
 
 

6. prosince 2017 od 9:30 hod, Národní technické museum, Kostelní 42, Praha 7 

9:15  Příchod a registrace účastníků (muzeum otevřeno od 9:00) 

9:30 1 Martin Přibil (NTM): 
Zahájení semináře 
Činnost hornického oddělení NTM v roce 2017. Probíhá dokumentace českého a slovenského 
hornického průmyslu. V roce 2017 hornické oddělení NTM, pokračovalo v dokumentaci dolu Staříč 
(Paskov) před uzavřením, dokumentační práce probíhaly i na Slovensku na dolech Nováky, 
Handlová a dalších činných provozech v ČR a SR.Dokumentovány i různé stařiny. 

9:50 2 Ladislav Pašek (s.p. Diamo) 
Nová koncepce likvidace odvalů na uranovém ložisku Příbram 
Odvaly po těžbě uranových rud na ložisku Příbram představují, s ohledem na obsah toxikologicky 
významných kontaminantů ve významných koncentracích (As, Pb, Cd, U, Ra), zdroje středního 
environmentálního rizika s tím, že doposud nebyla uspokojivě vyřešena otázka odvalů jako zdrojů 
radonu a nepříznivých radonových situací v intravilánech sousedních obcí. S.p. DIAMO v rámci 
tvorby nové koncepce likvidace odvalů na ložisku Příbram připravil čtyři možná technická řešení 
sanace. Varianty I až III vychází z dosud na ložisku Příbram užívaných metod a varianta IV přináší 
inovativní pohled na řešení deseti roztroušených odvalů o celkovém objemu zhruba 39 mil. tun. 

10:10 3 Libor Jalůvka (s.p. Diamo, o.z. Odra)  
Oprava kulturních památek na dole Alexander ve správě DIAMO, s. p. 
Pro celý areál Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách je příznačný jednotný koncept novobarokního 
tvarosloví, který je v ostravsko-karvinském revíru jedinečný. Uvedena bude stručná historie 
areálu, postup při přípravě a realizaci oprav prováděných na obou těžních budovách a v závěru 
nastíněny možnosti využití těchto památek. 

10:30  Přestávka 20 minut / káva / diskuse 

10:50 4 Marek Herčzík (Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice) 

Protipožární a protivýbuchová ochrana hnědouhelných drtíren 
Prezentováno bude nebezpečí výbuchu hořlavého prachu v průmyslových provozech. Každý požár 
hořlavého prachu může velmi snadno přejít ve výbuch a naopak, každý výbuch prachu může 
snadno přejít v hoření zbytku nezreagovaného prachu (při výbuchu prachu v optimálním případě 
shoří nejvýše polovina rozvířené hmoty prachu). 

11:10 5 Miroslav Klvaňa  (Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice) 

Stoletá historie Dolu Nástup Tušimice 
Těžba započala v povrchovém dole Meissner v Prunéřov roku 1917, přes různé změny názvu se 
těžilo stále ve stejném prostoru, důl je i po 100 letech těžby stále v provozu pod posledním 
platným názvem Doly Nástup Tušimice. 

11:30 6 Zdeněk Bauer (ČVUT fakulta strojní) 

Lokomotivy a bagry v lomech 
Od konce 19. století se při povrchovém dobývání uhlí začaly uplatňovat stroje pro bagrování a 
odvoz zeminy ze skrývky, později i při vlastním dobývání uhelné sloje. Parní rypadla a lokomotivy 
přivezly původně stavební firmy, které je používaly pro přesuny materiálu především na velkých 
vodních stavbách. Postupně se k nim připojily firmy, specializované na skrývkové práce, ale i 
samotné důlní společnosti. Do roku 1945 bylo na severočeských dolech přes 800 parních 
lokomotiv všech rozchodů kolejí a na 200 parních korečkových a lopatových rypadel. K nim přibylo 
ještě téměř 900 nových lokomotiv typu B 900/200 převážně z továrny ČKD a téměř dvacet parních 
bagrů ze Škodových závodů. Historie této techniky dosud nebyla souhrnně zpracována, autor na 
toto téma připravil monografii, zatím bohužel nevydanou. 

  



11:50  Přestávka 70 minut na oběd 

13:00 7 Rudolf Tomíček (Nadace Georgia Agricoly RSL) 

Heraldická historie hornických symbolů – „B“. 
Heraldické figury, které tvoří znaky měst, jsou ve svém významu proměnlivé. Za prvé v tom, co 
mají ve znaku představovat, a za druhé v tom, co v nich vidí pozorovatel. Z tohoto důvodu jsou 
také často považovány za hornické symboly figury nehornické, 
a u jiných figur, mající hornický význam, si tento neuvědomujeme, nebo je ve znaku přehlédneme.  

13:30 

8 Miloslav Rucki (NPU Ostrava – Důl Michal) 

Doly Severní dráhy císaře Ferdinanda 
Společnost Severní dráha Ferdinandova provozovala do roku 1945 postupně 16 dolů. Ani jeden z 
dolů Severní dráhy dnes již není v provozu, ale některé z těchto dolů jsou dosud zachovány v 
poměrně dobrém stavu. V prvé řadě Důl Michal (NKP), nedávno rekonstruovaný důl Alexander 
(KP) či těžní budova s věží dolu Jindřich v centru Ostravy (KP) a další objekty. 

14:00 9 Petr Morávek (Regionální museum Jílové u Prahy) 

Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy 
Prezentace nové publikace ČGS o bývalých zlatorudných revírech 

14:15 10 Martin Přibil (NTM) 

80 let přehazovacích nakladačů  
Pneumatický přehazovací nakladač vynalezli  horníci Edwin Burton Royle a John Finlay na dole 
North Lilly společnosti Anaconda v Utahu. Tento vynález znamenal velké zeefektivnění nakládání 
těživa a výrazné zrychlení procesu vedení dlouhých důlních děl. První průmyslově vyráběné 
nakladače byly uvedeny na trh pod názvem Eimco – Finley Loader v roce 1936 firmou Eimco. Tyto 
nakladače významně zasáhly i do 2. světové války při stavbě opevnění proti nacistům a na jejich 
doslovných kopiích NL12V byl postaven i poválečný čs. rudný a uranový průmysl. 

14:35  Přestávka 25 minut / káva / diskuse 

15:00 11 Peter Konečný 

Šachta Althandel v Novej Bani, Potterov atmosférický parný stroj a  
pripravovaný skanzen novobanského baníctva 
V rokoch 1721/1722 bol v Novej Bani (stredné Slovensko) postavený pri šachtě Althandel 
anglickým konštruktérom Isaacom Potterom prvý parný stroj Newcomenovho typu mimo územia 
Veľkej Británie. Jeho celoeurópsky preslávené fungovanie, napriek svojej krátkosti, predstavovalo 
hviezdnu chvíľu novobanského baníctva. V roku 2017 bol mestom Nová Baňa odkúpený pozemok 
s areálom bývalej šachty Althandel. V spolupráci s OZ Novobanský banícky spolok sa pripravuje 
vybudovanie malého skanzenu. 

15:30 12 Filip Velímský (Archeologický ústav Praha v.v.i.) 

Archeologické výzkumy středověkých montánních situací na Kutnohorsku v roce 2017 
Záchranný archeologický výzkum (ZAV) u zaniklého hornického kostela sv. Martina, kde bylo zachyceno 
nejen pohřebiště, ale i doklady starší těžby na Grejfském pásmu. ZAV v KH-Sedlci Třešňovce, kde byl v 
jižní části Rejského pásma nově zkoumán těžebně zpracovatelský areál s pozůstatky prádla a tematicky 
obdobný ZAV v ul. Waldhauserova na Roveňském pásmu, kde došlo k rozšíření plochy původního 
výzkumu z roku 2011. 

16:00  Ondřej Malina (NPÚ úop Loket) 
ArcheoMontan 2018 v západním Krušnohoří. Archeologický průzkum montánních reliktů v 
revírech Horní Blatná a Boží Dar. 
Archeologie je u mnoha památek historické těžby často jedinou metodou, která může přinést 
bližší informace o jejich stáří nebo o místech zaniklého hornického osídlení. Absence písemných 
zmínek nás u mnoha lokalit nutí soustředit se na terénní reliéf jako na nejlépe dochovaný či jediný 
pramen. Archeologický potenciál hornických reliktů je značně proměnlivý a k nalezení správných 
míst se v projektu ArchaeoMontan 2018 v západním Krušnohoří osvědčila postupná kombinace 
metod s odlišným záběrem.  

16:30 13 Vladimír Horák 

Rakouský důlní úředník horní adjunkt Ing. František Horák (1882 -1919) 
Poslední předválečný rakousko-uherský závodní dolu Werner v Jáchymově a jeho úloha ve 
státním převratu v Jáchymově v roce 1918. 

16:50  Diskuse, závěr, ukončení semináře 

  Pro zájemce: v průběhu semináře možnost návštěvy expozice hornictví a hutnictví 

17:30  Uzavření NTM 



 
 

 

 

6. prosince 2017 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. 

 

 

 

 

 

 

Národní technické museum 
Kostelní 42, Praha 7 – Letná, kinosál, 6. 12. 2017, začátek 930 

Účastnický poplatek 50,- Kč. 

Zdarma: přednášející, studenti, důchodci, členové AMG, ČBÚ, OBÚ, SHHS ČR, VŠB-TÚ, 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: 723 515 248, 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 

 

 


