
 
 
Hlavní sezóna v Dolních Vítkovicích: hledáme jméno pro nástavbu na VP1 

a otevíráme nové atrakce pro celou rodinu 
 
OSTRAVA 21. 3. 2015 -  Prvním jarním dnem již tradičně odstartovala hlavní sezóna v 
ostravských Dolních Vítkovicích a na Landeku. Areály sdružení Dolní oblast Vítkovice 
letos nabídnou ještě více zábavy a vyžití pro celou rodinu, sportovce i umělce. Otevření 
nástavby Vysoké pece č.1, areálu Hlubina a nově zrekonstruované sportoviště na 
Landeku doplní první ostravský kemp.  
 
 
Na plné obrátky se s příchodem jara rozběhne především prohlídková trasa industriální 
národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích a sportoviště v areálu Landek Park.  
„Od prvního jarního dne protáhneme prohlídkovou trasu zpátky na Vysokou pec č. 1 až pod 
nově přidanou nástavbu. Tu otevřeme 1. května, ale již 30. dubna budeme losovat šťastlivce, 
kteří si úplně nový výhled na Ostravu užijí v předpremiéře,“ říká ředitel Dolní oblasti 
Vítkovice Petr Koudela. První jarní víkend nabízí množství her a zábavy pro celou rodinu jak 
pod pecí, tak i v ostatních atraktivitách Dolních Vítkovic.  
 
Nástavba na VP1 zatím nenese žádné jméno. Sdružení Dolní oblast Vítkovice se, tak jako u 
Gongu, rozhodlo vyhlásit veřejnou soutěž o hledání jména nástavby. Nápady můžete posílat 
na e-mail pec@vitkovice.cz. Autora vítězného nápadu oceníme speciálním soukromým 
večírkem v prostorách nástavby. Další zajímavé nápady oceníme vstupenkami na akce a 
vstupy k nám do areálů. Vyhlášení soutěže proběhne po festivalu Colours of Ostrava.  
 
Velký svět techniky – STC letos úplně poprvé otevře svou krásnou zahradu, kde na jaře 
všechno pučí a kvete. Užít si můžete i show plnou explozí a kouřových efektů Let’s Go 
Science v Divadle vědy a naše super kulaté roboty Sphero.  
 
V Malém světě techniky U6 bude tento víkend doprovodný program v podobě 
komentovaných prohlídek výstavy. „Prohlídky jsou pro všechny, kteří si chtějí hrát, ale 
k tomu se dozvědět něco více o exponátech v U6. Rodiče s dětmi by si pak neměli nechat ujít 
maňáskové divadýlko před ponorkou,“ láká na doprovodný program animátor Jirka Vavřík.  
 
 
Hornické muzeum Landek Park na letošní sezónu vylepšilo své expozice o ukázky dalších 
důlních činností a na hlavní sezónu se můžete projet oblíbeným důlním vláčkem. Od dubna 
pak v landeckém parku přibude minizoo plná domácích zvířátek. Přes zimu jsme 
zrekonstruovali i sportoviště. Znovu je otevřená cyklostezka mezi Koblovem a Landekem a 
na sportovce čekají 4 venkovní dvorce s novým povrchem, beachvolejbal a pétanque. K tomu 
příjemné posezení s občerstvením přímo na kurtech. Zprovoznili jsme i on-line rezervační 



systém na www.sport.landekpark.cz. Od května se pak můžete těšit i na první ostravský kemp. 
„Od 1.5.2015 otevíráme nový autokemp v nádherném prostředí areálu LANDEK PARK – 
Hornické muzeum. Nabízíme všem přespolním návštěvníkům možnost netradičního 
ubytování v prostředí plném zeleně, kde mohou nejen zrelaxovat a načerpat nové síly, ale také 
si třeba zasportovat v našich sportovních areálech,“ říká Lumír Plac, ředitel Landek Parku.  
 
 
„Rozhodně k nám tedy letos přijďte, nebude se nudit ani litovat,“ uzavírá pozvánku na hlavní 
sezónu areálů sdružení Dolní oblast Vítkovice ředitel Koudela. 
 
Nejdůležitější jarní akce v Dolních Vítkovicích:  

• 21. březen – První jarní den - otevírání hlavní sezóny, start stávající prohlídky VP1 
(po rekonstrukci) 

• 30. duben – Tradi ční lampiónový průvod po Jantarové stezce 
o Od Fórum Nová Karolina až pod Vysokou pec č. 1, opékání špekáčku (zdarma 

a losování předpremiérového výjezdu na nástavbu).  
• 1. květen – Den Otevřených dveří 

o Slavnostní otevření nástavby na VP1, otevření areálu Dolu Hlubina a nová 
prohlídková trasa přes Hlubinu tzv. Uhelný okruh.  

o Premiéra filmového dokumentu Velký svět techniky a bohatý doprovodný 
program: Rytmus, EzyWay  

 
 
 
ZPRACOVALA:  
Eva Kijonková, mediální zastoupení, tel. 721 857 097, eva.kijonkova@ek-media.com 
 
Tiskový servis DOV: 
Karolína Rycková, tel. 725 360 226, karolina.ryckova@vitkovice.cz  
 

 
 

 
Malý svět techniky U6 byl realizován v rámci projektu IOP – Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice. 

 

 


