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V rámci akce 13. setkání hornických měst a obcí 
ČR bude uspořádán v Jihlavě tzv. slavnostní (mi-
mořádný) skok přes kůži. To znamená, že nebude 
mít ofi ciální číslo. 

Akce je uspořádána pro delegované účastníky 
setkání, skok uskuteční vážení a čestní hosté této 
akce včetně pana primátora.

Co to vlastně je?
Skok přes kůži - stará hornická tradice, při kte-

ré byli přijímáni do cechu havířského studenti 
báňských škol. Později také slavnost, při které se 
oceňovali významné osobnosti společenského a 
kulturního života. Tuto tradici dodnes nesou stu-
denti a pedagogové Vysoké školy báňské Technic-
ké univerzity v Ostravě. 

Kůži (fl ek) používali staří havíři jako součást 
pracovních a ochranných pomůcek. Zejména v 
nízkých uhelných slojích se na ní sedávalo při ru-
bání uhlí. Každý Skok má svoji „kůži“, barevně vy-
obrazenou s datem konání a pořadím.

Novodobé Skoky mají již jinou podobu než ty 
původní, které ještě vznikaly v Příbrami za doby 
existence báňské akademie. 

Skok má svá určitá pravidla, rituály a jsou uve-
deny jenom ty základní. Účastnící v sále sedí u 
„tablic“- řady stolů zpravidla 3 - 4 podle velikosti 
sálu. Včele stolu sedí „slavný vysoký mistr“, který 
má tablici na starost (hlásí se o slovo, uděluji na-
pomenutí, dbá na klid a pořádek, srovnané skle-
nice od piva apod.). V popředí sálu je prezidiální 
tablice - zpravidla zde sedí čestní hosté, předsta-
vitelé města, významné osobnosti. Na pódiu pak 
sedí „slavné vysoké a neomylné prezidium“ - které 
řídí celý Skok. 

Program - představení města, hostů a vlastních 
účastníků skoku, čestní skokané. Zpívají se staré 
hornické písně, studentské písně a jsou přednáše-
ny „referáty“ s odbornou problematikou podanou 
humornou formou. Vlastní Skok má pak následu-
jící režii : ten kdo má být přijat, vystoupí na ma-
lý prázdný soudek od piva, je vyzván ke krátkému 

heslu, písni, básni. Poté následuje vypití „kytič-
ky“ (0,3l piva) na EX a pak přeskočení přes kůži, 
kterou drží předem určená dvojice převážně z řad 
čestných hostů, kmotr jej obejme a pak se zapíše 
do 130 let staré „skokové“ knihy, současně obdrží 
pamětní list, kterým byl přijat do cechu hornické-
ho a stává se řádným účastníkem Skoku. 

Po skocích je vzpomenuto nežijících význam-
ných osobností, které se zasloužili o rozvoj hor-
nických tradic a současně na ty, kteří položili své 
životy při výkonu hornického povolání. Pak ná-
sledují pivní souboje, „svěcení diamantu“ piva, 
které se počas celé slavnosti konzumuje. Jako ob-
čerstvení je zpravidla podáván guláš v přesně sta-
noveném čase. V průběhu programu zní známé 
hornické písně v předem daném pořadí a končí se 
hornickou hymnou. Působivý je v závěru odchod 
všech hodnostářů se zapálenými kahanci. Tím ce-
lá slavnost končí.                                                       

                                                   -lm-

Slavnostní „Skok přes kůži“ již tradicí 

V rámci Havíření hornických měst 
bude udělen Český permon. 

Český permon je cena udělovaná 
1x ročně celkem v pěti kategoriích v 
rámci České republiky osobnostem 
nebo institucím, které se významně 
zasloužily o rozvoj hornických tra-
dic.

Cenou je soška permona na pod-
stavci ve tvaru zvonku.

Kategorie Českého permona:
1. Hornický folklór
2. Záchrana technických památek
3. Největší počin roku (uskuteč-

něný v období po udělení poslední 
ceny)

4. Celoživotní dílo
5. Mimořádná cena

Mimořádná cena Český permon 
je zvláštním oceněním a uděluje se 
obvykle za zásluhy o povznesení 
hornických tradic ve vazbě na zvý-
šení společenské úrovně a prestiže 
setkání hornických měst a obcí Čes-
ké republiky.

Nominovat kohokoli, tedy fyzic-
kou i právnickou osobu, má právo 
každá fyzická i právnická osoba pů-
sobící na území ČR.

O udělení cen v kategorii 1 až 4 
rozhoduje Hornické konzilium.

O udělení ceny v kategorii 5 - Mi-
mořádná cena - rozhoduje pořa-
datelské město s poradním hlasem 
Hornického konzilia.

Slavnostní vyhlášení oceněných a 
předání cen uskutečňuje pořadatel-
ské město v rámci Setkání hornic-
kých měst a obcí České republiky.

Cena byla vytvořena proto aby 
zviditelňovala činnost hornických 
spolků a měst v rámci prezentace 
hornických tradic a především při-
vedla k této činnosti další subjekty. 
Navrhli ji a v život uvedli kamarádi 
ze spolku Společnost přátel Rudol-
fova. Prvé ceny Český permon byly 
uděleny v roce 2004 na 8. setkání 
hornických měst a obcí v Rudolfo-
vě.                                                      -lm-

Cena Český permon - její historie a tradice
Český permon 2004
Kategorie kdo a případně jaká činnost
1. Hornický folklór: Cech příbramských horníků a 

hutniků
2. Záchrana technických památek: Skupina dobrovol-

ných techniků za záchranu železorudného dolu Chrus-
tenice s jeho rekonstrukcí na muzeum

3. Počin roku: Redaktor Václav Cílek za scénář k TV 
pořadu Podzemní Čechy

4. Celoživotní dílo: lng. Stanislav Vopasek, ředitel 
Nadace Landek

Český permon 2005
Kategorie kdo a případně jaká činnost
1. Hornický folklór: Hornický spolek Prokop při VŠB-

TU Ostrava
2. Záchrana technických památek: Hornické muze-

um Příbram-Březové Hory, záchrana technické památky 
Vodní kolo Drkolnov

3. Počin roku: Hornicko-historický spolek, Planá u 
Mariánských Lázní, za provozování hornického muzea v 
Plané, zajišťování hornických slavností a tradic v regionu

4. Celoživotní dílo: lng. Koloman Iványi, cech PHH
5. Mimořádná cena (Permon 2005): Společnost přá-

tel Rudolfova (předseda společnosti V.Klabouch), za 
uvedení do života, jako součást setkávání, udílení cen 
Český Permon a předávání putovního Praporu setkává-
ní hornických měst.

Český permon 2006
Kategorie kdo a případně jaká činnost
1. Hornický folklór: Společnost přátel Rudolfova
2. Záchrana technických památek: Krajské muzeum 

Sokolov
3. Počin roku: Hornicko historický spolek Stříbro
4. Celoživotní dílo: Ing. Chrudoš Fiala, starosta spol-

ku Prokop Příbram
5. Mimořádná cena (Permon 2006): Cech příbram-

ských horníků a hutníků za iniciování prvního setkání 
hornických měst a za přípravu 10. setkání

Český permon 2007
Kategorie kdo a případně jaká činnost
1. Hornický folklór: Spolek Prokop Příbram
2. Záchrana technických památek: Podkrušnohorské 

technické muzeum Most, záchrana technické památky 
parní těžní stroj z dolu Julius III v Kopistech u Mostu

3. Počin roku: PhDr. Ladislav Jangl za publikaci „Sta-
ré hornické a hutnické míry a váhy

4. Celoživotní dílo: PhDr. Jiří Majer, CSc.
5. Mimořádná cena (Permon 2007): Ing. Rudolf To-

míček, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení 
společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst 
České republiky

Český permon 2008
Kategorie kdo a případně jaká činnost
1. Hornický folklór: Spolek severočeských havířů se 

sídlem v Mostě
2. Záchrana technických památek: České muzeum 

stříbra, Kutná Hora, restaurace a uchování středověkého 
důlního prostoru  - štola sv. Jiří

3. Počin roku: Hornické muzeum Landek, Ostrava-
Petřkovice, celková obnova budovy kompresorovny do-
lu Anselm

4. Celoživotní dílo: Ing. Vladimír Petrovský
5. Mimořádná cena (Permon 2008): Zbyněk Jakš, ře-

ditel Podkrušnohorského technického muzea, za záslu-
hy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské 
úrovně a prestiže Setkání hornických měst České repub-
liky         -lm-

Od počátku měsíce se strážníci 
podílejí na každoročním jarním 
blokovém čištění města. Strážníci 
dohlíží nad dodržování dopravní-
ho značení rozmístěného v mís-
tech čištění a provádějí asistence 
při odtazích vozidel neukázněných 
řidičů. 

K 22. 4. 2009 bylo odtaženo cel-
kem 143 vozidel, oproti předchá-
zejícímu roku se jedná o mírný ná-
růst počtu odtahů, g řekl Stanislav 
Maštera, zástupce ředitele Městské 
policie Jihlava. Strážníci nalezli vo-

zidlo, po kterém policie vyhlásila 
pátrání. Ve vozidle byly násled-
ně zjištěny předměty pocházející 
z trestné činnosti. Na základě ozná-
mení strážníci ve spolupráci s Poli-
cií ČR zadrželi pachatele vloupání 
do obchodu v centru města. Zlo-
děj se skrýval uvnitř obchodu, kde 
byl při kontrole objektu nalezen. 
Pomocí kamerového systému byl 
zjištěn a zdokumentován průběh 
rvačky, která se odehrála před noč-
ním klubem. Strážníci na místě za-
jistili účastníky rvačky.                -lm- 

Blokové čištění opět s problémy
Chronologie 

„Setkání hornických měst“:
1. setkání 6. 9. 1997 Příbram
2. setkání 5. 9. 1998 Krásno
3. setkání 4. - 5. 9. 1999 Zlaté Hory
4. setkání 9. 9. 2000 Ostrava - Petřkovice
5. setkání 15. 9. 2001 Stříbro
6. setkání 14. 9. 2002 Planá u Mar. Lázní - Dr-

moul
7. setkání 6. 9. 2003 Sokolov
8. setkání 5. - 6. 6. 2004 Rudolfov
9. setkání 25. 6. 2005 Ostrava Radvanice - Bar-

tovice
10. setkání 16. 9. 2006 Příbram
11. setkání 15. 9. 2007 Horní Slavkov
12. setkání 5. - 7. 9. 2008 Most
13. setkání 19. - 21. 6. 2009 Jihlava
14. setkání se uskuteční 10. - 12. 9. 2010 ve 

Stříbře.                                                                          -lm-

Přehled dosud udělených cen Český permon


