
 

V Dolní oblasti Vítkovic začal unikátní proces – vyzvednutí zvonu 
historického plynojemu, v němž bude víceúčelová aula 

 
V Ostravě 18. ledna 2011 – Historický Plynojem, jedna z chráněných památek v ostravské 
Dolní oblasti Vítkovic, se dnes začal měnit na prostor pro vzdělávání, kulturu a společenský 
život. Odborníci společnosti Hutní montáže ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
spolu s architektem Josefem Pleskotem, který je autorem projektu nového využití někdejšího 
zásobníku vysokopecního plynu, zahájili proces vyzdvižení zvonu. Ten je od doby, kdy byl 
Plynojem vyprázdněn, zapadlý dolů. Podle projektu architekta Pleskota, nyní postupně dojde 
k vyzdvižení zvonu o třináct metrů výše, než je jeho původní poloha. 
 
Proces vysunutí zvonu je složitou operací, předcházely mu týdny přípravných prací a v 
posledních dnech pak také zkušební posuny. Protože už nelze využít vztlaku plynu, musí se 
zvon zdvihat speciálními hydraulickými zvedáky. Ty dnes začaly na 16 místech vysouvat 800 
tun těžkou nádobu Plynojemu rychlostí asi šest až osm centimetrů za hodinu. Náročná je 
především synchronizace zdvihu, protože roky nevyužívaný zvon Plynojemu o průměru 70 
metrů se může zadrhávat. 
 
„Počítáme i s technologickými pauzami, které kvůli tomu mohou nastat. Dá se tedy 
předpokládat, že požadovanou vzdálenost urazí plynojem asi za měsíc," uvedl architekt 
Pleskot. Plynojem, který má nyní na výšku zhruba osmnáct metrů, bude poté přes třicet metrů 
vysoký a postupně získá ještě ocelovou nástavbu s proskleným prostorem. Po všech 
stavebních úpravách se nakonec promění ve víceúčelovou aulu. 
 
Rok 2011 bude rokem i dalších velkých změn v Dolní oblasti Vítkovic. Na místě, které je 
známé především díky národní kulturní památce Vysoké pece Vítkovic a Dolu Hlubina, 
začnou vedle výrobních hal strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP růst 
investice v celkovém rozsahu okolo miliardy korun.  
 
Kromě přestavby Plynojemu bude pokračovat rekonstrukce tzv. VI. energetické ústředny, 
rovněž historického unikátu, na interaktivní muzeum, a budování prohlídkové trasy na 
Vysoké peci č. 1, dominantě oblasti. Josef Pleskot už také představil celkové řešení národní 
kulturní památky, včetně unikátního propojení Dolu Hlubina a Vysokých pecí objektem 
Koksovna, v němž bude prostor pro knihovnu i další aktivity.  
 
Zásadní novinkou pro oživení lokality pak bude projekt Svět techniky – Science and 
Technology Center. Projekt úspěšně prošel tuzemským a mezinárodním hodnocením a je 
určen k podpoře z fondů Evropské unie. Nyní bude následovat tzv. negociační řízení 
(ujednání o detailech budoucí dotační smlouvy) a na něj naváže podpis smluvní dokumentace, 
který se předpokládá do poloviny roku 2011. Hodnota projektu přesahuje půl miliardy korun.  
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