
dolnivitkovice.cz

Partneři
23DOV





Vážení
partneři,

Vážení partneři, 
 
dovolte, abych vám jménem Dolních Vítkovic poděkoval za 
vaši podporu. V loňském roce, kdy se sice celá společnost 
nadechla po dvouletém covidovém sevření, náš všechny 
trápily ceny energií, ale na druhé straně bylo v celé 
společnosti cítit uvolnění. Lidé toužili po různých formách 
zábavy, žáci a studenti plnili Svět techniky a celé Dolní 
Vítkovice se zaplnily lidmi. A je to příjemný pohled. Do dalších 
měsíců je zřejmé, že tomu i letos podobně. Přesto, že obecná 
ekonomická situace úplně ideální není, cítíme, že jako naši 
partneři  za námi stojíte. Ještě jednou vám za to děkuji, 

Tomáš Šiřina
výkonný ředitel 
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.



Ke stávajícím formám naší spolupráce a Vaší prezentace jen 
nakousneme příklad z partnerských benefitů pro rok 2023:

- Exkluzivní slavnostní partnerské setkání 
a jedinečný koncert v roce 2023 (minulé ročníky La 
Putyka, Jaromír Nohavica, Kryštof, Souboj gigantů 
– Divadlo Sklep a Divadlo Komediograf, Monkey 
Business, Aneta Langerová, Jaromír Nohavica, No 
Name).

- Volné vstupy - VIP na interaktivní expozice v 
objektu Malý svět techniky U6, Velký svět techniky, 
Landek Park a Bolt Tower.

- Zvýhodněné podmínky pro využití všech prostor 
např.: v objektu U6, salónků v Gongu, Světě 
techniky i dalších prostor DOV (klientské akce, 
akce pro zaměstnance apod.).

- Možnost VIP partnerských & parťáckých 
vstupenek na akce pořádané / spolupořádané 
DOV.
 
 
Dovolte nám požádat Vás o návrh termínu schůzky, 
kde bychom projednali vzájemné podmínky případné 
spolupráce na rok 2023. Zároveň rádi vyjdeme vstříc Vašim 
návrhům, jaké další benefity a služby byste uvítali pro rok 
2023 tak, abychom vzájemnou spolupráci utužovali. Velmi 
děkujeme za Váš zájem zapojit se do jednoho 
z nejvýznamnějších projektů v Moravskoslezském kraji 
a těšíme se na případnou reakci, jež bude zohledněna 
v rámci přípravy činností našeho spolkupro nadcházející 
období.

Vaše
partnerství
v roce 2023

Tomáš Šiřina 
výkonný ředitel

tomas.sirina@dolnivitkovice.cz
602 759 404

Georgios Leontidis
Partnership

georgios.leontidis@dolnivitkovice.cz
732 419 640

Martin Lindovský
obchodní a marketingový ředitel

martin.lindovsky@dolnivitkovice.cz
605 971 627

Ivana Netolická 
partnerský info servis

ivana.netolicka@dolnivitkovice.cz
702 094 845



OD V
moderní vzdělávací 
infrastruktura 

nejnavštěvovanější 
mimopražská atraktivita 

dlouhodobě více
než 1.000.000 
návštěvníků ročně 

místo pro konání 
největších hudebních festivalů 
Colours of Ostrava, 
Beats for Love... 

nejoblíbenější kulturní 
projekt v ČR v roce 2014 

originální, účinné 
a zábavné vzdělávací 
programy vč. příměstských 
táborů 

jedinečný industriální 
areál v srdci Ostravy 

součást a kotevní bod 
prestižního klubu 
evropských destinací 
průmyslového dědictví (erih)





zhodnocení
& fakta

Přispět k zachování, rozvoji a propagaci kultury, vědy a výzkumu na provozovaných územích.
Financování, příprava a realizace projektů na proměnu území Dolních Vítkovic, které by se mělo stát 
centrem ostravského kulturního života, zahrnující provozování výstavní síně, galerie, Science learning 
centra, koncertního sálu, prostorů pro pořádání kulturních akcí apod.
Příprava prohlídkové trasy Národní kulturní památky Vítkovice (NKP) a zajištění její realizace, včetně 
potřebné infrastruktury.
Provozování přístupné části NKP Vítkovice a zajišťování potřebné údržby NKP.
Provozování areálu Hornického muzea.
Pořádání a vytváření technických podmínek pro kulturní, výchovné a vzdělávací akce, zejména trvalé 
expozice, dočasné výstavy, koncerty, přednášky, semináře apod.
Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých 
přírodních a společenských věd a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic.

Návštěvnost Dolních Vítkovic
a areálu Landek Park
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Účel spolku dle stanov

Celospolečenský přínos.
Zkvalitnění života obyvatel a jejich vztahu k historii.
Zvýšení vzdělanosti obyvatel.
Popularizace technických oborů.
Interaktivní výuka technických předmětů.

Další přínos činnosti spolku
a realizace projektů v jeho gesci



Úchvatné 
střetnutí
industriální 
historie
s perlami 
moderní
architektury.
unikátní areál Dolní Vítkovice



dům
 roku

unikátní areál Dolní Vítkovice

Velký Svět
Techniky

Věda a technika atraktivní a zábavnou formou.
14 000 metrů čtverečních moderních expozic.
Více než 250 interaktivních exponátů.
Největší nekomerční 3D kino v ČR.
Zábavné a vzrušující Divadlo vědy. 
Naučné výukové programy pro školy a vzdělávací instituce. 
Příměstské tábory, kroužky pro rodiče s dětmi a další akce.
Speciální prostor pro dočasné výstavy.
Vodíkové semináře.

Chytrá zábava pro celou rodinu.



Malý Svět
Techniky U6 

6 tematických zábavných expozic propojených s postavou Julese Verna.
Více jak 100 interaktivních exponátů zobrazujících technický pokrok od parního stroje 
po současnost.
Jedinečná atmosféra mezi historickými dmychadly.
Prostory pro výukové programy.unikátní areál Dolní Vítkovice



stavba roku ČR

Nejen Bolt Cafe, ale i klub a vyhlídková terasa jsou součástí Bolt Tower, která 
byla slavnostně otevřena 1. května 2015. V kavárně si pak mohou návštěvníci 
u lahodného občerstvení užít relax s překrásným výhledem. Klubové prostory 
mohou sloužit zejména k pořádání diskusních fór, pro výuku a popularizaci 
technických oborů a přírodních věd. Vyhlídková terasa ve výšce 71 metrů umožní 
návštěvníkům nezapomenutelný výhled na Ostravu a na vzdálené okolí včetně 
Beskyd. Nadstavbu můžete navštívit v rámci vysokopecní prohlídkové trasy. 
Zajímavostí této nástavby je, že ji 24. května 2015 pokřtil držitel 3 světových 
rekordů v běhu Usain Bolt.

Bolt Tower

unikátní areál Dolní Vítkovice





stavba roku

unikátní areál Dolní Vítkovice

Multifunkční
Aula Gong

Umístění v TOP 10 staveb světa (Expo Mnichov 2013).
Jedinečné prostorové řešení pojímající víceúčelovou galerii, konferenční a školící místnosti, 
foyer, velký sál s kapacitou 1505 míst a více než 1100 m2 volné plochy k využití.
Nová Galerie Gong vznikla rozšířením uměleckého záběru Milan Dobeš Musea. Jejím 
úkolem je seznamovat návštěvníky s výtvarným uměním nejenom standardní galerijní 
formou, ale hlavně prostřednictvím zábavných aktivit, které otevřou svět umění i těm,  
kteří k němu běžným způsobem hledají cestu těžko.



stavba roku ČR

unikátní areál Dolní Vítkovice

Jedinečné prostory bývalého černouhelného dolu, které byly 
zpřístupněny veřejnosti v květnu 2015, tvoří neobyčejnou kulturní čtvrť 
lákající nejen hudebníky a kapely, ale také sochaře, grafiky, vizuální 
umělce, milovníky hudebních koncertů a jiných kulturních akcí.

Důl Hlubina

Cineport
V minulosti dílny s pracovníky zajišťující 
technický chod šachet, nyní přístav pro 
filmovou, video a audiovizuální tvorbu včetně 
videomappingu. V přízemí, které je vybavené 
dvěma promítacími sály, najde zázemí filmotéka 
či semináře zaměřené na historii filmové vědy.

Art Studios
Z bývalé Trafostanice obsahující energetické 
centrum šachty je dnes kvalitní zázemí 
vybavené 17 ateliéry, kde si přijdou na své 
malíři, sochaři, grafici, fotografové či vizuální 
umělci.

Brick House
Budova Starých koupelen dříve sloužila jako 
místo, kam horníci přicházeli na směnu 
a převlékali se do fáraček. V současné době je 
hlavní náplní těchto prostor především kontakt 
s veřejností prostřednictvím široké škály 
kulturních akcí od hudebních koncertů přes 
divadelní, taneční i audiovizuální představení.

Compress hall 
Unikátní historický prostor bývalé těžní jámy 
s památkově chráněnými kompresory nabízí 
exkluzivní prostor a zázemí pro uměleckou 
kavárnu s dramaturgií věnované osvětě 
a poznání. Workshopy, cestopisy, exkurze, 
školení, kulinářské kurzy - to vše s tématikou 
(nejen) kávy.

Music Studios
Budova Průběžné jídelny je nyní zázemím 
pro nahrávací studio a hudební zkušebny pro 
muzikanty, kapely a hudební uskupení.

Jantarová lávka
Unikátní lávka vytvořená dle návrhu pana 
architekta Pleskota vytváří přirozené a nové 
propojení mezi areálem Vysokých pecí 
a černouhelného dolu Hlubina.





naše areály

Největší hornická expozice v ČR.
Autentický podzemní důl. 
Expozice báňského záchranářství.
Jedinečná krajina národní přírodní památky.
Camp v přírodní části areálu.
Sportovně rekreační a outdoorové aktivity.
Tenis, badminton, cyklostezky, workoutové hřiště.

Landek Park



možnosti individuálního partnerství
dle požadavků a představ partnerů

od 200.001czk do 1.000.000 czk

od 1.000.001 czk

do 200.000 czk

partner

hlavní partner

generální partner



Adekvátní počet volných vstupů na každoroční partnerský koncert či představení.
VIP volné vstupenky na všechny námi provozované expozice.
Prezentaci Vašeho loga dle formy partnerství: 
 LCD prezentační tabule v Multifunkční aule Gong. 
 Prezentační tabule v areálu DOV a na Landek Parku. 
 Partnerská stěna ve foyer v Multifunkční aule Gong. 
 Billboardy. 
 Facebook. 
 Partnerská sekce na webu „Partneři“. 

Zvýhodněné (dle možností volné) vstupenky na akce pořádané / spolupořádané DOV.
Zvýhodněné podmínky pro poskytované služby a pro pronájem prostor v areálu DOV.
Zvýhodněné podmínky k zakoupení příměstských táborů.
Poskytnutí statutu „Partner DOV“, který lze použít k Vaší reklamní činnosti a prezentacích.
Účast představitelů Vaší společnosti na společenském předvánočním setkání všech partnerů spolku.
Možnost uplatnit 20% slevu pro Vaše zaměstnance při vstupu do všech našich expozic 
(Hornikcé muzeum Landek Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt Tower, Svět Techniky Ostrava, 
Galerie Gong).

nabídka
partnerského
plnění

DOV



nabídka
partnerského
plnění

Svět 
Techniky

Partnerství se Světem techniky představuje další 
úroveň spolupráce, která v sobě nese benefity 
partnerství s Dolními Vítkovicemi,
ale nabízí další možnosti protiplnění.

Adekvátní počet volných vstupů na každoroční partnerský koncert či představení.
VIP volné vstupenky na všechny námi provozované expozice.
Prezentaci Vašeho loga dle formy partnerství: 
 LCD prezentační tabule v Multifunkční aule Gong a ve Světě techniky. 
 Prezentační tabule v areálu DOV a v areálu Landek Park. 
 Partnerská stěna ve foyer v Multifunkční aule Gong a na chodbách Světa techniky 
 Billboardy. 
 Facebook. 
 Partnerská sekce na webu „Partneři“. 

Zvýhodněné (dle možností volné) vstupenky na akce pořádané / spolupořádané DOV.
Zvýhodněné podmínky pro poskytované služby a pro pronájem prostor v areálu DOV.
Zvýhodněné podmínky k zakoupení příměstských táborů.
Poskytnutí statutu „Partner DOV či partner Světa techniky“, který lze použít k Vaší reklamní činnosti  
a prezentacích.
Účast představitelů Vaší společnosti na společenském předvánočním setkání všech partnerů spolku.
Možnost uplatnit 20% slevu pro Vaše zaměstnance při vstupu do všech našich expozic 
(Hornikcé muzeum Landek Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt Tower, Svět techniky Ostrava, 
Galerie Gong). 
Umístění loga na tiskových zprávách.
Family Day - jednodenní volný vstup pro zaměstnance a jejich rodiny do expozic Světa techniky.
Poděkování partnerům před promítáním v kině.
Doprovodný program pro veřejnost připravený ve spolupráci s partnerem za účelem propagace 
značky.
Aktivní spolupráci při tvorbě výukového programu a jeho zařazení do nabídky 
vzdělávacích programů Světa techniky.



Dlouhodobé události
Výstava Josef Pleskot Ostrava
Otevření obnovené expozice Malého světa techniky U6
Cyklolávka propojující DOV a centrum Ostravy
30 let Hornického muzea Landek Park
Zpřístupnění velínu koksovny – nové prohlídkové trasy

Významné akce
Partnerský koncert – Jiří Krhut a Štěpán Kozub 
Koncerty JFO v Gongu
Colours of Ostrava
Beats for Love
Army Family Day
Rainbow Run
IRON TOWN Session
J&T Banka Ostrava Beach Pro
Colors of Finance
Ostrava v plamenech
Hip Hop žije Ostrava
Urban Challenge
Chaincamp
Noční běh pro Světlušku
Rocková opera
Lord of the Rings in Concert
AC/DC TRIBUTE SHOW se symfonickým orchestrem
Prime Orchestra - Film Sympho Show
Korncert – koncert Jiřího Korna
Harry Potter Orchestra Live Tribute

výběr z program
u akcí 



sociální média 
#DolníVítkovice
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Tripadvisor

webové stránky
dolnivitkovice.cz

naše 
kanály

https://www.facebook.com/DolnioblastVitkovice/
https://www.youtube.com/channel/UCBSc-DIiUwJDif9oj3btAXA
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g274719-d6598809-Reviews-Dolni_Vitkovice-Ostrava_Moravian_Silesian_Region_Moravia.html
https://www.instagram.com/dolnioblastvitkovice/
https://twitter.com/dolnivitkovice


Děkujeme
za vaši

podporu


