
   
 

   

 

 
Tisková zpráva 

 
Sezóna velkých hudebních festivalů je v Dolních Vítkovicích úspěšně u konce 

 
Ostrava, 25. 7. 2017  - Colours of Ostrava, Beats for Love a Oldies festival jsou v Dolních Vítkovicích každé 
léto tradičním trojlístkem největších hudebních festivalů. Všechny tři patří ve svém hudebním zaměření 
k absolutní středoevropské špičce. V sobotu skončil ten největší z nich. Colours of Ostrava se v industriálním 
areálu Dolních Vítkovic konal už pošesté. Prostředí Dolních Vítkovic mu opět vtisklo nezapomenutelný a 
unikátní ráz.  
 
Festivaly již několikátým rokem k létu v Dolních Vítkovicích neodmyslitelně patří. Dolní Vítkovice nabízí jejich 
organizátorům velkokapacitní areál s kvalitním technickým zázemím. „Každoročně se snažíme být od začátku 
v kontaktu s produkcí Colours i dalších festivalů, připravit náš areál pro jejich akce co nejlépe a při přípravě a 
konání akcí vycházet organizátorům maximálně vstříc. Konečná podoba areálu je pak na samotné produkci 
jednotlivých akcí,“ uvedl Petr Koudela, výkonný ředitel Dolních Vítkovic s tím, že areál má potenciál pojmout 
až 80 tisíc návštěvníků.  
 
Dolní Vítkovice nejsou při konání velkých akcí pouze pasivním pronajímatelem prostor, ale v době jejich konání 
otvírají své atraktivity jejich návštěvníkům. „Pro návštěvníky festivalů připravujeme vždy nějaké novinky a 
výhody. Letos jsme například přímo v týdnu před Colours of Ostrava otevřeli zcela nové Milan Dobeš Museum 
v Gongu, ubytovaní v Kempu Landek Park měli navíc slevy na vstup do všech našich expozic,“ dodal Koudela. 
Jednotlivé atraktivity navštívily během festivalu tisíce návštěvníků. Největšímu zájmu se tradičně těšil Bolt 
Tower, hned v závěsu pak Svět techniky, kam měly děti v doprovodu dospělých vstup zdarma. V Kempu Landek 
Park našlo během festivalu ubytování téměř 2 500 návštěvníků.  
 
Letošní vyprodané Colours of Ostrava prověřily připravenost areálu na velké akce. Areál Dolních Vítkovic nabídl 
co do rozsahu prostor nejen pro návštěvníky, ale také stánkaře a partnery festivalu. Přesto je vždy co 
vylepšovat. „Po skončení festivalů a převzetí areálu si vždy oddychneme, že akce zdárně proběhly, ale 
v podstatě se hned začneme těšit na další ročník. Jsme rádi, že jsou díky dlouholeté spolupráci vztahy 
s organizátory přátelské, a že k nim panorama Dolních Vítkovic už neodmyslitelně patří,“ uzavřel s úsměvem 
Petr Koudela.  
 
 
Kontakt: Pavlína Copková, tel: 607 031 050, e – mail: pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz 

 
 


