
Program oslav 20. výročí muzea na Rudickém větřáku:

    20 let
Muzea Větrný Mlýn

V  roce 2014 slavíme 20 let otevření muzea v  rudickém větrném 
mlýně na Tumperku. Expozice hornictví, geologie a speleologie byla 
otevřena v roce 1994. O čtyři roky později přibyla venkovní expozice 
a geopark.
Množství oprav završilo nahrazení plechové střechy šindelem, výmě-
na mlýnských lopat, oprava režného zdiva, byly přidány železobeto-
nové věnce z důvodu narušené statiky budovy. Opraveny byly také 
poškozené interiéry včetně rekonstrukce oken a dveří. Průběžně je 
doplňována výstavní expozice.
Během oslav bude zahájena ojedinělá stereoskopická (3D) projek-
ce na mlýně, která v 10-ti minutách realisticky ukáže návštěvníkům 
ukryté unikáty Rudice a okolí.

• Areál Větrného mlýna 10:00-15:00
1. Zahájení - 20 let muzea Větrný mlýn Rudice 1994 - 2014
2. Odborná přednáška s exkurzí
3. Lanové aktivity pro děti
4. Ukázky speleologické techniky a speleologické záchranné služby
5. „Rudická voda“ – 3D film ve větrném mlýně
 (10 -15h průběžně vždy pro cca 8 osob) Pouze na větrném mlýně!
6. Ukázky řemesel - možnost vlastního vinutí skleněných perel a dal-
ší
7. Prodej regionálních specialit
8. Doplněné nové expozice v muzeu větrný mlýn
9. Vystoupení hudební krasové skupiny KNIR

• Areál Sad pod lipou od 17 hodin
17:00 Malování pod lipou pro děti
 - sladké odměny
19:45 Symbolické otevření dokončeného 
 areálu v Sadě pod lipou
20:00 Rudické letní kino

Občerstvení zajištěno!

1994 – 2014
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3D film je pořízen dvojicí kamer s proměnnou vzdáleností 
objektivů, pro optimalizaci (zvýraznění) 3D efektu a speci-
ální techniky stereomakroboxu pro natáčení detailů. Veřej-
nosti nepřístupná jeskyně Rudické propadání byla expono-
vána mobilními výkonnými světly. Pomocí speleoalpinistické 
techniky byly v  podzemním systému vystrojeny optimální 
natáčecí body tak, aby byla unikátní místa Rudického pro-
padáni zachycena co nejefektněji.  Kameramani i osvětlovači 
tak často viseli v  lanech několik metrů nad zemí nebo nad 
vodou. Vznikla série unikátních záběru, jejichž část byla po-
užita do krátkého 3D filmu “Rudická voda”.

rudická Voda
3D film na Větřáku
Voda je médiem, které v Rudici životodárně propo-
juje podzemní kamenný svět s  životem na  povrchu. 
Jeskynní systém Rudické propadání - Býčí skála je 
protékán a z hlavní části i vytvořen Jedovnickým po-
tokem. Je to naše druhá nejdelší jeskyně, s nejhlubší 
suchou propastí i  nejmohutnější přírodní podzemní 
prostorou České republiky. Jedním z  podzemních 
přítoků Jedovnického potoka je i Tipeček. Svou vodu 
sbírá na  lesních loukách s  unikátní kolonií upolínů 
a  hned se propadá na  hranici devonských vápenců. 
Po  krátké pouti neznámými jeskyněmi je zachycen 
v podzemním umělém jezeře. Odsud je voda čerpána 

do rudického vodojemu. Rudice tak zís-
kává vynikající pitnou vodu.

AB3D dokumentární filmy
audy.speleo.cz

NAVštiVte tAtO NepříStupNá míStA ViRtuálNě 
V NOVé pROjekci NA RuDickém mlýNě!


