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Český permon 2016 
 
Kategorie kdo a případně jaká činnost 
 
1. Hornický folklór Hornicko historický spolek Stříbro, 
 předseda Radek Strankmüller, 
 Za zhotovení uniforem vyšších báňských úředníků 

z roku 1814 
 Zhotovení uniforem předcházelo dlouhodobé bádání v dobové 

literatuře a archivech, kde se často nachází pozapomenutá historie 
a kvůli velké investici volného času to mnoho lidí často odrazuje a 
tak komplexně se jí nevěnují. Celkově doplňují uniformy vývoj 
hornických stejnokrojů od dob, které nejsou všeobecně známy. 

 
 
2. Záchrana technických památek 
 Spolek přátel dolu sv. Mauritius 
 předseda Marek Nesrsta 
 Za zpřístupnění vrchního patra Christoph dolu 

sv. Mauritius v Krušných Horách 
 Vrchní patro dolu Mauritius v Hřebečné v Krušných Horách 

má jméno Christoph a nachází se 945 m.n.m.. Je to původně 
Behrův důl z roku 1545. Další patra jsou Festenberg – 915,3 
m.n.m. a Blasius – 875,1 m.n.m. 

 
 
3. Počin roku Klub přátel hornického muzea Ostrava, 
 předseda Petr Rojíček 

Za přípravu výstavy Svět uhlí 
 – Činnost a hornické tradice KPHMO 

 KPHMO v průběhu roku 2015 připravil výstavu v 
reprezentačních prostorách Senátu ČR, s vernisáží dne 
10. 2. 2016 o své mnohavrstvé činnosti a aktivní 28-leté 
účasti a spolupráci na kulturní, dokumentační, vydavatelské, 
výchovné činnosti a udržování hornických tradic. Tato 
výstava přispěla k důstojné propagaci tradic moravsko-
slezského regionu, našeho vztahu k hornickým památkám, 
dlouholeté činnosti v publikační a vzdělávací oblasti, 
zachování kladného pohledu na povědomí, historií, tradice a 
sounáležitost hornického stavu nejen na Ostravsku. Určena 
je pro širokou veřejnost, politiky, naše zastupitele a 
návštěvníky Senátu. 

 
4. Celoživotní dílo Ing. Jan Kurial, Havířov 
 Za celoživotní dílo věnované hornictví 
 Celý svůj pracovní život od vyučení horníkem a poté 

vystudování vysoké školy zasvětil práci v hornictví, zejména 
v ostravsko-karvinském revíru a také na Kladensku po roce 
1989. Zvláště jsme ocenili celoživotní publikační činnost v 
ostravsko-karvinském a kladenském revíru, jak v časopisech 
tak knižní. 
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5. Mimořádná cena Ing. Karol Škvor 
 Za celoživotní práci v hornictví a hornických spolcích, 
 bohužel již pouze in memoriam 
  Po celý profesní život geolog s prací na různých podzemních 

dílech. V zálibách rybář, jachtař, fotograf a propagátor 
hornických tradic. Stál při zrodu Sdružení hornických a 
hutnických spolků ČR. Intenzivně se věnoval udržování a 
obnově technických hornických památek a výstavbě 
hornických skanzenů. Dlouho bychom mohli hovořit o tom, 
co dělal, jaký byl a jak byl aktivní. 

  Moc nám všem chybí. 
 
 
6. Mimořádná cena do zahraničí 
 Svaz německých hornických, hutnických a havířských 

spolků 
 Bund Deutscher Bergmanns-, Hütten- und 

Knappenvereine 
 při příležitosti 50. výročí založení BDBHK a za inspiraci 

celoněmeckými hornickými dny pro zavedení tradice 
pořádání Setkání hornických měst a obcí ČR od roku 1997. 

 
 
 
Ing. Pavel David 
tajemník SHHS ČR 
 
Příbram, 11. 6. 2016 


