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Český permon 2017 
 
Kategorie kdo a případně jaká činnost 
1. Hornický folklór Český klub zlatokopů 
  předseda Bohumil Toms, 
  Za dlouholetou propagaci rýžování zlata. 
  Pořádá oficiální soutěže v rýžování zlata na mezinárodní úrovni např. 

mezinárodní mistrovství ČR a SR v rýžování zlata, spolupracuje s podobně 
zaměřenými kluby na Moravě a na Slovensku.  

  Pořádá různé akce s ukázkami  rýžování zlata a školu rýžování zlata pro 
širokou veřejnost (např. Dětské dny, Setkání hornických měst a obcí, rýžování 
zlata na Otavě v Kestřanech). 

  Zasloužil se o vznik několika naučných stezek mapujících dolování a 
zpracování zlata v okolí Nového Knína včetně vydání průvodce po těchto 
stezkách „Zlato na Novoknínsku“  – Naučná stezka Nový Knín a okolí, Naučná 
stezka Kozí Hory – Libčice, Naučná stezka Zlaté Psí hory,  Hornická naučná 
stezka Albrechtovice u Prachatic.  

  Členové Českého klubu zlatokopů podpořili svými nálezy vzorků zlata z 
českých lokalit vznik expozic o zlatě v několika hornických muzeích. 

 
2. Záchrana technických památek 
  Ing. Jan Bor, Limek APG 
  Za opravu těžní věže dolu Michael v Brandýsku 

Soukromá firma LIMEK APG a. s., pod vedením předsedy představenstva Ing. 
Jana Bora, opravila z vlastních finančních prostředků zdevastovanou kulturní 
památku - těžní věž dolu Michael v Brandýsku. 

 
 
3. Počin roku – nebude v roce 2017 udělena. 

Hornické konzilium jednomyslně konstatovalo, že ani jedna ze dvou došlých 
nominací neodpovídá duchu zásad a ideovému rámci ceny Český permon. 
 

 
4. Celoživotní dílo 
  Ing. Otakar Vavruška, 

Za celoživotní činnost v českém hornictví 
Ing. Otakar Vavruška je významným báňským odborníkem v oblasti těžby, 
zpracování a využívání nerudních, stavebních surovin. Zasloužil se o výchovu 
celé řady báňských odborníků na Vysoké škole báňské v Ostravě. I po odchodu 
do důchodu se podílí na celé řadě projektů, zejména v oblasti silničního a 
vodního stavitelství. Je organizátorem pravidelných odborných konferencí a 
seminářů na Vysoké škole báňské - Technické universitě Ostrava. 

 
  Ing. Jan Holinka st., in memoriam, 

Za celoživotní činnost v českém hornictví 
Ing. Jan Holinka st. byl zakládajícím členem Hornicko-historického spolku pod 
Ralskem a uznávaným odborníkem v oblasti hornictví u nás a v zahraničí. Byl 
milovníkem geologie a vášnivým sběratelem hornických artefaktů. Za svůj život 
vytvořil úctyhodnou sbírku minerálů a nerostů. Založením HHS pod Ralskem 
započala pod jeho vedením éra budování hornické expozice ve Stráži pod 
Ralskem a zajištění důlního díla Schachtenstein, kde v minulosti probíhala 
těžba železné rudy. 
 

 
5. Mimořádná cena pořadatele setkání 
  Ing. Zdeněk Brázda, PhD 
  Za dlouholetou obětavou práci za udržení hornických zvyků 
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