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AKTIVITY PROJEKTU INDUCULT2.0 
REALIZOVANÉ V NAŠEM REGIONU 
Když jsme se poprvé zeptali veřejnosti, co si vybaví pod slovem průmysl, slyšeli jsme odpovědi jako 

„představím si továrnu v našem městě, kouřící komín, znečištěné prostředí, nevzhledné budovy, 

těžební jámu”. Jen málo lidí vnímalo průmysl v pozitivním slova smyslu. Průmyslové továrny se často 

zdály být nedobytnou hradbou a veřejnost věděla pouze okrajově, co se v nich vyrábí. Proto vznikl 

projekt InduCult2.0, jehož cílem bylo představit regionální průmysl, ale také jej využít při rozvoji 

regionu. Naší snahou bylo změnit negativní vnímání průmyslu tak aby, co nejvíce lidí vědělo, že: 

“Průmysl je důležitou součástí našeho regionu - vznikají díky němu předměty, které denně 

využíváme, je součástí našich měst, ale hlavně že pro nás představuje velký potenciál.” 

Putovní výstava, která vznikla v rámci projektu InduCult2.0 sloužila hlavně k představení regionálních 

firem, jejich výrobků a historie. Do projektu se zapojilo deset podniků z toho osm z Karlovarského a 

dva z Ústeckého kraje. Exhibice představovala výrobu hudebních nástrojů, mazacích systémů 

automobilový, porcelánový, stavební, elektrotechnický, chemický a textilní průmysl. 

Pomocí putovní výstavy jsme chtěli oslovit co nejvíce lidí, a proto nemohla zůstat pouze na jediném 

místě. Od dubna roku 2018 se přesouvala z Královského Poříčí do Žateckého muzea K. A. Polánka a 

do Kulturního domu a multifunkčního centra v Březové u Sokolova. Za celou dobu výstavu navštívilo 

nespočet lidí, ti jsou díky ní obeznámeni, jaká průmyslová odvětví jsou v regionu významná. 

Putovní výstava byla ukončena 18. 9. 2018. Jednotlivé vitríny byly opět nainstalovány v městech, 

odkud pochází exponáty. Všechny vitríny jsou zdarma přístupné na veřejném místě (např. městský 

úřad, budova základní školy, knihovna, muzeum). 

Veřejnost měla možnost seznámit se s průmyslovou tradicí prostřednictvím kulturních akcí 

soustředěných pod jednotnou značku „Kulturní září na Sokolovsku“. Jednalo se o kulturní události, 

které se konaly o víkendech v září roku 2018. Jednou z nově vzniklých událostí byla slavnost v Březové 

u Sokolova s názvem „Za poklady Slavkovského lesa – aneb nerostné bohatství dává lidem po staletí 

obživu“. Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje bude usilovat o udržení produktu i v dalších 

letech. 

Projekt se zaměřoval i na naši mladou generaci. Žáci základních a středních škol měli možnost 

nahlédnout do průmyslových podniků, ale také absolvovat pracovní pohovory na zkoušku u 

zaměstnavatele. V regionu se stále potýkáme s nízkým zájmem o technické obory, tato aktivita měla 

za cíl informovat o uplatnění v místních průmyslových podnicích a pomoci žákům v rozhodování o 

navazujícím stupni vzdělání. 

Projektový partner měl za cíl podpořit také podniky a jejich vývoj kreativity a inovace. Pomocí 

workshopu designerů například vznikl návrh nového návštěvnického centra společnosti Thun 1794 

a.s. v Klášterci nad Ohří na téma Holky z porcelánu. 

Mgr. Lucie Říhová – projektová manažerka Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje  



Putovní výstava na třetím místě (Březová u Sokolova - Kulturní dům a multifunkční centrum 

Březová) 

 

Konečné umístění vitríny s informacemi o výrobě porcelánu (Městská knihovna Nová Role)  

 



 

Exkurze ve firmě ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. 

 

Návrh konceptu návštěvnického centra v Klášterci nad ohří 

 


