
Město Chodov ozdobily po mnoha letech opět hornické vlajky a uniformy

     Horničtí kamarádi se po velmi krátké době opět setkali, tentokrát v Chodově. Ve dnech 26. 
až 28. srpna 2011 hostila východoslovenská Rožňava několik stovek horníků a hutníků ze 
Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, kteří se na pozvání města a Gemerského baníckeho 
spolku Bratstvo Rožňava zúčastnili již čtvrtého setkání horníků na Slovensku. Z české strany 
sem přijelo 14 spolků, mezi nimi i zástupci Chodova a Sokolovské uhelné, a. s. O čtrnáct dnů 
později proběhl v Banské Štiavnici za účasti Hornického spolku ze Stříbra historický hornický 
pochod „Salamander.“
     O víkendu 16. – 18. září se uskutečnilo v Chodově již 15. setkání hornických měst a obcí. 
Chodov patřil v minulosti k význačným hornickým sídlům s těžbou železných rud, kaolínu a 
hnědého uhlí. Mělce pod terénem se zde vyskytovaly do 1,5 metru mocné konkrece železných 
rud  s obsahem  železa  do  25%,  které  se  staly  předmětem  exploatace  a  zpracování  již 
v patnáctém století, vyvrcholení nastalo ve století šestnáctém a sedmnáctém a těžba utichla ve 
druhé polovině století devatenáctého. Dobývání keramických surovin v Chodově a jeho okolí 
je doloženo od roku 1744. Nejprve se jednalo o materiály pro cihelny, šamotku a keramické 
dílny. Od roku 1811 se zde dobýval i kaolín, protože porcelán postupně nahrazoval kameninu. 
Kaolín je nedaleko Chodova dobýván dodnes. Dobývání hnědého uhlí je doloženo od roku 
1788. Těžila se hnědouhelná sloj Josef s mocností okolo pěti metrů z hloubek 5 až 80 metrů, 
v největší  míře  však 20 až 30 metrů.  Poslední  hnědouhelný důl  Jindřich III  v nedalekých 
Božíčanech ukončil těžbu v listopadu roku 1950.
     V letošním roce  byl  v Chodově založen hornický spolek Solles,  pojmenovaný podle 
důlního a horníka Antonína Sollese, který je jako první horník uveden v chodovské kronice 
křtů v roce 1799. Jeho prvním předsedou se stal pan Jiří Milt.
     U zrodu těchto setkávání hornických měst a obcí stál v roce 1997 tehdejší starosta Příbrami 
Mgr. Josef Vacek,  ředitel Rudných dolů Příbram ing. Koloman Iványi a předseda Obvodního 
báňského úřadu v Příbrami, slavný perkmistr,  ing. Miroslav Šťastný spolu s příbramskými 
horníky a hutníky a Sokolovskou uhelnou a.s.            
     Když se podíváme do minulosti,  odehrávala se setkání v předchozích letech v těchto 
horních městech :
1)   Příbram - 1997
2)   Krásno - 1998
3)   Zlaté Hory - 1999
4)   Ostrava-Petřkovice - 2000
5)   Stříbro - 2001
6)   Planá u Mariánských Lázní a Drmoul - 2002
7)   Sokolov - 2003
8)   Rudolfov - 2004
9)   Ostrava Radvanice a Bartovice - 2005
10)  Příbram - 2006
11)  Horní Slavkov - 2007
12)  Most - 2008
13)  Jihlava - 2009
14)  Stříbro - 2010
15) Chodov  - 2011

    V předstihu chodovského patnáctého setkání proběhla již ve středu 14. září v místní galerii 
U  Vavřince  vernisáž  výstavy  „Hornictví“,  kterou  si  měli  účastníci  setkání  možnost 
prohlédnout po celý víkend. V pátek 16. září se uskutečnil za účasti delegátů jednotlivých 
měst,  spolků,  sponzorů a  vedení  města  velice  zdařilý  slavnostní  večer,  při  němž obdrželi 



předseda Združenia baníckych  spolkov a cechov Slovenska ing. Jaroslav Malchárek CSc. a 
výkonný tajemník JUDr. Dušan Vilim spolu s MUDr. Bohuslavem Sobotkou knihu s názvem 
„Chodov“  v luxusním  provedení,  vázanou  v kůži.  Dvě  svaté  Barborky,  třicet  centimetrů 
vysoké sošky patronky horníků, obdrželo Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a 
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, jako putovní. Zároveň město Chodov věnovalo 
vybraným  zástupcům  měst  a  spolků  slavnostní  hornické  hole  -  švancary  v provedení 
klasickém, ale i z porcelánu. Zástupci Rudolfova obdrželi od Sokolovské uhelné, a. s. sošku 
svaté Barborky, patronky horníků stejně, jako JUDr. Dušan Vilim ze Slovenska. Pan Jiří Milt 
dostal jako první počin do cechovny historickou hornickou přilbu.
    V sobotu prošel celým městem hornický průvod, po němž se odehrálo na hlavní tribuně 
uvítání  účastníků,  předání  putovního  praporu  z rukou zástupců stříbrských chodovským a 
k praporům zástupců měst byly uvázány pamětní stuhy. Jako novinka byla chodovskými dána 
do  oběhu  putovní  soška  svaté  Barborky,  jak  již  bylo  řečeno,  jedna  do  Čech  a  druhá  na 
Slovensko.   Nakonec  jsme  shlédli  akt  svěcení  tupláku.  Odhalena  byla  pamětní  deska 
patnáctého  setkání.  V kostele  svatého  Vavřince  se  uskutečnila  ekumenická  mše,  po  níž 
následovalo udílení cen Český Permon, kterou letos obdrželi v jednotlivých kategoriích:
Celoživotní dílo – prof. JUDr. ing. Roman Makarius CSc 
Hornický folklór – město Kutná Hora
Zachování hornických tradic – Nadace Landek Ostrava
Počin roku - ing. Jan Světlík
Mimořádná cena města Chodova – ing. Petr Zuleger
   Počasí  se  vydařilo,  nálada  byla  výborná,  akci  vhodně  doplnily  pivní  stany,  stánky 
s tradičním řemeslným zbožím a poutavé atrakce. K dobré náladě vyhrávalo po celém městě 
11 hudebních skupin. Úspěšný den završil noční ohňostroj. 
      Okolí Chodova  všem účastníkům  poskytlo  exkurze s výkladem na hnědouhelný lom Jiří 
a na kaolínový lom Osmóza a Mírová, včetně občerstvení a hudby.
   V roce 2012 bude hostit 16. setkání horních měst a obcí město Chomutov. 

                                                                                                 Jaroslav Jiskra


