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1. Hornický folklór

kdo a případně jaká činnost
Koletova hornická hudba z.s., Rtyně v Podkrkonoší
dirigent Josef Hejna
Za trvalé připomínání staletí těžby hnědého uhlí v Podkrkonoší.
Dirigent a umělecký vedoucí Josef Hejna a předseda Petr Vlček pokračují v
Podkrkonoší v udržování hornické tradice kapely, která pod názvem Rtyňská
hudba vznikla jako jedna ze tří kapel pod Svatoňovickými doly za podpory
majitele dolů Schaumburg von Lippe v roce 1864. Největší rozmach ale zažila s
nástupem kapelníka Čeňka Kolety od roku 1904. Vedl kapelu až do roku 1956 a
i potom s ní spolupracoval. V jeho stopách šli i další její kapelníci. Název
Koletova hornická hudba dostala kapela v roce 1969, do té doby měla různé
názvy - např. Hornická hudby Rtyně. Koletova hornická hudba je dnes
moderním kvalitním tělesem a stále připomíná staletí trvající těžbu černého uhlí
okolo Rtyně v Podkrkonoší. Mnozí z nás si asi vůbec neuvědomují bohatost
hornické historie právě v tomto kraji..

2. Záchrana technických památek
Montanika z.s., Jesenice
předseda Mgr. Pavel Škácha
Za zpřístupnění historického zlatodolu Pepř v Jílovém u Prahy
Za zpřístupnění a zajištění objektu historického zlatodolu Pepř v Jílovém u
Prahy. Jednotlivé báňské expozice jsou v terénu spojeny do logického
uceleného řetězce, který komplexně postihuje historii a problematiku dolování
na Jílovsku. Unikátní je toto dílo v tom, že se nejedná o pouhé muzeum v
podzemí, ale byl zachován prakticky zcela funkční důl včetně pomocných
provozů. Celkový rozsah obnoveného podzemí bude ca. 20 km což nemá v ČR
obdoby. Rekonstrukce je provedena v takovém rozsahu a tak autenticky, že
poskytuje naprosto dokonalou představu o fungování dolu od středověku až do
20. století. V podzemí bylo dále vybudováno výukové pracoviště pro hornické
technické obory - především pro praktickou výuku střelmistrů, geologů,
mineralogů a důlních měřičů. Špičkoví odborníci, členové a spolupracovníci
spolku Montanika, zde fungují jako lektoři výše uvedených hornických oborů a
jsou zároveň zárukou, že potenciál tohoto místa není ještě zdaleka vyčerpán.
3. Počin roku
Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Most
ředitel Zbyněk Jakš
Za expozici chodby hnědouhelného dolu se závěsnou důlní dráhou
Přes nepřízeň hygienicko-epidemiologické situace s Covidem-19 a nebo snad
právě proto, se Podkrušnohorské technické muzeum pustilo do výstavby nové a
v muzeích zcela unikátní expozice - Závěsné důlní dráhy. Zbudovalo pro ni 300
metrů dlouhou chodbu, věrně znázorňující skutečnou hlubinnou šachtu. Mimo
hlavní funkční exponát - závěsnou důlní lokomotivu s vozíky pro přepravu
návštěvníků - je zde řada dalších exponátů darovaných ze závěrných svahů
lomu ČSA. Díky unikátnímu nápadu a píli pracovníků muzea vzniklo dílo
nevšedního rozsahu, o kterém se domníváme, že nemá jinde obdoby.
4. Celoživotní dílo
RNDr. Zdeněk Petřek,
Za celoživotní pedagogickou činnost v hornictví a udržování hornických tradic

Pedagog, geolog, zpěvák, hluboce lidská osobnost. Celý život věnoval hornictví
a pedagogické činnosti s trochu svérázným a osobitým vyjadřováním a proto
nezapomenutelným pojetím výuky. Zasloužil se o oživení a udržování
hornických tradic v příbramském regionu i škole samotné. Byl součástí party,
která dala impuls k obnově a vzniku hornických spolků v Příbrami a k oživení a
udržování hornických tradic. Především se to týká obnovení hornického rituálu „
Skoku přes kůži“ na SPŠ Příbram, který byl desetiletí spjatý s působením VŠB v
Příbrami. Jeden ze zakladatelů a výborný kantor Cechu příbramských horníků a
hutníků. Jeho věrní absolventi, mladší kolegové a vůbec horničtí kamarádi, kteří
jej na sesích Cechu i mimo něj poznali, na něj se slzami smíchu stále
vzpomínají a neopomenou jej pozdravit.
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5. Mimořádná cena pořadatele setkání
Ing. Vlastimil Vozka,
Za udržování a rozvíjení hornických tradic
Inženýr Vlastimil Vozka je absolventem ostravské Vysoké školy báňské. Po
studiích pracoval v technických funkcích při řízení hornické činnosti, od funkce
revírníka přes hlavního inženýra až po ředitele akciové společnosti. Přestože ho
životní pouť zavála i do vysokých politických pater, i tam zůstal srdcem a
přesvědčením stále havířem. Ze své pozice odborné či politické učinil mnoho i
pro udržování a propagaci hornických tradic na Mostecku i v celé republice.
Příbram, 18. 6. 2021, Pavel David, SHHS ČR
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