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Předmětem projektu je odstranění havarijního technického stavu koksárenské baterie č. 5 a jejích
nedílných součástí. Cílem je zpřístupnění další části území NKP "Důl Hlubina a Vysoké pece
a koksovna Vítkovických železáren" široké veřejnosti, a to formou prohlídkové trasy, která zahrnuje
seznámení se s výrobním procesem provozu koksovny. Součástí zpřístupnění je i obnova exteriéru.

Cílem projektu, jehož realizace se předpokládá v letech 2018-2019, je zpřístupnění zchátralé a dosud
nepřístupné části národní kulturní památky široké veřejnosti formou prohlídkové trasy. Jedná se
o technologickou část zabývající se výrobou koksu, sestávající z následujících objektů:
 SO 01 - Hasicí věž;
 SO 02 - Ocelová konstrukce údržby zavážecího stroje;
 SO 03 - Výtlačný vůz;
 SO 04 - Hasicí vůz;
 SO 05 - Plochy prohlídkové trasy;
 SO 06 - Úpravna uhlí (tento objekt nebude zpřístupněn, pouze očištěn od částečně pobořené
jednopodlažní stavby).
Projektem dojde k odstranění bariéry zchátralé koksovny, která se nachází mezi opravenými částmi
NKP, Dolem Hlubina a oblastí Vysokých pecí. Hlavním efektem bude záchrana památky a její začlenění
do každodenního života celého areálu Dolních Vítkovic. Území koksovny bude poutavou a atraktivní
formou zpřístupněno veřejnosti, která se dozví principy výroby koksu a návaznost v rámci
technologického celku "uhlí - koks - železo". Druhotným efektem bude zvýšení zájmu o technické
vzdělání - kontext zaměstnanosti a dále pak zvýšení turistické atraktivity - kontext poskytování služeb.
Záchrana a obnova památky přispěje k zachování autenticity revitalizované památky. Pomocí
prohlídkového okruhu, formou expozice s naučnými tabulemi a exponáty, budou zpřístupněny
technologicky nejdůležitější části památky tak, aby budoucí návštěvníci byli seznámeni s výrobním
procesem provozu koksovny od začátku do konce. Ambicí žadatele je doplnit technologickou trasu uhlí
- koks - železo právě o výrobu koksu, čímž budou doplněny již stávající prohlídkové okruhy věnované
těžbě uhlí na sousedním Dole Hlubina (část "uhlí") a výroby surového železa v navazujícím areálu
vysokých pecí (část "železo").
Doplňkovou aktivitou bude příležitostné využívání opravené památky pro kulturní a volnočasové
aktivity, jejichž pořadatelem bude z části žadatel (spolek Dolní oblast VÍTKOVICE), ale i zájemci z řad
kulturních organizací na území města Ostravy či MS kraje.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

