Nový architektonický skvost přímo pod Vysokou pecí
OSTRAVA 12. června 2015 – Přes tisíc návštěvníků využívá každý den nedávno
otevřené nové návštěvnické centrum v ostravských Dolních Vítkovicích. Areál
industriálních skvostů v ostravských Dolních Vítkovicích otevřel nové návštěvnické
centrum letos v květnu. Po obnově hlavních objektů Dolní oblasti Vítkovic (DOV),
kterými jsou Vysoká pec č. 1, Gong, VI. energetická ústředna (dnes Malý svět techniky
U6) a Důl Hlubina, se návštěvnické centrum stalo klíčovým bodem pro vstup na celé
území národní kulturní památky, dokládající technologickou cestu počínající těžbou
uhlí, přes výrobu koksu až po výrobu surového železa.
Návštěvnické centrum je samo o sobě nepřehlédnutelným architektonickým dílem Josefa
Pleskota a jeho AP ateliéru. A v tomto smyslu novým skvostem Dolních Vítkovic. Budova je
pokryta bílým pláštěm a dominuje tak svým monolitickým charakterem celé dolnovítkovické
oblasti u vstupu z Ruské ulice. Návštěvnické centrum, ve kterém nyní začínají prohlídky
všech okruhů DOV, v jinak tmavší industriální scenérii zaujme na první pohled. Je pojato
v duchu monochromatického uměleckého přístupu a sestaveno z bílých smaltovaných plátů,
kterým vévodí pouze minimalistické zelené zvýraznění písmene „i“.
„Zřízení návštěvnického centra nám umožnilo zajištění kvalitního sociálního a informačního
zázemí společného opět pro celou oblast národní kulturní památky Dolních Vítkovic,“
zdůrazňuje Petr Koudela. Projekt architekta Josefa Pleskota a jeho kolegů pamatoval i na to,
aby v rámci centra zůstal zachován původní velín Vysoké pece, který je součástí
návštěvnického Vysokopecního okruhu. Samozřejmě ale nechybí ani místa pro průvodcovský
servis, který je pro návštěvníky Dolních Vítkovic stejně důležitý jako to, aby měli kde
zakoupit suvenýry a také měli k dispozici nové, moderní sociální zázemí.
Doprovodnou infrastrukturu k projektům Integrovaného operačního programu (IOP)
v Národní kulturní památce (NKP) Dolní oblast Vítkovice a Důl Hlubina tvoří čtyři
samostatné stavební celky, které zvyšují úroveň služeb a komfortu návštěvníků. Vedle
návštěvnického centra je to zejména nová spojovací lávka, vzniklá z někdejšího ohřívače
vysokopecního větru. Vše je samozřejmě upravené do podoby lávky s pohodlným chodníkem
a pamatováno je i na to, aby byla nová spojnice bezbariérová. Lávka tvoří propojení NKP
Vysoké pece, koksovna Vítkovických železáren a NKP Hlubina.
Dále vzniklo oplocení Vysoké pece č. 1, které vyčleňuje prohlídkové části Vysoké
pece č. 1 od veřejného prostoru. Časem pak DOV doplní také sanovaný vodojem, který
bude rovněž součástí prohlídkové trasy v areálu DOV.
S financováním pomohla EU
Celkové náklady projektu „Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní oblast
Vítkovice a Důl Hlubina, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/20.01527“jsou zhruba 56 miliónů korun
(včetně DPH). Z toho 85 % nákladů je hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Zbývajících
15 % a případné další výdaje hradí zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast
VÍTKOVICE.

