Je hotový projekt Doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
02.07.2013 - Sdružení Dolní oblast Vítkovice úspěšně dokončilo projekt Doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu. Ten v areálu Národní kulturní památky zajistil
snadnou a pohodlnou orientaci pro návštěvníky.
Mezi hlavní cíle projektu patřilo vybudování dvou parkovišť, turistického značení a navigace,
zajištění prohlídkových ploch, zpevnění komunikací, sadové úpravy a inženýrské sítě. „Jedná
se o často nenápadné úpravy, které jsou ve skutečnosti zcela zásadní pro zpřístupnění objektů
a celého dolnovítkovického území široké veřejnosti. Bez nich by potenciál industriální oblasti
nemohl být denně využíván,“ zdůrazňuje Petr Koudela, ředitel sdružení Dolní oblast
Vítkovice. .

Jednotlivé atraktivity Dolních Vítkovice, tedy Vysoká pec č. 1, Multifunkční aula Gong a
interaktivní muzeum U6, byly jasně označeny a propojily je chodníky pro pěší i komunikace
pro automobily. Ty teď mohou v areálu zaparkovat na dvou parkovištích. Naučná prohlídková
trasa po Národní kulturní památce byla opatřena informačním a orientačním systémem s
tematickými cedulemi a rozcestníky, a to kromě českého jazyka taky v angličtině a polštině. .
Upravily se jednotlivé povrchy a industriální prostředí oživily dokonce i travnaté plochy.
„Přibylo veřejné osvětlení a drobná architektura jako stojany na kola pro cyklisty, lavičky na
posezení a relax v netradičním industriálním prostředí nebo odpadkové koše. Nově je i
upraven prostor před odlévací plošinou Vysoké pece č. 1, který umožnil výhled na monument
pece a vozů na dopravu surového železa a struskových pánví,“ vyjmenovává Koudela.
Součástí projektu byla taky dešťová kanalizace, sanace podzemního kolektoru, nový
vodovodní řád, nová elektroinstalace nebo sprinklerové rozvody. Díky těmto úpravám se areál
průmyslového dědictví stal pohodlně přístupným veřejným prostorem, kam mohou
návštěvníci bez omezení zavítat kterýkoliv den v roce.
K tématu:
Projekt Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice
(CZ.1.10/2.2.00/10.01160) byl fyzicky realizován od 12. září 2011 do 1. července 2013.
Celkové náklady projektu činily 70 miliónů korun, z čehož 51,8 miliónů korun kryla dotace.
Ta byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

