a bílou kapucí, modrých nebo červených kalhotách se zelenými či červenými pruhy, 

upevněných nákolenicemi a modrých punčochách. Zelené klobouky s půlkulatým dýnkem 

ozdobené kohoutím peřím a opasek s tašvicí, nožem a kahanem doplňoval kopáč nesený přes 

rameno. U diváků oblíbenou skupinkou byly další tři postavy, horničtí učni, kterým se mezi 

lidem říkalo permoníci, neboť pro jejich ztvárnění byli vždy vybíráni nejmenší ze všech 

zúčastěných chlapců. Byli oblečeni v hnědé kazajce s prostřihy a bílými rukávy, hlavu kryla 

bílá kapuce. Jako jediní měli holá kolena, protože modré nebo žluté punčochy nosívali 

shrnuté. Kolem pasu měli  uvázanou sedací kůži, taštičku a kahan. Jejich charakteristickým 

znakem byla dřevěná tyč s kovovou vidlicí, kterou nosili přes rameno.  

Za „permoníky“ následovala skupina 12 horníků - důlních hlídačů. Jejich stejnokroj 

tvořila tmavě hnědá kazajka s červenými nabíranými rukávy a přes hlavu natahovanou bílou 

kapuci, dále pak červenomodré španělské kalhoty a světle červené punčochy. Na opasku byla 

opět tašvice a kahan. Za nimi kráčeli čtyři důlní tesaři oblečení do tmavě hnědé kazajky 

s prostřihy a modrými rukávy, punčochy byly červené. Vpředu měli velkou zástěru ze světlé 

kůže staženou úzkým opaskem. Na hlavě měli šedý plstěný klobouk s půlkulatým dýnkem 

ozdobený kohoutím peřím. Na nohách měli boty s kulatou špicí (Kuhmäuler), přes rameno  

sekeru hlavatku.  

Další skupinkou byli 4 důlní kováři ve stejných krojích jako výše popsaní 

praporečníci: zelená blůzka s prostřihy na prsou a ramenou s tmavočervenými rukávy, 

červené kalhoty s oranžovým podložením, oranžové punčochy, zelený klobouk ozdobený 

stuhou a kohoutím peřím. Navíc však měli velkou koženou zástěru přepásanou úzkým 

opaskem a vedle kahanu mívali ještě kovářské kladivo přes rameno. Za nimi kráčelo 8 

šichtmistrů (směnmistrů) ve  hnědé kazajce s prostřihy a červenými rukávy s bílými 

nášivkami, červeno-modrých španělských kalhotách, červených punčochách a sedací kůži. 
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Jejich oděv byl doplněn černým baretem a tašvicí a kahanem u pasu. Přes rameno nosili jako 

odznak svého úřadu sekeru bradatici.  

Následovala dvojice důlních měřičů v třešňově červených kabátcích zapínaných 

vpředu kovovými knoflíky, červeno-modrých španělských kalhotách a žlutých punčochách, s 

černým soukenným baretem na hlavě. Kromě tašvice a kahanu nesli dlouhou měřicí tyč, 

tzv.látro (stará hornická délková míra, staročeské látro mělo 238 cm). Další dvě skupiny 

symbolizovaly jihlavský horní soud - nejvyšší soudní instanci pro celé České království. 

Nejprve to bylo osm konšelů, oblečených do zeleného kabátku s kovovými knoflíky s 

červenými rukávy a krátkým pláštíkem přes ramena, červenožlutých kalhot a červených 

punčoch, na hlavě měli červený plstěný klobouk s bíločervenou stuhou a bílým pštrosím 

peřím, na rukou bílé rukavičky. Opasek měl kovovou zdobnou sponu, u pasu byl na koženém 

závěsu meč jako odznak jejich hodnosti.  Nejvýznamnějšími postavami bylo pět (někdy i 

více, ale vždy lichý počet) horních soudců. Jejich honosný oděv odpovídal postavení – 

červený nebo zelený kabátek se zapínáním na stříbrné knoflíky a krátký pláštík byl lemován 

kožešinou, kalhoty bývaly červeno-žluté nebo modro-červené, punčochy červené. Pokrývku 

soudcovy hlavy tvořil sametový baret s bílými nebo červenými pštrosími péry, na rukou měli 

bílé rukavičky. Znaky jejich hodnosti byly "zlatý" řetěz na krku, meč na černém koženém 

závěsu u levého boku a soudcovské kladívko, které drželi v ruce.  

Soudci byli následováni šesti patriciji (jihlavskými důlními podnikateli) v černém 

oděvu – kabátku se zapínáním vpředu na stříbrné knoflíky, krátkém pláštíku přes ramena, 

obojí bylo zdobeno černým plastickým ornamentem. Vše doplňují černé punčochy a černý 

sametový baret nebo španělský klobouk, na rukou bílé rukavičky. U levého boku měli meč na 

závěsu z černé kůže. Patricijové tvořili konec souboru postav ze 16.století.  

V průvodu byly zařazeny i postavy horníků z 18.století, kdy se v Jihlavě ještě 

naposled dobývalo stříbro.  Další skupinu tedy tvořilo devatenáct horníků z období rokoka 

v zelených kabátcích s bílou náprsenkou a mašlí pod krkem. Vpředu byl kabátek ještě 

ozdoben třemi řadami drobných kovových knoflíků. Kalhoty nad kolena byly červené a 

přecházely do kožených nákolenic, punčochy byly bílé. Na nohou měli nízké kožené boty s 

velkou kovovou přezkou.  Na hlavě měli výrazný černý hrncovitý klobouk (tzv.kalpak) s 

červeným chocholem a zkříženými kladívky na přední straně. Výbavu doplňoval kožený 

opasek s tašvicí a kahanem ze žlutého kovu. V rukou nesli horníci hole, sekery, měřidla či 

pochodně. Vedoucí skupiny měl klobouk ozdoben bílým chocholem, na opasku měl navíc nůž 

v pochvě a v ruce držel sekeru bradatici.  
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Závěr průvodu obstarávala skupina 12 havířských pomocníků, ustrojených podobně 

jako předchozí skupina. Jejich oděv byl opět pojat jako rokokový, avšak byl trochu jednodušší 

a doplněný bílou kapucí. Průvod dotvářeli čtyři měšťané v oděvu z roku 1799, kteří nesli 

baldachýn, pod nímž kráčel kněz se svátostí. Jejich oděv tvořil dlouhý světlý kabát 

rokokového střihu zapínaný vpředu na knoflíky z bílého kovu, světlé vesty, černé soukenné 

kalhoty pod kolena, ozdobené stříbrnými přeskami a šedé punčochy. Oblečení bylo doplněno 

bílým šátkem u krku, bílou nakadeřenou parukou vzadu s černou mašlí a černými nízkými 

botami se stříbrnými přezkami.   

Proslulý jihlavský havířský průvod byl od svého vzniku vždy součástí tradičního 

svatojánského průvodu. Akce byla dvoudenní. První den – 23. června se konal odpolední 

průvod, na jehož závěru se účastníkům dostalo požehnání. Druhý den byl hlavním 

slavnostním dnem s velkým průvodem, v jehož čele kráčela hudba, v některých letech 

zvukovou kulisu dotvářely zvony anebo i děla. Vyvrcholením průvodu byla velká mše, po níž 

se chlapci vrátili do města. Tam jim poděkoval starosta a nakonec byli chlapci odměněni 

párkem a houskou 

Po roce 1918 přestal být průvod, který měl na přelomu 19. a 20. století silný 

nacionální podtext, podporován. Němečtí milovníci jihlavské historie občané ale založili 

"Spolek pro zachování historického havířského průvodu".  

Protože spolek měl více než 300 členů, podařilo se mu slavnost brzy obnovit. Poslední  

průvod se konal v roce 1944. Po II. světové válce, kdy Němci museli Jihlavu opustit a došlo 

k výměně obyvatelstva, byly vazby s minulými tradicemi narušeny. Po nástupu komunismu 

bylo nutné přetransformovat církevní slavnosti do jiné podoby. V roce 1949 tedy skupina 

nadšenců uspořádala široce pojatý festival „Podzim na Vysočině“, jehož součástí se stal Den 

horníků. A tak Jihlava zažila 11. září 1949 první poválečný hornický průvod.  

Ani odsunutí jihlavští rodáci v Německu nezaháleli a v průběhu 50. let 20. století 

postupně vybudovali tradici, kdy se žádanou součástí velkých průvodů v Heidenheimu stala i 

čím dál větší skupina krojovaných horníků, která časem narostla téměž až na původní 

množství postav. 

V Jihlavě však úřady hornické průvody brzy zatrhly. Od roku 1957 se průvody 

s určitými přestávkami a nepravidelnostmi opět konaly až do okupace v roce 1968, kdy 

nastala dlouhá pauza. Roku 1999, po 32 letech, je nově vzniklé sdružení „Jihlavský hornický 

průvod“ opět obnovilo v plném lesku a tak se z atraktivní podívané mohou těšit nejen jihlavští 
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občané, ale i návštěvníci města a také návštěvníci každoročního Setkání hornických měst, kde 

je jihlavská skupina ozdobou průvodů (obr. č. 40, 41). 

Obr. č. 40: Jihlavský průvod v Jihlavě 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 41: Jihlavský průvod ve Stříbře 2010 
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11.6 Další slavnostní příležitosti 
Reprezentace 

Krojovaní horníci často sloužili majitelům dolů k reprezentaci. Ve Svatoňovicích se 

při příležitosti vzácných návštěv podnikatelů konaly parády, při nichž krojovaní horníci ve 

čtyřstupech spolu s hornickou kapelou tvořili čelo průvodu, v němž byly neseny prapory. Za 

tímto čelem kráčeli hosté a za nimi oddíly havířů. Součástí slavnosti byla mše v kapli, na kůru 

hrála hornická hudba. Po mši se na náměstí konala přehlídka horníků s hudbou. Každý horník 

obdržel za přehlídku tři piva a dva doutníky. Při příležitosti vzácných návštěv byla  hornická 

hudba zvána ke koncertování a krojovaní horníci na čestnou stráž na náchodský zámek.  

Na Ostravsku byla velká paráda uspořádána v roce 1843, kdy Rotschild koupil 

Vítkovické železárny. Krojovaní horníci a hutníci při ní za účasti hornické hudby vytvářeli 

živé obrazy s kahany, hrála hornická hudba a zpívaly se hornické a oslavné písně.  Na 

Příbramsku byl majitelem dolů stát, který připravoval návštěvám doprovod několika nebo 

čety krojovaných horníků. Příležitostí ke krojovanému pochodu horníků v Jáchymově bylo 

v roce 1854 slavnostní  otevření královské stříbrné tavicí pece po její modernizaci. 

Ceremoniál doprovázela hornická kapela, vyvrcholením byl  pochod horníků ve slavnostních 

uniformách s prapory a květinami, kteří provolávali slávu císaři Františku Josefovi.   

V roce 1924 při příležitosti odchodu respektovaného ministerského horního rady Ing. 

Štěpa do starobního důchodu napochodovalo  celé hornické osazenstvo jáchymovských dolů 

ve svých uniformách s hornickými kahany před budovu vrchní horní správy v Jáchymově a za 

doprovodu hornické kapely se rozloučili se svým dlouholetým přednostou. Ten o rok později 

věnoval jáchymovskému muzeu uniformy horních úředníků tehdejší rakousko-uherské Vrchní 

horní správy v Jáchymově, včetně hornické zástavy a praporů. 

Církevní svátky 

Horníci se od dávných dob zúčastňovali v průběhu roku církevních a světských 

slavností.  Toto jejich účinkování se nazývalo hornická paráda. Horníci při nich v parádních 

uniformách doprovázeli procesí o Božím těle, stáli o Velikonocích na stráži u Božího hrobu 

nebo asistovali při korunovaci mariánské sošky svatohorské a při další svatohorské parádě. 

Tyto akce posilovaly v hornictvu stavovské sebevědomí, neboť zvyšovaly jeho prestiž u 

ostatního obyvatelstva.nosívali rozsvěcené kahany.  

Na přelomu 19. a 20. století tyto parády zvolna zanikaly, výjimkou bylo Ostravsko, 

kde pokračovaly za hojné účasti kolem 3000 havířů až do 1. světové války. Tak jako i jinde, 

za účast na parádách dostávali horníci menší finanční odměnu nebo pohoštění. 
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Hornické slavnosti a průvody ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století  

Z dobových materiálů je patrné, že v období socialismu se slavnostní hornické 

uniformy nosily zejména v 50. letech 20. století, po tzv. Lánské akci, celostátní náborové 

propagaci  hornického stavu a hornického učňovství (obr. č. 42, 43).  

Obr. č. 42: Hornická uniforma navržená v rámci „Lánské akce“, 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 43: Horníci z dolu Marie Majerová v Královském Poříčí s patronkou dolu, stejnojmennou      
spisovatelkou, 1958  
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V dalších desetiletích  byl slavnostní hornický oděv stále častěji nahrazován civilním 

společenským oblekem, k vidění byl v průvodu na Svátek práce, 1. Máje (obr. č. 44).  

Obr. č. 44: Prvomájový průvod v Sokolově, 1975 

 

 

 

 

 

Den horníků, ustanovený roku 1949 k 700. výročí jihlavského Horního práva, se již 

v 60. letech obešel téměř bez uniforem (obr. č. 45).  Jedinou skupinou, která slavnostní 

uniformu oblékala  pravidelně, byli od 60. let 20. století až do konce 20. století členové 

hornických hudeb. 

Obr. č. 45: Den horníků 1988 

 

 

 

 

 

 

 

Na počátku 21. století je Den horníků v Sokolově dnem hornické pouti, kde však 

horníka ve stejnokroji nelze vidět. Ani v Příbrami a dalších slavných revírech tento den není 

vnímán jako hornický svátek.  

Hornická veřejnost však své tradice oživuje jinými slavnostními akcemi. V bývalých i 

současných hornických městech se každoročně pořádá Setkání hornických měst, vícedenní 

slavnost, při níž se setkávají nejen představitelé bývalých a současných hornických měst a 

spolků, ale i  aktivních těžebních společností. Slavnost zahrnuje oficiální i neoficiální jednání, 

kulturní a historická vystoupení, v rámci setkání se koná i předáváním rozličných poct a 

vyznamenání. Jedním z nich je například Zlatý permon, kterého uděluje Český báňský úřad za 

bezpečnost při práci.  
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Pro návštěvníky akce se koná na veřejnosti i Skok přes kůži, ale nejatraktivnější je 

bezpochyby hornický průvod, při němž lze spatřit širokou přehlídku hornických uniforem 

(obr. č. 46, 47), často se koná i efektní večerní průvod . 

Obr. č. 46: Setkání hornických měst – Stříbro 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 47: Sekání hornických měst – Stříbro 2010  
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Jinou významnou hornickou akcí je „Hornická Příbram ve vědě a technice“, jejíž 

součástí je Skok přes kůži, pořádaný ve spolupráci s příbramskou střední školou. 

Tradice jsou oživovány nejen zásluhou státních či polostátních organizací, jako jsou 

muzea  a báňské úřady, ale i zásluhou hornických spolků, které fungují v mnoha současných i 

bývalých hornických revírech. Jedním z nich je např. Spolek Prokop Příbram, který ve své 

činnosti navázal na dřívější příbramský spolek téhož jména, jenž působil při Báňské akademii 

v Příbrami. Mezi jeho úspěchy patří i shromáždění materiálů týkajících se známého grafika 

Karla Hojdena, který svou tvorbu zaměřil na hornickou tématiku první poloviny 20. století 

(obr. č. 48, 49).  Podobných příkladů chvályhodné činnosti spolků by se ale jistě našla celá 

řada. 

 

Obr. č. 48: Karel Hojden,  grafika                                            Obr. č. 49: Karel Hojden,  grafika  

z cyklu Havířské písně, 1965                                                      z cyklu   Havířské písně, 1931 
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11.7 Hornické slavnosti na Slovensku 
Na Slovensku se konaly dva druhy hornických slavností, při nichž se havíři oblékali 

do slavnostních stejnokrojů. Jednak to byly akce organizované těžařskými podniky a jednak 

církevní svátky. Slavnost báňských studentů, „Skok přes kůži“, se soustředila na Báňskou 

Štiavnici, konkrétně její Báňskou akademii, založenou Marií Terezií roku 176215. Za návštěvy 

císaře Františka Josefa I. ve městě se konala hornická paráda na jeho počest. Večer byl 

uspořádán průvod krojovaného hornictva s rozsvícenými kahany. Následovali je důlní tesaři, 

opásaní kůžemi, kteří nesli své pracovní nástroje. Doprovázeli je nosiči pochodní a za nimi 

hornická hudba. Za nimi šli hoši z prádel s pochodněmi, horní akademici v černých 

uniformách s hořícími kahany, profesoři a asistenti horní akademie, představitelé Horní 

Biberovy Štoly s hornickými prapory a odznaky,  horníci s pochodněmi, dále úředníci 

z Vindšachty a útvary uniformovaných a závěrem neuniformovaných horníků s rozžatými 

kahany. Celé město bylo slavnostně osvětleno a oblohu rozzářil i ohňostroj. Černé uniformy 

úředníků a některých horníků střídali havíři oblečení do bílých kabátců, červených kalhot a 

zelených hornických čepic, profesoři měli na sobě černé uniformy s pozlacenými knoflíky a 

třásněmi, s kůží zapnutou na černou sponu. Podobně byli oblečeni akademici, avšak s černými 

knoflíky na uniformě, zelenou čepicí a hornickou holí. 

Lidové hornické slavnosti na Slovensku byly spojovány se svátky hornických patronů, 

kteří se revír od revíru lišili – např. ve Smolníku to byla sv. Kateřina, v Pukanci sv. Mikuláš 

nebo ve Španiej Dolině a v Gelnici sv. Klement, ve Švedláru, kde žili němečtí horníci se 

slavila sv. Markéta. O svátku hornických patronů se konala hornická mše, na níž chodili 

havíři ve slavnostních krojích, tvořených červenými kalhotami a bílými kabátci, hole měly 

ozdobené květy lilií. Nesli si prapor a na cestě je doprovázeli „faklári“ se svícemi. Večer se 

konala hornická zábava.  

 Na svatodušní svátky v Dobšiné odvedla hudba horníky do kostela – podle 

příslušnosti do katolického či evangelického a večer se konala lidová veselice s půlnočním 

zábavným obřadem „hornická výplata“. Do sálu byla přinesena pokladnice bratrstva, k níž se 

postavil výběrčí v kroji se symbolickou hornickou lopatou v rukách.  

Poté každý přítomný host přišel k pokladnici a od výběrčího obdržel výplatu, z níž 

odevzdal do pokladny obnos přiměřený jeho příjmům a postavení. Poděkoval výběrčímu, 

podal mu ruku a přijal sklínku kořalky jako závdavek.  

                                                 
15 www.banskastiavnica.sk; online; cit 2010-09-14 
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Dne 8. srpna se každoročně pořádala mezi horníky ve Španiej Dolině tzv. tekvicová 

hostina a v Novej Bani „pořádek hornické mládeže“ , kterým se řídily slavnosti hornické 

mládeže v průběhu celého roku. Speciální slavností byl „skok přes kůži“ v Banskej Štiavnici, 

kterým byli přijímáni noví studenti do společenství báňských akademiků. Tento zvyk se 

v druhé polovině 19. století  rozšířil i do Příbrami a Leobenu. Sedací kůže – flek, byla 

povýšena z pracovní ochranné pomůcky na čestný hornický symbol. Skok přes kůži se na 

Slovensku udržel do dnešní doby, stejně jako v českých zemích. 
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12 Závěr 

Z předložené studie vyplývá, že v jednotlivých historických obdobích, kterými se 

zabývá tato práce, byly nejen slavnostní, ale i pracovní kroje horníků v českých zemích a  

v okolních oblastech, zejména v německém příhraničí, charakterizovány podobnými znaky. 

Slovensko se hornickými stejnokroji do jisté míry lišilo, neboť život a oděv tamních horníků 

byl ovlivňován nejen německou, ale i maďarskou kulturou. Na tuto podobnost působila 

jednak mobilita hornického lidu, ale v některých případech i sjednocující osoba majitele 

několika panství, na jejichž území se nacházely těžební revíry. Podobu uniformy horních 

úředníků na území Rakousko – uherské monarchie sjednotil na konci 19. století říšský zákon, 

i když jeho nařízení leckdy nebylo nijak úzkostlivě  dodržováno, zejména z důvodu 

pořizovací ceny nového stejnokroje. 

V současnosti je dána podoba a distinkce slavnostního stejnokroje pro pracovníky 

Českého báňského úřadu. Pro ostatní hornické organizace  není vzhled hornického stejnokroje 

žádným předpisem určen, avšak můžeme si o něm udělat představu z fotodokumentace 

různých hornických slavností. Základní podoba kroje vychází ze služební uniformy dané 

Říšským zákonem z roku 1890, ale i směrnicí z roku 1983. Novodobý kroj je však zhotoven 

ze současných materiálů a postrádá sedací kůži. Na tu však dnešní hornické úřednictvo 

pamatuje při obnoveném rituálu Skoku přes kůži. 

Je potěšitelné, že Skok přes kůži a další hornické slavnosti ožívají  přičiněním nejen 

obecních, krajských a státních institucí, zejména muzeí,  ale také dobrovolných  spolků. 

Podobný cíl má i tato studie, která by měla pomoci zvýšit atraktivitu středoevropského 

regionu a posílit cestovní ruch právě se zaměřením na využití hornických tradic a stejnokrojů 

pro uvedené účely. Hornické průvody, slavnosti a ceremonie byly v minulosti událostmi, na 

něž jejich účastníci často vzpomínali celý život. Byla by škoda nechat je zaniknout. 
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P�íloha �. 5  

St�ihy navržených kroj� v�. barevného nákresu



Kroj �. 1 

D�tský kroj se švancarou (11. století) 

D�tský kroj se švancarou pocházející z 11. století má následující �ásti: 

1) kytle – krátká kožená do pasu s prodlouženou náramenicí a krátkými rukávy  

2) košile s kapucí – ze lnu rovného st�ihu 

3) kalhoty – vln�né dlouhé 

4) k�že – pasová zást�ra z hov�ziny 

5) fleky – kožená ochrana kolen 







Kroj �. 2 

D�tský kroj s kahanem (15. století) 

D�tský kroj s kahanem pocházející z 15. století má následující �ásti: 

1) kytle – skládá se z režné vlny zdobené vyšívanými dragouny s ochrannou kapucí 

2) kamaše – vln�né v natur barv�, v dolních okrajích ukon�ené tkanicemi 

3) k�že – pasová zást�ra z hov�ziny 

4) ochrana holení + fleky – ochrana kolení z k�že se zvýšením na kolenou 









Kroj �. 3 

D�tský kroj ze 16. století 

D�tský kroj ze 16. století má následující �ásti: 

1) klobouk – rovný vojenského st�ihu zakon�ený zlaceným cimbu�ím, vp�edu zdobený 

hornickým znakem 

2) kytle – dlouhá na boky, v pase p�est�ižená, pod pasem zdobená kulatými šosy 

s vyšíváním, náramenice prodloužené k�idélkem se zlatým zdobením, zapínání v p�edním 

díle na zlaté knoflíky 

3) košile – gotického st�ihu s rovnými rukávy, nabíraná v ramenech, s velkým límcem s 

krajkou 

4) krátké kalhoty – v délce pod kolena s ozdobnými pr�st�ihy, tzv. plundry v jiné barv� látky 

nabírané do pasového límce s vázáním tkanicemi, v dolním okraji též nabírané  

5) chráni�e holení – z hov�ziny  

6) k�že – pasová zást�ra z hov�ziny 

7) fleky – chráni�e kolen z hov�ziny 







Kroj �. 4 

D�tský kroj ze 17. století 

D�tský kroj ze 17. století má následující �ásti: 

1) biret – vln�ná pokrývka hlavy s nabíranou hlavicí a krempou širokou 7 cm zdobená 

pštrosím perem 

2) talár – vln�ný s pelerínovým sedlem, v okraji zdobený kožešinou i na rukávech, zapínání 

pouze na krku 

3) kytle – vln�ná zateplená, princesového st�ihu s prodlouženou náramenicí, zakon�enou 

zdobným k�ídlem s lemováním, zapínání v p�edním díle 

4) košile – gotického st�ihu, rukávy nabírané v sedle bohat� zdobené do manžet, zapínání na 

tkanice 

5) kalhoty – úzké vln�né, šn�rování v pase na tkanici 

6) návleky – kožená ochrana holení v délce pod kolena 

7) opasek – v pase s kapsou z k�že 









Kroj �. 5 

D�tský kroj �erný (20. léta 20. století)  

D�tský kroj z 20. let 20. století má následující �ásti: 

1) �epice – lodi�ka zdobená 6 knoflíky 

2) sako – rovného st�ihu s všitými rukávy s manžetovou lištou ze sametu zdobenou 3 

knoflíky, stojá�ek ze sametu zdobený hornickými znaky, v p�edním díle zapínání na 7 

hornických knoflík�

3) kalhoty – rovné klasického st�ihu s kapsami do pasového límce, v bo�ních dílech zdobený 

lampas (dle barvy hornictví nap�. zelený / tyrkysový / �erný) 









Kroj �. 6 

D�tská hornická uniforma (1953)  

D�tský kroj – uniforma z roku 1953 má následující �ásti: 

1) klobouk – vln�ný klobouk armádního st�ihu s kšiltem zdobený hornickým znakem 

2) sako – rovné sako v délce na boky se sedlovou pelerínou, stojá�ek ze sametu zdobený 

hornickými znaky, na rukávech náramenice s prodlouženou patkou ze sametu zdobené 

t�ásn�mi, dragouny a hornickými znaky, rukávová manžeta s lištou ze sametu zdobená 

p�ti hornickými knoflíky, na p�edních dílech kapsová lišta ze sametu taktéž zdobená 5 

hornickými knoflíky, v p�edním díle saka zapínání na 9 hornických knoflík�  

3) kalhoty – klasického st�ihu s kapsami do pasového límce, zdobené v bo�ních dílech 

zelenými lampasy 







Kroj �. 7 

Hornická slavnostní kytle (15. století)  

Hornická slavnostní kytle z 15. století má následující �ásti: 

1) kytle - kytle /halena/ je  dlouhá na  boky, s dlouhými  a volnými  rukávy, s p�išitou 

kapucí, zdobená  našitými, tkanými  portami s vyšívaným vzorkem v modré a žluté barv�, 

materiál je režné plátno bílé barvy 

2) nohavice /kamaše/ – p�iléhavé  dlouhé zhotovené ze sukna, spodní  okraj tvarován  na 

krytí obuv 

Jedná se o první ikonograficky doložený hornický kroj. 









 

 
 
 

Kroj č. 8 

Hornický slavnostní oděv (16. století)  
 
 
 
Hornický slavnostní oděv ze 16. století má následující části: 

1) kazajka – krátká, s krátkými rukávy nebo bez rukávů, se zapínáním na knoflíky nebo 
šněrováním, oblékala se přes košili  

2) košile – s rovnými rukávy s límcem 
3) kalhoty – krátké ke kolenům nebo do půlky stehen, zdobené prostřiháváním podle 

španělské módy (plundry) 
 
Tento oděv již odráží přicházející novou módu – zároveň však krátké bachraté kalhoty byly 
pohodlnější k práci.  
 











 

 

 

 

Kroj č. 9 

Hornický oděv se zdobným biretem (17. století)  
 

 

 

Hornický oděv ze 17. století se zdobeným biretem má následující části: 

1) biret – vlněná pokrývka hlavy s nabíranou hlavicí a krempou širokou 7 cm zdobená 

pštrosím perem 

2) talár – vlněný s pelerínovým sedlem v okraji zdobený kožešinou i na rukávech, zapínání 

pouze na krku 

3) kytle – vlněná zateplená, princesového střihu s prodlouženou náramenicí, zakončenou 

zdobným křídlem s lemováním, zapínání v předním díle 

4) košile – gotického střihu, rukávy nabírané v sedle bohatě zdobené do manžet, zapínání na 

tkanice 

5) kalhoty – úzké vlněné, šněrování v pase na tkanici 

6) návleky – kožená ochrana holení v délce pod kolena 

7) opasek – v pase s kapsou z kůže 

 



















Kroj �. 10 

Hornický od�v z p�elomu 17. a 18. století  

Hornický od�v ze 17. až 18. století má následující �ásti: 

1) klobouk – rovného st�ihu v horním okraji zakon�ený cimbu�ím 

2) sako – rovného st�ihu, v p�edních dílech bohat� zlat� vyšívaný, rukávy vsazené hlavicové, 

v hlavici dvojnásobn� �asený samet zakon�ený zlatým vyšíváním, ve spodním okraji 

bohat� zlat� vyšívaná manžeta 

3) vesta – rovná, zapínání na zlaté knoflíky, v krajích zlat� vyšívaná 

4) košile – rovného st�ihu, v rukávové hlavici nabíraná do vyšších manžet též bohat� �asená, 

u krku zdobená s �asenou váza�kou  

5) kalhoty – rovného st�ihu nabírané do pasového límce s váza�kou 

6) chráni�e holení – ochrana holení z hov�ziny 









Kroj �. 11 

Hornický od�v z 19. století  

Hornický od�v z 19. století má následující �ásti: 

1) klobouk – rovného st�ihu ze zelené vlny zdobený zlatou nitkou s �erným kšiltem, vp�edu 

zdobený hornickým znakem 

2) sako – �erná vlna rovného st�ihu, zapínání do stojá�ku, se všívanými rukávy zdobenými 

dvojnásobným �asením, v horní �ásti rukávu s dragouny, u spodního okraje zelená 

manžeta se zlatými knoflíky zdobená dragouny, v p�edním díle saka se nachází sedla do 

mírné špice zdobená zelenou látkou, dragouny a t�ásn�mi, p�ední díly zakon�ené zlatými 

knoflíky po obou stranách, spodní okraj je kulatý 

3) vesta – rovná ke krku v délce pod pás zdobená š�sky, zapínání na zlaté knoflíky 

4) kalhoty – rovného st�ihu z �erné látky, kapsy do pasového límce, bo�ní díly zdobené 

zelenými lampasy 

5) chráni�e holení – z bílé hov�ziny, na bocích zdobené zlatými knoflíky 

6) opasek – kožený na p�ezku zdobenou hornickým znakem 









Kroj �. 12 

Dámský hornický od�v korzetový (19. století) 

Dámský korzetový hornický od�v z 19. století má následující �ásti: 

1) biret – vln�ný s krempou širokou 8 cm, zdobený pštrosím pe�ím a zlatým dragounem 

2) pelerína – zapínání pouze u krku, volného nabíraného st�ihu, ve spodním okraji zdobená 

saténovými pruhy a dragouny 

3) košile – rovného st�ihu, rukávy nabírané v hlavici do manžety, u krku líme�ek bohat�

zdobený krajkou ve dvou vrstvách (varianta �. 2: vysoké manžety zdobené zlatými 

knoflíky) 

4) živ�tek – princesového st�ihu s vyšíváním v p�edním díle, v zadním �lenícím švu 

šn�rování, v pase p�est�ižený, zakon�ený ve spodním okraji šosy ozdobn� prošitými, 

náramenice prodloužená k�idýlky ze zlatým lemováním (varianta �. 2: v pase 

nep�est�ižený, v prodloužené délce na boky, zakon�ený 2 šosy) 

5) sukn� – bohat� nabíraná do pasového límce v délce pod kotníky, ve spodním okraji 

lemovaná saténovou stužkou a dragounem 









Kroj �. 13 

Hornický od�v 30. let 20. století 

Hornický od�v z 30. let minulého století má následující �ásti: 

1) klobouk – lodi�ka, na bocích zdobená hornickým znakem 

2) sako –z �erného sukna bohat� zdobené našitými légami, portami, patkami, se zlatými 

knoflíky, podšívkované,  rukávy  vsazené  výš  asi  5 cm nad ramenní kloub, rukávy mají 

vyšší rukávovou hlavici, v dolním okraji zdobené sametovou manžetou a ozdobnou légou 

se zlatými knoflíky, sako je p�ekryté plášt�nkovým  sedlem, kapsy  jsou pouze v náprsní 

 podšívce, na p�edních dílech je taktéž ozdobná léga s knoflíky, v pr�kr�níku je sametový 

stojá�ek ozdobený cechovním znakem  

3) kalhoty – st�ižené do tvaru rajtek s vysokým sedem,  zapínané   podkrytem na knoflíky, v 

p�ední nohavici u dolního okraje lemovaný rozparek  vysoký 10 cm, rajtkový  p�íst�ih 

ozdoben  3 �ernými knoflíky 

Tento stejnokroj se tvarov� tém�� neliší od od�vu 19. století. 











Kroj �. 14 

Sokolovský hornický od�v se švancarou (40. léta 20. století) 

Hornický od�v pocházející ze Sokolovska ze 40. let minulého století má následující �ásti: 

1) klobouk – lesnického st�ihu s �erným pe�ím na boku  

2) sako – rovné se sametovým stojá�kem, zapínání na 7 zlatých knoflík�, rukávy hladké 

vsazené zakon�ené manžetovou lištou ze sametu na 4 knoflíky  

3) kalhoty – rovné klasického st�ihu do pasového límce 









Kroj �. 15 

Hornická uniforma z roku 1952 

Hornická uniforma z roku 1952 je zhotovena z �erného sukna a má tyto �ásti: 

1) �epice – s kšiltem, vp�edu zdobená 

2) sako – klasického st�ihu s nakládanými kapsami, fazónkou,  vsazenými  hlavicovými 

rukávy s ozdobnými manžetami, nárameníky zdobené  zlatem p�echázejí do légy  našité 

na rukávové hlavici s patkou zdobenou t�ásn�mi, cechovní znaky jsou našité na límci a 

rukávové léze, sako je podšívkované 

3) kalhoty – klasického  st�ihu se zlatým lampasem v bo�ním švu a 4 kapsami 

Tento stejnokroj je p�izp�soben vojenské uniform� – ztrácí znaky hornických kroj�

z p�edchozích období a ponechává si pouze �ernou barvu. 















 

 

 

 

Kroj č. 16 

Hornický stejnokroj z roku 1983 
 

 

 

Hornický stejnokroj z roku 1983 je ušit z černého sukna a má tyto části: 

1) klobouk – klobouk armádního střihu s kšiltem zdobený hornickým znakem 

2) sako – rovné sako v délce na boky se sedlovou pelerínou, stojáček ze sametu zdobený 

hornickými znaky, na rukávech náramenice s prodlouženou patkou ze sametu zdobené 

třásněmi, dragouny a hornickými znaky, rukávová manžeta s lištou ze sametu zdobenou 

pěti hornickými knoflíky, na předních dílech kapsová lišta ze sametu taktéž zdobená 5 

hornickými knoflíky, v předním díle saka zapínání na 9 hornických knoflíků  

3) Kalhoty – klasického střihu s kapsami do pasového límce, zdobené v bočních dílech 

zelenými lampasy 

 

 

Tento oděv se vrací k typickým znakům hornického kroje – nejvýraznější je ramenní pláštěnka. 

 











 











 


