Dolní Vítkovice – Trasa Wielkiego Pieca & Bolt Tower
karta dostępności
Informacje podstawowe
Ostrava-Vítkovice, Ruská 2993, 703 00



+420 724 955 121

GPS: N 49.818946, E 18.276408



nkp@dolnivitkovice.cz



http://www.dolnivitkovice.cz/

Opis
Dolní Vítkovice to narodowy zabytek kultury mieszczący się w centrum Ostrawy. W przeszłości był to
kompleks przemysłowy, w którym w latach 1828 - 1998 wydobywano węgiel i produkowano żelazo.
Od chwili zakończenia działalności przemysłowej, kompleks jest stopniowo rewitalizowany i dziś służy
jako edukacyjno-towarzysko-kulturalne centrum. Poza zorganizowanym zwiedzaniem z
przewodnikiem, kompleks oferuje zwiedzającym wielofunkcyjną aulę z dostępem bez barier
architektonicznych – w miejscu tym odbywają się konferencje, warsztaty, koncerty itp. Ponadto na
obszarze kompleksu znajduje się Mały i Duży Świat Techniki, które przedstawiają naukę i technikę w
atrakcyjny, rozrywkowy sposób, a także wielostylowa dzielnica Hlubina z salami kinowymi, salami
prób oraz studiem nagrań dla muzyków, artystycznymi i rzemieślniczymi atelier, salami tanecznymi,
kawiarnią itp.
Karta opisuje dostępność głównej trasy zwiedzania „Trasa wielkiego pieca a Bolt Tower“. Zwiedzanie
z przewodnikiem przybliżające proces produkcji żelaza, z wizytą w wysokim piecu i panoramą
Ostrawy z Bolt Tower, z wysokości niemal 80 metrów. Zwiedzanie trwa około 100 minut.

Dostępność
Wejście


Zwiedzanie rozpoczyna się w centrum wizyt z kasą.



Wejście na obszar centrum wizyt jest przystosowane dla osób o ograniczonych zdolnościach
ruchowych.



Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na boki. Nie mają progu.



Centrum wizyt nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

Obszary wewnętrzne – Bolt tower


Do wnętrza wysokiego pieca i Bolt Tower zwiedzający mogą dotrzeć po schodach lub za pomocą
klasycznej windy i tzw. windy skipowej dostosowanej do transportu osób.



Drogi komunikacyjne mają wystarczającą szerokość, min. 150 cm. Nawierzchnia dróg
komunikacyjnych: beton.



Na trasie zwiedzania nie ma miejsc odpoczynkowych, za wyjątkiem tarasu na Bolt Tower.



Platforma widokowa na Bolt Tower ma nawierzchnię z metalowego rusztu z metalową poręczą.



Większości eksponatów nie wolno dotykać, ani też oglądać z bezpośredniej odległości.

Obszary zewnętrzne


Trasa zwiedzania prowadzi częściowo także przez kompleks zewnętrzny Dolnich Vitkovic.



Jest wystarczająco szeroka, bez różnic wysokości i nierówności, równinna.



Nawierzchnia trasy: kostka brukowa (kocie łby), asfalt.



Na trasie zwiedzania nie ma miejsc odpoczynkowych.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Brak dostępu do WC bez barier architektonicznych.



Drzwi wejściowe są przesuwne. Ma ono szerokość min. 80 cm.



W kabinie znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa, na której nie znajdują się żadne
elementy wyposażenia.



Po obu stronach muszli znajdują się poręcze.



Brak przewijaka.

Usługi i wyposażenie


Zwiedzanie należy wcześniej zarezerwować.



Do kompleksu można wchodzić z psem przewodnikiem/asystentem.



Grupy zagraniczne za dopłatą mogą zamówić zwiedzanie w języku obcym (angielski, niemiecki,
polski). Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Dla osób indywidualnych przygotowano
przewodniki MP3 w języku angielskim, niemieckim i polskim.



Na obszarze Bolt Tower znajduje się kawiarnia z wejściem bez barier.



Dostępny jest parking z wydzielonymi specjalnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.



Drukowany tekst przewodnika w języku czeskim nie jest dostępny.
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