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Program konference 

O továrních komínech 

10. 10. 2014 

Kostelec nad Černými lesy 

Zahájení v 9,00, registrace od 8,00 

 

Místo konání 

Černokostelecký zájezdní pivovár (www.pivovarkostelec.cz), Českobrodská 17 

 

Registrace 

Vstup zdarma, požaduje se pouze registrace předem (jméno, subjekt) na 

martin.vonka@fsv.cvut.cz nebo robert_korinek@vuv.cz. 

 

Mediální partner 

 

 

Industriální stopy 2014 

Konference je zařazena pod bienále Industriální stopy 2014, což je nejrozsáhlejší soubor 

kulturních akcí, které propagují industriální dědictví celé České republiky. 

 

 

Spolupráce 

Fabriky.cz a Společenstvo vodárenských věží 
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Program 

REGISTRACE  8,00-9,00 

 

DOPOLEDNÍ BLOK I  9,00-10,25, moderátor: Robert Kořínek 

Robert Kořínek (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.):  Tovární komíny s 

vodojemy – ohrožený druh 

Martin Vonka (Fakulta stavební, ČVUT v Praze): Technické a architektonické skvosty první poloviny 

20. století – komínové vodojemy 

Jana Hořická, Jan Pustějovský (Fakulta stavební, ČVUT v Praze): Neadaptabilní: kreativní 

Pavel Kodera (Národní technické muzeum, CSD): Centrum stavitelského dědictví v Plasích a "komíny v 

pohybu" 

Vladimír Valeš (Chmelařské muzeum v Žatci): Žatec – město chmele a komínů 

 

PAUSA  10,25-10,40 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II  10,40-12,00, moderátor: Robert Kořínek 

Šárka Jiroušková (Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.): Komíny pivovarské 

Jiří Lukeš (VŠCHT): Zemědělské lihovarnictvi – industriál českého venkova 

Jakub Bacík (FA, VCPD ČVUT v Praze): Komíny ve stínu těžních věží 

Jan Ritter (architekt, SČK): Komíny – kompozice a tvary 

Tomáš Sláma (TSMONT CZ s.r.o.): Záchrana, či demolice? Aneb příběhy z praxe  

 

POLEDNÍ (ODPOČINKOVÝ) BLOK  12,00-14,00 

Oběd 

Prohlídka pivováru 

 

ODPOLEDNÍ BLOK I  14,00-15,30, moderátor: Martin Vonka 

Martin Fuchs (Štefánikova hvězdárna): Astronomie a fyzika v prekiontrii II  

Václav Beran (ALKA Wildlife o.p.s, Muzeum města Ústí nad Labem): Hnízdění sokolů na továrních 

komínech  

Vladimír Jiřička (SČK): Výborně chutnající dým aneb Komíny a jejich výfrky  

Libor Hruška: Čoud, kouř, mračna, udírna! Spory mezi pražskými pivovarníky a jejich „zakouřenými 

sousedy“ na konci 19. století 

Tom Droppa (fabriky.cz): Odvrácená strana komína – zpovědi černého nitra 

 

PAUSA  15,30-15,45 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II  15,45-17,00, moderátor: Martin Vonka 

Marek Kamlar (Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Praha): Komíny nejen v pivní reklamě , aneb 

Když suvenýry vyprávějí   

Přemysl Vacek (hudebník, ideolog SČK): Aplikace prekiontrické ideologie na komínové vodní 

rezervoáry 

Martin Vonka (Fakulta stavební, ČVUT v Praze): Válečné příběhy železobetonových komínů  

Lukáš Bálek (SČK): Zajímavé tovární komíny ve světě  

Martin Chroust (SČK): Vertikální bohatství rovinatého Polska 
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VEČERNÍ KULTURNÍ VLOŽKA  19:00-20:30 

Gorys pendel – byndecistická divadelní hra o bizarních podobách dobra a zla, vykrádání zoologických 

zahrad, zvukových nosičích a poligosynderelní anarigóze.  

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Expozice artefaktů z továrních komínů. 
 

Organizátoři a kontakty 

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební: Ing. Martin Vonka, Ph.D. - 

martin.vonka@fsv.cvut.cz 

Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.Masaryka, v.v.i.: Ing. Robert Kořínek, Ph.D. - 
Robert_Korinek@vuv.cz 

 

Na konferenci bude mimo jiné na výčepu speciální várka piva uvařená výhradně pro tuto konferenci 
– Globon 12°.  

 

 

 


