
 

Zahájení projektu „Doprovodná infrastruktura k proj ektům IOP 
v NKP Dolní oblast Vítkovice a D ůl Hlubina“ 

 

17. 9. 2014– Sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE zahájilo p ráce na projektu Doprovodná infrastruktura 
k projektům IOP v NKP Dolní oblast Vítkovice a Důl Hlubina, který se bude zabývat realizací čtyř 
samostatných objekt ů – lávky, návšt ěvnického centra, oplocení Vysoké pece č. 1 a sanací vodojemu, 
které budou dostupné návšt ěvníkům po celý rok .  

Hlavním cílem projektu je vybudování lávky, která propojí NKP Vysoké pece, koksovnu Vítkovických železáren 
a NKP Hlubina, vybudování návštěvnického centra, oplocení Vysoké pece č. 1 a sanaci objektu vodojemu. 
„Jedná se o úpravy, které našim návštěvníků zajistí větší komfort a pohyb v areálu i do míst, které do této doby 
nebyly přístupné. Industriální oblast se tak stane více atraktivní pro každodenní využití,“ vysvětluje Karolína 
Rycková, která se stará o tiskový servis Dolní oblasti VÍTKOVICE.  

Jako první bylo předáno staveniště v rámci oplocení VP1, a to 9. 9. 2014. Realizací tohoto projektu dojde 
k oddělení prohlídkové části VP1 od veřejně přístupného prostoru. Tímto se značně zvýší bezpečnost areálu 
i jeho atraktivita. Práce Propojení NKP Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren a NKP Hlubina započaly 
11. 9. 2014. Výsledkem tohoto projektu bude lávka, která bude sloužit jako přechod přes koksárenské baterie. 
„Lávka povede od prostoru mezi VP4 a VP6 až na území Dolu Hlubina. Vznikne tak trasa pro nové prohlídkové 
okruhy – Technologický a Uhelný okruh,“ vysvětluje dále Rycková. Stavba návštěvnického centra započala 
17. 9. 2014, konkrétně se jedná o rekonstrukci objektu velínu VP1, kde vznikne vstupní místo do DOV 
s kompletním zázemím pro návštěvníky, prodejem vstupenek, suvenýrů a sociálním zařízením. Ve 4.NP bude 
i nadále zachován původní velín VP1, který i nadále zůstane součástí prohlídkové trasy „Vysokopecní okruh“.  

K tématu:  

Stavba je spolufinancována prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 
Moravskoslezsko (dále „ROP MSK“). 

Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní oblast Vítkovice a Důl Hlubina je realizována v rámci 
operačního programu: ROP NUTS ll Moravskoslezsko. 

Název výzvy: Výzva č. 2.2 – 20 Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní oblasti Vítkovic a Důl 
Hlubina 

Celkové zp ůsobilé výdaje projektu: 44 625 980 K č 

Dotace z rozpo čtu Regionální Rady: 37 932 083 K č 

Předpokládaná lh ůta realizace je zá ří 2014 – srpen 2015. 

 

 


