
Horníci bývají svým podzemním dutinám věrnější, než obyvatelé zemského povrchu své rodné půdě. 
Kašpar Sternberg (1837) 

 

Lid hornický 
 
Hornictví mělo od počátku punc prazvláštní lidské činnosti, vyžadující nejen neob-

lomnou píli a vytrvalost, neustálou opatrnost a obezřetnost, ale zároveň i odvahu čelit četným 
nebezpečím, číhajícím v tisícerých podobách ve všech temných zákoutích tajemné dílny pří-
rody. Jakou asi duševní sílu musel mít horník, odříkající se světla a čerstvého vzduchu? Kvůli 
skrovné mzdě trávil dlouhé hodiny „v těsných tmách podzemských“ a přece miloval i on své 
zaměstnání, jako horal zbožňuje vrchy svého domova. Navštívíme-li dnes nějaké veřejnosti 
zpřístupněné důlní dílo a poté postojíme pod širým nebem, ve volné přírodě, snad správně 
pochopíme pravý význam odvěkého, srdečného a významného hornického pozdravu. „Zdař 
Bůh!“ 

Hornictví přitahovalo lidi zejména proto, že dávalo – naději. Řemesel schopných zaměst-
nat větší množství lidí bylo v minulosti pramálo a výdělek byl navíc nejistý. Hornictví umož-
ňovalo svobodný pohyb a skýtalo možnost nebýt pronásledován pro jinde udělané dluhy nebo 
pro politická provinění (s výjimkou vraždy a kostelní loupeže). Hornictví dávalo pocit bezpečí 
osobám i jejich majetku, neboť mělo vlastní soudnictví. Horník nesměl být předveden před 
žádný jiný soud, než před soud nejvyššího mincmistra. Proto všichni lidé, kteří nebyli usedlí, 
se hrnuli do práce v podzemí. 

Rozumí se samo sebou, že horníci musili mít svá obydlí co nejblíže u místa, kde pracova-
li. Mnohakilometrové každodenní dojíždění v minulosti nefrčelo, a že nebyla vždy na místech 
nově zakládaných dolů již zabydlená vesnice nebo město vyznívá snad i dnes logicky. Horníci 
si proto zakládali osobité kolonie. Spatříme-li chudou a nevlídnou vesničku v neúrodné hor-
ské krajině nedivme se, proč právě zde se lidé usadili. Nejspíš shledáme, že kdysi sloužila za 
příbytek horníkům, kteří kutali poblíž, ale pro malou vydatnost místo záhy opustili. Tam, kde 
kdysi býval pustý a neproniknutý prales a pravidelného hornictví se ujali přičinliví lidé se 
brzy rozkládala velká města. Místní, neznající zahálku, dokonce za hanbu ji považující, plody 
své práce přispívali i k rozšiřování vzdělanosti, vědy a umění. Dodnes upomínají jména po-
dobných míst na jejich někdejší obyvatele a na způsob jejich 
zaměstnání. Písek, Stříbro, Oloví, Krupka, Jílové, Důl či Doly, 
Hory a Hora, Horní, Hutě a Huť, Lány, Ruda... 

Nedá se říci, že by lid hornický nepůsobil problémy lidu 
ostatnímu. Kdo by si nevzpomenul na známou pověst o Ho-
rymírovi, který si život zachránil skokem na hřbetě Šemíka ze 
skal vyšehradských do Vltavy. Odsouzen byl proto, že jedné 
noci zavalil doly horníkům. Svědčí to zřejmě o tom, jak již 
značně rozšířené hornictví vzbuzovalo u rolníků a majitelů 
pozemků zášť a nespokojenost, přestože zákon stál na straně 
havířů. Dnes je tomu právě naopak, což nesou nelibě horníci 
(např. spory o těžbu uhlí). 

Specifický způsob života horníků se značně lišil od života 
ostatních lidí. Odlišné bylo organizování jejich času, odlišná 
byla jejich zvláštní správa, zvláštní kroj, ale i zvláštní mluva. 
Jejich častá izolace v neobydlených krajinách, jejich zaměst-
nání v útrobách Země plné nebezpečí a námahy je nutily, aby 
se těsněji semknuli. Stávali se vážnými a bohabojnými, 
chrabrými i bodrými. Měli své patrony, zejména sv. Prokopa, 
ale i sv. Barboru, která byla především patronkou stříbra, oká- sv. Prokop – patron horníků 

(jáchymovské muzeum, 2008)



 

zale je velebili a slavností se zúčastňovali ve svá-
tečním oděvu. Po mši a impozantním průvodu je 
zakončovali neméně velkolepou pijatikou. Není se 
proč pohoršovat. Byly to jedny z mála možností, 
jak načerpat nový optimizmus pro trudnou práci. 

Kroj hornický byl, podobně jako i jiné obyče-
je havířů, stálý po mnoho století. Při zvláštních 
příležitostech, např. při vítání vladaře či jiného 
potentáta, se v hornických uniformách shromáždi-
lo veškeré osazenstvo dolů i se všemi vyššími 
úředníky, s hudebním sborem a s prapory. Tako-
váto hornická paráda ještě v čase nedávno minu-
lém celým svým zjevem připomínala doby, kdy 
horníci byli bratrstvem nad jiné povýšeným 
a v celém svém řádu měli mnoho vojenského. 
V dávných časech skutečně bývali velmi solidní 
vojenskou posilou vladařů. 

Hornický oděv byl nejen pracovním oble-
kem, ale stal se i oblečením slavnostním, aby pod-
trhl stavovskou příslušnost. Hornické pochody se 
stávaly velkolepou podívanou, režijně kompono-
vanou jako velké divadlo. Horní úřad dokonce 
vydával regule o hornickém oblečení, přičemž 
jeho součásti pak byly nezbytné, nepřipouštěla se 
žádná výjimka. Protože hornický oděv vznikl jako 
účelové pracovní oblečení, tak základními prvky 
i slavnostního šatu byly kytle, kápě, sedací kůže, 
nákolenice, důlní brašna (tašvice) a pouzdro na 
nůž (tesák). Nezbytným doplňkem pak kahan 
a hornická sekerka (ozdobná hůl ve tvaru seker-
ky). Střih, materiál a barevnost byly oblastní spe-
cifikou. Kdo hradil náklady na pořízení krojů není 
zcela jasné, ale ze saské části Krušnohoří jsou 
známy spory mezi horníky a úřady ohledně opat-
řování a úhrady za kroje, zvláště v době, když po 
půl století byl předepsán hornický kroj nový 
a v mnohém odlišný (1768). 

V 18. století se nejvýznamnější české hornic-
ké holdovací pochody konaly v Karlových Va-
rech, při příležitosti léčebných pobytů panovníků. 
Vzorem pro ně se staly slavnosti saské, datované 
již ze 17. století. Například v roce 1721 navštívila 
Karlovy Vary císařovna a česká královna Alžběta 
Kristina. Na její počest uspořádal vrchní horní 
a mincovní administrátor Jan František Lauer, 
mimochodem iniciátor vzniku jáchymovské horní 
školy, slavnostní holdovací průvod jáchymov-
ských a slavkovských horníků. Královna, za pří-
tomnosti ministrů a doprovodu, shlédla v podve-
čer 18. června velkolepé defilé. Doslova vojenské 

  

jáchymovští horníci v 16. století 
(dřevoryt K. Tomana) 

 
jáchymovská hornická kapela 

(1935) 

 
slavnostní průvod jáchymovských horníků 

(1935) 

 

jáchymovští horníci u jámy Werner 
(1939) 



 

formace více než 900 horníků pochodovaly za světla stovek rozžatých kahanců. V bílých kro-
jích nesli své pracovní nástroje šmelcíři, hudebníci odění v černém nepřetržitě troubili a bub-
novali do pochodu. Hormistři, přísežní a šichtmistři, v bílých, zlatem zdobených kabátcích 
s příslušnými úředními distinkcemi, červených kalhotách, s hornickou čákou zdobenou peřím, 
vedli své skupiny horníků, kteří v pravé ruce drželi želízko, mlátek či nebozez. Na hlavách 
měli kulaté důlní čepice s černou a zlatou stuhou, vpředu se svazkem jedlových větviček. Za 
nimi pochodovali hobojisté a hráči na lesní rohy, kteří vytrubovali hornické pochody, k tomu 
dni složené. Důlní dozorci nesli na hlavách štufenverky, sestavené z minerálů dobývaných ve 
zdejších revírech, kterými bylo Její veličenstvo posléze obdarováno. Měřiči se chlubili svými 
kompasy, lamači nesli na ramenou necičky plné blýskavých rud. Sám Jan Fr. Lauer byl oble-
čen v hedvábném hornickém oděvu s bohatým lemováním a ozdobeném šperky. V jedné ruce 
držel figurky horníků a hutníků odlité ze stříbra, ve druhé ruce drahocennou zdobenou hor-
nickou sekerku. Za hornického zpěvu se průvod seřadil před královnou, aby závěrem byl za-
pálen slavnostní ohňostroj, při kterém bylo z modrých plamenů na obloze vytvořeno srdce 
s písmeny C a E a královskou korunou. 

 

  

hornická ozdobná sekerka 

 
Největší rozmach hornických parád nastal v 19. století, obvykle při příležitosti světských 

či církevních svátků, při návštěvách panovníků, feudálních pánů či významných podnikatelů 
v důlních revírech. Typická a každoroční byla oslava hornických patronů, Barbory a Prokopa. 

Zvláštnost hornictví spočívala i v tom, jakým způsobem bylo provozováno báňské ře-
meslo. Každý jistě připustí, že provozovat důlní dílo větších rozměrů, kdy navíc nelze očeká-
vat okamžitý zisk, by bylo nad síly jednotlivce. Jednak by na to sám nestačil, jednak by si na 
to ani netroufl. Jedinci se mohli uplatnit pouze v počáteční etapě dolování, kdy rýžovali ne-
rosty z rozsypů nebo se šťárali v nabohacených připovrchových výchozech žil. Jakmile začali 
sestupovat do hloubky, začaly se kumulovat potíže (zejména voda), které samostatný havíř 
nezvládl. Proto se začali sdružovat a dolovat společně. Ale znáte to. Víc hlav, víc problémů, 
víc hádek. Spory se zpočátku řešily na základě místních zvyklostí, které se ale na problemati-
ku hornickou jen těžko roubovaly. Král Václav I. (Jednooký) už zřejmě nemohl neustálé 
nářky havířů poslouchat a kolem roku 1250 vydal pravidla, kterými se měly řídit všechny 
důlní oblasti Čech i Moravy. Tímto byl učiněn vůbec první krok k řádnému obecnému hor-
nickému zákonodárství. Od té doby se horní právo neustále zdokonalovalo a šlo svou vlastní 
cestou. Horní právo zahrnovalo nejen povinnosti, ale zajišťovalo i značné výhody báňským 
městům. Proto se města snažila udržet dolování ve své oblasti za každou cenu. 

Jakmile jednou dáte něco na papír, potřebujete ihned úředníka, který by na to dohlédl. 
Báňské okrsky (hory) si zavedly své úředníky (hormistra, přísežné čili konšely, důlního písa-
ře, lezce a měřiče), dozor státní rovněž (horního hejtmana, sudího a písaře). Světlo světa tak 
spatřila místní báňská samospráva a „ministerstvo“ dolů (a nahoru). Jako protiváhu tomuto 



 

zvláštnímu odvětví státní správy postavili horníci „odbory“, které představovalo tzv. hornické 
bratrstvo (hornický pořádek). Bratrstvo si postupně zařizovalo i vlastní nemocnice, záložny, 
pojišťovny pro hornické vdovy a práce neschopné havíře. O feudál-kapitalismu se sice učeb-
nice dějepravy nezmiňují, ale v prostředí hornickém fungoval dokonale. I to byl fenomén, 
který lid hornický od lidu ostatního zásadně odlišoval. 

Trvanlivost nezničitelného havířského ducha a jeho tradic lze dosud pozorovat i v mís-
tech, kde již mnoho let není hornictví provozováno. Část obyvatel se zde dosud odlišuje svým 
chováním, obyčeji, někdy i krojem, a dává tak najevo nostalgické vzpomínky na někdejší sta-
rou profesi. 

 

Tragická neúcta k prastaré profesi nebo už je pro smích celý svět? 
 
Vystavovat hluboko v podzemí, naproti pramenu Běhounek, plasto-
vého zahradního trpaslíka, může napadnout jen naprosté ignoranty. 
Jejich předchůdci, opravdoví havíři, zde ještě počátkem 70. let 
20. století ukazovali návštěvníkům něco smysluplného – vzorek smo-
lince. 

(Jáchymov, Důl Svornost, 12. patro, žíla Geschieber, říjen 2003) 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

předválečná jáchymovská hornická slavnostní uniforma 
(dodnes ji příležitostně obléká pan Helmut Michl, jehož rodina byla po válce vystěhována do Německa) 

(Jáchymov, 2010) 

 
 


