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Výzva

Industriální stopy, o. s. představují informační, interaktivní, aktivní on-line rozcestník, který propojuje akce, 

události, zprávy, zájemce o průmyslové dědictví a industriální architekturu nejen v České republice.

Platforma Industriální stopy byla u vzniku hnutí za záchranu a nové využití průmyslového dědictví 

a bezmála už dvě desetiletí propojuje odborné a zájmové, profesionální i amatérské (pro-am) aktivity. Nyní 

se Industriální stopy hlásí Evropskému roku průmyslového dědictví, k tématu, který je i v ČR v popředí zájmu.

V souvislosti s projektem 2015 – Rok průmyslového dědictví projde významnou proměnou hlavní informační  

a komunikační nástroj, webový portál www.industrialnistopy.cz, kde je možné nalézt informace nejen 

o průmyslových budovách, ale především zprávy o akcích, aktivitách, událostech, které se k Industriálním 

stopám hlásí.

V průběhu roku 2015 oživí některé unikátní průmyslové prostory v ČR putovní výstava Industriální 

topografie / Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015 reflektující výraznou proměnu průmyslových 

staveb a území. 

Na řadě akcí platforma Industriální stopy spolupracuje se zahraničními partnery, včetně organizace ICOMOS 

a TICCIH (Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví) nebo prostřednictvím České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) se zeměmi Visegrádské čtyřky. 

Vedle Bienále Industriální stopy (pořádaného od roku 2001), pořádáme výstavy a semináře a od roku 2012 

probíhá úspěšná spolupráce s Dny evropského dědictví (EHD) v rámci České republiky. Akce s názvem Den 

památek techniky a průmyslového dědictví má za cíl v jeden den a to v závěrečnou sobotu Dnů Evropského 

dědictví (letos to bude již 4. ročník a připadne na sobotu 12. září) otevřít a zpřístupnit řadu technických 

objektů i průmyslových areálů po celém území naší republiky. Základním principem je otevření těchto 

objektů široké veřejnosti, na řadě míst zpestřené speciálním programem.

Den památek techniky a průmyslového dědictví se setkává s mimořádným ohlasem a mimo jiné upozorňuje 

na stále vyhledávanější téma nového využití dosud opomíjených památek, nových alternativních cílů trávení 

volného času a industriální turistiky nejen po České republice, ale mohl by stát akcí napříč evropskými 

zeměmi. Zkusme se zapojit v Evropě všichni v jeden den a 12. září uspořádat symbolické putování za 

průmyslovým dědictvím.
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