
                                                   

 Národní technické muzeum v Praze
 spolu

 s hornickou sekcí Klubu přátel NTM
 a Společností pro dějiny věd a techniky

 dovolují si zvát

 na

 TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ 
SEMINÁŘ 2007

 Z DĚJIN HORNICTVÍ

 Seminář se koná

 ve čtvrtek  6. prosince 2007  
v 9 hodin

 v přednáškovém sále
 Národního zemědělského  muzea

 v Praze 7, Kostelní 44



PROGRAM

ZAHÁJENÍ

Sekce historie hornictví:

Michal Řehoř
Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví

Karel Melichar
Dobývání uhlí v centrální části kladenského revíru

Pavel Hronček
Ťažba hnedého uhlia v Badíně a jej vplyv na krajinu

Michal Gelnar,  Vladimír Dufek
Nález stanoviště mlýnu na kobaltovou barvu a sklářské hutě u Horní Blatné II, 

komentář k analýzám dalších nálezů.

Ivan Herčko
Prínos profesorov Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici do 

banského meračstva

Miroslav Klvaňa
Historie základních důlních map v povrchovém uhelném dole

Jarmila Plchová
Těžní věž dolu Simson ve Zbyškově z roku 1902 – jediná technická památka 

Rosicko-oslavanského revíru

Hugo Maier
Sněžníkovský mramor

Aleš Bufka
Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách

Miroslav Lacko
Z histórie banského závodu Baňa Lucia v rokoch 1918 až 1945



Sekce muzejnictví a ochrana památek:

Libor Jalůvka
Obnova Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě

Adrian Harničár, Daniela Mlynarčíková, Peter Roth
Zaniknute banské diela v katastri Popradu a Hranovnice

Karol Weis
Ochrana montánnych pamiatok v obci Hodruša-Hámre po roku 1989

Vladimír Markl
O sv. Barboře trochu jinak

Jindra Biolková
Vývoj hornické fakulty VŠB v Ostravě

Josef Haubelt
Jan Tadeáš Peithner a vznik vysokého školství ve středu Evropy

Olga Skalníková
KLADNO-ZÁPORNO, kladenský kulturní časopis, také v hornictví

Anna Mayová
Hornická magistrála jako informační dálnice

Miloš Zárybnický
Hornický turismus v Polsku

Milan Horký
Aktivity Vlastivědného spolku Rosicko-oslavanského revíru

Milan Janata
Javornický uran (Prezentace film + foto)

DISKUSE

Přestávky budou zařazeny podle průběhu semináře



Vzhledem ke  značnému počtu přihlášených referátů prosíme aktivní účastníky, aby 
nepřednášeli své příspěvky v plném znění, ale počítali pouze s  maximálně 

patnáctiminutovým výtahem. 

Referáty, které budou přínosem k výzkumu dějin hornictví, budou otištěny 
v Rozpravách NTM. Rozsah: maximálně 10 normostran rukopisu  a 5 ks 

obrazových příloh.

Příspěvky včetně  německého nebo anglického resumé se zasílají na disketách 
nebo CD (MS WORD) spolu s jedním výtiskem k rukám ing. Josefa Petrika 

Česká resumé se neotiskují.

K dodání textu je možné využít e-mailové adresy: josef.petrik  @ntm.cz  

Vzhledem k tomu, že hutnické Rozpravy budou zpracovány digitálně, prosíme 
autory, aby do obrazových příloh zařadili pouze kvalitní barevné nebo černobílé 

originální podklady (nikoli xerokopie), které  budou autorům  na požádání navráceny. 
Obrázky nebudou otištěny bez uvedení zdroje.

Termín dodání příspěvků nejpozději do konce února  2008.

Poznámka:
Pokud budete cokoliv promítat, uveďte předem techniku, kterou budete potřebovat.

Účastnický poplatek ve výši 50 Kč bude vybírán u prezence.
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