
 

 

 

Tisková zpráva 
 

Dolní Vítkovice loni navštívilo o 19,5 tisíce lidí více než za rok 2018 
 
OSTRAVA, 2. 1. 2020 - Dolní Vítkovice hlásí další rekord v návštěvnosti. Do areálu loni zavítalo celkem 
1 675 029 návštěvníků, to je zhruba o 19 500 více než v roce 2018. Celková návštěvnost zahrnuje 
evidenci návštěvníků areálů Dolních Vítkovic, tedy i petřkovického Landek Parku.  
 
Program Dolních Vítkovic byl i v roce 2019 velmi pestrý. O tom svědčí také to, že již 21. července byla 
zdolána magická hranice miliontého návštěvníka. V letní sezoně areál hostil prestižní festivaly, za 
mnohé jmenujme Colours of Ostrava a Beats for Love, nebo sportovní akce světového formátu, jako je 
CityCross Sprint nebo FIVB Světový turnaj v plážovém volejbale. 
  
Stěžejními událostmi roku 2019 byla bezpochyby záchrana objektu koksovny, vznik Jantarového 
schodiště slávy, vybudování jediného Stellplatzu v Ostravě - místa pro karavanisty v Landek Parku.  
Bohaté zážitky plné nových znalostí si z návštěvy Světa techniky, Bolt Tower, Milan Dobeš Musea nebo 
z Landek Parku přinesly nejen školní děti, ale i rodiny s dětmi a zahraniční návštěvníci.  
 
A co přinese právě začínající rok? První změnu návštěvníci zaznamenají již už nyní v lednu ve Velkém 
světě techniky. Odstartuje zde tematický program „Měsíc pro rodinu“. I každý další měsíc roku bude 
mít své téma. Těšit se návštěvníci mohou na náměty jako „Počasí a jeho síla“ nebo „Měsíc zdraví“. 
V první polovině nového roku vystřídá dočasnou výstavu „Crash“ nová zajímavá interaktivní výstava. 
 
Hned první víkend v únoru proběhne znovuotevření Malého světa techniky U6. Ten během ledna 
podstoupí tradiční servis exponátů a bude tak dokonale připraven na další sezonu. O měsíc později o 
sobě dá Malý svět techniky U6 znovu vědět. Odhalí totiž nový přírůstek a představí Loď NIKÉ - 
legendární plachetnici slavného mořeplavce Richarda Konkolského. Expozici zároveň oživí projekt 
v součinnosti s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava pojednávající o vrtech na 
souši i na měsíci.  
 
Milan Dobeš Museum také slibuje zajímavý program a celou řadu nových projektů.  V  tomto roce 
představí osobnosti konkrétního umění, jakými jsou Bridget Riley,  Gunter Fruhtrunk, Zdeněk Sýkora či 
Milan Grygar. Z české výtvarné scény bude prezentována také Ivana Štenclová.  
 
Dolní Vítkovice i letos dále usilují o zachování industriálního dědictví Ostravy a připomínají i historii 
vývoje celé ČR. Vzniká zde pobočka zemědělského muzea a pracuje se na záchraně vysokých pecí s čísly 
4 a 6, ve kterých by v budoucnu mohlo být státem zřizované Museum+.  
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