AKTUALITY

Historické hornické uniformy k vidění ve Stříbře
V Městském muzeu ve Stříbře, zásluhou Hornického spolku a za finanční podpory Nadace Landek Ostrava, nově obohatí expozici s hornickou
tématikou dvě figuríny v replikách dobových
úřednických báňských uniforem z roku 1814.
Tento typ báňské uniformy doposud nebyl v žádné odborné literatuře popsán a Hornický spolek
je tak první, kdo tento typ uniformy představí
veřejnosti.
Nošení hornické uniformy se objevuje v době
konce napoleonských válek okolo roku 1814, na
základě kabinetního listu z 18. dubna, kdy se císař František I. rozhodl, že uniformu budou nosit všichni státní zaměstnanci a ne jen někteří.
Uniforma byla z tmavozeleného fraku s barevnými sametovými výložkami na stojatém límci
a manžetách, bílou vestou a bílými nebo černými kalhotami. Na hlavě se nosil třírohý klobouk
s kokardou a kličkou a u pasu kord s císařským
orlem. Jednotlivé báňské funkce byly rozlišeny
vyšíváním na fraku, typem stejnokroje a barvou
výložek. Hodnostní třídy (bylo jich 12) se odlišovaly jednotlivými kategoriemi (byly 4), počtem

Nepropásněte 16.
evropský hornický
a hutnický den!

Již hotová replika
dobové úřednické
báňské uniformy.

Původní uniformy z roku 1814, podle
kterých byly následně vyhotoveny kopie
uniforem.

stříbrných roset na rozdílných zlatých šňůrových náramenících.
Kabát byl doplněn v létě šedými kalhotami a rukavicemi z bílé
kůže. Kord byl později nahrazen šavlí.
Karel Neuberger (Hornický spolek Stříbro)
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V termínu 10. – 12. června 2016 bude město Příbram hostit účastníky 16. evropského hornického a hutnického dne. Bude to poprvé, kdy se toto
mezinárodní setkání uskuteční v České republice.
Současně také proběhne jubilejní 20. setkání hornických měst a obcí České republiky. Předpokládá
se účast 2 – 3 tisíc členů hornických a hutnických
spolků z České republiky, Slovenska, Německa,
Maďarska, Polska, Ruska, Belgie a Nizozemí. Za
místní spoluorganizátory akce vás srdečně zvou
členové Spolku Prokop Příbram a Cech příbramských horníků a hutníků. Akce je součástí celoročních oslav, při kterých si královské horní město
Příbram připomene 800. výročí existence první
písemné zmínky z roku 1216.
Více informací na: http://setkanihmo2016.cz
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