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Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury 
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina 

 

A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 

 

1. Název nemateriálního statku tradiční lidové kultury (dále též „Statek“) 
navrhovaného k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
Kraje Vysočina (dále též „Seznam“): 

Jihlavský havířský průvod 
2. Periodicita projevu Statku:  

Současná podoba - pravidelně od roku 1999, nejprve každoročně, později 
každý druhý / lichý / rok do současnosti 
 

3. Stručný popis Statku:1  

Kraj Vysočina má jednu ze specifických zvláštností – existenci bývalého 
německého jazykového ostrova. Jeho rozsah zaujímal asi kolem 80 obcí 
bývalého okresu Jihlava a částečně okresu Havlíčkův Brod. Německé 
obyvatelstvo přišlo na toto území především z Bavorska počátkem 12. 
století v souvislosti s nálezem stříbrné rudy ve zdejším regionu a následně 
rozsáhlou těžbou stříbra na tomto území. S příchodem nového obyvatelstva 
vzniká i město Jihlava kolem stejnojmenné řeky, které se velice brzy stává 
významným královským centrem. Zde se později odehrávaly i významné 
historické události. /Jihlava se stává  koncem 13. století hornickým městem 
s udělením městských a horních práv, místem horního soudu, v roce 1436 
zde byla uzavřena Basilejská kompaktáta/. Spolu s růstem bohatství ve 
městě roste vliv i městského patriciátu, posiluje se oblast řemesel a 
obchodu. Těžba stříbra v Jihlavě probíhala zhruba ve třech velkých etapách, 
ovlivněná přírodními podmínkami a dějinnými událostmi. Poslední etapa 
těžby skončila koncem 18. století a tím uzavřela někdejší jihlavskou 
hornickou slávu. Ta ale na dlouho ovlivnila život zdejšího obyvatelstva a 
posílily prestiž Jihlavy na dlouhá staletí. Kolem data osídlení samotného 
města vzniklo několik legend a pověstí a bylo to předmětem diskuzí pro 
mnohé historiky i laickou veřejnost. Nicméně bývalá „hornická sláva“ 
Jihlavy zůstala navždy vryta do podvědomí zdejšího obyvatelstva. V roce 
1799 při oslavách 1000 výročí domnělého založení města Jihlavy se poprvé 
objevil motiv kostýmovaných horníků, a to při slavné mši svaté v kostelíku 
sv. Jana Křtitele. Jednalo se o 12 skromně oděných horníků s hořícími 

kahany v ruce. Byla založena tradice krojovaných havířů, která ale koncem 

80. let 19. století upadla v zapomnění. Výzvou pro obnovení byly oslavy o 
100 let později v roce 1890, kdy se k myšlence havířského průvodu vrátil 
Johann Haupt, majitel fotoateliéru, historik a později kustod jihlavského 
muzea. Položil novou tradici okázalých několikadenních havířských 
průvodů městem se slavnou mší u kostelíka sv. Jana na jánském kopečku 
v Jihlavě. V roce 1890 to bylo 44 krojovaných postav, ale v průběhu let se 
jejich počet zvyšoval podle okolností až na 170. Velice okázalý průvod 

                                                           
1 Stručný popis Statku obsahuje vlastní popis Statku, stupeň autenticity, historický přehled vývoje Statku, popis jeho funkcí, 

užité materiály a technologie apod. 
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procházel Jihlavou v roce 1899 při 1100. výročí domnělého založení města. 
Havířské průvody se ve městě konaly i ve 20. století, i když poněkud za jiné 
situace především po vzniku České republiky v roce 1918, kdy se do vedení 
města dostávají i čeští zastupitelé. Přesto díky iniciativě německých 
milovníků jihlavské historie se podařilo v roce 1919 ustavit „Spolek pro 
zachování historického havířského průvodu “, který měl 300 členů. Průvody 
se staly významnou kulturní akcí města Jihlavy, konanou do 2. světové 
války vždy kolem svátku Jana Křtitele 23. - 25. června. Po smrti Johanna 
Haupta /1928/ se organizace průvodů ujal Ignatz Göth, učitel měšťanské 
chlapecké školy v Jihlavě. Jeden z dalších  největších a nejslavnějších 
průvodů byl v roce 1936, kdy byl spojen s oslavami 500. výročí přijetí 
Basilejských kompaktát v roce 1436. V roce 1944 procházel Jihlavou 
havířský průvod naposledy a tím se uzavřela první etapa průvodů, kdy 
nositeli této tradice byli obyvatelé německé národnosti.  

V poválečné době, a zvláště po událostech v Únoru 1948 se situace 
radikálně změnila. Pokus obnovit havířský průvod v roce 1949, byť v jiné 
podobě a v jiném termínu se setkal sice u veřejnosti a nadšených 
organizátorů v čele s Arnoštem Kábou, pracovníkem jihlavského muzea 
s velkým ohlasem, ne však s pochopením tehdejších funkcionářů. Proto na 
několik dalších let byl tento pokus zároveň posledním. Nová iniciativa přišla 
s rokem 1957, kdy opět Arnošt Kába se postavil do čela propagátorů 
obnovy jihlavského havířského průvodu. V pozměněné podobě při 
příležitosti  zářiových oslav Dne horníků, jako součást jiných kulturních 
aktivit a oproštěn od církevního obřadu u kostelíka sv. Jana Křtitele, se 
havířský průvod uskutečnil každoročně po několik let v období 1957 – 1961. 
Základem byla hraná scénka pod názvem „Zářiový den“ autora A. Káby, 
která byla připomínkou udělení jihlavských městských a horních práv městu 
Jihlavě, sehraná členy Horáckého divadle na tehdejším náměstí Míru. Poté 
následoval havířský průvod ulicemi města. Po několikaleté přestávce vyšel 
tento průvod naposled ještě v roce 1967, a tímto rokem tato tradice na 
dlouhé období skončila. 

Poslední významnou etapou v historii jihlavských havířských průvodů se 
stává rok 1999, kdy z iniciativy několika zdejších občanů různých profesí 
v čele s ing. Milanem Kolářem a tehdejších několika pracovníků Muzea 
Vysočiny byly schváleny stanovy a ustaveno občanské sdružení „Jihlavský 
havířský průvod “. / viz  havirskypruvod.cz /. Toto sdružení si dalo za cíl 
obnovit tuto dlouholetou kulturní tradici jihlavských dějin a nejprve 
každoročně, následně každý druhý rok pořádat tento hornický průvod vždy 
v termínu kolem 24.6. Oslavy jsou několikadenní a probíhají od roku 1999 
nepřetržitě do současnosti. 

 

 

4. Zeměpisná lokalizace výskytu Statku v rámci Kraje Vysočina:2  

Od počátku vzniku tohoto statku je tato akce vázána na město Jihlavu, 
bývalé královské horní město a nositele hornické tradice v souvislosti s 
těžbou stříbra od počátku 12. století. Jihlava je v současné době krajské 
město Kraje Vysočina / bývalý okres Jihlava / a byla z etnografického 

                                                           
2Okres (okresy), obec (obce), část obce.  Pokud se Statek vyskytuje na území více krajů, je třeba je uvést. 
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hlediska součástí bývalého německého jazykového ostrova. Městem 
probíhala i zemské hranice dělící Čechy a Moravu.  

Částečně je tradice jihlavských havířských průvodů po odchodu 
německého obyvatelstva po roce 1945 dodržována i v enklávách 
s obyvatelstvem bývalých jihlavských Němců v Německu / Heidenheim /  
a místně v Rakousku, těchto akcí se pak členové občanského sdružení 
Jihlavský havířský průvod pravidelně účastní jako hosté. 

5. Identifikace nositele Statku: 

a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
 
Souhlas nositele Statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli Statku:3 
Nositel Statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci jako správci a zpracovateli dat  
a dále Kraji Vysočina jako správci dat souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. 
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů 
v evidenci kulturních Statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby 
dokumentace a redokumentace Statku, 
b) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a Kraji Vysočina souhlas se 
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto Statku v souvislosti se Seznamem. 
 
Datum a podpis: 

b) je-li jím právnická osoba: 

Jméno/název: Jihlavský havířský průvod 

Sídlo (adresa): ing. Milan Kolář, Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava 
Identifikační číslo:67024301 
Statutární orgán: 
Telefon: 
E-mail: 

6. Souhlas nositele/nositelů Statku s periodickou redokumentací: 

Nositel/nositelé Statku souhlasí s periodickou redokumentací Statku prováděnou 
Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací jednou za 5 let. Svým podpisem se 
zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích 
uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Muzeu Vysočiny Třebíč, 
příspěvkové organizaci. 
 
Datum a podpis: 

7. Autor Statku, je-li znám:  

Jméno a příjmení: Johan Haupt, /majitel fotoateliéru, historik, kustod muzea/ 
Datum narození:                   1849 - 1928 

                                                           
3 Osobním údajem je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů myšlena jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitého subjektu údajů. Zpracováním osobních údajů pak jakákoliv operace nebo soustava operací, které 
správce nebo zpracovatel údajů systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava 
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace. Citlivým údajem je pak takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 
odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 
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Adresa trvalého pobytu:        Jihlava 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
 
Souhlas autora Statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi Statku:4 
Autor Statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci jako správci a zpracovateli dat  
a dále Kraji Vysočina jako správci dat souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. 
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů 
v evidenci kulturních Statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby 
dokumentace a redokumentace Statku, 
b) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a Kraji Vysočina souhlas  
se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto Statku v souvislosti se Seznamem. 
 

Datum a podpis: 

8. Souhlas autora Statku s užitím Statku pro účely vedení Seznamu a jeho 
zveřejnění:  

Autor Statku souhlasí s užitím Statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění. 
Datum a podpis: 

9. Časové zařazení Statku: 

Zmíněný navrhovaný statek Jihlavský havířský průvod lze časově zařadit do 
několika období. Poprvé se motiv krojovaných horníků objevuje v Jihlavě 
při příležitosti 1000 oslav domnělého založení města Jihlavy v roce 1799, 
kdy byli jen jako doprovod při slavnostní mši svaté v kostelíku sv. Jana 
Křtitele. Vlastní tradice havířských průvodů městem byla založena o sto let 
později Johannem Hauptem v roce 1890 a trvala s malými přestávkami do 
roku 1944, kdy obyvatelstvo německé národnosti přestalo být nositelem 
této kulturní akce. Tím skončila první etapa historie jihlavských průvodů,  

Jednorázový pokus obnovit tento průvod po skončení druhé světové války 
byl uskutečněn v roce 1949, ale pokračování tradice z něho nevzniklo.  

Druhá delší etapa v konání těchto průvodů byla spojena se jménem Arnošta 
Káby, historika a pracovníka jihlavského muzea, který zaštiťoval akci 
v letech 1957 – 1961 a 1967. 

Trvale a dlouhodobě byl tento historický průvod obnoven až v roce 1999 
občanským sdružením Jihlavský havířský průvod, který tuto kulturní 
aktivitu uskutečňuje do současnosti pod vedením předsedy ing. Milana 
Koláře. 

10. Taxonomické zařazení Statku: 

 

Jihlavsko se právem řadí do specifických míst, díky existenci bývalého 
jazykového ostrova. Dalším faktorem, ovlivňujícím vývoj této oblasti byl 
výskyt stříbrných nalezišť v této lokalitě. Obojí ovlivnilo národní vědomí  
i hrdost na místo, které ovlivnilo dějiny českého státu po mnoha století.  
Ta se projevila i v kulturní oblasti právě zdůrazněním specifických tradic  
a obyčejů. Havířská tradice a někdejší sláva po skončení těžby nadále 
přetrvávala ve vědomí pamětníků a obyvatel a dala tak vznik dlouhodobé 

                                                           
4 Viz poznámka č. 3. 
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tradici havířských průvodů koncem 19. století. Stala se svou atmosférou  
a průběhem výrazem kulturního smýšlení a svérázným vyjádřením národní 
povahy německé národnosti. Neměla a stále nemá obdobu v jiných částech 
České republiky, i když od roku 1945 nejsou nositeli příslušníci původní 
národnosti. Jihlavský havířský průvod je zvláštním nemateriálním statkem, 
který si zaslouží pozornost nejen svým rozsahem, úctě k tradici, města, 
počtem dětských účastníků, nadšením organizátorů i velkou oblibou 
obyvatel města jako konzumentů oslav. Vedle vzpomínky na hornickou 
slávu je zde vyzdvižena úcta k historii města, duchovní rozměr  
a v neposlední řadě i prezentace dalších kulturních aktivit, spojených 
s několikadenními oslavami města. Hornický průvod měl svůj analogický 
vývoj i v Bavorsku, kde se nositeli obdobných průvodů stali bývalí 
obyvatelé Jihlavy a okolních vesnic po svém odchodu z tohoto region. 
V současné době se tyto akce – v Jihlavě i německém Bavorsku / zvláště 
Heidenheimu / stávají příležitostí sbližování obou národností na základě 
kulturních a folklorních aktivit. Obdobné akce se v dalších hornických 
městech v takovémto rozsahu, pravidelnosti a zaměření v České republice 
nevyskytují. 

I když byl za svoji historickou éru havířský průvod několikrát obnovován  
a dle historických souvislostí měl různou podobu, různé podmínky i 
organizátory, právem lze tento statek zařadit do kategorie kulturního 
dědictví národa. V původní podobě do konce 2. sv. války byl v průvodech 
vedle hornické tématiky zobrazován i spolkový a korporativní život Jihlavy. 
Bylo ctí každého cechu, řemesla, jednotlivých škol a veškerých zájmových  
a spolkových sdružení se těchto několikadenních městských oslav 
každoročně účastnit. 

Po roce 1948 v době komunistického režimu bylo sice od duchovního 
podtextu / slavné mše v kostelech sv. Jakuba a v kostelíku sv. Jana Křtitele 
/ z ideologických důvodu upuštěno, přesto si organizátoři našli cestu jak 
průvod byť na kratší období znovu vzkřísit. Záminkou byl Den horníků v září 
každého roku. A pod historickou scénkou výročí přijetí Basilejských 
kompaktát nebo přijetí horního práva se havíři v průvodu opět objevili.  

Svoji největší renovaci zažívá jihlavský průvod až v roce 1999, kdy opět 
ožívá myšlenka hrdosti na své dějiny města. Snahou organizátorů bylo 
oživit dávnou kulturní akci a znovu navázat bližší spolupráci i s původními 
obyvateli města, kteří zde žili po mnoho století. I když podoba průvodu 
nemá charakter původního průběhu z konce 19. století, neustálé rozšiřování 
účastníků současného průvodu, pořizování dalších nových krojů na základě 
studia pramenů a literatury spěje do budoucna k přiblížení někdejší podoby. 
Jihlavský hornický průvod navíc účastí na každé významné události města 
v místě, republice i v zahraničí zvyšuje prestiž města a neustále připomíná 
historický význam města Jihlavy. O účast v hornických průvodech je ze 
strany dětí neustále velký zájem a je ctí se průvodu alespoň jedenkrát 
zúčastnit. Tento v současné době znovuobnovený statek je živou součásti 
života krajského města. Po celou dobu své existence zůstávají typy 
kostýmů a dobových obleků neměnné. V poslední etapě historie průvodu 
byly pořízeny repliky krojů dle původních vzorů, doplněné o nové drobné 
součásti. Pokud je průvod doplňován o další historické účastníky dějin 
Jihlavy, vždy se jedná o dlouhodobě studium literatury a dobových 
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materiálů.  

Podobné akce se v takovém rozsahu a s dětskými účastníky v České 
republice neobjevují, jedná se jen o setkávání měst s hornickou historií 
/v ČR a na Slovensku/ Příbram, Kladno, Kutná Hora, Košice apod. 
s omezeným počtem účastníků. 

V Německu a Rakousku pak jen jako vzpomínkové slavnosti s enklávou 
bývalých obyvatel z jihlavského jazykového ostrova. Výjimkou je město 
Heidenheim, kdy průvod probíhá obdobně jako v Jihlavě. 

 

 

11. Objektivní faktory ohrožující Statek, pokud existují: 

V současné době lze s povděkem konstatovat fakt, že došlo k obnovení 
jednoho z typických a charakteristických reprezentantů tradiční lidové 
kultury v kraji Vysočina, který tak zařadil tuto část republiky k jedněm 
z míst, kde došlo k  návratu k tradičním kořenům a tradicím zde ve své době 
žijícího lidu. 

Nelze ale opomíjet i případná možná rizika, která mohou nastat v životnosti 
tohoto nemateriálního statku.  

I když v současné době vzhledem k rozsáhlosti a pojetí tohoto statku 
bezprostřední rizika zániku nehrozí, přesto lze ojediněle narazit na některé 
nečekaně se objevující těžkosti.  

Jedním z nich je otázka finanční podpory jihlavského magistrátu, která 
významně ovlivňuje rozpočet občanského sdružení a jeho plány do 
budoucna. Otázkou zůstává i další přízeň sponzorů a spřízněných institucí, 
které významnou měrou přispívají i mimo finanční podporou / občerstvení, 
propagace, tisk materiálů, rekonstrukce krojů, pořizování nových krojů 
apod./. 

Neopomenutelných faktorem je o schopnost a nadšenost hlavního 
organizátora a předsedy sdružení ing. Milana Koláře, který svým zápalem  
a zanícenými plány dokáže strhnout další členy sdružení i samotné 
účastníky průvodu. Případné názorové neshody a nechuť organizátorů 
obětovat velké množství soukromého času při organizaci akce by rovněž 
v budoucnu mohly být případnými ohrožujícími faktory existence Statku. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku Statku, existují-li tato rizika: 

Opatření k zachování nominovaného statku se jeví v rovině: 
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I. na úrovni nositele statku občanského sdružení Jihlavský havířský průvod 

V zájmu co nejdelšího uchování této nově obnovené tradice a 
nemateriálního statku je zapotřebí získat maximální znalosti a informace  
o této kulturní společenské akci nejen z dobových materiálů, archívních 
pramenů ale i od pamětníků a bývalých účastníků průvodů.  

Vytvořit podmínky a nadále je prohlubovat výchovu další mladé generace 
nových účastníků průvodů/, aby plynule mohli nahradit v budoucnu své 
předchůdce. 

Inovacemi průvodu, jeho doplňováním o nové postavy, případně zapojením 
dalších zájmových skupin do této akce /podle vzoru průvodů z konce 
19.století/ podněcovat zájem o tento druh kulturní aktivity lidové zábavy i 
v řadách široké veřejnosti a umožnit ji případné účast a zapojení do dalšího 
šíření této místní tradice. 

Žádoucí je i těsná spolupráce s příslušnými nadřízenými orgány, mimo jiné  
i Magistrátem města Jihlavy, krajem Vysočina, sponzory, partnerskými 
městy, spolky, kulturními a zájmovými organizacemi, školami a pod, které 
mají zájem na dlouhodobém zachovaní této obnovené tradice a měly by 
nadále přispívat nejen finančně, propagačně, ale i odborným přístupem 
k jejímu rozvoji. 

 

II. na úrovni odborných institucí – Muzea Vysočiny v Jihlavě a Třebíči 

Potřebná je spolupráce s odbornými pracovišti konkrétně např. s Muzeem 
Vysočiny Jihlava, kde jsou uloženy původní hornické kroje a jejich součásti, 
nyní ve správě občanského sdružení. 

 V muzeu jsou i originální písemné materiály, zachycující období živé tradice 
existence navrhovaného statku – do roku 1945 a z 60. let 20. století. Tyto 
předměty mohou rovněž napomoci k dokonalé obnově současné podoby 
průvodů. 

Dále s Muzeem Vysočiny Třebíč – jeho etnografickým regionálním 
pracovištěm, pověřeným péčí o tradiční lidovou kulturu. Toto pracoviště 
bude nadále provádět jednou za 5 let pravidelnou redokumentaci životnosti 
tohoto statku. Výsledky dokumentace budou archivovány v této instituci  
i v občanském sdružení Jihlavský havířský průvod a v případě potřeby 
budou poskytnuty odborné i laické veřejnosti. 

III. Na úrovni Kraje Vysočina – který svoji všestrannou podporou bude 
přispívat k rozvoji této regionální tradice a naopak bude využívat tento 
nemateriální statek k prezentaci zdejšího regionu nejen v rámci republiky, 
ale i v zahraničí, a to nejen v Evropě. 
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13. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není 
přímou přílohou tohoto listu: 

 

Publikace: 

 

Göth,Ignatz: Der Berghäuer ziehen aus, Iglau, 1932 

Göth,Ignatz:  Der Iglauer Berghäuerzug, Olmütz, 1938 

Wurzinger,Franz: Der Iglauer Berghäuerzug, Iglau 1916 

Riess: Der Iglauer Berghäuerzug im Freiberger Stadtmuseum,,Freiberg,  
Stadtmuseum, 1929 

Kába, Arnošt: Zářiový den, Jihlava, 1957 

Jihlavský havířský průvod, Muzeum Vysočiny, Jihlava, 1967 

Jihlavský havířský průvod, Muzeum Vysočiny, Jihlava,  

1985 

Jaroš, Zdeněk: Jihlavský havířský průvod, Jihlava, 1999, 24 str. 

 

Články: 

 

Göth,Ignatz: Der Berghäuerzug in Iglau,Sudetendeutsche Zeitschrift für 
Volkskunde,3,1930, str. 116 -120 

I.G.: Vom Berghäuerzug, Igel Land 3, 1936 – 1940, s 25-26 

Göth,Ignatz: Der Iglauer Berghäuerzug, Igel Land, 4,1942, str. 140 -142 

Kába, Arnošt: Jihlavský havířský průvod, Jiskra, 6.9.1957, č. 71 

Průvod havířů v Jihlavě, Brtnický kraj, roč. 2, červenec 1928 

Jaroš, Zdeněk: Ohlédnutí za předválečnou historií tradice jihlavských havířských 
průvodů, Jihlavské listy 10,16.2.1999, str. 7 

Varhaník, Jiří: Jihlava si vychutnala hornickou slávu, Jihlavské listy 10, 29. 7. 
1999, str. 7 

Buček, Jaroslav:  Havířský průvod je mostem mezi současnými a bývalými 
Jihlavany, Jihlavské listy, 11, 6.9.2000, str. 3 

O svatém Jánu bude Jihlava slavit, Jihlavské listy , 18. 6. 2002, str. 5 

 

Sdělovací prostředky: 

 

1999- pořízena videokazeta o historii, přípravě a průběhu jihlavského havířského 
průvodu 

2000 – natáčení dokumentu o jihlavském havířském průvodu Českou televizí 

2015 – animovaný film – „ O jihlavském havíření“ – režie Eva Bystrianská 
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Internetová adresa: 

 

www.havirskypruvod.cz 

 

 

 

 

B. ZDŮVODNĚNÍ KANDIDATURY 

 

Hlavní podmínky pro zapsání Statku do Seznamu, jejichž splnění musí být popsáno pro 
každou z těchto podmínek zvlášť, jsou mimo jiné: 
Statek 
a) odpovídá definici Statku dle čl. 2 odst. 2 Pravidel 
b) vyskytuje se na území Kraje Vysočina 
c) je dosud živý, či revitalizovaný, má svou sociální a kulturní funkci i v současnosti 
d) je autentický 
e) je přiměřeně svým možnostem předáván z generace na generaci 
f) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, zejména z pohledu historie, 

etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd, a to v rámci souboru jevů, 
k němuž náleží 

g) je reprezentativní vzhledem k podobným Statkům v kraji, případně v České 
republice, pokud jsou podobné Statky rozšířeny po celém jejím území 

h) je reprezentativní z hlediska historické, kulturní a sociální identity 
i) je navržen k zápisu do Seznamu na základě účasti společenství nebo jiných skupin, 

popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného Statku s jejich svobodným, 
předem daným a poučeným souhlasem. 

 

Popis podmínek a) – i): 
 
 
a/ Navrhovaný statek odpovídá definici požadavku Statku – skutečně se 
jedná o významný projev tradiční lidové kultury zdejšího regionu, který 
v současné době nemá zastoupení nejen v nejbližším okolí, ale celé České 
republice. Jedná se sice o nově obnovený projev lidového folklorního 
umění, vycházející ale z autentického základu a vytvořený účastníky do 
původní podoby.  
Obnovený Statek se pravidelně koná od roku 1999. Od roku 2001 vždy 
v liché roky, tj. jednou za dva roky. Poslední průvod se konal v roce 2017. 
Výjimku tvořil rok 2016, kdy byl průvod mimořádně v souvislosti 
s probíhající akcí Jihlavské dny – Heimattage, kdy se na průvodu podílelo i 
 partnerské město Heidenheim z Německa. 
 
b / Jihlavský havířský průvod se koná v krajském městě Jihlavě, je součástí 
materiálního kulturního dědictví a spadá do oblasti lidové folklorní tradice, 
oslav a slavnostních událostí. 
 
d/  Navrhovaný Statek je v posledních, téměř dvaceti letech zcela autentický 
a živý, i když se jedná od roku 1999 o jeho revitalizovanou podobu. Ve své 

http://www.havirskypruvod.cz/
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obnově se opíral o původní podobu z konce 19. stol. a cílem organizátorů je 
zapojit do budoucna do něho i další složky, spolky a zájmové organizace ve 
městě, tak, jako tomu bylo v době jeho počátků. 
 
d/ Jihlavského havířského průvodu se účastní pravidelně školní mládež, 
studenti v omezeném počtu i několik děti z mateřských škol / jako malí 
permoníčci /. Dále krojovaní dospělí jako představitelé města, zahajující 
úvodní ceremoniál nebo i jako doprovod malých havířků v samotném 
průběhu průvodu. Tradice se předává z generace na generaci, často 
postupují účastníci s věkem do dalších krojovaných postav, které 
odpovídají jejich velikosti. V dospělém věku se pak často účastní jako 
zmíněný doprovod, často svých dětí, které se do průvodu rovněž zapojují. 
Kostýmy jsou společným majetkem občanského sdružení a pravidelně před 
každým průvodem probíhá zkouška oděvů novými zájemci. Dosud 
neobsazené postavy v průvodu si lze zaregistrovat pomocí webových 
stránek sdružení několik měsíců před konáním. 
 
e/ Navrhovaný Statek je svým charakterem originální a neopakovatelný 
nejen v regionu Vysočiny ale i v celé České republice. Na jiných místech ČR 
s hornickou tradicí / Kutná Hora, Příbram, Kladno, Ostrava, Košice, 
Rudolfov apod./ se sice také konají akce s hornickou tématikou, ale 
poněkud jiného charakteru – jde spíše o celorepubliková setkání hornických 
měst se zástupci delegací reprezentantů z jednotlivých lokalit. Těchto akcí 
se jihlavští havířci vždy rovněž účastnili a reprezentovali tak svoje město v 
podobě, v jaké průvod probíhá v krajském městě Jihlavě,  
se zapojením tak velkého počtu školních dětí a s podtextem spolupráce  
a kontaktů s původním německým jihlavským  obyvatelstvem se tento jev 
nikde jinde neobjevuje. Navíc se průvod váže na zcela specifické historické 
podmínky města, jako byla těžba stříbra v několika stoletích, statut 
královského města, významné historické události. 
 
f/ navrhovaný Statek - jihlavský havířský průvod je navíc vysoce 
reprezentativní kulturní, společenskou i etnografickou událostí. Kroje do 
průvodu byly od počátku pořizovány po důkladném studiu dobových 
autentických materiálů a archivních pramenů a je snaha průvod doplňovat 
stále o další postavy z oblasti hornictví i místní jihlavské historie – 
mincovnictví, místní pověsti apod. Krojované postavy důstojně reprezentují 
Jihlavu nejen při všech významných akcích města, v rámci celé republiky  
a velice často i na zahraničních akcích, spojených s hornickou tématikou / 
Rakousko, Německo, Holandsko /. Velice kladně přijímají udržování této 
tradice i obyvatelé samotného města Jihlavy, což potvrzují vždy velmi 
vysokou účastí na samotných průvodech. Samotní členové občanského 
sdružení považují udržování této tradice za velice žádoucí a prestižní,  
v rámci kulturních aktivit města. 
 
Statek umožňuje navazování profesní spolupráce nejen s veřejnými i 
vědeckými institucemi typu muzeí, akademií, ale i různými sdělovacími 
prostředky – rozhlas, televize, noviny nebo filmová studia. 
 
Navrhovaný Statek je přihlášen k zápisu do Seznamu nemateriálních statků 
prostřednictvím občanského sdružení Jihlavský havířský průvod, se 
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souhlasem všech jeho členů, předsedy sdružení. 
 
Statek je unikátním reprezentantem i z hlediska srovnávacího materiálu,  
v porovnání s ostatními centry s hornickou tradicí, přestože si zachoval své 
odlišnosti dané specifikou prostředí a autenticitou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Čestné prohlášení nositele 

 
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem výše uvedl, jsou pravdivé a úplné a beru na 
vědomí, že uvedení údajů nepravdivých anebo neúplných je důvodem k vyřazení Statku 
ze Seznamu. Souhlasím se zápisem Statku do Seznamu a zavazuji se, že v případě 
zápisu Statku do Seznamu, poskytnu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci 
veškerá nezbytná data a součinnost pro redokumentaci Statku podle čl. 7 Pravidel a že 
jejich neposkytnutí může být důvodem k označení Statku za ohrožený podle čl. 8, 
případně za zaniklý podle čl. 9 Pravidel. 
 
Datum: 
Jméno a příjmení: 
Podpis: 
Otisk razítka: 
 

 

 
Souhlas se zveřejněním údajů 

 
Nositel souhlasí se zveřejněním nominační dokumentace 

 
včetně osobních údajů – s výjimkou osobních údajů 

(nehodící se škrtněte) 
 

Datum: 
Jméno a příjmení: 
Podpis: 
Otisk razítka: 
 

C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

 

Statek k zápisu do Seznamu navrhl: 
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Jméno či název navrhovatele: Jihlavský havířský průvod, z. s. 

Ing. Milan Kolář 
Komenského 1361/30 
586 01 Jihlava 
 

Datum předložení návrhu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci – 
Regionálnímu pracovišti 
Pořadové číslo návrhu: 

Nominaci zpracoval pracovník Regionálního pracoviště: 

Jméno a příjmení: 

 Z pověření Regionálního pracoviště – PhDr. Dana Nováková, Muzeum 
Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 55, 586 01 
Jihlava 
 

Vyjádření odborných pracovníků:  

Příloha C - zápis z jednání 
 

 

Datum zápisu Statku do Seznamu: 
Pořadové číslo Statku v Seznamu: 

 

D. REDOKUMENTACE STATKU 

 

Údaje o periodické redokumentaci Statku: 

Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 

 

Doporučení odborných pracovníků - označení Statku za ohrožený: 

Datum posledního šetření (redokumentace) Statku: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
Příloha D 1 - zápis z jednání 
 
Datum označení Statku v Seznamu za ohrožený: 

Doporučení odborných pracovníků - výmaz označení Statku za ohrožený: 

Datum posledního šetření (redokumentace) Statku: 
Nález: 
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba: 
Příloha D 2 - zápis z jednání 
 
Datum výmazu označení Statku v Seznamu za ohrožený: 

Doporučení odborných pracovníků - označení Statku za zaniklý: 

Datum posledního šetření: 
Nález: 
Příloha D 3 - zápis z jednání 
 
Datum označení Statku v Seznamu za zaniklý: 

 

E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU 

 

Změna nositele Statku: 

a) je-li jím fyzická osoba: 
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Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nového nositele Statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli 
Statku:5 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci jako správci a zpracovateli dat  
a dále Kraji Vysočina jako správci dat souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. 
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů 
v evidenci kulturních Statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby 
dokumentace a redokumentace Statku, 
b) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a Kraji Vysočina souhlas se 
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto Statku v souvislosti se Seznamem. 
 
Datum a podpis: 

b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název: 
Sídlo (adresa): 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Telefon: 
E-mail: 

Souhlas nového nositele/nových nositelů Statku s periodickou redokumentací: 

Nositel/nositelé Statku souhlasí s periodickou redokumentací Statku prováděnou 
Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací jednou za pět let. Svým podpisem se 
zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci. 
 
Datum a podpis: 

 

F. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 - dokumentace Statku - audiovizuální dokumentace, apod. včetně udělení 
souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních materiálů 
(prohlášení o vlastnictví licence) 

       Po mnohaleté /30leté/ přestávce z podnětu několika nadšenců různých 
profesí vznikla v roce 1997 myšlenka obnovit v Jihlavě kdysi velice slavný a 
okázalý havířský průvod. V roce 1997 bylo založeno občanské sdružení  
„Jihlavský havířský průvod“ a 7. 4.1997 vypracovány stanovy na základě 
právní porady JUDr. Jana Ševčíka. Stanovy byly zaregistrovány u 
Ministerstva vnitra ČR dne 29. 5. 1997. Pod zakládající listinu se tehdy 
podepsalo 12 osob / viz příloha /, později, přibyli další členové. Předsedou 
sdružení se stal ing. Milan Kolář. Podnětem k této aktivitě byla mimo jiné  
i přednáška Klubu přátel staré Jihlavy počátkem roku 1997 společně se 
spolkem Dům Gustav Mahler, kdy při přednášce Franze Pollaka z Mnichova 
byly promítány historické diapozitivy a dokumenty z průběhu předešlých 
jihlavských havířských průvodů. 
 
      Cílem  nového sdružení tedy bylo obnovit havířské průvody a z akce 

                                                           
5 Viz poznámka č. 3 
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vytvořit trvalou kulturní tradici města a vzbudit v občanech hrdost na svoji 
historii. V průběhu roku 1998 se členové scházeli k přípravným pracím, 
zabývali se otázkou bývalých hornických krojů a vytýčili si blízký cíl – 
uskutečnit první obnovený průvod v červnu 1999. Výběr tohoto roku nebyl 
nahodilý, vázaly se k němu výročí oslav založení města v minulých stoletích 
/1799,1899/, 750. výročí přijetí jihlavského horního práva a vyhlášení Dne 
evropského dědictví / 4.9.1999/. 
Samotnému průvodu v roce 1999 předcházela dlouhodobá příprava v letech 
1997 a 1998. Dosavadní kroje, používané v minulých desetiletích byly trvale 
uloženy v depozitářích Muzea Vysočiny v Jihlavě a bylo potřeba provést 
jejich revizi, renovaci a celý fond doplnit a opravit. Vedle pracovnic muzea 
se této předběžné kontroly účastnily i pracovnice nově vzniklého sdružení. 
Proběhla i první zkouška původních krojů v prostorách Muzea Vysočiny. 
Bývalé kroje se staly vzorem pro pořizování krojů nových. 
          Následovala náročná příprava oprav a šití krojů, pořizování dalších 
doplňků – bot, opasků, punčoch, klobouků a pod které postupem času byly 
poškozené nebo malé. Do této fáze byly zapojeny i ženy z jihlavského Klubu 
důchodců nebo studenti jihlavských škol. Celkem bylo prověřeno 2 000 
součástí, včetně historické korouhve. Kovové doplňky – meče, kahany, 
sekerky- 
byly opraveny uměleckým kovářem Leopoldem Habermannem, paruky byla 
odborně ošetřeny v dílnách Horáckého divadla. 
          Počátkem roku 1999 následovaly prostřednictvím Muzea Vysočiny 
v Jihlavě první zkoušky nově pořízených kostýmů, vyrobených podle 
starých vzorů, fotografií a dokumentů, Při té příležitosti se začaly pořizovat  
i první seznamy uchazečů o účast v prvním obnoveném historickém 
průvodu. Stěžejní školou, která poskytla úložné prostory pro nové kroje  
i nácvik žáků v začátcích až do současnosti se stala Základní škola 
v Křížové ulici. První zkouška a nácviky průvodu se podle počasí 
odehrávaly na dvoře školy, na jejich chodbách popřípadě v podzemních 
prostorách pod jihlavským náměstím. Do příprav byli ale zapojeny i studenti 
dalších středních škol v Jihlavě – gymnázia Ad Fontes, Rodinné školy 
Matky Boží a další. Více jak 70 dobrovolníků zmíněných škol prodávalo před 
a v průběhu historického průvodu brožurky a vlaječky. 
 
          Vlastní průvod se uskutečnil ve dnech 25. - 27. 6. 1999, tedy ve 
víkendových dnech kolem svátku sv. Jana Křtitele. Za vzor byly vzaty 
oslavy v podobě konce 19. a ½.pol. 20. století, tak, jak je založil první 
iniciátor této akce Johann Haupt.. V pátek 25. 6. se uskutečnila 
předpremiéra havířského průvodu v 18.00, v sobotu v 10.00 po slavnostním 
ceremoniálu vyšel průvod z jihlavského podzemí u Morového sloupu na 
jihlavském náměstí, odkud procházel jihlavskými ulicemi za zvuků dechové 
hudby. Zakončení průvodu bylo u kostela sv. Jakuba, kde následovala 
slavnostní mše svatá. Potřetí vyšel průvod v neděli v 10. hodin z jihlavského 
náměstí ke kostelíku sv. Jana Křtitele, jako symbolu místa založení města 
Jihlavy, kde byla slavnostní mše svatá a pak následoval kulturní program 
kolem kostelíka. 
 
         O historii, přípravě a průběhu průvodu byla v roce 1999 pořízena  
i videokazeta ze vzpomínek Josefa Sládka, pamětníka, který pomáhal 
obnovovat hornický průvod i v německém Heidenheimu. V roce 2015 byl 
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natočen krátký animovaný film o historii jihlavského havířského průvodu 
s názvem „ O jihlavském havíření“, v režii Evy Bystrianské. 
          První obnovený historický havířský průvod vzbudil náležitý zájem 
nejen mezi obyvateli a představiteli města, sdělovacími prostředky,  
i náhodnými návštěvníky města. To podnítilo organizátory akce a členy 
občanského sdružení k tomu, v této aktivitě pokračovat i v letech 
následujících. Až do roku 2001 se konal v červnu průvod v téměř ve stejné 
podobě každý rok. Vzhledem k tomu, že organizace byla do značné míry 
náročná, bylo rozhodnuto od roku 2002 konat havířské průvody vždy v lichý 
rok, tj. každý druhý. Následující byl v roce 2003-. Takto akce probíhá až do 
současnosti. Poslední se zatím uskutečnil v letošním roce. 
           V roce 2009, kdy byl hornický průvod v Jihlavě organizován, 
probíhalo ve městě připomenutí domnělého založení města /799/ i přijetí 
jihlavského horního práva. Při té příležitosti byla uskutečněna i výstava, 
věnovaná zakladateli Johannu Hauptovi, kterému vždy při každém průvodu 
byly položený delegáty havířů květiny na hrob na ústředním jihlavském 
hřbitově. 
          Ani v letech, kdy havířský průvod ulicemi Jihlavy neprochází, 
neomezují členové občanského sdružení svoji činnost. Od roku 2008 se 
rozhodli organizovat společně s Centrem pro rodinu Vysočina s menším 
počtem havířků alespoň malý průvod, vždy v neděli o svátku sv. Jana 
Křtitele ke kostelíku na jánském kopečku na dopolední slavnostní mši 
svatou. Po jejím skončení probíhá v okolí kostelíka bohatý kulturní 
doprovodný program pro děti i dospělá ve formě divadélek, hudebních 
vystoupení, kejklířů i folklorních představení. Již při prvním malém průvodu 
byla účast veliká – 40 havířků. V roce 2012 to bylo již 80 krojovaných 
účastníků a obliba akce nadále stoupá. 
           Průběh akce jihlavského havířského průvodu je ve sledu prošlých let 
až na malé odlišnosti stejná. Vedle řady doprovodných kulturních 
programů, které se odehrávají na podiu na jihlavském náměstí, zde pak 
dochází i k vlastnímu slavnostnímu ceremoniálu jihlavského havířského 
průvodu. Po přivítání představitelů města v dobových kostýmech, vychází 
z jihlavského podzemí jednotlivé skupiny horníků různých hornických 
profesí a v různých fázích jihlavského dolování, které jsou z tribuny 
představovány jihlavské veřejnosti. Následuje řazení do průvodu a za zvuků 
hornických pochodů jedné až dvou dechových kapel se průvod vydává na 
pochod přilehlými ulicemi. V neděli pak odchází ke kostelíku sv. Jana.  
Od roku 2008 se průvody konají pod názvem Jihlavské havíření, kdy jsou 
součástí širšího kulturního programu – Dny Ježka, Koncerty bez hranic, 
Pivní pábení apod. 
           V prvním obnoveném průvodu v roce 1999 byly obsazeny všechny 
krojované postavy, které se objevovaly v počátečních průvodech. Postupně 
ale docházelo k rozšiřování průvodu o nové postavy. V roce následujícím to 
bylo již 160 postav, z toho nově přibylo 16. V roce 2003 to byla nově 
krojovaná postava písaře, v roce 2005 byly zhotoveny dva nové bubny  
a pořízeny nově ušité kytlice pro děti, které se již neúčastnily průvodů, ale 
podílely se organizačně. V průvodu se objevili noví bubeníci a nosiči štítu 
se znakem města Jihlavy. Rovněž se zde tento rok poprvé projel i vozík 
zookoutku, na kterém se vezly nejmenší účastníci průvodu. Od roku 2007 
patří do průvodu i krojované postavy dospělých, které doprovázely malé 
havířky / jedná se většinou o maminky nebo učitelky, které  ohlížely na své 
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svěřené skupinky havířků při oblékání i při samotném pochodu /. Od roku 
2011 jsou součástí havířského průvodu i dvě nové skupinky - jedna 
z období „ baroka“ a druhá nazývaná „ poslední havíři“, zahrnující období 
pozdní těžby stříbra v Jihlavě. O rok později 2012 pak přibyla další skupinka 
z období rokoka, nový kostým pro proutkaře, další dva bubeníci a několik 
nových drobných součástí. V následujícím roce 2013 se do průvodu 
začlenily postavy 5 krojovaných žen tzv. „trucbáby“, podle jihlavské pověsti 
o vzdorujících jihlavských měšťankách. V roce 2015 se v průvodu poprvé 
vyskytly i nové postavy z oblasti jihlavského mincovnictví. Byly to jednak 
tzv.“pregéři“ – kteří v mincovně razili mince a „klopíři“, kteří mincím dávali 
kulatý tvar. Zároveň byl pořízen do průvodu nový praporec. 
 
                 V několika letech se jihlavských průvodů účastnili i zahraniční 
hosté ze spřátelených měst. V roce 2000 jel v čele průvodu kočár se 
starosty měst Jihlava a spřáteleného města Purmerend v Holandsku, v roce 
2003 a 2016 radní a zástupci jihlavských Němců a města Heidenheim.  
 
           Hned od počátku obnovené tradice v roce 1999 se staly postavy 
jihlavských havířků jakýmsi symbolem pro město Jihlavu a nesměly chybět 
při žádné významné akci, která se v původně okresním a nyní krajském 
městě odehrávala. V omezeném počtu stávaly čestnou stráž při 
významných delegacích, které navštívily město, ale i při udělování Cen 
města Jihlavy nebo při zahajování celostátních konferencích, pořádaných 
různými institucemi 
/za mnohé lze třeba vzpomenout – v roce 1999 40 havířů na oslavách 900 let 
založení města Telče, delegace při návštěvě tehdejšího ministra kultury P. 
Dostála v Jihlavě, účast při zahájení mezinárodní konference Dolování a 
mincování v Jihlavě a zahájení konference k 750. výročí jihlavského horního 
práva. V roce 2014 přivítala skupina jihlavských havířů i prezidenta České 
republiky Miloše Zemana na jihlavské radnici. 
 
        V letech 2006 – 2009 se občanské sdružení Jihlavský havířský průvod 
zapojilo do několik let trvajícího projektu Gymnázia Jihlavy – Hornická 
města – Jihlava. Příbram. Kutná Hora, který probíhal ve všech těchto 
městech. Cílem bylo vzájemně se informovat o historii všech měst 
s hornickou tradicí. K tomuto projektu zapůjčovalo sdružení několik 
hornických krojů. V roce 2009 stálo kolem 60 havířů čestnou stráž při 
divadelní scéně na jihlavském náměstí s tématikou přijetí Basilejských 
kompaktát a příjezdu císaře Zikmunda do Jihlavy v podání herců Horáckého 
divadla. V letech 2015 a 2016 nechyběli havíři ani na tzv. „živých obrazech“ 
v roce 2015 na téma „J. A. Komenský opouští Jihlavu“ a v roce 2016 při 
historické scéně k výročí přijetí Basilejských kompaktát 
 
           Jihlavští havíři se v menším počtu účastní i akcí mimo město Jihlavu, 
a to nejen v partnerských městech s hornickou minulostí / Příbram, Kutná 
Hora /, které konají podobné slavnostní průvody, ale i celostátních setkání 
hornických měst jako jihlavská delegace V roce 2009 se takovým městem, 
kde se po třinácté setkala tato města, stala i Jihlava. Přijelo asi 350 hostů 
z hornických měst z celé ČR a Slovenska a průvod měl tento rok kolem 1000 
účastníků. Na jihlavské radnici pak proběhlo ocenění zástupců hornického 
cechu. Jihlavský havířský průvod dostal vyznamenání - Český permon 
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v kategorii hornický folklor, za znovuobnovení a pravidelnou organizaci 
průvodů. V roce 2010 se velmi početná delegace jihlavských horníků /55 
s doprovodem/ účastnila i prvního setkání horních měst ve Stříbře, odkud si 
dovezla Glejt za nejpočetnější hornickou delegaci. V roce 2011 následovala 
účast na těchto dnech v Chodově / 46 členů/, v roce 2012 v Chomutově, 
v roce 2013 v Kladně a v témže roce reprezentovalo 42 jihlavských havířů 
Jihlavu i na 15. ročníku Evropského banického a hutnického dňa v Košicích, 
konaného pod záštitou prezidenta Slovenské republiky. V roce 2014 při 
setkání v Českém Krumlově jihlavští havíři právem vzbudili zasloužený 
zájem i u početných zahraničních turistů historického města. Jihlavští 
havířci nechyběli ani na setkání hornických měst v roce 2016 v Příbrami a v 
roce 2017 v Chomutově. 
 
       Od roku 2002 se jihlavští havířci s doprovodem účastnili i pravidelných 
celorepublikových setkání měst s hornickou tradicí, konaných v Rudolfově 
u Českých Budějovicích, která se stala každoroční tradicí.  V roce 2009 
přijali jihlavští pozvání do Rudolfova i na další akci – průvod s názvem „ 
Barborčino světlo“ – 4. prosince na svátek sv. Barbory, která je považována 
za patronku horníků. 
 
           Jako reprezentanti někdejší jihlavské hornické slávy se členové 
občanského sdružení Jihlavský havířský průvod velmi často účastní 
podobných průvodů i v zahraničí - v Německu a Rakousku. Jmenovitě oslav 
Božího Těla v rakouském Waldkirchenu nebo na obdobě havířského 
průvodu v Heidenheimu v Německu. Zde obdobnou akci pořádají bývalí 
jihlavští Němci, žijící původně v Jihlavě. V roce 2005 se jihlavští havířci 
prezentovali na Oktoberfestu v Mnichově, kdy ulicemi města pochodoval 
hodinu trvající průvod v 7 kilometrovém okruhu. 
              Za roky existence průvodů se kolem tohoto sdružení vytvořila 
pevná základna nejen organizátorů a členů sdružení ale i základna 
účastníků průvodů, kteří se setkávají i při dalších činnostech sdružení. 
Každoročně od roku 2002 pořádá sdružení pro děti letní tábor v Rohozné  
u Batelova, kterého se účastní malí táborníci školního, věku ale i instruktoři 
z řad bývalých účastníků havířských průvodů.  Počet zájemců stoupl 
z původních 20 na 80 dětí. Pravidelně je pořádán naučný výlet pro havířky  
i jejich rodinné příslušníky po památkách dolování nejen v okolí Jihlavy ale  
i do vzdálenějších hornických měst případně do zahraničí. Naposledy do 
hornického muzea v německém Freibergu. 
 Každoroční karneval pro děti, drakiády, vánoční besídka nebo posezení nad 
fotografiemi a videi z činnosti uplynulého roku patří již letité tradici. 
          Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod je v současnosti velice 
sehraný kolektiv nadšených lidí, kteří se účastní i jiných kulturních aktivit 
města. Jenou z nich je nejprve spoluúčast, v posledních letech výhradní 
pořadatelství každoročních oslav svátku sv. Martina v Jihlavě dne 11.11. 
Okázalé průvody městem od 100 – po 160 krojovaných postav dětí i 
dospělých, svědčí o existenci nadšení pro věc, podobně jako je to při 
organizaci havířských průvodů. Je to jakýsi předstupeň plánů a přání 
organizátorů občanského sdružení, rozšířit havířské průvody podle vzoru 
z let 1799 a 1899, kdy vedle horníků se podílely svojí účastí na průvodu 
snad všechny spolky a korporace ve městě. 
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         V posloupné řadě již proběhlých hornických průvodů tvořil výjimku 
rok 2016, kdy havířský průvod byl uskutečněný mimořádně. Bylo to 
v souvislosti s akci, konanou v rámci setkání bývalých jihlavských Němců 
v Jihlavě pod názvem Jihlavské dny – Heimattage, ve dnech 24. - 26. 6. 
2016. Na akci a v průvodu se objevili vedle jihlavských havířů i zástupci 
z partnerského města Heidenheimu a členové krajanského spolku „Iglauer 
Sprachinsel“. V původu byli dva perkmistři, neseny byly dvě korouhve. 
Jihlavané dostali z německé strany symbolicky nový hornický kroj. Akce 
byla úspěšná, a proto je výhledově v plánu v roce 2019, v roce 20. letého 
trvání existence hornického průvodu, uspořádat jihlavský průvod opět 
v tomto složení, navíc rozšířený o další účastníky v rámci setkání 
hornických měst Čech a Slovenska. 
 
 
 
Příloha č. 2 – mapa Kraje Vysočina, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se Statek 
vyskytuje 
 
Příloha část C 
Přílohy část D: 1, 2, 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2  
 
 
Seznam konání havířských průvodu v letech 1799 – 2017 
 
1. etapa 
 
1799   -    první kostýmované postavy 
  

- sporadicky 
 
1890   -  první hornický krojovaný průvod / organizace Johann Haupt / 
 

- nepravidelně / od roku 1928 organizace Ignatz Göth/ 
 
1936 – společně s oslavami 500. výročí přijetí Basilejských kompaktát 
1944    - naposledy 
 
2. etapa 
 
11. 9. 1949  - organizace Arnošt Kába 
11. 9. 1949 
8. 9. 1957 
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7. 9. 1958 
13. 9. 1959 
18. 9. 1960 
10. 9. 1961 
17. 9. 1967 

 
3. etapa 
   
25. - 27. 6.1999 - organizace Milan Kolář  
23. - 25. 6. 2000 
22. - 24. 6. 2001 
20. - 22. 6. 2003 
24. - 26. 6. 2005 
22. - 24. 6. 2007 
19. - 21. 6. 2009 
24. - 26. 6. 2011  
21. - 23. 6. 2013 
19. - 21. 6. 2015 
23. - 25. 6. 2017 
 
 

Příloha č. 3 
 

 
Popis havířského průvodu v jednotlivých etapách 
 

1. etapa 1799 – 1944 
 
 

1890 
 Poprvé/1890/ se objevilo v průvodu 44 krojovaných havířů, jejichž počet se 
postupem let zvýšil na 159 /1899/.Od doby vzniku byl havířský průvod dominantou 
celého velkolepého průvodu městem 
 
 
1/ perkmistr – královský horní úředník 
2/ 3 korouhevníci – s korouhví  
3/ 2 halapartníci 
4/ 2 horničtí pěvci 
5/ 16 havířů denní směny 
6/ proutkař 
7/ 11 havířů noční směny 
8/ 7 plavičů rudy 
9/ 2 rýžovači zlata 
10/ 12 horníků - dělníků 
11/ 3 horničtí učni 
12/ 12 strážců důlního díla 
13/ 4 horní tesaři 
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14/ 4 horní kováři 
15/ 8 směnových mistrů 
16/ 2 měřiči 
17/ 8 přísežných 
18/ 6 patriciů 
19/ 12 /19/ horníků z období rokoka 
20/ 13 /12/  havířských pomocníků permoníků 
 
21/ 4 měšťané nesoucí baldachýn 
22/ 10 soukeníků s pochodněmi vedle baldachýnu 
 
Od roku 1936 navíc 
 
23/ 5 ministrantů před baldachýnem 
 
Později  
 
24/ 2 radní 
25/ 4 horníci v rokokových krojích 
26/ 4 horníci z 19. stol. 
 

 
 

 1899       / průběh a složení průvodu / 

 
 

23. -  

  

 

-  41/2 hod.  -  
-    

-  

 
  

 

-   

-  6 hod. ráno chorál z  

-  sti na radnici. 

   
 kostele sv. Jakuba 

-  12 hod. s  

-   hod.  avení v  
a  

 
-   

-  7 hod. chorál z  
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-   kostele sv. Pavla 

-  10 hod. slavnostní koncert v  
-   

Poté: 
 

 
 

brazy budou opakovány v 
a v  

 

 

 vedle hornických postav 

v  /1899/ 

 

 
Popis: Emmerich Nedwed / zkráceno / 

1. skupina: herold 

 
v kostýmu z doby Barbarosovy. 

 
2. skupina  bubeníci v  doby Barbarosovy. 

 
3. skupina  s -
1437) dvouhlavou. 

 
4. skupina .  

 

5. skupina  v upomínku na osídlení velkého germánského 
  

 
6. skupina  -   

 
7. skupina  na památ

 

Janovi  8. století. 

 

znovudobývání po staletí ukrytého bohatství. 
ch. 
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8. skupina Bubeníci a  v  8. století 

 

9. skupina  v 
 okolí Jihlavy i  

Pruska.  

 
10. skupina   12. století. 

 

11. skupina . Vzpomínka na 

 

 lucernou jako vzpomínka na 
 

 
12 a 13 skupina Slavnostní vjezd Zikmunda v  

v 
: Dobová hudba.  

 
13. skupina vlastní slavnostní vjezd  ,  

Poté 2 sedláci, jako vzpomínka na 

na   okolí Jihlavy a sedláci mu 
 

24  následujícími skupinami. 
   husitské víry, za nimi 

2  po obou stranách husitského 
biskupa.  

Následuje katolický biskup, zprava i zleva doprovázený dominikánem, minoritou 

a  
Poté katolický biskup s  baret. 

 dámy a 

   moravské 

 

Pak jede , t  v bohatých postrojích  

Ve voze akouský- 

Albrecht . Dále 
strany.    

  

 
14. skupina   která v  
do r. 1620. v   
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15. skupina Hudba v . 

 
16. - 31 skupina Skupiny  

 
16. skupina.  koni a korouhevník 

 

17. skupina. Období  
  

znaky. 

 

18. skupina Pozdní renesance.  Tato skupina sjednocuje kolem 

zvonu Zuzan  

  

 

19. skupina 15. stol.    koni, z toho jeden s korouhví,  

 cechovní truhlicí a 
 klenoty. 

 

20. skupina. Renesance. 

 na  mládci. Skupinu 
  

 
21. skupina hostinských z doby renesance.  koni, 

 

 
22. skupina a bubeníci v  stol. 

  

23. skupina   obrovský 

 

  
   

 

24. skupina  1. polovina 15. stol. v 

  kotlíkem na  s pilou. Chlapci 
nesou klenoty a znaky této skupiny. 

 
25. skupina Zedníci a   

 nosítky, na nich model 
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kostela sv. Jakuba ze 16. stol.. Samostatn  krovem 

jakubského kostela. 

 
26. skupina  

 

27. skupina.  v centru nosítka s cechovní truhlicí. Skupinu vedou  
 

 
28. skupina soukeníci. 18. století, 4 -

spojený s cechem souken    

- truhlici. O  k. priv. cechu 

 

 
29. skupina tol. 

- chlapci 
se znaky. 

 

30. skupina Obchodníci. 14. stol
   

 

31. skupina. Kupci.   

 
s kupcovou.  

  15. století z 
 

32. skupina. zahajuje 

 

33. skupina  
  vozem 

markytánek,   

 

 herold na koni. Za ním 
následuje 

 
35. skupina.  

 
36. skupina:  
s  

 

37. a 38. skupina. Skupina dívek  historických barokních 
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empírových a  krojích, dívky v bílém a na  jihlavských 

selských krojích. 

 
39. skupina. Hudba v . 

 
40. skupina.  

 
41. panny v  

 
42. skupina. Bubeníci a  

 
 

  velitelem st

ponocní a  Následují zástupci 

spravedlnosti a  za ním dva katovi pacholci a poté sá á 

mnich, který v  
Za touto sku Tuto skupinu uzav , 

 le

sedláci  poté  
  V  jsou 

-  v  

 
 pozadí alegorická postava Austrie, v 

 

 ické postavy 

1. pár: mír (palmové ratolesti) 

2. pár rolnictví (klasy) 
3. pár obchod a  

4. pár branná moc ( bílý a  

  

knihy) 

lyra) 
8. pár mír (palmové ratolesti) 

Za vozem následují bojovníci v  16. století, na  r. 1838 
a  r. 1948. 

 

, který zahajuje herold. 
tiána z r. 1420.  Za nimi následují chlapci z 

s  
 zprava radními a za nimi.  
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 a  

 
53. skupina.  

 
54. skupina. Studenti zastoupení ve studentském prázdninovém spolku Cimbria 

 
55. skupina.  

 
56. skupina. Cyklisté 

 
57. skupina.  

 
58. skupina.  vozem 

 
59. skupina. Katolický lidový spolek a  

 
60. skupina.  prapory 

 
61. skupina. Myslivecký spolek s  

 
62. skupina.  

 
63. skupina. Veteráni 

 
64. skupina.  vozem 

 
65. skupina.  

 

66. skupina.  

 

 
2. etapa 1949 – 1967 
 
Pod vlivem nové situace po skončení 2. světové války došlo i v Jihlavě ke změně 
kulturně historických podmínek. Nebylo německé obyvatelstvo jako nositel tradice 
jihlavského havířského průvodu, po roce 1948 navíc došlo ke změně celkové 
politické situace. Havířské průvody v době komunistického režimu měly v Jihlavě 
podstatně jinou podobu. 
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1949 
 Jako podnět k obnově hornického průvodu použito 700.výročí přijetí 
jihlavského horního a městského práva 

- průvod součástí akce „ Podzim na Vysočině “ – několik na sobě 
nezávislých kulturních aktivit od 28. 8. do 2.10.    / 28. 8. – 
okresní dožínky, 4. 9. národní pouť do partyzánské obce Mnich / 

- 11. 9. na Den horníků – zahájení výstavy k 700.váročí horního 
práva na radnici, oslavy i 10. výročí Horáckého divadla a 25. 9. 
festival ochotnických divadel 

- V rámci akce Podzim na Vysočiny – i obnovený hornický průvod  
o  - jiný průběh než obvykle, stejné jen postavy a kroje 
o Změna termínu konání místo 23. června / církevní svátek 

sv. Jana Křtitele / akce proběhla v souvislosti Dne horníků / 
11. 9./ 

Průběh:  
 

 
- - 9.30  - historická scéna s herci Horáckého divadla - o  předání 

historickému zástupci města městská horní práva a povýšení 
Jihlavy na horní město, při ní vystupují havířci  v hornických 
krojích z podzemí u morového sloupu,/ /především žáci ZŠ 
Havlíčkova / soudci a přísežní  z „ horního soudu „ / dnes 
restaurace Sklípek / a purkmistr a patriciové z prostor radnice 
další skupinky horníků z domu „ soukenických mistrů “ /dnešní  
Masarykovo náměstí 58 / 

- Další scénka byla z historického roku 1848 a závěr akce 
zakončovali horničtí učni z Mostu s budovatelskými písněmi 

  
- Pak následoval průvod ke kostelíku sv. Jana, kde byla před 

kostelem přednáška o historii města. V průvodu bylo 148 
krojovaných postav – chlapců za doprovodu hornické kapely  
z Oslavan. 

 

1957 – 1958 
 

- Průvody spojené s Dnem horníků – září  
- Další pokus o poválečné obnovení hornického průvodu / iniciátor  

a organizátor Arnošt Kába, autor scénáře / 
- Obdobná akce a slavnost jako v roce 1949 
- 8. 9. na Den horníků – předcházela historická scénka pod 

názvem „ Zářiový den “- předání městských a horních práv 
královským komořím, zástupcům města. 

- Trasa průvodu jihlavskými ulicemi kolem náměstí, ke kostelík  
sv. Jana, kde byla přednáška o historii města a pak průvod opět 
přešel na jihlavské náměstí, kde skončil 
 

1959 - 1961 
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-V těchto letech byl scénář hornických průvodů stejný, ke změně 
došlo pouze – v termínu konání  –/ 1959 - 13. 9.,1960 –  
18. 9.,1961 – 10.9. / a trase, kdy byla z ideologických důvodů 
vynechána zastávka u kostelíka sv. Jana 

 

 1967 
- Konání průvodu bylo podmíněno uskutečněním náboru 

hornických učňů pro doly v Ostravě 
- Akce se konala 17. 9. se stejným scénářem / historická scéna 

Zářiový den / 
- Opět změna trasy průvodu, který prošel jihlavskými ulicemi do 

amfiteatru letního kina a zde skončil. 
- Tímto rokem jihlavské hornické průvody byly na dlouhé období 

ukončeny 
 
 

 

 

3. etapa 1999 - 2017 
 
 
 
 
 

Zápis 
 
z ustavující schůze občanského sdružení Jihlavský havířský 
průvod /JHP/, konané dne 4. 4. 1997 
 
Přítomni: 

- Karel Klouda 
- Dr. Alena Jakubíčková 
- Mgr. Bohdan Sroka 
- Mgr. Jitka Hošková 
- Ing. Milan Kolář 
- PhDr. Zdeněk Jaroš 
- Jiří Havlíček 
- Jaroslava Divišová 
- JUDr. Jan Ševčík 
- Rudolf Šebesta 
- Mojmír Kolář 
- Mgr. David Zimola 
- Mgr. Petr Dvořák 

 
Přítomní se sešli k ustanovení občanského sdružení Jihlavského 

havířského průvodu. 
 Současně odsouhlasili stanovy občanského sdružení, které jsou přílohou 
tohoto zápisu. 
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 Přítomní zmocnili Ing. Milana Koláře, JUDr. Jana Ševčíka a PhDr. Zdeňka 
Jaroše k vyřízení všech formalit a náležitostí spojených se založením tohoto 
občasného sdružení. 

 
 
 

Zápis 
z připraveného jednání spolku „Jihlavský havířský průvod“  

ze dne 4. 4. 1997 
 

Přítomni: viz Přiložená prezenční listina s podpisy /Mgr. D. Zimola, Dr. Z. Jaroš,  

Mgr. J. Hošková, Mgr. P. Dvořák, Mgr. B Sroka, Dr. A Jakubíčková, K. Klouda, Dr. J. 

Ševčík, Mojmír Kolář, R. Schebesta, J. Divišová, J. Havlíček, Ing. Milan Kolář/ 

 

Hlavní cíl: obnova Jihlavského havířského průvodu – od roku 1999. 

 

Z diskuse: 

 

 V roce 1999 uplyne 200 let od prvního JHP, který se konal roku 1799 a rovných sto 

let od průvodů, organizovaných Johannem Hauptem. Máme tedy dva roky na přípravu. 

  

Zřejmě bude vhodné založit občanské sdružení, nebo jinou formu sdružení. Zvážit, 

zda sdružení vzniklé z naší snahy bude sdružením podnikatelským, nebo sdružením 

občanským, podobně jako Klub přátel staré Jihlavy, Jihlavský netopýr aj. 

  

Návrh stanov by mohl vycházet ze stanov „Sdružení stříbrná Jihlava“, o jehož 

založení jsme uvažovali zhruba před rokem v souvislosti s hornickým skanzenem 

v Rančířově /u bývalé restaurace RAJ, poblíž státní silnice I 38 ve směru na Znojmo/.  

Do doby platnosti stanov sdružení JHP bude činnost JHP řídit připravovaný výbor ve 

složení: Ing. M. Kolář, Dr. Z. Jaroš a Dr. J. Ševčík. Ten také požádá MV ČR o registraci. 

  

Je velmi žádoucí zainteresovat do věci jihlavskou radnici /Dr. Z. Laštovička/, 

kontaktovat Ing. M. Koláře a Dr. A. Jakubíčkovou, Církevní školu sociální v Jihlavě 

/ředitel B. Sroka/, Muzeum Vysočiny v Jihlavě /ředitelka Mgr. J. Hošková/, Okresní státní 

archiv /l. Vilímek/, občanská sdružení KPSJ, Jihlavský netopýr /J. Divišová/, SPŠT Jihlava 

– Helenín /ředitele ing. J. Vítek/ a další. 

  

Celou akci by bylo dobré pojmout jako městský svátek. V muzeu jsou podle Dr. 

Jaroše k dispozici originály krojů /odhadem přes stovku, jenom je potřeba provést 

podrobnou inventarizaci/, které se dají použít minimálně jako vzory. 

  

Kroje by se daly ušít například v dílnách SPŠT v Heleníně, nebo v CŠS Matky 

Boží. Vlastními silami by se takto dalo připravit odhadem asi 40 krojů. CŠS nabídla 

aktivitu při práci na nových střizích krojů, které připraví do příštího setkání JHP. 

 

V Jihlavě, dne 4. 4. 1997                                                                      Zapsal: R. Schebesta     
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Zápis 
z jednání občasného sdružení Jihlavského havířského průvodu  

ze dne 10. 12. 1997 
 

Přítomni: Dr. Z. Jaroš, Mgr. B. Sroka, Dr. A. Jakubíčková, Mgr. J. Hošková, Ing. M. 

Kolář, R. Schebesta 

 

Program: 

 

1. Byl předveden prototyp nového kroje rokokového horníka, vyrobeného v dílnách 

CŠS M Boží a rovněž originál z roku 1799z muzejního depozitu. Originál je 

z broušeného plyše /podšité pumpky/, halena je ze zelenomodrého plátna, podšitého 

hrubou jutovou podšívkou. Na obou oděvních materiál. součástech jsou četné 

kovové knoflíky. Podle B Sroky přišel základní materiál a pomocný materiál na 

nový kroj na 900,--Kč, práce na 2000,--Kč. Pro začátek byl vybrán kroj jednodušší, 

přesto bylo jeho ušití „oříškem“ i pro zkušenou švadlenu. Mořila se s tím celý 

týden. Nyní bude nutné nechat ušít celou skupinu.  

2. V lednu 1998 provedou v Muzeu Vysočiny Jihlava revizi depozitu za účelem 

zjištění stavu a použitelnosti krojů, které jsou ve vlastnictví MV.   

3. Poté Dr. L. Jirků naváže kontakt s vedením SPŠT Jihlava – Helenín a pokusí se 

domluvit na případné pomoci např. s upletením štulpen, pomocí se šitím krojů aj. 

Toto bude samozřejmě odvislé od revize krojů v MV. Snahou JHP je předvedení 

alespoň 30 postav v průvodu. 

4. Podle Dr. Z. Jaroše je v MV Jihlava i originál praporu z roku 1899 s latinským 

textem „Insignia Iglavie“, v Heidenheimu je jenom kopie. Účel – návrat do 

středověku. 

5. Opět zdůrazněna pravidelná publicita v tisku. Výbor JHP dále osloví jihlavské 

výtvarníky – např. M Laštovičku, M Rygla, M. Kose za účelem návrhu loga 

průvodu či celé akce. Mohlo by se využít např. klasických námětů, jako je hornický 

kahan, kutací nástroje, postava havíře, korouhev apod. Logo by mohlo být i 

součástí připravované brožurky, která by se prodávala v kanceláři jihlavské Nadace 

pro rozvoj cestovního ruchu Vysočina. 

6. První články v JL o založení OS JHP by mohlo být v JL již v polovině ledna 1998. 

Výhledově by nemusely být ani osobní vzpomínky přítomných účastníků /K. Polák, 

L. Habermann/, navázání na tradice aj. Do tisku by rovněž bylo vhodné otisknout 

zprávu, že JHP je spolkem otevřeným dalším zájemcům. Zveřejnit by se mělo i 

číslo účtu, aby na ně mohli případní mecenáši přispívat. 

7. Město Jihlava schválilo na JHP z rozpočtu na rok 1998 částku 150. tis. Kč, v roce 

1999 to má být dalších 150. tis. Kč. Proto je nutné urychleně založit učet, na který 

budou finance od MJ převedeny.  

8. Příští setkání JHP bude 1. 2. 1998 v MV Jihlava. 

 

 

V Jihlavě dne 10. 12. 1997                                        Zapsal: R. Schebesta 
 
 

První výbor občanského sdružení / únor 1998/ 
Ing. Milan Kolář – předseda 
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PhDr. Alena Jakubíčková – jednatel 
Ladislav Jirků – pokladník 

 
Ohlasy na obnovený havířský průvod 
 
 

 
 

    Není to pouhá podívaná na překrásné kostýmy jednotlivých postav. Je to 

především alegorie někdejšího bohatství, krásy a slávy královského města Jihlavy.    

Je to také svátek všech občanů města a velký den dětí,  které tím, že představují  některé 

historické postavy, získávají ke svému městu výjimečný a neobyčejný vztah... 

„Každý kdo byl na oslavách Jihlavského havířského průvodu, jistě vnímal příjemnou 

přátelskou atmosféru, kterou nevytvářely jen doprovodné programy, ale i samotní lidé, 

kteří se oslav zúčastnili. „ napsal v Mladé frontě Dnes Jiří Juránek po skončení průvodu  

v roce 1999. 

 

 

Až na to počasí, které se nám letos tolik nevydařilo jsem velice spokojen, protože to je 

vlastně výsledek celoroční práce desítek organizátorů, stovek dětí, kteří se na to všichni 

těšili. Je to událost výjimečná už jenom tím, že to nelze nikomu naordinovat. Že to 

skutečně chce to nadšence, kteří se do toho ponoří, věnují tomu spoustu času...            

   Ing. Vratislav Výborný - primátor  města Jihlavy,2001  

 

 
 
Scénář havířského průvodu z roku 2016 
 
V pátek 24. 6. 2016 v 18:00 hod. 

(Totéž v sobotu 25. 6. 2016 v 16:00 hod. jen s více hosty…) 

     Za zvuků hudby orchestru TUTTI vychází od radnice dva praporečníci na 

chůdách a dva praporečníci v uniformě jihlavského havířského průvodu. Za nimi 

jde starobylý městský znak nesen štítonoši. (Všichni zůstávají stát pod pódiem). 

Přivádějí průvod zástupců města: v čele jde praporečník s novým praporem 

Jihlavského havířského průvodu, za ním korouhevník s jihlavskou havířskou 

korouhví, za ním herold. Poté kráčí primátor. Za ním jde skupina městských 

radních – konšelů, a vzácní hosté…  

     Průvod vystupuje na tribunu, kde jsou v popředí dva mikrofony. Herold se staví 

doprostřed scény a slovem řídí celou akci. Primátor se staví k jednomu  

z mikrofonů. Radní a hosté se staví v pozadí do půlkruhu za primátorem. 

(Nechávají na pódiu místo pro později přicházejícího perkmistra se svou družinou – 
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5 postav). Herold vítá a představuje primátora, radní, vítá hosty a všechny 

přítomné. 

 

HEROLD Vážení Jihlavané, městská rado, pane primátore, dovoluji si 

vás co nejuctivěji přivítat na Masarykově náměstí, kde zbývají 

už jenom okamžiky do zahájení jihlavského havířského 

průvodu. Tuto slavnostní chvíli zdobí přítomnost vás, všech 

Jihlaváků  

i všech hostů, především však přítomnost vzácné korouhve, 

symbolu havířského průvodu, který pan primátor nyní slavně 

předá do rukou perkmistra a jeho korouhevníků. 

 

     Následuje fanfára, která je pokynem pro perkmistra a jeho praporečníky, aby 

vystoupili z podzemí a vydali se k tribuně. Herold ho představuje.  

 

HEROLD Perkmistr přichází se svým doprovodem, aby pozdravil 

všechny přítomné a pronesl slavnostní řeč, v níž požádá  

o svolení vyjít v průvodu do ulic. 

 

 Perkmistr byl ve středověku nejvyšším a nejvýznamnějším 

králem jmenovaným horním úředníkem, který řídil královské 

doly. Rozhodoval o otevření nebo zavření dolu, o prodejích 

pozemků  

a dbal na to, aby kverkové, havířští podnikatelé a majitelé 

dolů, nešidili krále na daních. V jihlavském průvodu to vždy 

byla čestná postava, pro kterou byli vybíráni nejschopnější 

hoši, vždy jen za odměnu.  

 

 

Perkmistra následují 3 korouhevníci, nosiči havířské 

korouhve. Ti se uplatňovali zejména při slavnostních 

příležitostech jakou je ta dnešní, zejména při návštěvách 
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vrchnosti: kurfiřtů, královských úředníků nebo členů královské 

rodiny.  

 

 

Za korouhevníky jdou 2 halapartníci, ochránci vzácného 

praporce. Halapartníci strážili doly před zloději, před 

poškozením a zabezpečovali hladký chod těžby. Dnes bychom 

je mohli přirovnat k bodyguardům - osobním strážcům. 

 

 

K této skupině byla v době poměrně nedávné přidána postava 

horního písaře. Býval velmi důležitou osobností důlního 

podnikání, protože měl na starosti veškeré hospodaření. Vedl 

účetnictví a prováděl zápisy do horních knih, staral se i o další 

dokumenty včetně korespondence. 

 

   Letos také po dlouhé době přicházejí nosiči stříbra, aby  

   připomenuli událost z roku 1603, kdy Jihlavané děkovali císaři 

   Rudolfovi II. za obnovení těžby darem v podobě stříbrných  

            cihel, které vážily více jak 7 kg. (zůstávají stát pod pódiem) 

 

Pane perkmistře, buďte vítán na dnešním slavnostním 

shromáždění lidu, který napjatě čeká, až malí havíři vystoupí 

z podzemí na povrch a na několik chvil navrátí městu jeho 

bývalou slávu. 

 

     Perkmistr se staví k bližšímu mikrofonu, jeho korouhevníci a písař ustupují za 

něj. Halapartníci zůstali pod pódiem. Perkmistr se pozdraví s davem a úklonou 

také s primátorem. Pak čte z papíru připravenou řeč.  

 

 PERKMISTR  

Já,  
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nejvyšší perkmistr přeslavných stříbrných hor jihlavských přicházím, abych 

opět po dvou letech převzal do svých rukou vládu nad staroslavným 

královským horním městem Jihlavou. Tak jako v dávných dobách i dnes se 

promění Jihlava v město stříbra, které od dob velkého krále Přemysla  

Otakara II. patřilo vždy mezi nejvýznamnější města Českého království. 

Obracím se s prosbou o pomoc na patrona našeho města sv. Jana Křtitele,  

aby dnešní slavný den byl pro všechny Jihlaváky i ostatní lidi dobré vůle 

úspěšný.  

My, jihlavští havíři, chceme svým průvodem všem připomenout velkou  

a slavnou minulost našeho města.  

Tak tomu bylo před dvěma staletími, a tak tomu bude i dnes. Na konci  

18. století nás stvořil Johann Marzy, ducha nám vdechnul na konci 19. 

století Johann Haupt a dnešní podobu havířskému průvodu dala na konci 

20. století skupina nadšenců ze stejnojmenného občanského sdružení.  

Dnes opět jsme vystoupili z podzemního světa, abychom všem Jihlavákům 

připomenuli staré dobré časy, aby byli na svou minulost pyšní a s hrdosti se 

k ní hlásili. 

Obracím se nyní s žádostí na Tebe, nejmilostivější pane primátore 

královského města Jihlavy, abys náš průvod povoliti ráčil a zároveň předal 

vládu nad městem ježka do mých rukou. Já Ti na oplátku slibuji, že se spolu 

se svými pomocníky zaručíme za pořádek a kázeň ve městě po celou dobu 

slavnosti. 

ZDAŘ BŮH! 

 

         Fanfára 

 

          Na to hovoří primátor. 

 

PRIMÁTOR Děkuji ti, perkmistře, že jsi po dlouhé době vyšel opět na 

světlo, abys nám dovolil připomenout si dávnou slávu našeho 

města. Udílím tedy havířskému průvodu své svolení – havíři 

mohou vystoupit z podzemí a ujmout se vlády nad městem. 
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Na důkaz dobré vůle ti předávám vzácnou korouhev. Tento 

symbol starých časů, které dnes oslavujeme, ať je nesen 

v čele průvodu. 

      

     Primátor předá perkmistrovi praporec, kterého se ujímají praporečníci. 

Perkmistr  

     se uklání primátorovi a radě. 

     Herold vyzývá havíře, aby vystoupili z podzemí.  

 

HEROLD A nyní již žádné ceremonie nebrání havířům ve výstupu 

z podzemí na zemský povrch, aby společně s perkmistrem 

vykročili v průvodu do ulic našeho města. Volám vás, havířci, 

volám vás permoníčkové, abyste vystoupili z podzemních 

temnot na naši krásnou zem. 

 

     Zazní krátká fanfára a objeví se první skupina havířů… 

     Jednotlivé skupiny havířů vystupují a pomalu přecházejí po vyvýšeném molu,           

     vedle mola je doprovázejí maminky.  

     Herold každou skupinu představí a popíše.  

     Jednotlivé skupiny se řadí tak, jak půjdou v průvodu… 

 

 

                   HEROLD:  

Z podzemí již vystupují 2 horničtí pěvci s loutnou na zádech. 

Stejně jako korouhevníci nacházeli uplatnění zejména při 

slavnostních příležitostech jakou je ta dnešní, při vzácných 

návštěvách, ale také při bohoslužbách a církevních 

slavnostech. Jihlavští pěvci byli tak proslavení, že si je 

půjčovali i jiná města.  

 

Za pěvci kráčí skupina havířů denní směny. Byli to běžní 

horníci, kteří sestoupili do dolu ráno a pracovali často čtrnáct 

nebo šestnáct hodin. Jejich zdraví brzy podlamovala studená 
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podzemní voda nebo prach, který se usazoval na plicích. Byli 

vystavení nebezpečí závalu nebo otravě plynem a jejich 

úmrtnost byla vysoká.  

 

Tajuplnou postavou je proutkař. Má v rukou virguli – 

proutek, který musí být ulomen z lískového keře, ale pouze za 

jistých nocí a jistým způsobem. Jen tak prý získá moc nalézat 

rudné žíly. Proutkař ovšem musel být velmi dobrým znalcem 

kamenů, kovů a nejrůznějších přírodních sil, které mu 

pomáhaly hledat žílu. Z nejrůznějších úkazů musel poznat 

hloubku, sílu, a vydatnost rudné žíly, sílu podzemních vodních 

pramenů, složení podloží, musel určit, je-li žíla stojatá či ležatá 

a na jeho spolehlivosti závisel zisk nebo ztráta důlního 

podnikatele. Proutkaři byli váženými osobnostmi a ti nejlepší 

byli najímáni jinými městy, nejen českého království, ale celé 

Evropy.  

 

Za proutkařem kráčí skupina havířů noční směny. Noční 

směny byly zavedeny až v pozdějším období, kdy bylo třeba 

vytěžit více stříbra, protože královská pokladna musela být 

stále naplněna až po okraj. K osvětlení tmavých šachet sloužily 

lojové kahany, lojové svíce, různě upravené lampy, louče nebo 

koše s hořícím dřevem. 

 

Dále jdou plaviči rudy neboli hutníci. Ti měli při těžbě 

stříbra jednu jedinou starost: oddělit rudu od nečistot. 

Propírali vytěženou zeminu v dřevěných korytech a pomocí 

česel oddělovali těžkou rudu od lehké země, kterou odplavila 

voda. Získaná ruda byla drcena ve stoupách, předpražena 

v jámách, a poté vkládána do pecí, odkud v tenkých stružkách 

vytékalo stříbro.  

 

 



37 

 

K plavičům mají blízko 2 rýžovači zlata. Ti získávali zlato, 

těžký kov, který se stahuje do údolí a proto byl nacházen 

především v řekách. Rýžovači kov nezískávali v dolech, ale 

povrchovým sběrem a propíráním ve vodě. Zlato mělo 

v dobách jihlavské slávy stejnou cenu jako stříbro 

 

Následující skupinu tvoří horničtí dělníci, kteří zastávali 

veškerou práci spojenou s dolováním mimo vlastní hornické 

práce: vyváželi hlušinu, rozhrnovali haldy, pod dohledem 

šichtmistrů budovali výdřevy, přiváděli vodu k důlním strojům, 

ke stoupám, obsluhovali rumpál a všechny důlní stroje.  

 

Velký úspěch vždy sklízely další 3 postavy, horničtí učni, 

kterým se lidově říkalo permoníci. Bývala to mládež, často děti 

kolem 10 let, kteří se učili zastat různé druhy práce, aby mohli 

nastoupit jako další generace horníků. Pracovali tvrdě  

a procházeli veškerou činností spojenou s dolováním.  

 

Další zastoupenou profesí jsou horníci – důlní hlídači. Jde 

vlastně o horníky denní směny, kteří se v noci střídali v hlídání 

dolů. To bylo nutné zejména tehdy, když si důlní podnikatel, 

kverk, nemohl najmout jiné hlídače.  

 

Za hlídači přicházejí důlní tesaři, velmi důležití při všem, co 

se kolem těžby odehrávalo. Přiváděli dřevěnými koryty vodu 

k vodotěžním strojům, stavěli výdřevu ve štolách, které hrozily 

závalem, stavěli přístřešky, hnací kola, a neustále nahrazovali 

opotřebované či poškozené dřevěné části strojů novými.  

 

Za nimi jdou důlní kováři, kteří se starali o veškeré nářadí, 

které havíři používali, tedy o kladívka, mlátky, klínky, sekerky 

nebo zbraně hlídačů. Vyráběli kování na dřevěné části strojů, 

kovali hřídele. Jeden kovář měl vždy na starosti několik dolů, 
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takže měl pořád dostatek práce. Musel se ovšem vyznat nejen 

ve svém řemesle, v hutnictví a zbrojířství, ale musel se vyznat 

i v důlních strojích a v celém umění dolování stříbra ze země. 

  

Dále vidíme přicházet šichtmistry. Šichtmistr rozděloval práci 

mezi havíře a dbal, aby každý z nich konal určenou práci 

poctivě. Rozděloval před začátkem práce nářadí a také lůj do 

lamp. Dohlížel na stavbu výdřevy, budoval odtokové kanály, 

radil havířům ve věcech těžby, propouštěl z práce havíře pro 

nedbalost a po souhlasu důlního správce a dvou přísežných 

přijímal nové havíře.  

 

Zajímavými postavami jsou 2 měřiči, obdoba dnešních 

důlních inženýrů. Vyměřovali například pozemky, které si 

zakoupil důlní podnikatel. Měřili délku žilného ložiska a starali 

se o přesné zmapování důlní činnosti, což bylo nezbytné  

k vedení  a dozoru nad jednotlivými doly a samotnou těžbou.  

 

Letošní novinkou jsou dvě nové postavy našeho průvodu a to 

pregéři a klopíři. Jihlava se totiž v historii také pyšnila 

mincovnou, která úzce souvisela s těžbou stříbra.  

Pregéři měli na starosti samotnou ražbu mincí. Museli mít  

v pažích mimořádný cit. Každý z nich byl denně schopen 

vyrazit na pregéřské stolici až dva tisíce mincí. Jen pro 

představu: slepice tenkrát stála 1 groš a za pěkného koně jste 

utratili 400 grošů. 

 

Klopíři měli za úkol nejprve z plechu stříhat plíšky, ze kterých 

se mince razily a potom svým vyklepáváním dbali o to, aby 

byly mince pěkně okrouhlé.  

 

Další dvě skupiny symbolizují výjimečnost Jihlavy v oblasti 

horního soudnictví. Vždyť prakticky až do konce 16. století 

 

 

 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?bdid=ccd2e1acd8c3de27f993db27320243f510ec5861&att=4&atd=1868;4895025123062494105;7058569238408579856;1266;9959;92490;1848;1094459572788850863;100;2;6;3108766203&curl=http%3A%2F%2Fcz.search.etargetnet.com%2Fgeneric%2Fbublina.go.php%3Fkwl%3DDENN%C3%8D%26bdid%3Dccd2e1acd8c3de27f993db27320243f510ec5861%26ref%3D17710
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bylo město se svým proslulým horním právem považováno za 

nejvyšší soudní instanci pro celé České království. 

 

 

Tuto zašlou slávu připomínají konšelé, kteří kdysi jako 
 
přísežní zasedali u jihlavského horního soudu. Byli to 
 
věrohodní muži, znalí hornictví. Měli za úkol obcházet doly a 
 
radit těžařům i horníkům, kárali nedostatky a působili jako   
 
svědkové při vyměřování důlních polí a přípravě 
 
zpráv o příjmech a vydáních. 
 

Nejvýznamnějšími postavami jsou ovšem horní soudci. 

Zastávali jednu z nejvyšších funkcí, neboť byli představiteli 

jihlavského horního práva, které bylo nejvýznamnější součástí 

městského privilegia. Soudci byli nejvyšší instancí při řešení 

sporů. Jejich postavení je zřejmé z oblečení, které dokládá 

zálibu tehdejších mocných v nádheře sametu, kožešin a 

hedvábí.  

 

 

 

Po soudcích následují patriciové, důlní podnikatelé z řad 

nejbohatších Jihlaváků, městští občané, kteří si koupili 

šlechtický titul a vrhli se na důlní podnikání. Často těžbou 

stříbra tak zbohatli, že půjčovali peníze dokonce i královským 

úředníkům.  Svým rychle nabytým bohatstvím však bývali 

trnem v oku šlechtě a vrchnosti. 

 

Patricia, tak se pravděpodobně ve své době říkalo 

manželkám patriciů. My jsme je do havířského průvodu 

zařadili, aby  připomínaly jednu ze starých jihlavských pověstí  
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„O Trucbábě“.  Manželky zdejších podnikatelů se podle Této 

pověsti zhlédly v nošení španělských límců. Takzvaných 

„mlýnských kamenů“.  Tato móda se zdála jihlavským 

konšelům moc drahá a tak ji svým manželkám zakázali. Ty si 

to však nenechaly líbit.  Odešli z města a usadily se v 

hospůdce za branami, která až donedávna  nesla jméno 

„Na Trucbábě“. Konšelům pak nezbylo nic jiného, než svým 

manželkám tuto módu dovolit a své rozhodnutí  změnit. 

Ano. Takto vypadaly pověstné „Trucbáby“. 

 

Patricijové tvoří konec souboru postav ze 16. století, avšak 

neuzavírají celý průvod. Johann Haupt dobře věděl, že 

dolování v jihlavském rudním revíru pokračovalo i v pozdějším 

období. Proto se rozhodl zařadit do průvodu i postavy horníků  

z 18. století, kdy ještě naposled prožívala Jihlava stříbrnou 

slávu. 

 

A tak se za skupinou patricijů objevuje skupina horníků 

z období rokoka. Jejich kostýmy jsou zřetelně z pozdější 

doby. Nejvýraznější součástí kroje je černý hrncovitý klobouk, 

tzv. kalpak, s červeným chocholem a zkříženými kladívky na 

přední straně.  

 

 

Nyní již přichází skupina havířských pomocníků, kteří 

původně obstarávali závěr celého průvodu. V dřívějších 

dobách vykonávali tu nejtěžší a nejpodřadnější práci v dole – 

snad proto se jim také říkalo pacholci. Rozváželi strusku, 

vyváželi a rozhrnovali hlušinu, dováželi uhlí do pecí, štípali 

dřevo na oheň, káceli stromy. Jejich oděv je opět pojat jako 

rokokový, avšak poněkud jednodušší než u horníků, navíc je 

doplněn bílou kapucí. 
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A přichází další nová skupinka. Jsou to představitelé jihlavské 

šlechty v barokních kostýmech, které byly zhotoveny ještě 

za časů pana Johanna Haupta a které jsme až do dnešního 

dne znali pouze z dobových fotografií. Dnes je tu máte v plné 

kráse. My jim říkáme „Tři knížata“. 

 

Do nedávna průvod uzavírali měšťané v oděvu z roku 1799. 

To už nejsou havíři, ale představitelé cechu soukeníků, tedy 

řemesla, které po skončení dolování stříbra zajistilo další 

rozvoj města Jihlavy.  

 

 

 

Jelikož je o účast v našem havířském průvodu opravdu velký 

zájem a k velkému potěšení organizátorů je velký zájem  

o účast právě těch nejmenších dětí, tak byla vytvořena 

skupina permoníčků v kutnách. Jsou to ti, kteří se ještě do 

žádných původních kostýmů nevejdou. Ti jsou velkou nadějí 

našeho průvodu 

 

 

A na úplný závěr tu máme ještě jednu novinku. V průvodu 

dříve také chodívali havíři z posledního období dolování ve 

svých oděvech. Byli to takzvaní poslední jihlavští havíři z konce 

19. století. Takže ten dnešní průvod uzavírá skupinka takových 

posledních havířů, byly zhotoveny podle vzoru slavnostní 

uniformy posledního jihlavského horníka Rudolfa Röricha. 

 

Zde tedy stojí jihlavský havířský průvod seřazen na náměstí, 

které zažilo nejslavnější okamžiky našeho města. I dnešní den 

je milou slavností pro přibližně 200 postav jihlavského 

havířského průvodu. 
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HEROLD A nyní, vyjděme do ulic, neboť město vám je odevzdáno  

a je připraveno nést vaše lehké kroky!  

ZDAŘ BŮH!  

zavíří bubny nebo se rozezní zvony... 

Hudba začne hrát slavnostní pochod a čeká, až je předejdou prapory, 

městská garda a konšelé, kteří sestupují z tribuny, aby zahájili 

průvod. Jeho čelo tvoří praporečníci města, kteří do té doby 

stáli po stranách před tribunou. Za nimi jdou štítonoši a 

bubeníci. Za nimi herold a konšelé. Pak následuje hudba, za 

kterou jde vlastní havířský průvod v tradičním sledu na čele 

s perkmistrem. Za kutničkami jde další hudba. 

 

Seznam postav a jejich pořadí v průvodu / 2016/ 

 
 Perkmistr 
 Korouhevníci 

Halapartníci 
Písař 
Pěvci 
Denní směna 
Proutkař 
Noční směna 
Plaviči 
Rýžovači zlata 
Dělníci 
Učni 
Důlní hlídači 
Důlní tesaři 
Důlní kováři 
Šichtmistři 
Měřiči 
Přísežní 
Soudci 
Patriciové 
Rokoko 
Pomocníci 
Měšťané 
Důlní vozík s permoníky 

 

Seznam a počet kostýmovaných postav v roce 2017 
 
1/  stříbronoš      4x 
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2/ štítonoš   2x 
3/  perkmistr   1x 
4/  korouhevník   3x 
5/  halapartník   2x 
6/  písař    1x 
7/  pěvec    2x 
8/  denní směna   12x 
9/  proutkař   1x 
10/  noční směna   11x 
11/  plavič    7x 
12/  rýžař    2x 
13/  dělník    8x 
14/  učeň    3x 
15/  hlídač    11x 
16/  tesař    2x 
17/  kovář    4x 
18/  šichmistr   7x 
19/ měřič    2x 
20/      pregéř   1x 
21/ klopíř    1x 
22/  přísežní   7x 
23/  soudce   3x 
24  patricij    6x 
25/  trucbáby   5x 
26/  rokoko   18x 
27/  pomocník   22x 
28/  baroko   3x 
29/  měšťan   14x 
30/  kutničky   13x 
31/  poslední havíř  4x 
Celkem    180 postav 
 
 

  

Obrazová příloha 
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Zakladatel hornických průvodů v Jihlavě v 19. století – Johan 
Haupt /materiály archív Muzea Vysočiny Jihlava – dále MVJ / 
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Kostelík svatého Jana – místo původního osídlení města Jihlavy/ 
foto archív MVJ / 
 

 
Poslední jihlavský havíř Jan Röhrich konec 19. století / foto 
archív MVJ / 
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Ukázka z velkolepého průvodu městem v roce 1899, součástí 
průvodu byl i hornický průvod /foto archív MVJ / 
 
 
 



47 

 

 
 
 

 
Společná fotografie účastníků hornického průvodu  
1. pol. 20. století / foto archív MVJ / 
 
 

 
Vyobrazení jihlavského hornického průvodu na pohlednicích  
poč. 20. stol / sbírkový fond Muzea Vysočiny Jihlava / 



48 

 

 
 

 
 
Fotografie jednotlivých postav průvodu, foceno ve fotoateliéru 
Johana Haupta v Jihlavě přelom 19. - 20. století  
/foto archív MVJ/ 



49 

 

 

 
 
 

 
 
Vítání císaře Viléma II. V Jihlavě v roce 1910, účast i jihlavských 
havířů / foto archív MVJ / 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Oslavy 500. výročí přijetí Basilejských kompaktát v roce 1936, 
součástí byl i hornický průvod / foto archív MVJ / 



51 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Poslední průvod jihlavských havířů v době 2. světové války, rok 
1944 /foto archív MVJ / 
 
 
 
 
 



52 

 

 

 
 
 
 

 
 
První pokus o obnovení hornického průvodu v roce 1949 /foto 
archív MVJ / 
 
 
 



53 

 

 
 

 
 
Hlavní organizátor jihlavského havířského průvodu  
v 50. - 60. letech 20. století Arnošt Kába, autor historické scénky 
Zářiový den /foto i scénář archív MVJ/ 

 



54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



55 

 

 
 
Pozvánky na jihlavské havířské průvody v letech 1957,1959  
a 1967 /sbírkový fond MVJ/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



56 

 

 

 
 
Havířský průvod v roce 1957 / foto archív MVJ / 
 

 
 
Havířský průvod v roce 1958 / foto archív MVJ / 



57 

 

 

 
 
Zahájení havířského průvodu v roce 1960 / foto archív MVJ / 
 
 

 



58 

 

 

 
 
Účastníci průvodu v roce 1961 / foto archív MVJ / 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



59 

 

 

 
 
 
Poslední havířský průvod v roce 1967 / foto archív MVJ / 

 
 
 



60 

 

 
Propagace jihlavského hornického průvodu v roce 1999, 
obnoveného po více jak 30. letech /sbírkový fond MVJ/ 
 



61 

 

 
 

Propagace průvodů formou pohlednic a praporů v jihlavských 
ulicích /materiály archív MVJ, foto archív Jihlavského havířského 
průvodu dále JHP/ 
 

 
 

 
 

 



62 

 

 
 
 
 
Propagace průvodu 2005, 2009 /foto archív JHP/ 
 
 
 

 
 

 
 



63 

 

 
   

 
 

Současný organizátor průvodů ing. Milan Kolář při zkoušce krojů 
před průvodem /foto archív JHP/ 
 
 
 

 
 
 
Příprava a nácvik průvodu 2005 /foto archív JHP/ 
 
 



64 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ukázka z prvního obnoveného havířského průvodu v roce 1999 
/foto archív JHP/ 

 
 
 

 



65 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Průvod v roce 2000, v kočáře starostové města Jihlavy a města 
Purmerend v Holandsku /foto archív JHP/ 



66 

 

 
 

 
Účastníci průvodu před kostelíkem sv. Jana 2008 

 

 
 

Každoroční bohatý kulturní doprovodný program u kostelíka sv. Jana, 
zde rok 2011/foto archív JHP/ 

 
 
 
 
 

 
 



67 

 

 
 

Nově pořizovaný prapor města Jihlavy, který je součástí hornických 
průvodů v Jihlavě i při reprezentaci /foto archív JHP/ 

 
 

 
Rozšíření průvodu o jihlavskou gardu, která zahajuje průvod salvami 
/foto archív JHP/ 

 



68 

 

 
Nové motivy a postavy v průvodu, které rozšiřují původní podobu 
 

 
Nové postavy v průvodu, dle staré jihlavské pověsti – „trucbáby“a 
stříbronoši /foto archív JHP/ 

 
 



69 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Průvod doprovází již několik let dvě kapely /foto archív JHP/ 



70 

 

 

 
 
 
 

 
Účast jihlavských havířů na průvodech v Heidenheimu v Německu, 
2008 /foto archív JHP/ 



71 

 

 

 
 
 

 

 
 

Skupina havířů z Jihlavy na kulturních akcích ve Waldkirchen 
v Rakousku, 2009, 2015 /foto archív JHP/ 

 
 



72 

 

 
 
 
 

 
 

Zahajování významných akcí města nebo vědeckých konferencí /foto 
archív JHP/ 



73 

 

 
 

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Jihlavě, setkání 
s jihlavskými havíři 2014/foto archív JHP/ 

 
 

 
 

 Hornický průvod v roce 2009 - 10. výročí obnovení průvodu  
/foto archív JHP/ 



74 

 

 
Setkání havířů v Chodově 2011, Plzni 2015 a Příbrami 2016 /foto 
archív JHP/ 

 

 
 

 



75 

 

 
 
Průvod v roce 2016 při příležitosti česko-německých dnů Jihlavské dny 
– Heimattage, v průvodu šli tehdy dva perkmistři /foto archív JHP/ 

 
 

 
 
 
 
 



76 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Zahájení havířského průvodu  23. 6. 2017 /foto archív MVJ/ 
 
 
 



77 

 

 

 
Pravidelné tábory v Rohozné u Batelova pro účastníky havířských 
průvodů /foto archív JHP / 

 
 

 
 

Každoroční průvod na sv. Martina, organizovaný účastníky 
občanského sdružení Jihlavský havířský průvod/ foto archív JHP/ 



78 

 

 
 

 
Položení květin u hrobu zakladatele hornického průvodu Johana 
Haupta / foto archív JHP / 


