
 

106. ročník 
Hornický seminář – 2. prosince 2015 
 

 

Národní technické museum 
Kostelní 42, Praha 7 – Letná, kinosál, začátek 900 

Účastnický poplatek 50,- Kč. Zdarma: přednášející, studenti, důchodci, horníci, členové AMG, SHHS ČR, ZBSC SR, 

SBS, HBZS, VŠB-TÚ. Registrace účastníků zasílejte na email: martin.pribil@ntm.cz či telefon 723 515 248 / 220 

399 235 

 

Program: (platný k 26.XI. 2015) 

Vzhledem k počtu účastníků je třeba dodržovat stanovenou délku příspěvku 

Změna programu vyhrazena! 

 

8:45  Příchod a registrace účastníků 

9:00 1 Martin Přibil (NTM): 
Zahájení semináře 
Činnost hornického oddělení NTM v roce 2015, nové přírůstky, atp. Různé novinky v 
oboru hornictví a hornického muzejnictví. 

9:20 2 Pavel Bláha (Geotest, a.s.) 
Geofyzikální metody v hornictví 
V poslední době se čím dál tím více využívá staveb realizovaných hornickým způsobem 
(úložiště, podzemní liniové stavby). Pro jejich správné projektování je potřebné znát 
pokud možno dokonale geologickou stavbu zájmového území. Jednou z možností, jak k 
tomuto poznání dospět, že širší používání geofyzikálních metod. Lze tak předejít 
změnám projektu, nečekaným událostem a v neposlední řadě i k finančním úsporám. 

10:00 3 František Kružík 
Hnědé uhlí: Co je a co není vidět. 
Hnědé uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) se těží minimálně 400 let. Prvotní 
těžba byla povrchová zejména v oblasti výchozů a separátních pánvičkách. Vlivem 
historických událostí objemy těžeb v posledních dvou stech letech kolísaly v širokém 
rozmezí. Zvýšená těžba je evidována od 18. století, ale teprve v polovině 19. století 
dosáhla více než 1 mil. tun za rok, maximum roční těžby bylo dosaženo až na konci 20. 
století. (stručný historický přehlede s poukazem na nejdůležitější oscilace dávnější i 
nedávné). 
Přesto je v SHP stále ještě dostatek zásob vysoce kvalitního hnědého uhlí. Jeho racionální 
využívání v energetické mixu je zárukou vlastní energetické bezpečnosti nejméně na 
dalších 100 let, zejména s ohledem na současný bezpečnostní a ekonomický vývoj 
Evropy. 

10:30  Přestávka 20 minut 

  



10:50 4 Petr Morávek, Jan Stachura, Šárka Juřinová (Regionální muzeum Jílové u Prahy):  
Renovovaná expozice zlata v jílovské regionálním muzeu 
Renovovaná expozice zlata, slavnostně otevřená 28. října 2015, v pěti místnostech 
seznamuje návštěvníky se vším, co je potřebné o zlatu vědět -  jeho charakteristikou a 
použitím, vznikem ložisek v jednotlivých údobích geologické vývoje Země, přehledem 
světové produkce zlata ve světě a historií jeho těžby u nás, hlavními zlatonosnými revíry 
ČR a oblastmi historického rýžování zlata. Hlavní část expozice je věnována geologii a 
historii dolování v jílovském revíru - pravděpodobně našemu nejvýznamnějšímu zdroji 
zlata ve středověku. Představení nové ředitelky muzea v Jílovém, paní Šárky Juřinové. 

11:10 5 Ivan Rous (Severočeské muzeum) 
Prezentace dějin hornictví v Liberci a okolí 
V okolí Liberce probíhala na různých místech intenzivní hornická činnost, která je v 
mnoha případech velice stará. Neméně zajímavým okruhem jsou různé podzemní 
stavby, ať už se jedná o různé náhony či podzemní stavby pro účely zbrojního průmyslu 
či civilní obranu. Poznatky z terénu prezentuje Severočeské muzeum řadou různých 
výstav a spoluprací s dalšími společnostmi. V listopadu 2015 vybudovala společnost 
ARCHA 13 ve spolupráci s muzeem velkou hornickou stezku Ještědským hřbetem.   

11:30 6 Roman Pavlík (ProGeo Consulting s.r.o.) 
Hornický folklór stále živý 
Příspěvek k aktuálnímu vývoji hornického folklóru v oblasti severní Moravy a Slezska. 
Hornický folklór je stále živý především v odlehlejších horských osadách - ukázka. 

12:00  Přestávka 60 minut na oběd 

13:00 7 Radko Tásler (Speleoalbeřice) 
Těžba rud a produkce Cu/As v Obřím dole 
Krkonoše představují z hlediska staršího českého hornictví relativně méně probádané 
území. Pokračující průzkum jak terénní, tak archivní přináší překvapivé výsledky, které 
jsou významné nejen regionálně, ale i celorepublikově. 

14:00 8 Josef Večeřa (ČGS) 
Tři příklady dokumentace a interpretace hornických objektů. 
Na třech různých lokalitách si ukážeme tři různé etapy průzkumu a interpretace. První 
lokalitou bude rekognoskace terénu na základě lidarových dat v oblasti Rýžovny v 
Krušných horách. Druhou lokalitou bude detailní zaměření vodního kanálu mezi 
Karlovou Studánkou a Suchou Rudnou. Třetí lokalitou bude vyhodnocení morfologických 
pozůstatků po těžbě z mapových podkladů na lokalitě Vyskytná. 

14:20 

9 Josef Velfl (Hornické muzeum Příbram) 
Získání areálu uranového dolu 11 Bytíz do správy Hornického muzea Příbram. 
Velký krok k ochraně a udržitelnosti industriálního dědictví na poli uranového hornictví.  

14:25  Přestávka 15 minut 

  



14:40 10 Ondřej Malina, Filip Prekop (NPÚ ÚOP v Lokti) 
Montánní památková péče - příklady z Karlovarského kraje.  
Podzemní důlní díla jsou specifickým druhem památek, zatím příliš nereflektovaným 
památkovou péčí. Příspěvek vychází z konkrétních zkušeností Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, na poli průzkumu a dokumentace 
historických podzemních památek. Na několika příkladech budou naznačeny možnosti a 
cíle dokumentace včetně archeologických a stavebně historických pozorování. Pozornost 
bude věnovaná i legislativním a organizačním okolnostem staveb, při kterých k 
průzkumu a dokumentaci dochází. 

15:00 11 Petr Hasil (UJEP) 
Zánik důlního závodu a zajateckého tábora Sauersack/Rolava ve světle písemných 
pramenů. 
Důlní závod Sauersack/Rolava (okr. Sokolov) byl vybudován za účelem těžby a prvotního 
zpracování cínové rudy v rámci válečného úsilí Třetí říše, která zde nasadila na nucené 
práce válečné zajatce mnoha evropských národností. Po roce 1945 nebyly těžební a 
úpravnické práce obnoveny a v únoru 1946 padlo rozhodnutí o uzavření dolu. Od roku 
2014 se tento závod stal předmětem výzkumných aktivit týmu Archeologického ústavu 
AV ČR, Praha, v.v.i., a katedry historie UJEP v Ústí nad Labem. Příspěvek představí 
základnu písemných pramenů reflektující konec provozu, poválečný osud dolu a shrne 
základní výsledky dosavadního zkoumání. 

15:20 12 Karol Šmehil, Martin Přibil (NTM) 
Muzeum břidlice Budišov nad Budišovkou, opomíjená těžba břidlice 
Na jaře 2015 byly v Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou otevřeny rekonstruované 
a doplněné expozice těžby břidlice, které doplnil blok o těžbě stříbra. Díky spolupráci s 
Policií ČR se podařilo do expozice získat unikátní skipový důlní vůz, díky spolupráci s NTM 
a dalšími osobami oživily expozici další zajímavé exponáty, vztahující se těžbě břidlic a 
stříbra v širším okolí. Na podzim 2015 byla před muzeum odhalena bronzová busta Jana 
Řiháka podnikatele, buditele a propagátora těžby a zpracování břidlice  

15:40 13 Vladimír Horák 
Mocenský zápas o bohatý stříbrný nálom na žíle Růže z Jericha na cechu Vysoká jedle 
v roce 1772 v Jáchymově aneb velezrada horního rady Ignáce Borna 
Střet vědy a ekonomiky na pozadí nálomu unikátních rudních minerálu s vysokou 
kovnatostí stříbra v Jáchymovských dolech 

16:00  Diskuse, závěr, ukončení semináře, 
Pro zájemce: Prohlídka dolů NTM s komentářem o historii expozice, výstavbě atp. 

17:30  Uzavření NTM 

 

 

 

Registrace účastníků, dotazy, kontakt: Martin Přibil, e-mail: martin.pribil@ntm.cz, 

telefon: 723 515 248, 220 399 235 

 

 

v úctě zdraví: 

Zdař Bůh! 

 

Hornické a hutnické oddělení NTM 

 

 

  



Možnosti stravování v okolí NTM 

z kapacitních důvodů jídelna NTM často nezvládá větší nápor strávníků a čekání na oběd pak trvá déle, 

v okolí je ale řada možností stravování 

 


