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Vaše partnerství a parťáctví v roce 2018
Vážení partneři & parťáci,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou
poděkovali za dosavadní podporu a spolupráci.
Od počátku myšlenky nových Dolních Vítkovic
jsme i díky Vám urazili již dlouhou cestu.
Vaše podpora a pomoc nám pomáhá při
realizaci
náročných
projektů
oživování
městských
industriálních
památek,
ale
také v popularizaci technického
vzdělávání
návštěvníků
všech
věkových
kategorií.
Dolní Vítkovice jsou dnes živým místem
v srdci Ostravy a jako takové jsou zázemím pro
největší vzdělávací, kulturní i společenské akce
regionálního i celoevropského rozsahu. Věříme,
že nám i pro příští období zachováte svou přízeň,
které si velmi vážíme.
Dovolte nám, abychom Vás jako našeho
významného partnera alespoň krátce seznámili
se současnými aktivitami Dolních Vítkovic
a s nejnovějšími dosaženými cíli. V roce 2016 se
Dolní Vítkovice staly součástí prestižního klubu
evropských destinací průmyslového dědictví
(ERIH), a to hned jako tzv. „anchor point“ –
kotevní bod. Jsme tak čtvrtá památka v celé České
republice. V tomtéž roce jsme také slavnostně
přebrali ocenění Zelená Střecha roku 2016 za Oázu
klidu a zeleně ve Velkém světě techniky. Neméně
významnou cenou se pro Dolní Vítkovice také
stala Cena hejtmana Moravskoslezského kraje
za společenskou odpovědnost pro rok 2016.
Začátkem roku 2017 Dolní Vítkovice otevřely
novou atraktivní expozici. Nová výstava
„Vítkovická
ocel
pro
obranu
republiky“

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

je umístěna v prostoru pod těžní věží v areálu
bývalého dolu Hlubina v Dolních Vítkovicích
a ukazuje práci někdejších Vítkovických železáren na
výstavbě československého pohraničního opevnění.
Významnou událostí se pro Dolní Vítkovice v červenci
2017 také stalo slavnostní otevření nového Milan
Dobeš Museum, které je umístěno v multifunkční
aule Gong. Muzeum nabízí ojedinělé spojení
výtvarných děl se světelnou a hudební expozicí.
Část muzejní expozice je také věnována světovým
autorům, jimiž jsou například Josef Albers, Getulio
Alviani, Andy Warhol a mnoha dalším. Během
letních prázdnin jsme již tradičně spustili několik
turnusů vzdělávacích příměstských táborů, které si
užilo více než 300 dětí. Letos poprvé se nám také
podařilo nově uspořádat i pobytové tábory, které
se odehrávaly přímo v prostředí národní přírodní
památky Landek park. Tábory se těší velké oblibě, a
proto už nyní plánujeme další termíny.
Za zmínku stojí také úprava a výsadba nové zeleně
a vybudování a úprava další infrastruktury
v
celém
areálu
Dolních
Vítkovic,
jež
napomáhá
přístupnosti
a bezpečnosti
provozovaných
národních
kulturních
a
kulturních
památek
široké
veřejnosti.
Jsme potěšeni, že se nám z fáze realizace daří i nadále
přecházet do fáze provozní, a můžeme tak dostát
cílům, které byly pro konkrétní objekty vytyčeny.
Jsme tak svědky efektivního propojení správy
a řízení projektů nejvýznamnějších historických
a technických památek v regionu (v současné
době — areál Vysokých pecí Vítkovice, důl Hlubina,
přírodní a technická památka Landek).

Vaše partnerství a parťáctví v roce 2018
Připravované i realizované projekty významem výrazně
přesahují území města Ostravy, Moravskoslezského
kraje i České republiky. Naše projekty tak s Vaším
přispěním přinášejí regionu jedinečnou možnost spojit
historii se současností a budoucností, přičemž prim
je pro nás nadále vzdělávání a budování kreativity
u těch nejmenších i dospělých. V roce 2017 jsme přivítali
miliontého návštěvníka téměř o dva měsíce dříve než v
roce 2016, čímž jsme potvrdili stále vzrůstající trend a
zájem veřejnosti o náš region.
Realizace projektů spolku, ale i správa areálů, je finančně
velmi náročná, nicméně z našeho pohledu vysoce
efektivní v zachování jednoho z hlavních historických
pilířů města a regionu pro další generace. Je nutné
získat adekvátní množství finančních prostředků na
samotné vzdělávací projekty, jejich přípravu, na opravy
a provoz objektů prohlášených za národní kulturní či
kulturní památky, na údržbu komunikací, ploch, zeleně,
osvětlení areálu, cyklotras apod.

Dovolte nám požádat Vás o návrh
termínu schůzky, kde bychom projednali
vzájemné podmínky případné spolupráce
na rok 2018. Zároveň rádi vyjdeme vstříc
Vašim návrhům, jaké další benefity a
služby byste uvítali pro rok 2018 tak,
abychom vzájemnou spolupráci utužovali.
Velmi děkujeme za Váš zájem zapojit
se
do
nejvýznamnějšího
projektu
v Moravskoslezském kraji a těšíme se na
případnou reakci, jež bude zohledněna
v rámci přípravy činností našeho spolku
pro nadcházející období.

Ing. Petr Koudela, výkonný ředitel
E.: petr.koudela@dolnivitkovice.cz		
T.: 724 621 378

Ke stávajícím formám naší spolupráce a Vaší prezentace
jen nakousneme příklad z partnerských benefitů pro
rok 2018:
• exkluzivní slavnostní partnerské setkání a jedinečný
koncert v roce 2018 (minulé ročníky La Putyka,
Jaromír Nohavica, Kryštof, Souboj gigantů – Divadlo
Sklep a Divadlo Komediograf, Monkey Business,
Aneta Langerová),

Miriam Lehocká,
obchodní a marketingový ředitel
E.: miriam.lehocka@dolnivitkovice.cz
T.: 724 267 699

• volné vstupy - VIP na interaktivní expozice v objektu
U6, 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 včetně sportoviště na Landeku (klientské
akce, akce pro zaměstnance apod.),
• možnost VIP partnerských & parťáckých vstupenek na
akce pořádané / spolupořádané DOV.

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Ivana Malíková, partnerský info servis
E.: ivana.malikova@dolnivitkovice.cz
T.: 702 094 845

DOV v bodech
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jsme moderní vzdělávací infrastrukturou,
přinášíme originální, účinné a zábavné vzdělávací programy vč. pobytových a příměstských táborů,
nejoblíbenější kulturní projekt v ČR v roce 2014,
4. nejnavštěvovanější atraktivita v České republice a nejnavštěvovanější v Moravskoslezském kraji,
nově otevřeno Milan Dobeš Museum,
jedinečný industriální areál,
místo pro konání největších hudebních festivalů Colours of Ostrava, Beats for Love...,
areál je dostupný všem,
více než 1.000.000 návštěvníků/rok.

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Zhodnocení a fakta
Návštěvnost areálu Dolních Vítkovic

Návštěvnost spravovaných areálů má
k naší radosti rostoucí tendenci. V roce
2017 jsme dosáhli návštěvnosti přes
1 mil. už v červenci, což je téměr o dva
měsíce dříve než v roce 2016.

2012
2013

533 130
679 047

2014
2015

808 291
1 120 777

2016

1 301 639

srpen 2017

1 181 181

Účelem spolku je dle stanov:
•
•

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.

Dalším přínosem činnosti spolku a realizace projektů v jeho gesci je:
•
•
•
•
•

celospolečenský přínos,
zkvalitnění života obyvatel a jejich vztahu k historii,
zvýšení vzdělanosti obyvatel,
popularizace technických oborů,
interaktivní výuka technických předmětů.

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Unikátní areál Dolní Vítkovice
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 a pobytové tábory, kroužky pro maminky s dětmi a další akce,
speciální prostor pro dočasné výstavy.

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Dům
roku
2014

Unikátní areál Dolní Vítkovice
Malý Svět techniky U6
• 8 tematických zábavných expozic,
• více než 100 interaktivních exponátů
zobrazujících technický pokrok od parního
stroje po současnost,
• jedinečná atmosféra mezi historickými
dmychadly,
• prostory pro interaktivní výukové programy.

Stavba
roku
2013

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,
• nově umístěno Milan Dobeš Museum ojedinělé spojení výtvarných děl se světelnou
a hudební expozicí. Prostor nového muzea
je rozdělen do sedmi částí, z nichž čtyři jsou
věnovány právě Milanu Dobešovi a zbývající
dalším autorům, jimiž jsou např. Bridget Riley,
Victor Vasarely, Andy Warhol a mnoho dalších.

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Unikátní areál Dolní Vítkovice
Hlubina
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.

Stavba
roku
2015

Music Studios

Brick House

Jantarová lávka

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

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.

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

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

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.

Unikátní areál Dolní Vítkovice
Bolt tower
Nejen Bolt cafe/ Malý prohlídkový okruh, 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. Nástavbu můžete navštívit v rámci
vysokopecní prohlídkové trasy. Zajímavostí této nástavby je, že ji 24. května 2015 pokřtil sám jamajský sprinter
Usain Bolt.

Stavba
roku
2015

Exkluzivní nabídka
pro naše partnery
a jejich schůzky:
VIP výjezdy na Bolt tower
VIP karty, T.: 724 955 121

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Naše areály
Landek Park
•
•
•
•
•
•
•

největší hornická expozice v ČR,
autentický podzemní důl,
jedinečná krajina národní přírodní památky,
camp v přírodní části areálu,
sportovně rekreační a outdoorové aktivity,
beachvolejbal, tenis, badminton, bowling,
možnost využití restaurace s hornickou tematikou,
sálu kompresorovny či dalších atraktivních prostor,

•

expozice báňského záchranářství.

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Nabídka partnerského plnění DOV
Parťáci

Partneři

V hodnotě:

V hodnotě:

10.000 Kč

300.000 Kč

50.000 Kč

500.000 Kč

100.000 Kč

1.000.000 Kč

Možnost individuálního partnerství dle požadavků a představ partnerů.

Zajistíme Vám:
•
•
•

adekvátní počet volných vstupů na každoroční Slavnostní 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,
reklamní materiál DOV revue,
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 a pobytových táborů,
propagační spoty na LCD obrazovkách v GONGu,
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
(Landek Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt tower, U6, Svět techniky, Milan Dobeš Museum),

•

individuální přístup ušitý na míru ( Ivana Malíková T.: 702 094 845).

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

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.

Zajistíme Vám:
•
•
•

adekvátní počet volných vstupů na každoroční Slavnostní 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 na Landek Parku,
partnerská stěna ve foyer v multifunkční aule GONG a na chodbách Světa techniky,
reklamní materiál infobrožura DOV a Svět techniky,
billboardy,

Partneři
V hodnotě:

facebook,

30.000 Kč

partnerská sekce na webu „Partneři“,

50.000 Kč
70.000 Kč

•
•
•
•
•

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 a pobytových táborů,

100.000 Kč
300.000 Kč
500.000 Kč
1.000.000 Kč

propagační spoty na LCD obrazovkách v GONGu a Světě techniky,
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
(Landek Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt tower, U6, Svět techniky, Milan Dobeš Museum),

•
•
•
•
•

úvodní spot před projekcí v kině,
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,

• prostor na balkoně (100m2) pro prezentaci vlastního exponátu,
• prostor na balkoně (100m2) pro prezentaci vlastního exponátu,
• aktivní spolupráci při tvorbě výukového programu a jeho zařazení do nabídky vzdělávacích programů
Světa techniky,

• míra výše uvedeného plnění vychází z úrovně spolupráce ze strany partnera
(Pavlína Copková T.: 607 031 050).

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Nabídka partnerského plnění
Tiskové materiály - Vaše prezentace

Web promo - Vaše prezentace

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Nabídka partnerského plnění
Areál - Vaše prezentace

001

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Nabídka partnerského plnění
VIP služby (koncerty, vstupné, akce)

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Výběr z programu akcí
2017
• City Cross Sprint (21. 1.)
• Future Gate SCI-FI Film Festival (17. - 18. 3.)
• Partnerský koncert (25. 4.)
• Janáčkova filharmonie - Radůza Symphonic (4. 5.)
• Rainbow Run (20. 5.)
• Dream Factory Ostrava (30. 5. – 4. 6.)
• Janáčkova filharmonie – Muzikálový večer (1. 6.)
• Eurock - Odborná mezinárodní konference (19. – 22. 6.)
• Oldies festival (10. 6.)
• Ostravská muzejní noc (10. 6.)
• Garden food festival (10. – 11. 6.)
• Beats for Love (5. - 8. 7.)
• Colours of Ostrava (19. - 22. 7.)
• Ostrava v plamenech (5. 8.)
• Helax open air (19. 8.)
• Nejtvrdší hasič přežije (2. 9.)
• Alexander Rybak a Janáčkova filharmonie (4. 10.)
• The Sweet (18. 10.)
• Sandra (1. 11.)
• Meat Design 2017 (22. - 26. 11.)

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

2018
• Glenn Miller Orchestra (11. 1.)
• City Cross Sprint (leden)
• Tomáš Klus a Janáčkova filharmonie (2. 2.)
• Ewa Farna a Janáčkova filharmonie (13. 3.)
• Partnerský koncert (duben/květen)
• Majáles (květen)
• Ostrava v plamenech (12. 5.)
• Janáčkův máj 2018 (29. 5.)
• Rainbow Run 2018 (26. 5.)
• Dream Factory Ostrava (1. - 10. 6.)
• Oldies Festival (16. 6.)
• Beats for Love (4. – 7. 7.)
• Příměstské a pobytové tábory
(červenec - srpen)

• Colours of Ostrava (18. - 21. 7.)
• RunTour 2018 (1. 9.)
• Nejtvrdší hasič přežije (září)

Naše kanály
#DolníVítkovice

Facebook

stcostrava.cz

Videa

Tripadvisor

dolnivitkovice.cz

Twitter

Instagram

landekpark.cz

Naši partneři

provoz.net

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

trojhali.cz

heligonka.cz

Dokázali jsme to i díky Vám !
Svět techniky

Multifunkční aula Gong

Bolt tower

Vítkovice 3004, Vítkovice
703 00 Ostrava

Děkujeme
za Vaši podporu

dolnivitkovice.cz

