
Platforma průmyslového dědictví Industriální stopy připravuje v roce 2015 již 4. ročník akce

Den památek techniky a průmyslového dědictví
dne 12. září 2015

 

• Připojte se i Vy svou akcí a iniciativou, otevřením dveří mnohdy nepřístupného objektu technického 
unikátu či dokladu průmyslové minulosti.

• Pomozte poznávat unikátní a stále ještě opomíjený segment našeho kulturního bohatství, oživte 
opuštěná průmyslová zákoutí.

 

Uspořádání akce Den památek techniky a průmyslového dědictví ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy  
a Slezska (SHSČMS) se stává tradicí. Otevřením mnohdy nepřístupných technických a industriálních objektů v rámci Dnů Evropského 
dědictví (EHD) patří k významným momentům prezentace průmyslové minulosti naší republiky. Ani letos v roce 2015, který byl  
v sídle Evropských regionů v Bruselu vyhlášen Evropským rokem průmyslového dědictví, nezůstávají Industriální stopy – platforma 
průmyslového dědictví stranou. Aktivně se k bruselské výzvě připojují již 4. ročníkem Dne památek techniky a průmyslového dědictví.

Akce, která proběhne v sobotu 12. září, má za cíl představit drobné objekty s poutavou technickou či průmyslovou minulostí nebo 
výlučnou industriální architekturou a jejich propagaci v širokém spektru a po celém území ČR. Základním principem je otevření těchto 
objektů široké veřejnosti, na řadě míst zpestřené speciálním programem.

V minulých letech se podařilo za podpory vlastníků či správců v jeden den otevřít a zpřístupnit pro veřejnost celou řadu technických 
objektů i průmyslových areálů v různých regionech. Akce, která se setkala s mimořádným ohlasem, mimo jiné upozornila na stále 
intenzivněji vyhledávané téma nového využití ojedinělých památek, objevování alternativních cílů trávení volného času a industriální 
turistiky nejen po České republice, ale letos i napříč evropskými zeměmi, neboť jedním z cílů Evropského roku industriálního  
a technického dědictví je podpora kontaktů a spolupráce mezi sdruženími a dobrovolníky napříč kontinentem pomocí společných 
projektů.

Citace z bruselské výzvy
• Rok 2015 bude impulsem pro skutečnou oslavu evropského průmyslového dědictví v každé zemi.
• Rok 2015 ukáže hodnotu, význam a často jedinečnost tohoto dědictví široké veřejnosti, politikům a úřadům, 
jeho sílu vytvářet příležitosti pro budoucnost.
• Rok 2015 bude poctou všem dobrovolným sdružením, které stojí v čele iniciativ na záchranu tohoto dědictví. 
Bez jejich oddanosti a úsilí by velká část našeho industriálního a technického dědictví nebyla zachráněna  
a uchována do dnešních dní.

Všem, kdo se zúčastnili v minulých ročnících bychom chtěli poděkovat.
Pevně doufáme, že se připojíte i letos.
Díky Vašim aktivitám se průmyslová architektura v rámci Dnů evropského dědictví opět zviditelní jako neopominutelné téma.

 

Přihlašování k akci je prostřednictvím http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2015.html 
(uzávěrka do konce července)

– cena za zveřejnění a propagaci památky pro člena Sdružení – 50,- Kč, pro nečlena – 250,- Kč, pro NNO – 50,- Kč, cena vlajky 290,- Kč, cena plakátu (velkého) – 20,- Kč (malé plakáty A4 zdarma), 

příspěvkové organizace MK ČR a církve jsou od plateb osvobozeny vyjma vlajek a poštovného

– uzávěrka pro překlady do angličtiny a němčiny je 10. července 2015

– uzávěrka pro zveřejnění v tištěných Denících dle krajů je 31. července 2015 (vyjde v prvním zářijovém týdnu)



Pivovar v Lobči 
Předskokanem k akcím Dne památek techniky  
a průmyslového dědictví bude pivovar v Lobči a to již tradiční 
akcí nazvanou „Happening“, která se uskuteční dne  
5. 9. 2015
Lobeč 34, 277 36 Lobeč
www.lobec.cz

Důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna
Hornický skanzen Mayrau připravuje na sobotu 12. 9. 2015 
slavnostní velkou akci věnovanou oslavám hornických tradic 
na Kladensku – Den horníků 
www.omk.cz

Textilka na Bílém Potoce
Netradiční zpestření prohlídek připravuje i Jizerskohorské 
technické muzeum v Bílém Potoce. Vedle sbírky leteckých 
motorů se návštěvníci seznámí s ojedinělou sbírkou textilních 
strojů
Bílý Potok pod Smrkem 295, 463 62 Hejnice 
www.muzeumjizerky.cz

Žatec město chmele
Chrám chmele a piva organizuje v neděli dne 13. 9. 2015 
hromadný výstup na chmelařské komíny.  
chchp.cz, Chrám Chmele a Piva CZ, p.o., 
náměstí Prokopa Velkého 195, 438 01 Žatec
info@chchp.cz, 725 861 895



Štola Země zaslíbena na Mědníku v Měděnci
12. 9. 2015 proběhne prohlídka štoly Země zaslíbená, 
Kontakt OS Historické rudné doly Mědník – Měděnec
stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz
Nádražní 266, 431 84 Měděnec
historicke.doly@seznam.cz, 739 040 671

Textilka v Žamberku
Jednou ze závěrečných akcí dne památek techniky  
a průmyslového dědictví bude Den otevřených dveří, aneb 
200 let automobilismu v Českých zemích, který proběhne 
dne 19. 9. 2015 od 10.00–17.00 hodin v areálu
bývalé Vonwillerovy továrny (Mosilana),
Tovární 506, Žamberk 
www.starestroje.cz

Důl Hlubina v Ostravě 
Novou kreativní čtvrť v Ostravě v areálu bývalého dolu 
Hlubina oživí v sobotu 12. 9. 2015 hned několik překvapení 
(videomaping a jiné)
www.provoz.net

www.industrialnistopy.cz


