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Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH
(The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage) vznikla po první konferenci o záchraně průmyslového
dědictví konané v britském Ironbridge roku 1973, symbolicky
v místech pokládaných za kolébku průmyslové revoluce. Byla to
mezní událost pro nově nastolené téma, upozornila na ohrožené stopy
zanikající industriální éry, s nimiž se vytrácí i část našeho kulturního
dědictví.
Následující léta, provázená útlumem a restrukturalizací
především evropského a severoamerického průmyslu, proměnou
technologií a také transferem výroby do jiných částí světa,
charakterizuje zánik bezpočtu historicky, technicky a umělecky
významných budov a areálů. Bylo nutné naléhavěji formulovat
základní principy, metody, standardy a terminologii ochrany
průmyslového dědictví, ale také strategii jeho záchrany.
Chartě předcházela rozsáhlá mezinárodní debata, která
akcelerovala v novém miléniu po londýnském setkání roku 2000.
Výsledný dokument byl zveřejněn v červnu 2003, na XII. kongresu
TICCIH, který se ten rok konal v Rusku. Odtud název po Nižném
Tagilu.
Pokračováním byla spolupráce s Mezinárodní radou pro památky
a sídla ICOMOS, která v roce 2011 ústí ve společné principy TICCIH
a ICOMOS pro zachování průmyslového dědictví (Joint Principles
for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and
Landscapes).
Po deseti letech Charta průmyslového dědictví dnes představuje
především souhrnné, obecně platné a lapidární východisko pro
projekty výzkumu, záchrany, pro památkovou ochranu i další užití či
transformaci industriálních staveb a areálů.
Následující stránky nabízejí pracovní překlad dokumentu ve
znění publikovaném v knize Industrial Heritage Re-tooled. The TICCIH
Guide to Industrial Conservation.1 Mimo Chartu průmyslového dědictví
kniha obsahuje především třicet tři eseje, které rozvíjejí obsah
proklamativního dokumentu a přispívají k jeho interpretaci
v kontextu zkušeností v různých zemích. Právě toto bylo
rozhodujícím obsahovým vodítkem i při vzniku a volbě formulací
českého překladu Charty.

1 / The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage,
in: James Douet (ed.), Industrial Heritage Re-tooled. The
TICCIH Guide to Industrial Conservation, Lancaster 2012,
s. 235–240.

Charta průmyslového dědictví TICCIH
Mezinárodní organizace TICCIH zaštiťuje průmyslové dědictví, působí jako
odborný poradce ICOMOS. Text této charty schválilo shromáždění národních
reprezentantů TICCIH v Moskvě 17. července 2003.

Úvod
Nejranější fáze historie lidstva vymezujeme přelomovými
změnami ve způsobu výroby, doloženými archeologickými
nálezy. Nezbytnost jejich zachování a studia důkazů těchto
změn je všeobecně uznávána.
Inovace v Evropě při využití energie, výměně zboží a obchodu
vedly od středověku ke změnám stejně zásadním jako mezi
dobou kamennou a bronzovou. Vývoj sociálních, technických
a ekonomických podmínek výroby koncem 18. století probíhal
tak rychlým tempem, že jej nazýváme revolucí. Průmyslová
revoluce byla začátkem historického fenoménu, jenž zasáhnul
a dosud ovlivňuje většinu lidské populace i ostatních forem
života na naší planetě.
Hmotné doklady těchto zásadních změn představují univerzální
hodnotu pro celé lidstvo a je důležité je uchovat a zkoumat.
Delegáti, shromáždění na kongresu TICCIH, který se konal
roku 2003 v Rusku, proto prohlašují, že stavby a konstrukce
vytvořené pro průmyslovou činnost, výrobní procesy
a nástroje v nich užívané, města i krajiny, v nichž se nalézají,
spolu s jejich veškerými hmotnými i nehmotnými projevy,
mají zásadní význam. Měly by být studovány, jejich historie
vyučována, smysl a dosah zkoumány a získané poznatky široce
zpřístupněny. Nejvýznamnější či charakteristické příklady
je třeba rozpoznat, chránit a udržovat pro dnešní i budoucí
využití v duchu Benátské charty.1
1 / The Venice Charter for the Conservation and Restoration
of Monuments and Sites, ICOMOS, 1964.

1

Definice průmyslového dědictví
Průmyslové dědictví sestává z pozůstatků průmyslové kultury,
jež mají historickou, technickou, sociální, architektonickou
a vědeckou hodnotu. Těmito pozůstatky mohou být budovy
a strojní vybavení, dílny, továrny, doly a lokality, sloužící ke
zpracovávání a zušlechťování surovin, sklady, místa, v nichž je
vyráběna, přenášena a využívána energie, doprava a veškerá
infrastruktura, právě tak jako místa společenských aktivit,
spojených s průmyslem jako jsou bydlení, náboženství nebo
vzdělávání.
Industriální archeologie je mezioborové zkoumání veškerých
dokladů hmotných i nehmotných, dokumentů, artefaktů,
stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin,2 jež vznikly pro
průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Právě to umožňuje
užití takových metod průzkumu, které jsou nejvhodnější pro
porozumění průmyslové minulosti i přítomnosti.
Historické období, které je hlavním předmětem zájmu, sahá od
začátku průmyslové revoluce ve druhé polovině 18. století
až po současnost, zkoumány jsou však i jeho ranější
předindustriální a protoindustriální kořeny. Kromě toho
zkoumá práci a pracovní techniky, zahrnuje také předmět
dějin techniky.

2 / Anglický originál používá slovo „sites“ ve
významech krajiny, areály, budovy, konstrukce a stroje,
pokud nejsou užity specificky.
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Hodnoty průmyslového dědictví
I. Průmyslové dědictví dokládá činnost, jež měla a má hluboké
historické důsledky. Pohnutky k jeho ochraně vycházejí
z univerzální hodnoty, spíše než z ojedinělosti specifických
míst.
II. Průmyslové dědictví představuje společenskou hodnotu,
dokládá životy obyčejných lidí a tak prohlubuje potřebné
vědomí identity. V dějinách výroby, strojírenství a stavitelství
představuje hodnotu technickou a vědeckou, a svým
architektonickým a urbanistickým řešením může představovat
i výraznou hodnotu estetickou.
III. Tyto hodnoty jsou vlastní samotným místům, areálům,
jejich uspořádání, součástem a strojnímu vybavení,
i průmyslovým krajinám, písemným dokladům a nehmotným
záznamům obsaženým v lidských vzpomínkách a zvycích.
IV. Vzácnost, ojedinělé přežívání jedinečných výrobních
postupů nebo stavebních a urbanistických typů, znamená
zvláštní hodnotu, která má být pečlivě stanovena. Rané či
průkopnické příklady jsou obzvláště cenné.
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Význam identifikace, soupisu a výzkumu
I. Každý stát či region by měl rozpoznat, evidovat a chránit
pozůstatky průmyslové činnosti, které chce pro budoucí
generace zachovat.
II. Územní a typologický výzkum určuje rozsah průmyslového
dědictví. Za pomoci získaných informací jsou vytvářeny
soupisy všech identifikovaných lokalit, členěné pro snadné
vyhledávání a přístupné široké veřejnosti. Důležitými cíli jsou
digitalizace a on-line přístup.
III. Zaznamenání je základem studia průmyslového dědictví.
Před zahájením jakýchkoli zásahů má být vytvořena a na
přístupném místě uložena úplná dokumentace
charakteristických vlastností a fyzického stavu lokality. Více
informací lze získat ještě předtím, než výrobní proces ustane.
Záznamy tvoří popisy, výkresy, fotografický i filmový materiál,
odkazující na podpůrnou dokumentaci. Také lidské vzpomínky
jsou jedinečným a nenahraditelným zdrojem a měly by být
zachyceny, jsou-li k dispozici.
IV. Základní metodou studia historických průmyslových
lokalit je archeologický průzkum, a měl by být veden na stejné
úrovni, jako průzkumy jiných historických a kulturních
období.
V. K podpoře politiky ochrany průmyslového dědictví jsou
potřebné programy historického bádání. Vzhledem
k provázanosti mnoha průmyslových činností může místa
a areály světového významu napomoci rozpoznat mezinárodní
výzkum.

VI. Kritéria hodnocení průmyslových staveb je nezbytné
vymezit a zveřejnit tak, aby je přijala široká veřejnost jako
rozumná a trvalá. Na základě náležitého výzkumu mají být
kritéria využita pro určení nejvýznamnějších dochovaných
krajin, sídel, areálů, typologií, budov, konstrukcí, strojního
zařízení a výrobních postupů.
VII. Tato místa a stavby, které jsou rozpoznány jako důležité,
mají být chráněny dostatečně silnými právními prostředky tak,
aby bylo zajištěno zachování jejich hodnoty. Seznam světového
dědictví UNESCO by měl patřičně odrážet, jak obrovský dopad
měla industrializace na lidskou kulturu.
VIII. Je nutné definovat hodnotu významných lokalit a stanovit
pravidla budoucích zásahů. Mají být přijata veškerá právní,
administrativní a finanční opatření nezbytná k uchování
hodnoty těchto lokalit.
IX. Identifikování ohrožených staveb a areálů by mělo vést
k opatřením, která zmírní jejich ohrožení a přispějí
k vhodnému způsobu opravy či nového využití.
X. Mezinárodní spolupráce, koordinace iniciativ a sdílení
zdrojů je obzvlášť vhodným prostředkem pro zachování
industriálního dědictví. Mezinárodní přehledy a databáze
vyžadují vytvořit srovnatelná kritéria.
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Právní ochrana
I. Průmyslové dědictví je třeba obecně chápat jako nedílnou
součást kulturního dědictví. Právní ochrana průmyslového
dědictví však musí zohlednit jeho zvláštní povahu. Měla by
být schopna chránit výrobní celky se strojním vybavením,
jejich podpovrchové části i nadzemní konstrukce, areály
a soubory budov i průmyslovou krajinu. Území
s průmyslovým odpadem by měla být posuzována jak
z hlediska ekologického, tak pro svůj archeologický význam.
II. Programy uchování průmyslového dědictví je nutné
zahrnout do strategie hospodářského rozvoje, regionálního
a státního plánování.
III. Nejvýznamnější areály mají požívat plné ochrany a neměly
by být povoleny zásahy, které narušují jejich historickou
celistvost či původní uspořádání. Citlivé úpravy a nové
využití jsou vhodnou a hospodárnou cestou k zachování
průmyslových staveb a mají být povzbuzeny náležitou právní
regulací, technickým poradenstvím, daňovými úlevami
a dotacemi.
IV. Státní správa i místní samospráva by měly podpořit
průmyslové komunity, ohrožené prudkými strukturálními
změnami. Možné důsledky těchto změn, které představují
i nebezpečí pro průmyslové dědictví, je třeba předvídat
a vyvarovat se tak krizových záchranných akcí.
V. Mají být stanoveny postupy, které by umožnily rychle
reagovat na uzavření významných průmyslových areálů
a předejít tak odstranění a zničení jejich důležitých součástí.
V případě nutnosti by příslušné úřady měly mít pravomoc
zasáhnout a ochránit významné ohrožené areály.

VI. Vláda má mít odborné poradní orgány, poskytující
nezávislé poradenství v otázkách ochrany a zachování
průmyslového dědictví, jejichž názor bude vyžadovat ve všech
závažných případech.
VII. Veškeré úsilí je třeba vynaložit na projednávání
a povzbuzení participace místních komunit na ochraně
průmyslového dědictví v jejich okolí.
VIII. Společenství dobrovolníků, sdružení a spolky, mají
důležitou roli při vyhledávání lokalit, zapojování veřejnosti
do jejich ochrany, při výzkumu i šíření informací, a proto jsou
pro průmyslové dědictví nepostradatelnými aktéry.
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Udržování a zachování
I. Zachování průmyslového dědictví vychází z ochrany jeho
funkční celistvosti a zásahy do průmyslového areálu by ji měly
udržet, jak je to jen možné. Odstranění strojního zařízení či
jeho částí může hodnotu a věrohodnost průmyslového areálu
snížit, stejně jako zničení součástí, které jeho celek doplňují.
II. Zachování průmyslových budov a areálů vyžaduje
důkladnou znalost účelu či účelů, kterým sloužily, i různých
výrobních procesů, které v nich probíhaly. Ty se mohly
v průběhu času měnit, ale všechna minulá využití mají být
zkoumána a zhodnocena.
III. Přednost by vždy měla mít ochrana in situ. Demontáž
a přesun staveb či zařízení jsou přípustné pouze tehdy, má-li
být původní místo z naléhavých ekonomických nebo
společenských potřeb zničeno.
IV. Přizpůsobení areálu k novému účelu, který zajistí jeho
zachování, je zpravidla vítané kromě případů obzvláště
historicky významných. Nové využití by mělo respektovat
charakteristické materiály, držet se původních schémat
provozu a činností, a jak je to jen možné, být slučitelné
s prvotním či převažujícím minulým užitím. Doporučuje se
vymezit část, která by objasňovala původní účel.
V. Další úpravy a užití průmyslových staveb předchází plýtvání
a přispívá k udržitelnému rozvoji. Průmyslové dědictví může
hrát důležitou roli při hospodářské obnově zchátralých nebo
upadajících oblastí. Kontinuita, vyjádřená novým využitím,
přispívá k duševní vyrovnanosti v komunitách, čelících
náhlému konci dlouholetého zdroje zaměstnanosti.

VI. Zásahy mají být vratné a s minimálními následky.
Nevyhnutelné změny mají být zdokumentovány a významné
odňaté prvky je třeba evidovat a bezpečně uložit. Mnoho
výrobních procesů propůjčuje budovám a areálům patinu,
která je podstatná pro integritu a přitažlivost místa.
VII. Rekonstrukce, návrat do předchozího známého stavu,
by měla být považována za výjimečný zásah, přiměřený jen
tehdy, umocní-li celistvost areálu, nebo v případě zničení jeho
významné části násilným způsobem.
VIII. Lidské dovednosti, přítomné v mnoha starých či
překonaných průmyslových procesech, jsou důležitým
zdrojem poznání, jehož ztráta by mohla být nenahraditelná.
Musí být pečlivě zaznamenány a předány příštím generacím.
IX. Uchovávání dokumentárních záznamů, podnikových
archivů, stavebních plánů a vzorků průmyslových výrobků je
třeba podporovat.
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Vzdělávání a výchova
I. Specializovaná výuka metodologie, teorie a historického
kontextu průmyslového dědictví by měla probíhat na úrovni
technických odborných škol a univerzit.
II. Cíleně zaměřený výukový materiál o průmyslové minulosti
a jejím dědictví má být na základních a středních školách
vytvářen společně se žáky a studenty.
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Prezentace a popularizace
I. Zájem a náklonnost veřejnosti, docenění hodnot
průmyslového dědictví, je nejjistější cestou k jeho zachování.
Veřejné instituce by měly vysvětlovat smysl a význam
průmyslových budov a areálů aktivně, prostřednictvím
publikací, výstav, televize, internetu a jiných médií, zajištěním
stálého přístupu na důležitá místa a podporou turistiky
v průmyslových oblastech.
II. Průmyslová a technická muzea i uchované areály jsou nejen
důležitými způsoby ochrany průmyslového dědictví, ale také
jeho interpretace.
III. Regionální i mezinárodní poznávací trasy průmyslového
dědictví mohou upozornit na nepřetržitý přenos průmyslových
technologií a velké stěhování lidí, které může způsobit.

Přijato na XII. mezinárodním kongresu TICCIH, Nižnij Tagil, 2003
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