
Impulsní workshop na záchranu areálu bývalého pivovaru v Rudníku 
 
Program 1. kontaktního workshopu 

Cíl: průzkum, propagace, oživení 
Cesta: popsat stav a prostor, popsat historické hodnoty a prvky, zajistit informace, hledat náplň, klást 
otázky, zjistit vztah místních, poznat okolí, definovat problém 
Jak: budeme se učit s kým spolupracovat, jak vycházet s památkáři, jak přistupovat ke konzervaci, 
ukázat pozitivní příklady konverzí 
Nástroje: foťáky, tužky, skicáky 
  
Pátek 8.11. 
9:30          společný odjezd Praha, Starostrašnická 49, 
11:00        ubytování Penzion Heřman proti pivovaru 
                 Ochomýtání po pivovaru, Procházky po okolí, hotel Arnika, kostel 
12:30        oběd - penzion 
14:00        oficiální zahájení – Ing. arch. Josef Smutný 
14:15        prohlídka objektu 
15:00        historie obce, areálu, původních majitelů – Ing. arch. Hana Havrdová 
15:45        diskuze a volná tvorba 
19:00        oheň, večeře 
  
Sobota 9.11. 
7:00          ranní focení pro otrlé 
8:30          snídaně 
9:30          region a Industriální stopy – VCPD FA ČVUT nebo Ing. arch. Josef Smutný 
10:30        exkurze Po stopách průmyslového dědictví, pivovarů a industriálního developmentu rodiny 
Kluge 
  
po stopách – Rudník, Horní Trutnov, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Černý důl, Vrchlabí  
-         Rudník – bělidlo J. A. Kluge 
-         Rudník – tkalcovna lnu J. A. Kluge 
-         Rudník – strojírna Ferdinand Kuhnel 
-         Rudník – První česká továrna na výrobu hedvábí Liebieg-Neumann-Kohorn-Dlabola 
Kafe pauze 
-         Vlčice – panský pivovar 
-         Trutnov – přádelna lnu F. Kluge-Etrich 
-         Trutnov – přádelna lnu J. A. Kluge – ke zbourání 
-         Trutnov – Měšťanský pivovar Krakonoš 
Oběd 
-         Svoboda nad Úpou – strojní papírna Josef Peshek 
-         Svoboda nad Úpou – papírny Eichman 
-         Horní Maršov – hraběcí pivovar 
-         Horní Maršov – přádelna lnu hraběte Aichelburga 
-         Horní Maršov – Dixova brusírna dřeva s papírnou 
Kafe pauze 
-         Černý Důl – továrna na papír Rudolf Hofer 
-         Černý Důl – mechanická tkalcovna, barvírna a tiskárna Josef Menčík  
-         Vrchlabí – akciový pivovar, vrchol pivovarské architektury 
19:00 večeře penzion 
  



Neděle 10.11. 
8:30       snídaně 
9:30       Rudník-pivovar-krajina – Ing. Jitka Tomsová, Ph.D. 
10:00     rekonstrukce a konverze pivovarů v Čechách – Ing. arch. Josef Smutný nebo někdo chytřejší 
10:30     individuální tvorba 
13:00     oběd – penzion 
14:00     prezentace, názory, diskuse 
16:00     ukončení workshopu 
  
"plány jsou od toho, aby se mohly měnit" 
 


