
Jitka Katovská – Milan Kolář 
Jihlavský havířský průvod v nominačním procesu zápisu 

na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky



Jihlavský havířský
průvod

• položka č. 06/2017 Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové
kultury v Kraji Vysočina

• nositelem statku na krajské úrovni je 
Jihlavský havířský průvod, z. s. 

• navrhovatelem je Jihlavský havířský
průvod, z. s., zpracovatelem
nominace PhDr. Dana Nováková, 
MVJ p. o.

• datum zápisu na krajský seznam
20. 12. 2017 

• předání pamětní medaile při 
slavnostním ocenění v dubnu 2018 

• redokumentace v dikci RPTLK 
v Kraji Vysočina proběhly
v letech 2019, 2021 Rok 2019



• nominační proces k zápisu na 
celostátní seznam zahájen v květnu 
2021 v kooperaci se zástupci 
spolku, odboru kultury OKPPCR 
Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny 
Jihlava  a Třebíč

• předkladatelem návrhu k zápisu na 
celostátní seznam je RPTLK v Kraji 
Vysočina, zpracovatelem nominace 
Dr. Dana Nováková, Jitka Katovská 
v úzké spolupráci se zástupci spolku 
Jihlavský havířský průvod, z. s.

• zástupcem společenstva nositelů
statku je Jihlavský havířský průvod, 
z. s. se současným dlouholetým 
předsedou Ing. Milanem Kolářem

Jihlavský havířský
průvod

Rok 2019



• kalendářní obyčej představující
slavnost sociální a socioprofesní
skupiny zasazenou do městského
prostředí a svými projevy sahající 
do r. 1799

• je živou reminiscencí, 
rozpomenutím na slávu a význam 
města Jihlavy v souvislosti 
s dolováním stříbrných rud

• má velký určující význam pro 
uvědomění a identitu svých 
nositelů v prostředí bývalého 
německého jazykového ostrova 
(Iglauer Sprachinsel)

• ve všech parametrech je statek živý 
a vykazuje v současné době
životaschopnost

• v počtu dětských účastníků 
havířských průvodů je v českém 
prostředí tento statek ojedinělý

Rok 2019



Stěžejní pro eliminaci ohrožení 
statku je:

• výchova mladé generace 
a motivační práce s dětmi

• fungování spolku Jihlavský 
havířský průvod z. s. 

• zájem Jihlavanů o kulturní 
historii a společenské dění 
ve městě, ukotvení statku 
v kulturním povědomí obyvatel

• proces získávání dalších znalostí 
o tomto kulturním projevu z muzeí, 
archivů i od pamětníků

• všestranná finanční podpora 
sloužící k prezentaci a propagaci 
nemateriálního statkuRok 1934



• statek splňuje společenské funkce, 
mnozí dětští účastníci jsou přímými 
potomky účastníků průvodů 
z minulého století, kulturní tradici 
se daří předávat mezigeneračně 

• prostřednictvím statku se 
příslušníci nejmladší generace 
sociálně ukotvují ve svém rodném 
městě

• účastníci průvodů si pokládají za 
čest na tomto regionálním kulturním 
prvku participovat

• dalekosáhlé přípravy ke konání 
průvodů a veškeré podpůrné činnosti 
vyplývající z aktivit spolku 
napomáhají k udržení povědomí 
o existenci tohoto výjimečného 
statku

Rok 1999



• statek je výjimečný svým 
rozsahem, úctou k tradici, počtem 
dětských účastníků, nadšením 
a mírou dobrovolnosti 
organizátorů, duchovním 
rozměrem v podobě pouti 
k městskému patronu, velkou 
oblibou u obyvatel města 
i komerční nedotčeností vlastních 
průvodů 

• konání statku je historicky 
doložitelné již v roce 1799, dále 
1890, velkolepě v roce 1936, 1944 
a dále 1949–1967 a pravidelně 
v obnovené formě od roku 1999

Rok 2019



• kostýmy jsou užívány pouze 
dle pečlivého zvážení; jsou to 
repliky historicky doložitelného 
muzejního kostýmového fundu

• veškeré rekvizity ke 
kostýmům jsou pořizovány dle 
přísně odborných parametrů 
a opět na podkladě 
historických pramenů

• archivní a muzejní rešerše 
stále probíhají, veškeré 
údržbové či  renovační práce 
probíhají vždy pod odborným 
dohledem

Rok 2019



Z výpovědi pana Zdeňka Kučery, havíře a 
pracovníka v kultuře, který prakticky stál
po boku Ing. Milana Koláře u zrodu
myšlenky obnovit Jihlavský havířský průvod
od začátku 90. let 20. stol.:

• „Nosím pokaždé hrdě prapor Jihlavského 
havířského průvodu (dříve prapor města).“

• „Pro mě je to srdcová záležitost, statek 
vnímám jako vzkříšení doby minulé, chtěl 
bych, aby ten náš průvod někam došel; 
dokud budou děti chtít, bude to všechno 
v pořádku.“

Rok 2021



Rok 2021

Rok 2007



Upoutávka pro jihlavské diváky.

Rok 2021



Pomocníci z řad členů spolku a rodičů dětí při vrcholných přípravách. Maminky jsou hrdé, že jejich dítě v průvodu kráčí.

Rok 2021



Z výpovědi Ing. Milana Koláře, co pro 
něj především Jihlavský havířský 
průvod znamená:

• hrdost, spokojenost, úcta, 
zadostiučinění
• pocit zodpovědnosti vůči předkům 
a nevšední historii města
• konání jihlavských havířských průvodů 
je rovněž závazkem pro budoucnost

• „Téměř vždy to dobře dopadlo, 
takže je na místě spokojenost 
a radost, že to stále žije a že se to 
lidem a hlavně dětem líbí. 
S odstupem času i jakési veliké 
zadostiučinění, že to všechno nebyla 
marná snaha a že Jihlava má 
úžasnou tradici připomínající 
krásnou historii. To, že je to jakési 
břemeno po předcích, které někdo 
musí táhnout, je jisté a doufám, že 
i moji synové něco takového pocítí. 
Rozhodně to nejsou pochybnosti. 
Pokud jde v průvodu dvě stě 
rozzářených dětí, město je zdravé. 
Je to i možná velký prostor pro 
propagaci města a vznik kulturních 
událostí.“



Vzácné setkání jihlavských
havířků s prezidentem
Václavem Havlem při jeho 
návštěvě Vysočiny v roce 
2002.



V červnu 2021
i po bezprostředních 
covidových omezeních 
v hojném počtu.



Spolek pochopitelně usiluje 
o zachování tradice a to, že od roku 
1999 je celý proces zatím ničím 
nepřerušen, je první dobrou zprávou 
a jistou zárukou. Více než dvacet let 
nám to vydrželo. Snad v dětech 
zaséváme dostatečnou lásku k místu, 
kde žijí, k historii města, že tuto 
tradici nezapomenou a budou ji dále 
udržovat.

Děkujeme za pozornost.
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