Tisková zpráva
Dolní Vítkovice představily při příležitosti Dne otevřených dveří vizi, jak by chtěly dál růst a
opět přivítaly tisíce návštěvníků
Ostrava, 2. 5. 2017 - Tradiční Den otevřených dveří vítkovických provozů a Dolních Vítkovic je
ideálním termínem pro zveřejnění nových záměrů oblasti, která láká návštěvníky nejen z celého
Česka. Prvního května byla v multifunkční aule Gong odtajněna vize dalšího rozvoje DOV.
Když se před 14 lety rozhodl stát prodat Vítkovice a s nimi i pozemky pod starými vysokými pecemi,
někdejším plynojemem a historickými budovami, jako je energetická ústředna - dnešní Malý svět
techniky U6, začaly se objevovat fámy o tom, že Jan Světlík vše staré zbourá a železo výhodně prodá
do šrotu. Nejen, že se to nestalo, ale pokračuje obnova historických staveb a všechny postupně znovu
ožívají. Pod novou vizí rozvoje areálu jsou podepsaní především Jan Světlík a architekt Josef Pleskot,
jehož přínos pro obnovu vítkovických památek je dnes jasný každému, kdo vkročí do multifunkčního
Gongu, do science centra Svět techniky nebo si vyjede na Bolt Tower.
Zachraňme další vysoké pece
„Nyní nám jde o to, abychom zpřístupnili veřejnosti i vysoké pece 4 a 6 a abychom to udělali způsobem,
který se nebude vymykat z kulturně vzdělávací funkce DOV a získá si širokou podporu, aniž by vadil
památkářům,“ nastínil obrysy nového rozvoje Josef Pleskot. Dolní Vítkovice by podle něj mohly
zachránit obě staré vysoké pece a získat další významný prostor, který lze naplnit nejen obecně
návštěvnicky zajímavým programem, ale také uměním nebo aktivitou nejrůznějších veřejných
institucí. „V současné době máme připravené vizualizace toho, jak by mohly vysoké pece i jejich okolí
vypadat a jaké prostorové i strategické možnosti by mohly nabídnout. Hledáme tedy partnery, kteří by
se s námi chtěli podílet na rozvoji a záchraně našeho industriálního areálu,“ uvedl výkonný ředitel
Dolních Vítkovic Petr Koudela.
Novou vizi dalšího rozvoje DOV, jejímž hlavním cílem je zachovat vzdělávací, výzkumnou a kulturní
prioritu města a regionu, odprezentovali Jan Světlík a Petr Koudela při příležitosti Dne otevřených
dveří, který se v Dolních Vítkovicích a vítkovických provozech koná tradičně 1. května. Letos jej díky
nabitému programu i krásnému počasí navštívily opět tisíce návštěvníků. Mezi největší taháky patřila
zmíněná prezentace Nové vize DOV, vystoupení populární kapely Mirai, promítání legendárního
snímku Karla Zemana Cesta do pravěku a další aktivity v areálu i uvnitř budov. Společně s Lampionovým
průvodem, který se konal o den dříve, patří tato akce mezi nejoblíbenější jarní akce pro veřejnost
pořádané Dolními Vítkovicemi.
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