
 

 
 

Úterý 3. prosince 2019 od 9:30 hod, Národní technické museum, Kostelní 42, Praha 7 

 

Vzhledem k počtu účastníků je nutno dodržovat stanovenou délku příspěvku. 

 

Změna programu vyhrazena! Děkujeme za pochopení. Těšíme se na viděnou. 

Kontakt: Martin Přibil, tel: 00420 723 515 248, martin.pribil@ntm.cz 

 

9:00  Příchod a registrace účastníků (dříve ne!!! muzeum otevřeno od 9:00) 

9:30 1 Martin Přibil (NTM): 

Zahájení semináře a úvodní slovo 
V roce 1910 zasedla první spolková sese Hornicko-hutnické skupiny Technického musea pro Království české. 
Ze zasedání tohoto montánního spolku se po znárodnění TM vyvinuly dnešní hornické semináře NTM. 

9:40 2 Jaroslav Hromas (Správa jeskyní ČR) 

Karlštejnská hradní studna jako středověké hornické dílo 
Studna na hradě Karlštejn nezastihla přítoky podzemních vod, jde vlastně o nádrž na vodu. Způsob 
napouštění nádrže bylo velké strategické tajemství a slabina hradu. Objekt studny včetně historického 
strojního zařízení z 18. stol. je zajímavé a mimořádné dílo. 

10:00 3 Martin Lang (Muzeum Středních Brd) 

Nové Hornické muzeum ve Zbůchu 
Dne 28.9. 2019 bylo ve Zbůchu u Plzně v areálu bývalého Masarykova jubilejního dolu otevřeno Hornické 
muzeum. Muzeum spravuje Hornický historický spolek ZUD. Expozice připomíná tradici těžby černého uhlí 
v Plzeňské pánvi sensum lato od první písemné zmínky po ukončení těžby v pánvi na dole Krimich. 

10:20 4 Lukáš Patera (Spišská Nová Ves) 

Spišské železorudné bane Banskej a hutnej spoločnosti v medzivojnovom období  
Príspevok sa zaoberá vývojom dvoch železorudných závodov Bindt a Máriahuta, ktoré vlastnila Banská a 
hutná spoločnosť na slovenskom území. Sleduje ich vývoj počas období konjunktúr a hospodárskych kríz, 
ich význam pre Třinecké železiarne a otázku ich zániku. 

10:40  Přestávka 20 minut / diskuse k bloku přednášek / káva 

11:00 5 Jaroslava Neubauerová (Banícke múzeum v Rožňave) 

Poľná šachtová pec z Gemerského Sadu. 
Príspevok je zameraný na predstavenie unikátneho zbierkového predmetu z fondu baníctva a hutníctva – 
poľnú šachtové pec zo stredovekej zaniknutej osady Somkút z okolia obce Gemerský Sad.  Opisuje spôsob 
tavby a samotnú konštrukciu poľnej šachtovej pece. 

11:20 6 Pavel Hronček (Fakulta BERG, Technická univerzita Košice) 

Počiatky hnedouhoľného baníctva v okolí Veľkého Krtíša do roku 1918 
a možnosti jeho obrazovej prezentácie 
Prednáška prináša fundamentálny náčrt dejín prospekcie a ťažby hnedého uhlia v Juhoslovenskej 
hnedouhoľnej panve v okolí Veľkého Krtíša do roku 1918, kedy sa končí prvá, historická etapa 
hnedouhoľného baníčenia v tomto regióne. Zameriava sa na možnosti prezentácie dejín počiatkov 
priemyselnej ťažby uhlia v tomto regióne s využitím dobových, predovšetkým montánnych kartografických 
historických prameňov. 

 

Pokračování na další straně!!! 



 

Pokračování z předchozí strany !!! 

11:40 7 Mario Molokáč (Fakulta BERG, Technická univerzita Košice) 

Možnosti využitia 3D modelovania historických objektov 
v montanistike a v montánnom turizme 
 

12:00 8 Erik Sombathy (Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska) 

Projekt Europské montánne dedičstvo - Európska banská cesta 
 

12:20  Diskuse, přestávka 80 minut na oběd 

13:40 9 Vítězslav Urbanec (Praha) 

Příspěvek k dějinám hornictví a báňského školství 
Ze života Jana Tadeáše Antonína Peithnera z Lichtensfelsu a Kryštofa Traugotta Delia 
jakožto báňských odborníků, úředníků a pedagogů. 

14:00 10 Pavel Rucký – Jiří Bureš  – Eduard Mikušek (Duchcov) 

K historii horních škol v Duchcově 
V letošním roce proběhlo mimořádné jubileum z hlediska vývoje odborného horního školství v 
severočeském Duchcově. Právě zde byly v historii umístěny hned dvě horní školy 
 „Účelem horní školy jest vychovati a vzdělati schopné horníky na řádné dozorce báňských závodů.” 

14:20 11 Michal Řehoř (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí) 

Významné ukázky zkamenělých dřev nalezených při hornické činnosti 
v regionu SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití 
Pro poznání geologického vývoje oblasti dnešní České republiky mají paleontologické nálezy zkamenělých 
stromů velký význam. Jsou dochovanými svědky dávného života a pomáhají nám datovat jednotlivé 
geologické vrstvy.  Příspěvek v první části hodnotí významné historické nálezy zkamenělého dřeva na 
území dnešní České republiky od prvního objevu v 16. století v jáchymovských dolech po současnost. 
Druhá část příspěvku je věnována dnešním možnostem nálezů zkamenělých dřev při těžbě nerostných 
surovin v České republice. Závěr příspěvku se zabývá dnešní situací významných nálezů, zakládání 
geologických parků a výsledky spolupráce autora s regionálními muzei severozápadních Čech. 

14:40 12 Šeruda Rostislav – Rucki Miloslav (NPÚ Ostrava) 

Elektrifikace OKR 
Příspěvek o elektrifikaci Ostravsko – karvinského revíru 

15:00  Přestávka 20 minut / diskuse k bloku přednášek / káva 

15:20 13 Jaromír Kánský, Tomáš Machač přednášející Tomáš Machač (Doly Hackelberg) 

Nález zajímavého artefaktu v hloubení dolu Althackelsberg (Zlaté Hory) 
V 2. polovině 20. století bylo odvodněno 300let zatopené hloubení zlatorudného dolu Althackelsberg. 
Z tohoto hloubení bylo odneseno nemalé množství drobnějších artefaktů, které skončily nezdokumento-
vané kdoví kde. Jeden z nálezů, jenž se dochoval, je „hornické pravítko“, které si pro svojí výjimečností 
zaslouží pozornost širší veřejnosti. 

16:40 14 Ondřej Malina (NPÚ) – Přemysl Brzák (ZO ČSS 5-05 Trias) – Jiří Unger (ARÚ AV ČR) 

Dokumentace a vyzvednutí větracího zařízení v Kutné Hoře 
Příspěvek k nedávnému nálezu dřevěného foukacího ventilátoru při otvírce historického důlního díla 
„Bylanka 4“ V Kutné Hoře. Ventilátor byl datován po roce 1520. 

 

16:00 15 Vladimír Horák (Kralupy) 

Služební cesta státního a konferenčního ministra c.k. tajného rady 
hraběte Carla von Zinsendorfa (1739–1813) do Jáchymova v květnu roku 1774 
spojená s návštěvou jáchymovských dolů. 
Jáchymovské doly byly ve středu pozornosti vysokých činovníků monarchie nejen z důvodů těžby rud, ale i 
nálezů obřích agregátů primárních minerálů na rudních nálomech. Již v dávné minulosti byla rozeznávána 
mimořádná vědecká i tržní hodnota jáchymovských minerálů.  

 

16:30  Diskuse, závěr, ukončení semináře 

9–18   Pro zájemce: v průběhu semináře možnost návštěvy expozice hornictví a hutnictví. 

18:00  Uzavření NTM - Vyzvedněte si včas kabáty ze šatny!!! 



 

 

 

Národní technické museum 
Kostelní 42, Praha 7 – Letná, kinosál, 3. 12. 2019, začátek 9:30  

Účastnický poplatek 50,- Kč. 

Zdarma: přednášející, studenti, důchodci, členové AMG, ČBÚ, OBÚ, SHHS ČR, VŠB, ZBSC SR 
 

 

 

Kontakt: 
Martin Přibil 

adresa: Kostelní 42, 17078, Praha 7 

e-mail: martin.pribil@ntm.cz,  v úctě zdravíme: 

e-mail větší přílohy (obrázky): mart.pribil@seznam.cz Zdař Bůh! 

telefon: 00420 723 515 248, 00420 220 399 235 Hornické a hutnické oddělení NTM  

 

 

 

 

 

 

 



Možnosti stravování v okolí NTM 

Z kapacitních důvodů jídelna NTM nezvládá větší nápor strávníků a čekání na oběd pak trvá dlouho, v okolí 

je ale řada možností stravování. 

 

 


