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Anotace

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  životem  horníků  na  našem  území  od období 

novověku až po současnost, především hornickými písněmi a událostmi, jež se promítly 

v jejich  textech.  První  část  práce  se  věnuje  hornickému  folklóru,  tradicím  a  shrnutí 

uměleckých děl stylové kultury s hornickou tématikou. Druhá část se zabývá samotnými 

hornickými písněmi, básněmi a říkadly, které mají jak uměleckou tak určitou výpovědní 

hodnotu. Poslední část je věnována kulturním a s tím spojeným sociálním rozdílům mezi 

horníky  na  území  České  republiky  v různých  časových  obdobích  naší  historie  včetně 

postavení  horníka  v dnešní  společnosti  a  také  hornickým  organizacím,  díky  kterým 

zůstávají hornické tradice v povědomí široké veřejnosti dodnes.

Klíčová slova: hornictví, hornické písně, hornický folklór, společenské postavení 

horníků, hornické organizace

Summary

The main topic of this bachelor thesis is the life of miners in our country from the 

modern period to the present, especially mining songs and events reflected in their lyrics. 

The  first  part  is  devoted  to  the  mining  folklore,  traditions  and  the  interconnection  of 

artworks and mining themes.  The second part deals with the mining songs, poems and 

rhymes  themselves  that  have  both  an  artistic  and  informative  value.  The  last  part  is 

dedicated to the cultural and related social differences among miners in the Czech republic 

at different time periods of our history, including the miners‘ status in the contemporary 

society. The last part concerns also the mining organizations thanks to which the mining 

tradions remain in the general public’s awarness up to this day.

Keywords: mining, mining songs, mining folkore, society status of miners, mining 

organizations
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1. ÚVOD

Hornictví má v Moravskoslezském kraji dalekosáhlou historii a je nedílnou součástí 

naší  regionální  kultury.  K této tématice se váže řada uměleckých děl.  V minulosti  bylo 

totiž hornictví každodenní součástí běžného života člověka na Ostravsku, a proto se stalo 

inspirací pro řadu autorů a dalších umělců. Ať už se jedná o obrazy, hudbu, povídky a další 

literární díla, všechny mají svou historickou hodnotu, která nám připomíná, jak těžký život 

horníků v minulosti byl. K uchování historicky a kulturně významných děl a předmětů byla 

také zřízena různá muzea a společnosti, které každoročně pořádají hornické sjezdy a další 

akce např. Spolek Prokop Příbram nebo Klub Přátel Hornického Muzea v Ostravě.

Touto tématikou se zabývali např. Stanislav Vopasek nebo Josef Suldovský, kteří 

za svou práci získali ocenění Českého Permona, dále Jan Rohel, který sesbíral hornické 

písně,  jež jsou důležitou  součástí  folklóru  a  posléze  je  vydal  jako sborník.  Z dnešních 

umělců stojí za zmínku především folkový zpěvák a textař Jaromír Nohavica nebo také 

frontman skupiny Buty, Radek Pastrňák.

Hlavním cílem mé práce je přiblížit obsah a tématiku hornických písní ve spojitosti 

se  životy  horníků  a  jejich  sociálním  postavením  ve  společnosti,  přičemž  etnologii  a 

folkloristiku uvádím pouze informativně. Předpokladem je vypracování rešerše z dostupné 

literatury a dále rozbor písní co se týče textu a hudby.
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2. HORNICKÝ FOLKLÓR

Pod pojmem hornický folklór si můžeme představit projev hornické lidové kultury, 

který  se  zachovává  na  určitém území.  Samozřejmě  v různých  částech  světa  se  kultury 

a s tím  také  související  tradice  liší.  Folklór  může  být  slovesný,  hudební,  taneční  nebo 

z oblasti  dramatiky.  Díky  vyprávění  pohádek,  zpěvu  či  divadlu  se  kultura  přenáší 

z generace  na generaci.  Výjimkou  není  ani  hornictví.  Folklór  se  také  může  projevovat 

i v hmotném  vyjádření  jako  např.  malířství,  architektura,  výroba  šperků,  textilu 

či gastronomie.  V dílech  lidové  kultury  se  často  můžeme  setkat  také  s hornickými 

symboly. (internet 19.)

2. 1 HORNICKÉ SYMBOLY

Hornictví patří mezi nejstarší povolání a proto má také svou bohatou historii, staré 

zvyky, tradice a symboliku, která je všeobecně známá nejen mezi hornickou společností. 

Za  symboly  jsou  považovány mlátek  a  želízko,  hornický  kroj  se  švancarou  a  flekem, 

pozdrav „Zdař Bůh!”, postava permoníka, horničtí svatí Prokop a Barbora a také hornické 

slavnosti. (VOPASEK 2005)

S technickým rozvojem vznikly od 18.  století  další  hornické  symboly:  hornický 

kahan (olejová a benzínová lampa, karbidka a elektrická lampa), těžní věž (žentourová, 

zděná, dřevěná, železná, betonová), uhelný řezný orgán (řezný válec, kolesové rypadlo). 

(VOPASEK 2002, VOPASEK 2005)

2. 1. 1 Hornický znak

Historický nejstarší horníkovy nástroje jsou mlátek a želízko. Již od 12. století se 

staly nejen hornickým, ale současně světově uznávaným symbolem k vyjádření práce. Jeho 

rozsah  užití  ve  světě  jako  obecného  symbolu  má  snad  srovnání  pouze  s užitím 

křesťanského kříže. (VOPASEK 2005)

Symbol  zkříženého mlátku  s želízkem se stal  druhým nejvýznamnějším znakem 

v naší  městské  heraldice.  Nejstarší  zobrazení  těchto  hornických  nástrojů  je  uvedeno 

na městské pečeti Havlíčkova Brodu z roku 1269. (VOPASEK 2005)
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Slovo  mlátek  pochází  ze  staročeštiny  a  jedná  se  o  kladivo  s oboustrannou  bicí 

plochou. Horník jej drží v pravé ruce. V hornickém znaku je mlátek vpředu před želízkem. 

Želízko, taktéž staročeské slovo, je zcela odlišný nástroj. Je využíván levou rukou a díky 

železnému klínu na násadě se do ruky nepřenášejí  otřesy po úderech mlátku.  (VOPASEK 

2002)

2. 1. 2 Hornický kroj

Dalším výrazným symbolem tohoto povolání je stavovský kroj. Historie stejnokroje 

spadá do 19. století,  přičemž od roku 1853 absolventi příbramské Vysoké školy báňské 

zaváděli nošení tohoto oblečení na svých nových důlních pracovištích. V tomtéž roce totiž 

tehdejší  c.k.  ministerstvo  školství  ukončilo  svým  výnosem  vývoj  tohoto  slavnostního 

ošacení. (SULDOVSKÝ 2007, VOPASEK 2005)

 Hornický  kroj  sestává  z hornické  kytle  (černý  kabátec),  kalhot  (původně  bílé, 

od počátku  20.  století  černé),  kůže  neboli  fleku  (od  poloviny  19.  století  byla  ke  kroji 

nošena jen látková imitace místo koženého fleku), pokrývky hlavy (zpočátku kukly, poté 

„fedrpuše” nebo čáky) a švancary (slavnostní hůl ve tvaru ozdobné sekery). Dále horník 

nosil  také  obuv,  kahanec  (do  počátku  20.  století)  nebo  důlní  brašnu.  (VOPASEK 2002, 

VOPASEK 2005)

2. 1. 3 Pozdrav ,,Zdař Bůh"

Tak jako myslivci, sportovci, vodáci nebo třeba hasiči, mají svůj specifický pozdrav 

i horníci. Původní německý hornický pozdrav „Glück auf!” byl v 18. století v době našeho 

národního obrození zkomolen na „klikauf” a „glikauf”. Jeho počeštění přišlo v době, kdy 

Dobrovský s Jungmannem vytvářeli prostor pro uplatnění českého jazyka. Tento výraz se 

hojně  využíval  i  v hornických  písních  a  není  proto  divu,  že  pozdrav  ,,Zdař  Bůh”  se 

například v krátké písni B. Soukupa objevil dokonce 12x. (VOPASEK 2002)

2. 1. 4 Postavy patronů a hornické slavnosti

Protože  hornické  povolání  patřilo  odjakživa  k velmi  rizikovým,  hledal  horník 

pomoc  u  svého  patrona  či  ochránce.  Nejdříve  se  jednalo  o  různé  skřítky,  permoníky 
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či Permony.  Ve středověku pak hledali  horníci pomoc i v řadách svatých. V hornických 

zemích  se  jako  patronka  začala  uctívat  sv.  Barbora.  V českých  revírech  to  však  byl 

především svatý Prokop, k němuž se obraceli  místní havíři,  a který se v ostravské části 

revíru od r. 1863 stal oficiálním hornickým patronem. (VOPASEK 2005, VOPASEK 2002)

Hornické slavnosti nebo-li parády jsou dalším historickým symbolem. Ty se konaly 

na ostravských dolech vždy 4. července, tedy na svátek Prokopa. V ten den bylo na dolech 

pracovní  volno.  V roce  1883  pochodovalo  Ostravou  přes  tři  tisíce  havířů  v krojích. 

S rozmachem dělnického hnutí ale ztrácely tyto slavnosti svůj význam a tak je postupně 

na konci 19. století nahradil 1. květen, Svátek práce. Po druhé světové válce se hledalo 

vhodné datum pro spojení obou hornických svátků v jeden celostátní a tak československá 

vláda v roce 1949 rozhodla o konání oslav Dne horníků vždy 9. září. (VOPASEK 2005)

2. 1. 5 Ostatní hornické symboly

Neměly by být opomenuty také další hornické symboly, které se ke čtyřem hlavním 

přidaly  později.  Hornický  kahan  je  především  praktická  pomůcka  pro  práci  v dole. 

Olejový,  později  benzínový  kahan  se  stal  nezbytným  artiklem,  bez  kterého  se  horník 

ve tmě nemohl obejít. Proto byl obrazně nazýván druhýma očima horníka. (VOPASEK 2005, 

VOPASEK 2002)

Těžní nebo také těžební věž, sloužící pro spouštění horníků nebo pro vyvážení uhlí, 

zůstala  do  dnešní  doby  významnou  dominantou  našich  průmyslových  měst.  (VOPASEK 

2002)

Historicky  nejmladším  hornickým  symbolem  je  kruhový  uhelný  řezný  orgán 

dobývacích strojů. K eliminaci horníkovy těžké práce byly vynalezeny rotační vzduchové 

a elektrické motory, jenž vedly k sestrojení různých řezných orgánů na kolovém principu. 

(VOPASEK 2005, VOPASEK 2002)
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2. 2 TRADICE

Důležitým  faktorem  v udržování  tradic  hornictví  je  tzv.  „Šachťák”.  Jedná  se 

o večery, při nichž se setkávají akademici a posluchači báňské školy. Vznik této zábavy 

však sahá hlouběji. Už ze samotného počeštěného slova „Šachťák” je cítit původní název, 

čili  „Schacht  Tag”,  do  českého  jazyka  volně  přeloženo  jako  „Den  šachty”.  Jedná  se 

o slavnost,  pořádanou  jeden  den  v měsíci,  kdy  se  horníci  a  jejich  nadřízení  scházejí 

v pohostinství  a  kulturních  domech  a  baví  se  mezi  sebou.  Tato  klasika  už  v dnešních 

dobách není  tak  běžná.  Lze  se  s ní  setkat  pouze  na  některých  dolech  Slovenska  nebo 

Rumunska.  U nás se pořádají  moderně  pojaté  šachťáky,  nejde zde však už o posezení 

samotných havířů, ale spíše hornické inteligence. V Ostravě je pořádán spolkem „Prokop” 

Vysoké školy báňské a je základem pro tradiční hornickou slavnost „Skok přes kůži”, kdy 

jedinec účastnící  se šachťáku, vstupuje do hornického cechu. Tato tradice vznikla roku 

1766 ve Freibergu a později se objevila na příbramském a leobenském učilišti.  Skokem 

nováček dokazoval, že je hoden studovat na báňské akademii. Příbramské skoky přes kůži 

pokračují až do roku 1945, kdy se Vysoká škola báňská přesunula do Ostravy. Tam o rok 

později proběhla první ukázka této tradice. Kvůli neporozumění zdejších občanů ale skok 

přes kůži téměř vymizel, než roku 1971 projevil zájem o tuto tradici třetí ročník Hornicko-

geologické fakulty. (internet 5., internet 12.)

2. 3 LITERATURA, DIVADLO A FILM

Hornickým folklórem se inspiruje i řada děl z oblasti tzv. vysoké stylové kultury. 

V následující kapitole budou přiblíženy některé literární, divadelní i filmové tvorby.

2. 3. 1 Literatura

Co se týče literatury, jako první publikace musí být jednoznačně zmíněn sociální 

román  francouzského  spisovatele  Emila  Zoly  z roku  1885,  Germinál.  Popisuje  příběh 

hlavního  hrdiny Štěpána  Lantiera,  strojníka,  který  s vidinou  lepší  budoucnosti  přichází 

za prací do hornické oblasti  Montsou. Práce horníků v uhelných dolech je ovšem těžká 

a plat  je  nedostačující,  proto  se  Štěpán  rozhodne  vést  stávku.  Postupem  času,  i  kvůli 

střetům s armádou, se stává méně a méně oblíbeným, až se horníci smíří se svou situací 
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a vrací se zpátky do dolů. Po návratu do šachet ovšem dojde k neštěstí a Štěpán i se svou 

láskou Kateřinou umírají v dole při čekání na záchranu.

Havířská balada je jedna z nejznámějších novel tuzemské literatury.  Příběh české 

prozaičky a novinářky Marie Majerové se odehrává v Čechách a v Sasku v období první 

světové války a po ní. Román je rozdělen na tři části, přičemž první část vypráví Rudolf  

Hudec, druhou část autorka díla a třetí  Milka Hudcová, Rudolfova žena. Hlavní hrdina 

Rudla nemůže získat práci, protože je na černé listině kvůli svému členství ve stávkovém 

výboru. Odstěhuje se tedy do ciziny, kde žije pod jménem Jan Zvonař. Později, po svatbě 

a narození prvního syna Prince, musí odejít na vojnu a do války. Avšak uteče a nastoupí 

zpátky do dolu. Při důlním neštěstí ale přijdou Hudcovi o prvorozeného syna. Poslední část 

pojednává o návratu Rudolfova kamaráda Milfaita z Ameriky a o jeho rozhovoru s ženou 

Milkou, která vypráví,  jak se manželé vrátili  do Čech a kvůli  nedostatku práce museli 

žebrat. Dalším známým dílem této autorky je např. sociální román s hornickou tématikou, 

Siréna.

Další  publikací  k tématu  je  první  a  nejoceňovanější  kniha  spisovatele  Ivana 

Landsmanna,  Pestré  vrstvy.  Landsmann,  původně  horník,  emigroval  v roce  1985 

do Kanady  a  poté  do  Amsterdamu.  Zde,  po  setkání  s písničkářem  Jaroslavem Hutkou 

začíná psát autobiografické knihy, v nichž postavy používají autentický ostravský dialekt 

a hornický slang. Později se Pestré vrstvy dočkaly i divadelního zpracování. (internet 20.)

Další knihy, které stojí za připomenutí jsou např. Havíři před tváři boží od Jana 

Rohela,  Zapomenutý  revír  spisovatele  Ladislava Třeneckého nebo Z havířských kolonií 

od Martina Jemelky.

2. 3. 2 Divadlo

Divadelní  hra  „Zdař  Bůh!”  autora  Miroslava  Bambuška  a  kanadského  režiséra 

Ewana McLarena se hrála 2.10. až 5.10. 2010 v prostorách dolu Michal. Hra pojednává 

o důlních  katastrofách  na  Ostravsku v 50.  letech  minulého  století  a  inscenátoři  její  děj 

zasadili přímo do nefunkčínho dolu Michal. Herci i diváci přecházejí z místa na místo a tak 

se návštěvníci stávají součástí divadelní scény. Za tuto hru dostali autoři cenu Divadelních 

novin v kategorii „alternativní divadlo”. (internet 4.)
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Další  hrou, která se alespoň okrajově týká hornictví  je Brenpartija.  Tento počin 

vznikl na motivy prózy Věnceslava Juřiny Zpráva o státu Halda a text pro divadlo stvořil 

Tomáš  Vůjtek.  Jedná  se  o  komedii,  v níž  jsou  hlavní  hrdinové  „bezpřístřešníci”,  kteří 

na jedné z hald na Ostravsku založí svůj vlastní stát, zvolí starostu a žijí pospolu mimo 

okolní svět. Pijí denaturovaný líh, v Ostravě nazývaný bren a postupně jeden po druhém 

umírají,  bud´  v důsledku  nadměrného  požívání  tohoto  alkoholu  nebo  uhoří  na  žhavé 

strusce.

2. 3. 3 Film

Také filmového zpracování se dočkala řada děl s hornickou tématikou. Například 

již  zmíněný  Germinál  byl  natočen  poprvé  v roce  1963  pod  taktovkou  francouzského 

režiséra  Yvese  Allegréta.  Druhé  ztvárnění  z roku  1993  byl  ve  své  době  vůbec 

nejnákladnější francouzský film. Režie se ujal Claude Berri a v hlavních rolích excelovali 

Jean Carmet, Miou – Miou a Gérard Depardieu. (internet 1.)

Pokud jde o české respektive československé filmy, musí být v první řadě zmíněna 

adaptace  stejnojmenného  románu  Marie  Majerové  Siréna  z roku  1947.  Jedná  se 

o vyprávění o životě dělnické rodiny na Kladensku během hornické stávky roku 1889, kdy 

převažovala finanční a materiální bída. (internet 3.)

Nad námi svítá (1952) je další z řady tuzemských filmů, který ovšem nedosáhl mezi 

veřejností solidního hodnocení. Jedná se o drama z hornického prostředí, režírované Jiřím 

Krejčíkem. Hlavní postavou je úderník Vondra, pracant, který svou pílí odrazuje ostatní 

horníky od výkonné práce.  Nakonec pochopí, že takto snižuje morálku a že spolupráce 

a dobrý vztah k lidem vede ke splnění plánů. (internet 2.)
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2. 4 ČESKÝ PERMON

Český Permon  je  cena,  která  se  udílí  jednou ročně  a  předávání  se  uskutečňuje 

v pořadatelském městě v rámci „Setkání hornických měst a obcí České republiky”. Toto 

ocenění se uděluje v rámci České republiky osobnostem a institucím, které se významně 

zasloužily  o  rozvoj  hornických  tradic.  Cenou je  soška  Permona  na  podstavci  ve  tvaru 

zvonku a jedná se celkem o pět kategorií: hornický folklór, záchrana technických památek, 

největší počin roku, celoživotní dílo a mimořádná cena. Mezi již oceněnými v kategorii 

hornický folklór jsou například Spolek Prokop Příbram či Společnost přátel Rudolfova. 

(internet 6., internet 8.)

Neméně důležitou součástí hornického folklóru jsou jednoznačně hornické písně. 

Právě jim bude věnována další samostatná kapitola. 
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3 HORNICKÉ PÍSNĚ

Obecně jsou písně rozlišovány na lidové a umělé. Lidové písně jsou starší, autor je 

většinou  neznámý  a  široká  veřejnost  je  zná  především  díky  přenášení  z generace 

na generaci. Tímto způsobem se dochovaly dodnes. Jako příklad hornické lidové písně lze 

uvést „Kladno, ty černé Kladno” či „Cestička k Mayrovce”. Samozřejmě mají tyto písně 

také svého skladatele,  ovšem ten je anonymní.  Oproti  tomu písně umělé jsou skládány 

konkrétním autorem a za určitým účelem. Další skupinu tvoří tzv. písně „zlidovělé”. Tyto 

patří sice pod umělé, ovšem získaly si takovou popularitu, že jednoduše zlidověly. Také 

existují  tzv.  písně kramářské,  což jsou příběhy,  kde se kombinovalo vyprávění  a zpěv. 

(internet 21., internet 22, výstava „Havíři, řekněte” 2011)

3. 1 PROČ HORNÍCI ZPÍVALI

O tom,  že  hudba  patřila  v prvopočátcích  lidské  společnosti  k jedněm  z prvních 

projevů není pochyb. Je to samozřejmě způsobeno jejich omezenými možnostmi. Nebyla 

televize,  rádio,  internet  ani  hudební  festivaly  velkých  měřítek.  Určitý  druh,  či  skupina 

společnosti hudbou tehdy dávala najevo svou příslušnost. Stejně tak i horníci. Když člověk 

poprvé zkusil  pomocí  krátkých štol  a  šachet  vstoupit  do země samé,  musel  začít  řešit 

důležitou otázku, a to, jak vlastně bojovat s všudypřítomnou tmou a jak zabezpečit důlní 

dílo proti závalu, propadu nebo záplavě. V těch dobách mu zřejmě nemohlo být nic známo 

o horninovém tlaku, koeficientu tíhy rozvolněných stropů a jiných technických otázkách 

geotechniky a hornictví. A protože to byl člověk věřící v různé bůžky, démony a mocné 

přírodní síly, začal zřejmě skládat písně, ve kterých se snažil tyto prvky uctít, aby si zajistil 

jejich přízeň a vyhnul se tak jisté smrti.  Možná si i prozpěvoval, aby mu práce utíkala, 

nebo broukal podobné zvuky, jenž v něm evokovaly odezvy z kamenů, do nichž zasekával 

většinou jednoduché nářadí z jeleního paroží. S plynoucími staletími rozvoje této činnosti 

se dostával do větších a větších hlubin.  Řecké doly na kov měly i stometrové hloubky 

a práce v dolech byla vskutku nebezpečná, s vysokou mortalitou.

Lze tedy předpokládat, že první písně přímo o hornících mohly zaznít s rozvojem 

sociálních vrstev.  Horník proto na slavnostech a sešlostech mohl svou písní i  ostatním 

osvětlit strasti své práce. Exempláře se však z tak raných dob nezachovaly,  proto se lze 

domnívat,  že  texty byly  na téma „Horo,  horo ó všemocná,  jenž  dary své mi  vydáváš, 

nenech  mne  zahynout…”  nebo  „Permone,  ve  skalách  se  ukrýváš,  však  svou  silou 
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mi pomáháš…”.  Takováto  témata  vycházející  z úcty  k přírodě  a  bůžkům  přetrvala 

víceméně  do  dnešních  dnů.  Avšak  v době  rozmachu  těžby  kovů,  hlavně  železa,  zlata 

a stříbra docházelo i k rozvoji určitého postavení horníků. Nejen, že bez jejich rudy nebylo 

možné vyrábět v tu dobu tak módní, moderní a potřebné nástroje, ale byly jim udělovány 

i různé výsady. O tom se můžeme dozvědět při studiu různých královských a vládcovských 

horních zákonů a regálů. Horník se tedy díky těmto výsadám stává člověkem nezávislým 

na vrchnosti, navíc dostává i plat. Stává se z něj tedy hrdý horník. Proto další novou písní 

je i píseň o hornickém cechu samotném. Z těchto dob mezi 16. a 18. stoletím už pocházejí 

některé známé skladby, které byly během druhé poloviny 18. století a začátku 19. století  

přepisovány. V historickém románu Bedřicha SVOBODY (1947) „Hornická rebelie”, jenž se 

odehrává v letech 1698 - 1700 můžeme zastihnout písničku kde se zpívá:

V starém perkverku na Kaňkum, hoja, hej,
kope havéř při kahánku, hoja hej!

Permoníček couky hlídá, hoja, hej,
havéři chleba ujídá, hoja hej!

Vidí havéř permoníčka, hoja, hej,
hlasem volá na mužíčka hoja hej!

S pokojem nech chleba mého, hoja, hej!
neujídej šelmo z něho, hoja hej!

Permoníček hryze přece, hoja, hoj,
havéřovi takto vece, hoja hoj!

Není ti ho tolik třeba, hoja, hoj,
přej mi taky kousek chleba, hoja hoj!

Přál jest havéř mužíčkovy, hoja, hej,
ten ukázal couk mu nový, hoja hej!

Hoja, hej, hoja, hej,
mužíčkovi chleba přej!
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Známé jsou skladby mincmistrů a perkmistrů. Jsou však většinou německé a týkají 

se samého kovu, např. „Blei iber Blei, meine Bergwerk…”. Také je znám „Kutnohorský 

kancionál”, i zde je však většina písní německých. Nicméně, je důležité si uvědomit, že 

němečtí montánní odborníci měli velký vliv a proto se do konce roku 1945 na některých 

šachtách, například v sudetských oblastech, zpívala píseň „Glück auf, glück auf !”, která 

oslavuje důležitou osobu mezi horníky a sice Steigera,  čili  závodního. (FRIEDRICH 2011, 

ŠMEHIL 2011)

3. 2 ROZVOJ PÍSNÍ DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Rozvoj  našich  písní  spadá  do  doby  vzniku  a  rozvoje  Montánních  akademií 

v Jáchymově,  Příbrami  a  Banskej  Štiavnici.  Tyto  písně  byly  poprvé  oficiálně  vydány 

až v roce  1915  „Prokopem”,  spolkem  slovanských  posluchačů  vysoké  školy  montánní 

v Příbrami  v příbramské  tiskárně  Antonína  Pelze.  Tato  sbírka  byla  námětem  našeho 

významného hornického umělce a grafika Karla Hojdena, který zpracoval v letech 1938-

1939  soubor  litografií  a  dalších  grafik,  jenž  vyšel  v Příbrami  v dopisnicovém formátu 

tiskárny  J.  Běličky.  Během  války  k rozšíření  však  nedošlo,  a  tak  první  velký  náklad 

vydávají  rudné doly Příbram až v roce 1966. Z této sbírky si však lze udělat  představu 

o písni hornické v rozmezí let 1830 - 1915. Jedna z nejznámějších je zajisté ta, která začíná 

slovy: 

Havíři, havíři, jak se asi máte,

za těch pár krejcarů, co si vyděláte?

Zdař Bůh, Zdař Bůh, Zdař Bůh!

Ještě jednou Zdař Bůh!

Za těch pár krejcarů,

co si vyděláte?

(HOJDEN 1969, ŠMEHIL 2011)

Tyto písně jsou založeny „postaru” na Permonovi,  skřítcích,  pánech, těžké práci 

a špatných platových podmínkách. Zde vznikají první rysy hornické „sociální písně”. Lze 

si toho povšimnout u známé skladby, která hlavně na Slovensku velmi zlidověla. Píseň je 

o havíři, který nedošel na šichtu a byl potrestán, tak jako i dnes, když se horník nedostaví  

2011 11



Marek Švasta : Život horníka v písních

k nárazišti  ke  sfáraní  v daný  čas,  dostane  blokovací  známku a  zákaz  fárat  s následnou 

bulkou a úbytkem na výdělku.

Vstávaj Jano hore, na baňu klopajů,

ak něskoro prídeš, fárat´ ti nedajů!

Neskoro som prišiel, fárat´ mi nedali,

eště ma hutmanskou palicou vyhnali!

Basama vám zaňať, s vašimi baňami,
keď ste ma nabili, fárajte si sami!

(internet 17., FRIEDRICH 2011)

3. 3 PÍSNĚ VE 20. STOLETÍ

Po vzniku První republiky dochází  k obrodě jazyka a díky novým technologiím 

záznamu zvuku se zachovaly písně oslavující spíše hornictví a podniky, města a symboly, 

než samotného horníka, jako prvek sociálního charakteru. Velice známou je píseň „Kladno, 

ty  černé  Kladno”.  Písně  zpívané  na  hornických  večírcích  se  tu  a  tam  zabývají 

vykořisťováním ze strany továrníků a dostávají první znaky dělnického hnutí. (FRIEDRICH 

2011)

Jistou  část  hornického  zpěvníku  obsahují  i  skladby  se  „stávkovou”  tématikou, 

známé především z Francie. Česká povstání a stávky byly většinou velice rázně potlačeny. 

Tento  druh  písně  však  víceméně  mizí  v poválečných  dobách  s nástupem  komunizmu 

a nastolení socializmu. Novinkou jsou písně navracející horníkům hrdost a oslavující jejich 

práci,  na  které  vlastně  stojí  celé  dělnické  hnutí.  Je  proto  pravdou,  že  velmi  mnoho 

hornických písní vzniká právě po roce 1950. S poválečným problémem potřeby rozvíjet 

hutní a energetický průmysl se veškeré hornictví stěhuje do míst s ložisky uhlí, do Ostravy 

a do Kladna. Vznikají písně o Ostravě, uhlí jako černém kameni a horníkovi „hrdinovi”, 

„úderníkovi”.  Zajímavou  součástí  je  pokračování  v tradici  montánní  akademie,  kde 

vznikají písně o samotné škole, děkanovi nebo o fárání studentů. (ŠMEHIL 2011)
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3. 4 POREVOLUČNÍ DOBA

Dnes již jen málokdo skládá nové hornické písně na úrovni oslavy tohoto povolání 

a  montánní  vědy.  Nicméně  hornická  píseň  neumírá,  ale  došlo  k jisté  folklorizaci 

či zlidovění.  Významným  autorem  je  například  Jaroslav  Nohavica,  který  se  zasloužil 

o oprášení některých písní, jako třeba „Na Zarubku” nebo „Budem rubať uhlo”. Zajímavé 

jsou skladby vzpomínající na tuto tradici, nebo zabývající se osudem lidí spojených s tímto 

povoláním. Může se zdát, že skladatelé  shledávají  v hornické práci něco romantického. 

Spojují ji možná se svými osudy a prostředím, v němž vyrůstali. Například Vladimír Mišík 

ve  své  skladbě  „V  Karviné”  probírá  svůj  hořký  život  versus  život  svých  rodinných 

příslušníků. Končí konstatováním, že kdo na šachtě pracuje, dost si vydělá. Nechybí zde 

jak harmonika, tak také houslové a kytarové sóla.

V Karviné je velká šachta,

fárá tam můj milej taťka.

Při fárání vzdychá denně,

¨ jaj, na svý děti nevzpomene.

Na svý děti nevzpomene.

Makám v práci a nic nemám,

jen košili co na sobě mám.

Od mého bratra košile,

jaj, dost si vydělá v Karviné.

Dost si vydělá v Karviné.

Radek Pastrňák z Ostravské skupiny Buty zase skladbou „Hajcman blues” povyšuje 

hornickou práci  na takovou výši,  že snad tvrdí:  „Kdo na šachtě nepracoval,  neví co je 

pořádná chlapská práce”. Ve zmínkách o úkonech havíře, opilství, únavě a nesmyslných 

rekordech  vrací  i  dnešnímu  horníkovi,  něco,  co  už  dnes  jen  málokdo  dokáže  popsat, 

určitou úctu:

Až narubeš vagon uhla o revírní sobotě

Potem, synku, možeš mluvit, že si čuchnul k robotě

Až vyfaraš po rekordu s rukami až po zem
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Až ze špice odvezu tě policejním vozem

Tvoja fotka može viset před Bezručem na plotě

Až přelezeš nizke ďury ze zbijakem na řbetě

Až sam oberštajger na gořalku pozve tě

Až ti bude stejna středa ta jak neděla

Až se zřekneš roby děcek aji kostela

Potem deprem možeš chodiť s nosem navrch po světě

Až tě synku za patami z ničeho nic zavali

Podivaš se na ten život po našimu z povzdali

Spomeneš si, že si hraval rokenrol a jazz

A všimneš si kaj leži ten zakopany pes

A my sme tu abysme ti posledni blues zahrali

Konec konec

Nikdy nebude konec

Tuto píseň nejdříve zazpíval bluesman Josef Streichl čistě jen s akustickou kytaru. 

Kapela Buty tomuto „songu” ale dodala potřebný element tím, že přidala bicí, baskytaru 

či klávesy.  Skladba byla poprvé vydána na albu Kapradí z roku 1999 a později se také 

objevila  na dvou výběrových deskách. A protože fanoušci  skupiny si  tuto píseň velice 

oblíbili, hrají ji Buty na koncertech živě dodnes.

Za zmínku stojí od této kapely i skladba „Krtek”. Skupina Yo Yo Band zase zřejmě 

tíhne k rodné hroudě a i ze zakouřené „Karviné” vykouzlí romantické místo na Zemi. Klip 

mění černé haldy v písečné pláže a naráží i na spojitost horníci – alkohol a jiná všem dobře 

známá témata,  která jsou v závěru dobrá a pochopitelná. Dalším směrem ve skládání je 

i dnešní  velice  módní  zalíbení  v tzv.  industriálu,  preferované  především  u  skupin 

metalových  a hard-corových.  Jako první  přišla  skladba metalové  kapely  Aleše  Brichty 

Arakain  s názvem  „Zdař  Bůh”.  Zde  evidentně  dochází  k návratu  obdivu  pro  toto 

zaměstnání  a  mužnost.  Těžké  trash-metalové  kytary  v pozadí  burácející  jak  šramovací 

kombajny na stěnách porubu doplněné velice údernými bicími, místy připomínající rytmus 
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a tlukot sbíjecích kladiv – toť sama šachta! Tempo písně se už od začáteční bubenické 

vložky, přidané o „dvoušlapku”, rychle vyšplhá na téměř neúnosnou mez. A proto se nelze 

divit,  že  tato  skladba  o  dvou  slokách  není  delší  než  dvě  minuty.  Zajímavostí  také  je 

horníkova nebojácnost a klid při setkání se satanem v zemi samotné. 

Pot v očích, černý tváře, uhelný skály!

Zdroj síly z jejich rukou, k lidem se valí!

Zas pod zem, jdou pod zem,

prý střežit pekel jeskyně!

Zas pod zem, jdou pod zem,

prý střežit ďáblovy svatyně!

Na pozdrav satana, odpoví mu klidně…

!ZDAŘ BŮH! 

Ten pocit když srdce tepe, sbíječka pálí!

S tou partou, tvrdejch chlapů, proč by se báli?!

Zas pod zem, jdou pod zem,

prý střežit pekel jeskyně!

Zas pod zem, jdou pod zem,

prý střežit ďáblovy svatyně!

Na pozdrav satana, odpoví mu klidně…

!ZDAŘ BŮH! 

Lze  sem zařadit  i  skladbu  populární  německé  kapely  Rammstein  a  jejich  klip 

k songu „Sone”, který je natočen v imaginárním černouhelném dole. Další na industriál 

zatíženou kapelou je dozajista populární Kabát, původem z Teplic,  kteří singlem „Dole 

v dole” pojmenovali i celou desku a turné. 

Nesmí se ovšem zapomínat také na skladby trampského rázu. Například od Wabiho 

Daňka „Hudsonské šífi” s textem: „ten, kdo nepřekládal uhlí,  šíf když na mělčinu vjel,
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málo zná, málo zná…” nebo jiné vycházející z dob kolonizace a divokého západu. Slávu 

hornictví  navracejí  i  trampské  lokality,  dnes  už  veřejností  zapomenuté,  jako například 

slavné podzemní lomy Amerika u Karlštejna, Štěchovická rýžoviště, Svatý Jan pod skalou 

(o kterých se často zpívá) a nám nejbližší trampsko-montánní lokalita Nízkého Jeseníku 

Budišov nad Budišovkou, kde lze u ohně slyšet písně „Jak Danny fáral” nebo „Prokleté 

stařiny stříbrné,  mé dívenky z Budišova nevěrné”.  A protože montanisté  a horníci  jsou 

z 99% muži, budou dále u ohňů zpívat:

Lepší než bejt se ženou…

Je jít štolou paženou!

Lepší než-li milování…

Je do šachet slaňování!

Než rozpínat jim košíky…

Je ve štole tlačit huntíky!

Lepší než sex na matraci…

Je fáračka v konspiraci!

3. 5 HORNICKÁ HYMNA 

A v neposlední řadě zde musí být samozřejmě zmíněna i samotná hornická hymna 

s názvem Hornický stav. Jedná se o původně německou stavovskou píseň jejíž autor není 

znám. Kdo a kdy píseň přeložil rovněž není známo, ale dá se očekávat, že překlad pořídil 

někdo  z báňských  akademiků.  Mezi  havířskou  společností  byla  píseň  známá  již 

v devadesátých letech 19. století a od roku 1895, kdy ji bylo možné nalézt v hornických 

zpěvnících, byla pokládána za hornickou hymnu.

Hornický stav budiž velebený,

hornický stav to je naše slast,

byť postrádal třeba světlo denní,

činí vše jen pro svou drahou vlast.
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Ano, synům všech dolů i všech bání

vlídně ruku k přátelství dej!

Jen zdaru měj, jen zdaru měj,

jen zdaru měj hornický stav!

Neslyšíte zvonku jasné znění,

neslyšíte, klepačka nás zve?

Nuže, bratři, k dolu bez prodlení,

Ať „Zdař Bůh” zaznívá tam i zde.

Ano, synům…

A když práce naše dokonána

a dobyt je přebohatý kov,

odměna nám za to budiž dána,

věnec slávy ověnčí náš rov.

Ano, synům… 

(internet 15.)

3. 6 PÍSNĚ A BÁSNĚ SPOJENÉ S VYBRANÝMI UDÁLOSTMI

Důlních  neštěstí  již  bylo  zaznamenáno  mnoho  a  mnoho.  V 19.  století  umírá 

v dolech  hraběte  Larische  235  havířů.  Přesně  67  obětí  důlních  katastrof  je  z let  1851 

až 1859.  Dalších  108  mužů  pohřbila  země  do  roku  1879.  Jiné  statistiky  jsou  rovněž 

alarmující:  111  mrtvých  z dolu  Jan  v Karviné,  58  mrtvých  z dolu  Bettina  v Doubravě, 

61 mrtvých  z Trojice  v Ostravě.  A  to  je  jen  neúplný  výčet  všech  neštěstí  v českých 

revírech. Na tyto události vzpomíná například pesimistická hornická říkanka:

Kahan mi zhasíná, do čela padly

zcuchané vlasy a slepené potem, octem a žlučí se zalévá oko,

ze žil a z temene lebky se kouří,

zpod nehtů červená lije se krev…

Co bude z mých synků, co bude z mých děvuch,
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až mne ráz ze štoly vytáhnou mrtva?

(HÁSKOVÁ & ŠIMEK 1964)

Tři sta  duchů o půlnoci,  tak se jmenuje další  smutná píseň o hornické tragédii. 

31.května  1892  se  na  1100  m hlubokém stříbrném dole  Marie  na  Březových  Horách 

u Příbrami  rozpoutal  požár  výdřevy,  který způsobil  ve své  době největší  důlní  neštěstí 

v Evropě. S 319 přímými oběťmi je dodnes největší důlní katastrofou v českých zemích. 

Za způsobení požáru byl  odsouzen horník Emanuel  Kříž,  který měl  odhodit  neuhašený 

knot  kahanu,  a  jeho  tři  druhové.  Příčina  vzniku  požáru  ale  nebyla  nikdy  uspokojivě 

objasněna.  Požár  se  rozšířil  do  dalších  dolů  (František  Josef,  Vojtěch,  Prokop,  Anna). 

Zabíjely především zplodiny nedokonalého hoření při nedostatku vzduchu.  Po katastrofě 

do Příbrami zavítala řada politicky činných osobností, včetně tehdejšího poslance v Říšské 

radě T.G. Masaryka. Píseň má jedenáct slok a proto zde bude uvedena pouze část textu:

Na Březových horách kvítí kvete,

ach, drazí krajané poslechněte!

Budu zpívat píseň, - která vzbudí tíseň,

napřed se za duše pomodlete.

Nad šachtou se zvonek v noční chvíli

zármutkem a žalem sám rozkvílí,

a svolává chasu – k půlnočnímu kvasu,

aj, duchové z hlubin si popílí.

Šum je slyšet v podzemních komorách,

tři sta duchů na Březových Horách,

náhle je viděti – ty smutné oběti,

co skončily život v těch prostorách.

(výstava „Havíři, řekněte” 2011)

Důlní neštěstí  na Březových Horách mělo po třech letech ještě tragickou dohru. 

Dvaadvacetiletý horník Antonín Hoffmann zastřelil  na šachtě na Březových Horách 11. 
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června 1895 důlního inspektora Karla Rejtku a naddůlního Kajetána Čermáka. Spisovatel a 

publicista  Egon Ervín Kisch napsal ve svém  Pražském pitavalu, že delikvent,  politický 

radikál, pokládal zavražděné „za vykořisťovatele lidu, upíry a jedinou příčinu neštěstí dvou 

set hornických rodin.“ (výstava „Havíři, řekněte” 2011)

V životě havíře na Ostravsku v posledním desetiletí 19. století strasti a problémy 

jen  přibývaly.  Mzda  rozhodně  nebyla  dostačující,  horník  si  musel  opatřit,  popřípadě 

opravit  důlní  nástroje,  stejnokroj  nebo  důlní  olej  a  také  platil  nejrůznější  pokuty. 

Bezpečnostní opatření v dolech nefungovaly a horník tak byl po šichtě většinou vůbec rád, 

že navždy nezůstal uvězněn ve štolách. Z toho plyne i jedna lidová tázavá báseň:

Což kdybych tak jednou,

kahanem do štoly mrštil,

sehnutou do výše narovnal šíji,

levici zaťal a vykročil přímo

půlkruhem od země k obloze vzhůru?

(HÁSKOVÁ & ŠIMEK 1964)

V lednu roku 1900 vypukly v českých revírech nepokoje a stávky horníků. Jednalo 

se  především  o  ostravsko-karvinský  revír  a  severozápadní  Čechy,  přičemž  podporu  a 

pochopení projevili i havíři z Anglie, Německa nebo Polska. Stávkující požadovali to, co 

bývá u takových akcí obvyklé, tedy zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Jejich počet se 

odhadoval na 90 000 a svoji snahu prezentovali plné tři měsíce. Tehdy jako už významný 

měšťácký  profesor  zasáhl  do  stávky  svými  projevy  také  T.  G.  Masaryk.  Při  jednom 

z recitačních večerů, kdy se mladá literární generace postavila za bojující horníky, policie 

zakázala sedm z šestnácti ohlášených básní. Mezi nimi Bezručova „Ostrava” a „Já” nebo 

Macharovy  básně  „V  parlamentě”  či  „Julian  Apostata”.  Odhodlání  havířů  bylo  znát 

v každém jejich činu a hymna stávkujících to také dokazuje:

Proto dál, již jen dál zní náš zpěv,

horníci, chutě do zápasu,

každý z nás, jeden ráz, potřít hleď

vyděračskou chásu,
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a byť i do máje jsme stáli,

tím skvělejší vítězství je!

(HÁSKOVÁ & ŠIMEK 1964, HAVRÁNEK 1953)
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4 KULTURNÍ ROZDÍLY NA ÚZEMÍ ČR

 Hlavní rozdíly souvisí s geografickým rozmístěním důlních revírů na území České 

republiky.  Rudné  revíry  jsou  zastoupeny  především  na  území  Čech  a  přecházejí  až 

po Vysočinu. Ačkoliv se dobývání uhlí a nerud dělo a děje v okolí Prahy, nejvýznamnější 

dolování  uhlí  probíhalo  a  probíhá  hlavně  na  Ostravsku.  V tomto  rozložení  shledávám 

největší rozdíly v možném kulturním pojetí námětů hornických písní. Je složité srovnávat 

písně vzniklé v rudných revírech v období cca 16. až 19. století,  neboť hornické písně, 

týkající se uhelného hornictví pocházejí ve většině případů z období 20. a 21. století. Proto 

písně pocházející z Ostravska se v mnoha rysech liší od písní pocházejících z revírů, jako 

je například Krušnohoří nebo Příbramsko. 

O  tom,  že  kulturní  rozdíly  mezi  Slezskem,  Moravou  a  Čechami  byly  a  jsou 

markantní,  není  pochyb.  Kupříkladu známý fakt,  že  Pražané nemají  v oblibě  obyvatele 

Ostravy a  naopak,  toto  potvrzuje.  Domnívám se,  že  je  to  způsobeno  právě  kulturními 

rozdíly a postavením obou měst v historii i dnešní době. Na rozdíl od Prahy je Ostrava 

město mnohem mladší a proto jsou rozdíly založeny na vývoji obyvatel daných měst. 

Z hlediska hornických písní, bych si dovolil tvrdit, že jejich vývoj byl úzce spjat 

s danou těžební lokalitou.  Nejstarší  hornické písně pocházejí  z našich nejvýznamnějších 

rudných revírů jako je Jihlavsko, Kutnohorsko, Příbramsko a Jáchymovsko.  Jak známe 

z historie,  místa,  kde se nalezla  významná ložiska kovů, se ve velmi krátké době stala 

významnými kulturními centry, která se proměnila v důležitá horní a tedy královská města. 

Kupříkladu  Kutná  Hora  a  Jáchymov  se  vzhledem k rychlému  a  velkému  zisku  těžařů 

rozrůstala a lákala  mnoho zájemců o život v prosperujících městech.  Tento fakt se stal 

důležitým hybatelem vzniku a  vývoje lidových tradic  a  hornických písní.  Dolování  na 

významných rudných revírech je velmi staré, přičemž se dělo víceméně na území Čech a 

Moravy (Vysočina).  Dobývání  zlatých,  stříbrných  a  polymetalických  rud,  které  známe 

z oblasti Slezska, jako například Zlaté Hory, Horní Benešov a Horní Město nezasáhlo do 

vývoje hornických tradic a písní takovou měrou jako dobývání v Čechách. Navíc dolování 

kovů na území Slezska a Moravy neprobíhalo v době První republiky, tak jak to známe 

z Příbrami.  Z tohoto  období  známe  hornické  písně  a  tradice,  které  sbíral  a  graficky 

doplňoval Karel Hojden (KOŘAN 1955, MAJER 2003). 
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Na Moravě a ve Slezsku dochází k vývoji dolování především s nálezy ložisek uhlí 

a jejich následné exploataci až v době průmyslové revoluce, která položila základní kámen 

pro rozvoj měst, především Ostravy. Kulturní rozvoj souvisel se vzkvétajícími těžebními 

podniky, které často vlastnily významní aristokraté své doby. Rozvoj uhelného hornictví 

na  Ostravsku svým způsobem zastínil  kulturní  rozvoj  starých  báňských měst,  které  se 

v období průmyslové revoluce stávaly méně významnějšími. Z hlediska kultury můžeme 

považovat  za  velmi  významné  období  socialismu,  kdy  bylo  uhelné  hornictví  uměle 

povýšeno  na  nejdůležitější  dělnickou  profesi.  Související  výstavba  nových  sídlišť 

a kulturních domů dala předpoklady pro vznik a rozvoj nových hudebních těles, které se 

zabývaly velebením právě hornictva (VOPASEK 2005).
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5 POSTAVENÍ HORNÍKA VE SPOLEČNOSTI

Horníci pracující v rudných dolech byli v dávné době považováni téměř za šlechtu. 

Jelikož především stříbro a později i  zlato s mědí byly suroviny velmi důležité k chodu 

království, byli tito havíři velmi vážení lidé. Díky této potřebě jim patřilo určité výsadní 

postavení,  například  nemuseli  do  roboty  nebo  na  vojnu.  K tomu  se  vztahuje  i  vznik 

různých tradic jako nošení uniforem nebo krojů. Důvod byl zřejmý, velká úcta k tomuto 

povolání.

Na rozdíl  od  horníků pracujících  v rudných  dolech  byli  havíři  nerud v podstatě 

nedoceněni, chudší a dá se říct, že téměř nespadali do hornického cechu. Protože nerudy 

a uhlí patřilo mezi nevyhrazené nerosty a krále tyto suroviny vůbec nezajímaly, každý si 

mohl na svém pozemku „rubat” bez omezení.

Od druhé poloviny 19. století se tyto rozdíly začínaly mazat, což bylo způsobeno 

především vynálezem parního stroje. Bylo zapotřebí nalézt jiný zdroj energie než dřevo 

a tudíž se uhlí přímo nabízelo. Nastal tak uhelný boom, který pokračuje až do dnešní doby.

Do vzniku První republiky se těžařské společnosti snaží udržovat své zaměstnance 

různými mimopracovními aktivitami. V Den horníků na svátek svaté Barbory například 

majitelé dokazovali svým podřízeným, že jim nejsou lhostejní. Lze uvést tradici, kdy si při 

tanci obyčejný havíř vymění  partnerku s nejvyšším pánem v podniku. Po první světové 

válce,  během  aktivního  působení  dělnického  hnutí,  ale  téměř  zanikají  tyto  slavnosti 

a obecně hornické tradice. 

Po druhé světové válce, kdy doly zestátněly a staly se z nich národní podniky, se 

práce horníka a náhled na něj opět mění. Dokumentuje to i známý citát z let, kdy v naší 

zemi vládli komunisté: „Já jsem horník, kdo je víc?”. Také ideologie „všechno patří všem 

a všichni jsou si rovni” se promítla i do postavení horníka ve společnosti. Po revoluci však 

nastal další útlum hornictví, tradice se dodržují stále méně a méně, mnoho dolů je zavíráno 

a horník ztrácí svou slávu z předchozích let. 

(FRIEDRICH 2011, ŠMEHIL 2011)
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6 HORNICKÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Zachování historických hornických tradic na našem území můžeme přičíst z velké 

části různým hornickým spolkům a organizacím. Hornická matice registruje na sedmdesát 

spřátelených  organizací  (včetně  osmi  zahraničních),  z nichž  některé  budou představeny 

v této kapitole (Hornická ročenka 2010).

6. 1 HORNICKÁ MATICE SLEZSKO-MORAVSKO-ČESKÁ

Hornická  matice  slezsko-moravsko-česká  vznikla  v roce  1998.  Jejím  hlavním 

posláním je  zdokumentování  a  ochrana  hornické  kultury  včetně  udržování  hornických 

tradic. Toto sdružení se snaží o spolupráci a vzájemnou informovanost mezi jednotlivými 

spolky s hornickou tématikou,  pomáhá rozvíjet  sbírkotvornou činnost,  podporuje rozvoj 

hornických  tradic  a  shrnuje  dokumentaci  k historii  hornictví  a  geologie.  Předsedou 

sdružení je PhDr. Miloš Zárybnický. (internet 10., Hornická ročenka 2010)

6. 2 KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ

Klub přátel hornického muzea v Ostravě byl založen 2. června 1988 a patří mezi 

nejstarší  a nejúspěšnější  občanská sdružení v České republice.  Autorem návrhu na jeho 

založení  byl  v roce 1987 Ing.  Pravomil  Vokřínek.  Po odsouhlasení  návrhu příslušnými 

orgány byl za předsedu navržen Vladimír Markl, pracovník na Dole Vítězný únor a klub 

tak mohl začít naplňovat své vize, například se velmi angažoval při budování hornického 

muzea, které bylo otevřeno na konci roku 1993. 

Klub  od  svého  založení  prošel  určitým  vývojem,  jehož  výsledkem  je  moderní 

a uznávané  občanské  sdružení.  V posledním  období  se  věnuje  převážně  publikační 

a přednáškové  činnosti.  V současné  době  sídlí  v Hornickém  muzeu  OKD  v Ostravě-

Petřkovicích.  Momentálně  je  předsedou  Mgr.  Rodan  Broskevič.  Klub  rovněž  získal 

ocenění Český Permon v kategorii  Hornický folklór za rok 2010. (internet 9.,  Hornická 

ročenka 2010)
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6. 3 SPOLEK PROKOP PŘÍBRAM

Tento spolek byl založen roku 1992 a navazuje na tradici stejnojmenného spolku, 

jenž sídlil nejdříve při Báňské akademii ve štýrském Leobenu a od roku 1897 při báňské 

akademii  v Příbrami.  Jedná  se  občanské  sdružení,  které  se  snaží  obnovovat,  udržovat 

a chránit památky spojené s hornictvím, připomínat hornické zvyky a obyčeje a rozvíjet 

kulturní  tradice.  Spolek  od  roku  1993  působí  v areálu  dolu  Marie  a  ve  své  činnosti 

spolupracuje  s mnoha  dalšími,  nejen  hornickými  institucemi.  (internet  16.,  Hornická 

ročenka 2010)

6. 4 NADACE LANDEK OSTRAVA

Nadace  vznikla  v červenci  roku  1994  nejdříve  jako  Nadace  Muzeum 

pod Landekem.  V dubnu  roku  1998  už  byla  Nadace  zaregistrována  pod  současným 

názvem. Snaží se o záchranu a údržbu hornických památek,  dokumentů a lokalit,  které 

souvisí nebo v minulosti souvisely s hornictvím, seznamuje veřejnost s historií, vývojem a 

významem  tohoto  odvětví,  zachovává  a  obnovuje  staré  havířské  zvyky  a  tradice  a 

podporuje  kulturní  oblast  v regionu  i  mimo  něj.  Financování  projektů  je  prováděno 

prostřednictvím  celostátně  vyhlášených  výběrových  řízení.  Prozatím  nadace  finančně 

podpořila  více  než  266  projektů  v celkovém  objemu  26  milionů  korun.  (internet  14., 

Hornická ročenka 2010)

6. 5 HORNICKÝ PĚVECKÝ SBOR KLADNO

Sbor působí od svého založení v roce 1958 v Kladně a prezentuje se jako smíšený 

sbor s širokým repertoárem a s koncertními zkušenostmi doma i v zahraničí. V současné 

době  je  jediným  hornickým  pěveckým  sborem  v České  republice.  Dirigentem  je 

Dr. Ing. Roman Makarius,  CSc. V roce 2008 sbor oslavil  50.  výročí založení  a při  této 

příležitosti vydal publikaci o činnosti sboru a také DVD z koncertů a zájezdů (Hornická 

ročenka 2010).
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6. 6 HORNICKO-HISTORICKÝ SPOLEK STŘÍBRO

Tento spolek vznikl 5. dubna roku 2002 s vizí zachování hmotných i duchovních 

dokladů  hornické  činnosti  ve  Stříbře  a  jeho  blízkém  okolí.  Hlavním  cílem  však  bylo 

vybudování  Hornického  skanzenu  s venkovní  expozicí  důlní  techniky,  který  se  otevřel 

10.9.2005 (internet 7.).

6. 7 KLUB PŘÁTEL HORNICKÝCH TRADIC

Tento  klub  vznikl  osamostatněním kladenské  pobočky  Klubu přátel  hornického 

muzea Ostrava v srpnu 2006. V této době měl pouze 5 členů, do dnešní doby už se rozrostl 

na celkem 159 individuálních členů a 32 kolektivních členů. Cílem klubu je sdružovat 

zájemce  o  hornickou  historii  a  památky  v kladenském  regionu.  Také  klub  úzce 

spolupracuje nedalekým s Hornickým skanzenem Mayrau, Národním technickým muzeem 

v Praze či se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně (internet 11, Hornická ročenka 

2010).

6. 8 SPOLEK SEVEROČESKÝCH HAVÍŘŮ

Toto sdružení bylo založeno roku 1996 v Litvínově dne 4. prosince u příležitosti 

oslav svátku svaté Barbory a v současné době má sídlo v severočeském městě Most. Jeho 

posláním je záchrana hornických památek, zachování hornických tradic, případně založení 

nových (internet 18., Hornická ročenka 2010).

6. 9 SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA

Toto  občanské  sdružení  se  nachází  v Rudolfově  a  je  zaměřeno  na  organizování 

kulturně  společenských  a  odborných akcí,  propagaci  a  popularizaci  hornické  minulosti 

města  Rudolfov,  rozvoj  místních  tradic  a  péči  o  historické  a  kulturní  památky  města 

(Hornická ročenka 2010).

6. 10 HORNICKÁ SPOLEČNOST PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTI

Program této společnosti je zaměřen na získávání a rozšiřování poznatků z oblasti 

hornické činnosti, především co se týče důlní techniky, technologie dobývání a rekultivace 

důlní  činnosti.  Dále  se  také  věnuje  rozvoji  a  propagaci  vědeckých,  technických 
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a ekonomických  poznatků  hornictví.  Společnost  také  organizuje  odborné  semináře 

a pracovní cesty se zaměřením na výše uvedenou problematiku (Hornická ročenka 2010).

6. 11 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVATÁ BARBORA

Cílem sdružení je pomoc dětem, kterým zahynul otec – horník. Sdružení má zájem 

na tom, aby osiřelým dětem nedostatek financí nebránil ve studiu, rozvoji talentu, zájmové 

činnosti apod. Finanční prostředky získává nejen z členských příspěvků, ale také jako dary 

od různých společností a jednotlivců (internet 13., Hornická ročenka 2010).
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7. ŽIVOT HORNÍKA DNES

Situace v dnešní době se diametrálně liší  od dob dávných či  poválečných.  Dnes 

upadá jak zájem o tento obor, tak také celkový pohled na toto povolání. Mladá generace 

většinou  opovrhuje  manuální  prací  a  tudíž  si  i  pod  nátlakem  dnešní  společnosti  volí 

lukrativnější a jednodušší budoucnost. Po událostech roku 1989 začalo postupně docházet 

k útlumu jak těžkého průmyslu, tak i hornictví. Jako dopad lze vidět úbytek dělnických 

odborníků a jejich tradic. Všeobecný úpadek vědomostí mládeže toho je dokladem. Však 

také jen málo z nich si myslí,  že práce horníka je významná,  a tak bylo toto povolání 

předurčeno  a  zaškatulkováno  zlým  předsudkem  k nepochopení.  Přitom  uhlí  je  jedna 

z nejdůležitějších surovin pro výrobu energie na světě. Dalšího ujištění, že ve 21. století 

úcta k horníkům prakticky neexistuje, se mi dostalo při rozhovoru s horníkem, který fáral 

27 let na dole Zárubek v Ostravě: „Kdysi si nás aspoň trochu vážili,  dnes už to nestojí 

za nic”. (FRIEDRICH 2011)
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8. ZÁVĚR

V této práci jsem se snažil  přiblížit  čtenářům některá umělecká díla s hornickou 

tématikou,  především hornické  písně,  jak z minulosti,  tak i  ze  současné doby.  Velkým 

přínosem byla  návštěva  výstavy  nazvaná  „Havíři,  řekněte”  v Malé  galerii  Středočeské 

vědecké knihovny v Kladně, kde jsem získal dostatek informací a materiálů v podobě textů 

písní. Také mi pomohla korespondence s kurátorkou sbírky kramářských tisků z Knihovny 

Národního muzea,  paní  Mgr.  Ivou Bydžovskou.  V neposlední  řadě  jsem získal  mnoho 

informací týkajících se měnícího se postavení horníků ve společnosti na pozadí dobových 

historických  událostí  díky  rozhovorům,  ať  už  s vysloužilým  horníkem  či  mladým 

nadšencem pro věc.

Na základě získaných informací byly okrajově přiblíženy jednotlivé formy folklóru, 

vysoké stylové kultury a hornické tradice, přičemž hlavní důraz byl kladen na hornické 

písně.  Byly  provedeny  rozbory  textů  a  hudby  písní,  chronologicky,  vždy  v kontextu 

s událostmi dané doby. V navazující kapitole bylo provedeno srovnání kultury v různých 

revírech  a  s tím  související  sociální  rozdíly  a  také  měnící  se  postavení  horníka 

ve společnosti až po dnešní dobu. Fakt, že jsou tradice v některých oblastech stále ještě 

v povědomí široké veřejnosti, můžeme přičíst do velké míry spolkům a organizacím, které 

se  starají  o  to,  aby  tyto  tradice  neupadly  v zapomnění.  Z tohoto  důvodu  je  těmto 

organizacím věnována celá samostatná kapitola. 

S ohledem na těžký život horníků není divu, že podstatnou úlohu jako prostředek 

pozvednutí nálady a pracovní morálky v dolech hrály právě písně. Neméně důležité byly 

oslavné písně, které byly projevem obdivu, uznání a úcty k horníkům. Proto se dochovaly 

až do současnosti a připomínají nám strasti spojené s tímto psychicky i fyzicky náročným 

povoláním.  Bohužel  již  dnes  na našem území  úcta  i  obdiv,  stejně jako celé  hornictví, 

skomírá. 
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