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Pozvánka na celostátní sympozium 

 

Vodní mlýny 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlýn čp. 51 v Němčicích, okr. Svitavy 

foto Radim Urbánek, 2011. 
 

 

Ve dnech 14. až 16. října 2019 pořádá Městské muzeum v Ústí nad Orlicí (dále MM UO) 

celostátní sympozium se zaměřením na vodní mlýny. 
 

Okruhy témat 

 nové objevy a dokumentace vodních mlýnů 

 technologická zařízení vodních mlýnů 

 vodní a pomocné motory ve vodních mlýnech 

 stavební podoba vodních mlýnů 

 písemné, obrazové a archeologické prameny k poznání vodních mlýnů 

 opravy, rekonstrukce a restaurování vodních mlýnů, jejich nové využití 

 zpřístupněné vodní mlýny a expozice 

 plošná evidence a databáze mlýnů 

 život ve vodních mlýnech dříve a nyní 

 upozornění na opomíjené pohledy na tématiku vodních mlýnů 

 

Tématicky zahrneme vodní mlýny jak z řemeslného, tak z průmyslového období vč. mlýnů automatických. 

Ze stavebního hlediska se budeme pohybovat jak ve sféře tradičního (lidového) stavitelství, tak i ve slohové 

architektuře. 
 

 

Místo jednání 
Jednací bloky sympozia se uskuteční v hale Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí 

(http://www.ustinadorlici.cz/files/prohlidky/interier/hernychova_vila-int-1.html). 
 

  

Spojení 
Do Ústí nad Orlicí leží na vlakových tratích č. 010 (z Prahy do České Třebové) a č. 024 (z Ústí 

nad Orlicí do Letohradu, resp. Lichkova) a míří sem autobusové spoje z České Třebové, Hradce 

Králové, Litomyšle, Rychnova nad Kněžnou, Svitav nebo Vysokého Mýta. 

Hernychova vila a místa důležitá pro dopravu účastníků sympozia jsou vyznačena zde: 

https://mapy.cz/s/2VMZt 
 

 

Časové rozdělení programu – předběžně 

 

Pondělí 14. října 2019 

10:00-12:00 hodin prezence 

11:00-12:00 hodin oběd a ubytování 

12:00-12:15 hodin uvítání a úvodní slovo 

12:15-14:15 hodin 1. přednáškový blok (úvodní referáty) 

14:15-14:45 hodin přestávka na občerstvení 

14:45-16:15 hodin 2. přednáškový blok 

16:15-16:45 hodin přestávka na občerstvení  

16:45-18:00 hodin 3. přednáškový blok 

18:00-18:30 hodin diskuse 

19:00-19:30 hodin večeře a přesun do restaurace DOMINO 

20:00-23:00 hodin diskuse a neformální posezení 

 

Úterý 15. října 2019 

 9:00-11:00 hodin 4. přednáškový blok 

11:00-12:15 hodin oběd 

12:15-14:30 hodin exkurze po městě s návštěvou zajímavých objektů ve variantách 

architektonické a industriální 

14:30-15:00 hodin přestávka na občerstvení 

15:00-16:30 hodin „dílny“ a procházka po Hernychově vile 

16:30-18:30 hodin 5. přednáškový blok s přestávkou na občerstvení 

18:30-19:00 hodin diskuse 

19:30-20:00 hodin večeře a přesun do restaurace DOMINO 

20:00-23:00 hodin diskuse a neformální posezení 

 

Středa 16. října 2019 

 9:00-12:00 hodin 1. část exkurze „Bez mlýnů ani krok“ (vodní mlýny v jedné lokalitě 

na Litomyšlsku) 

12:00-13:15 hodin oběd 

13:15-15:30 hodin 2. část exkurze „Už měníme téma“ (procházka po Litomyšli) 

http://www.ustinadorlici.cz/files/prohlidky/interier/hernychova_vila-int-1.html
https://mapy.cz/s/2VMZt


 

Konferenční poplatek 

Konferenční poplatek splatný na místě činí 500,- Kč. 

Referujícím účastníkům nevyplácíme honoráře, avšak nemusí platit konferenční poplatek. 

Vzhledem ke kapacitě jednacího sálu je letošní počet účastníků stanoven na maximálně 

50 osob. 

 

Organizační připomínky 

Referát je časově omezen na dobu 15-20 minut, diskusní příspěvek na dobu 5-10 minut. 

S ohledem k naplněnosti programu bude přednášejícím po překročení této doby poskytnut 

pouze čas na ukončení (do 1 minuty). 

Přednášejícím bude k dispozici digitální projektor propojený s notebookem (DVD mechanika, 

USB porty). 

Organizátoři si vyhrazují právo výběru vámi navržených příspěvků. 

 

 

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 11. září 2019 na adresu: 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Přihlásit se lze též na e-mailové adrese: 
urbanek@muzeum-uo.cz 

 

 

Kontaktní osoba 

Radim Urbánek, tel. č.: +420 465 524 542, +420 731 487 832 

 

mailto:urbanek@muzeum-uo.cz

