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Tisková zpráva, 12. 3. 2013

Inspirace pro muzea na Sokolovsku
Pracovníci Mikroregionu Sokolov-východ se ve dnech 20.-21.2.2013 zúčastnili
poznávacího semináře v rakouském městě Leoben. Cílem setkání bylo převzetí
dobré praxe muzeí zaměřených na průmyslové dědictví.
Historické univerzitní město Leoben je branou na Štýrskou železnou stezku. Kromě železa je
město známé pivovarem Gösser. Železná stezka představuje zrod železa. Již více než 1300 let
se z hory Erzberg těží železná ruda a v údolí směrem k Leobenu se v různých zařízeních
zpracovává. Dlouhá průmyslová historie dala regionu svébytnou tvář nejen v ekonomické, ale
také kulturní oblasti. V regionu je dnes několik desítek muzeí zaměřených na jedinečné téma.
Návštěvníci se mohou podívat i na Erzberg, kde je pro ně připraveno několik poznávacích
programů; ročně tam zamíří zhruba 70.000 lidí.
Poznávací seminář se konal v rámci mezinárodního projektu SHIFT-X. Jedním z úkolů
Mikroregionu Sokolov-východ je totiž navrhnout zlepšení pro fungování organizací, které se na
Sokolovsku věnují průmyslovému dědictví. Inspirací jsou právě zahraniční partneři s dobrou
praxí: Leoben (asociace muzeí, Rakousko), Welzow (turistika v těžební oblasti, Německo) a
Limburg (rozvoj areálů s bývalou těžbou uhlí, Belgie). Mikroregion na řešení úkolu úzce
spolupracuje s Muzeem Sokolov a dalšími subjekty.
Manažer mikroregionu Ing. Makovička studijní cestu okomentoval takto: „Rakouští kolegové
nám poskytli inspiraci, jak formovat management průmyslového dědictví v našem regionu
z hlediska práce muzeí a informačních center. O sdružení muzeí budeme diskutovat na
veřejném workshopu v Královském Poříčí dne 21. 3. 2013. Viděli jsme však i příklady toho,
jak muzeum fungovat nemá: mnohde chyběly anglické popisky a anglicky mluvící průvodci,
některé expozice byly nudné – bez možnosti si předměty osahat a něco s nimi zažít. Právě
zážitky jsou to, co se nám navždy vryje do paměti.“
Navštívené objekty, diskutovaná témata:
Sdružení muzeí Štýrská železná stezka
S nápadem založit sdružení muzeí přišel nezávislý poradce, který měl za úkol zpracovat
koncepci rozvoje muzeí v regionu. Bezprostředním impulsem pro založení byla potřeba podat
společnou žádost o dotaci do programu Leader. Každé muzeum platí roční poplatek 2.000 €.
Z toho jsou na částečný úvazek placeny dvě zaměstnankyně, které pro muzea zajišťují společné
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žádosti o dotace a aktivity, jejichž společné provádění je výhodnější než oddělené, např. účast
na veletrzích cestovního ruchu, společný marketing.1

Muzeum Leoben
Muzeum v Leobenu prošlo nedávnou rekonstrukcí, díky níž získalo moderní, esteticky lákavou
expozici zaměřenou na historii regionu.
Muzeum metalurgie v Donawitz
V jedné z budov továrny voestalpine AG se nachází malé muzeum zaměřené na zpracování
železa a oceli v místní továrně. Expozice je umístěna v pěti místnostech a ukazuje veliký počet
exponátů. Návštěvníky provádí bývalí zaměstnanci, kteří s nadšením vyprávějí o životě v huti.
Radwerk IV ve Vordernbergu
Radwerk IV je dochovaná vysoká pec. Konkrétně jde o zděný čtyřpatrový objekt vybavený pro
zpracování železné rudy z hory Erzberg na surové železo. Dochováno je kompletní vybavení.
Místnosti jsou doplněné o poutavé modely krajiny a původní dokumenty. Výklad provádí
bývalí zaměstnanci. Zajímavostí je mlýnské kolo poháněné vodou spouštěné na ukázku pro
návštěvníky. □
Fotografie: v přiloženém souboru.
Kontakt: Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz

Webová stránka projektu: http://sokolov-vychod.cz/shiftx.php.
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