
KOŠICE TROJNÁSOBNÝM HLAVNÍM MĚSTEM  
 
Východoslovenská metropole je v tomto roce Evropským městem kultury a obdobně jako před 
několika lety maďarská Pécs přijala do rámce událostí pořadatelství Evropského setkání 
horníků a hutníků, letos již patnáctého, a stala se tak i hlavním městem evropské montanistiky a 
montánních tradic. Volba na místo konání Evropského stkání nebyla náhodná. V dlouhodobém 
seznamu pořadatelských měst Setkání hornických a hutnických měst Slovenské republiky byly 
přihlášeny i Košice. Přijetím hostitelství 6. Setkání hornických a hutnických měst SR se Košice 
staly na čtyři dny i hlavním městem slovenského hornictví  a hutnictví. Uspořádání takových 
akcí v jednom termínu je sice náročné organizačně, ale z ekonomického pohledu méně nákladné, 
je masovější a společensky velmi významné.  
 
Do Košic se ve dnech 6.-9. června sjelo na 1700 členů hornických a hutnických spolků, společností, 
nadací, přijeli mnozí nejvyšší představitelé hornických měst. Nejpočetněji byli zastoupeni domácí a 
sousedé z Maďarska (přijeli 20 autobusy), z ČR přijelo na 170 kamarádů ze 17 spolků, nechyběli 
Poláci, Němci, Italové, Slovinci, Rumuni, Ukrajinci, nemohla chybět delegace z nizozemského 
Heerlenu – pořadatele minulého Evropského setkání, přijela delegace z hornického institutu 
v Petrohradu. Zastoupení mělo i Rakousko. 
 
Význam setkání horníků a příznivců hornických tradic z různých koutů Evropy podpořil přijetím 
záštity nad touto akcí prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič, který po celou dobu vykonávání 
funkce hlavy státu neskrývá sympatie k hornickému stavu a vyjadřuje úctu k práci horníků současných 
i jejich předků osobní účastí na hornických akcích i každoročním přijímáním hornických delegací 
v prezidentském paláci. 
Pořadatelé a organizátoři Setkání připravili bohatý a pestrý program. Výstavy s hornickou a hutnickou 
tématikou, odbornou mezinárodní konferenci Evropské hornictví a hutnictví včera a dnes, šachťák, 
kterého se zúčastnilo 1100 „vyvolených“. Zástupci delegací byli přijati primátorem Košic, uskutečnila 
se mše v Dómu sv. Alžběty, nechybělo odhalení pamětní desky, připraveny byly a uskutečnily se 
zajímavé exkurze do solivaru v Prešově, Medzevských hamrů a Jasovské jeskyně, do Tokajské 
vinařské oblasti a Trebišova, Vysokých Tater, Východoslovenských železáren (dnes U.S. Steel 
Works). Asi dvouhodinový průvod v sobotním podvečeru byl předzvěstí blížícího se závěru Setkání. 
Po hymnách a projevech následovalo stužkování hornických praporů, předávání putovních praporů – 
Evropského sdružení a Slovenského sdružení, předání resortních odznaků a medailí. S oceněními 
slovenským kamarádům přišli na tribunu ing. Jaroslav Jiskra z Nadace G. Agricoly region Slavkovský 
les a Karel Neuberger z Hornicko-historického spolku Stříbro. 
Vyvrcholením Setkání byl impozantní ohňostroj. 
Každé dosavadní Setkání – evropské, české, slovenské, přišlo s něčím novým. Zaběhnuté zvyklosti 
byly zvládány lépe než ty předešlé, někde něco zaskřípalo. Košice 2013 nebyly vyjímkou 
Je třeba si uvědomit, že tato Setkání nejsou o gigantismu, nákladnosti, okázalosti, ale že jejich poslání 
spočívá v přátelském setkávání kamarádů stejných zájmů a vůle rozvíjet hornické tradice, setkávání 
v úctě a vzájemném respektu. 
Ti, kteří občas do Košic zavítali, se shodli na skutečnosti, že Košice se svými 240 000 obyvateli se 
rozvíjejí do krásy. A Košičané ? Byli úžasní. Vstřícní, přátelští, usměvaví, ochotní. Spoluvytvářeli 
pohodovou atmosféru. O zdaru akcí pořádaných v plenéru hodně rozhoduje počasí. To snaživým 
pořadatelům a organizátorům, kteří se krátce před konáním Setkání museli vypořádat s mimořádnými 
nečekanými problémy, vyšlo vstříc. Kdo nezná pozadí událostí, neuvěří co dokázali. 
 
Během Setkání se uskutečnila Valná hromada Evropského sdružení. Za Českou republiku se jí 
zúčastnili ing. Zdeněk Brázda, ing. Josef Gavlas a ing. Pavel David. Stručný obsah jednání a přijaté 
závěry budou umístěny na webové stránce SHHS ČR separátně. 
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