
 
 

Vítkovice Cylinders a Dolní Vítkovice obnovily tradiční Den otevřených dveří, bude 1. máje 

 
OSTRAVA 27. 4. 2022 - Už tuto neděli se po dvouleté pauze, kterou si vynutila protipandemická 
opatření, znovu otevřou brány vítkovických provozů v těsné blízkosti ostravských Dolních Vítkovic. 
Od ranní osmé hodiny se otevřou brány, vrata i dveře společnosti Vítkovice Cylinders, která 
připravila na Den otevřených dveří i novinky - například v podobě haly aplikací, kde se vyrábí svazky 
vysokotlakých ocelových lahví a vysokokapacitní chytré kontejnery - tzv. mobilní plynovody pro 
skladování, přepravu a distribuci nejrůznějších plynů, včetně dnes tolik skloňovaného vodíku.  
 
K vidění bude i speciální robustní balistická komora. Navrhla si ji sama společnost Vítkovice Cylinders 
a slouží pro testování  propojených svazků lahví a vysokotlakých nádob až do tlaku 1 100 barů. 
 
Třešničkou na dortu bude prezentace prvního vodíkového auta v ČR (Toyoty Mirai) a oxygeno terapie, 
nebo-li terapie kyslíkem, který slouží jak zdraví tak kráse. Vítkovice Cylinders a jejich mateřská skupina 
Cylinders Holding vyvinuly nejrůznější kyslíkové lahve a sety, které se osvědčily pro pomoc během 
kovidu, ale i jako běžná součást sportovní a „kosmetické“ výbavy domácností. 
 
„Kromě prohlídky provozů jsme připravili i bohatý doprovodný program. Například freestyle 
vystoupení na kolech, střelbu z airsoftové zbraně pod vedením zkušeného instruktora nebo stánek 
s mnoha druhy výběrové kávy,“ zve personální ředitel Vítkovice Cylinders Tomáš Hladký. 
 
Vstup do Vítkovice Cylinders je bezplatný a brány firmy budou otevřeny od zmíněné 8. do 13. hodiny. 
 
Současně se během Dne otevřených dveří připojí programem i Dolní Vítkovice.  „Budeme mít otevřeny 
všechny naše expozice. U Bolt Tower se chystá velké klání hasičů – Ostravská věž 2022. Adrenalinová 
soutěž je součástí Českého poháru v hasičských disciplínách TFA. Návštěvníci se kromě neuvěřitelných 
výkonů nejlepších borců dočkají také průběžných ukázek záchranných složek – od hasičů až po policejní 
kynology,“ doplnil ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina. V plánu jsou podle něj ukázky výcviků 
policejních psů i koní, které připravují členové Městské police Ostrava. S pejsky předvedou mimo jiné 
ukázku zákroku. Nebude chybět ani stánek preventivně výchovné činnosti a zábava pro děti. 
 
Odvahu a adrenalin si mohou všichni příchozí otestovat ve Velkém světě techniky. Ve vstupní hale je 
k dispozici gyroskop – simulátor přetížení o síle 3G. Velkým lákadlem je také simulovaná jízda ve 
formuli (expozice Formula Student) nebo nová dočasná interaktivní výstava Baník Expo, mapující sto 
let slavného ostravského fotbalového klubu. 

Pokud bude přát počasí, otevře se také unikátní střešní zahrada, na níž si lze v klidu posedět 
a vychutnat si Vítkovice z trochu jiné perspektivy. Připraven bude rovněž fotopoint u zeměkoule, malý 
a velký skákací hrad. Animátoři Velkého i Malého světa techniky U6 navíc chystají různé hry a soutěže. 
A aby toho nebylo málo, „vařit“ se bude dusíková zmrzlina, a to ve Velkém světě techniky mezi 11:00 
– 11:30, 13:00 – 13:30 a 15:30 – 16:00. 

Nová Galerie Gong, jež se nachází v přízemí auly Gong, na neděli připravuje prvomájový workshop pro 
děti. Tentokrát se malí návštěvníci budou učit techniku knižní vazby a vyrobí si krásný památníček. Na 



workshop lze přijít kdykoliv bez předchozí rezervace. K dispozici už návštěvníkům bude i nové 
Infocentrum Dolních Vítkovic v přízemí Gongu, hned vedle galerie, které je případně nasměruje dál. 

Nenaplánuje-li to příroda jinak, tak prvomájové políbení čeká zamilované v rozkvetlém třešňovém 
sadu, který je v půli cesty mezi Velkým světem techniky a Národním zemědělským muzeem. 

Dolní Vítkovice budou přístupné od 10 hodin. Hasičská soutěž Ostravská věž začíná rovněž v 10:00. 

 
KONTAKT PRO MÉDIA:  
Eva Kijonková, mediální zastoupení spol. Vítkovice Cylinders a Dolních Vítkovic,  
tel. 721 857 097, eva.kijonkobva@ek-media.com, eva.kijonkova@seznam.cz 
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