Tisková zpráva
Atraktivity Dolních Vítkovic navštívilo v minulém roce více turistů než pražskou ZOO
Ostrava, 7. 8. 2018 – Industriální areál Dolní Vítkovice a Landek Park navštívilo v roce 2017
rekordních 1 557 784 návštěvníků. Dle čerstvě vydaného žebříčku nejnavštěvovanějších turistických
atraktivit v České republice jsou tak tyto ostravské atraktivity třetím nejnavštěvovanějším místem
v naší zemi. Po několika letech se v součtu návštěvnosti za oba areály dostaly dokonce na třetí místo
před pražskou zoologickou zahradu.
V pondělí 6. 8. 2018 zveřejnila agentura Czech Tourism dlouho očekávaný žebříček návštěvnosti
nejvyhledávanějších turistických cílů. V tomto žebříčku v posledních několika letech zaujímaly Dolní
Vítkovice přední příčky. Změna metodiky při sčítání návštěvnosti jednotlivých turistických atraktivit
přesunula Dolní Vítkovice a Landek Park do kategorie „Sdružené objekty“, zde jsou Dolní Vítkovice
s více než 1,5 mil. Návštěvníků na prvním místě. „V celkovém součtu návštěvníků našich industriálních
areálů jsme vůbec poprvé v historii takzvaně na bedně. Máme obrovskou radost, že se dnes
Moravskoslezský kraj může pyšnit areálem, kterým v uplynulém roce prošlo více návštěvníků než
skvělou pražskou ZOO,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.
Že se uplynulý rok stane rokem rekordním, předvídalo vedení Dolních Vítkovic už během druhé
poloviny sezóny. „Po celou dobu jsme byli co do návštěvnosti v mírném nadprůměru. Návštěvníka
s rekordním číslem 1 500 000 jsme přivítali už 8. prosince v Milan Dobeš Museu v Gongu,“ uvedl již
v lednu tohoto roku Petr Koudela. Dolní Vítkovice překonaly hranici jednoho milionu návštěvníků již
v roce 2015 a 2016, kdy se staly prvním nejnavštěvovanějším mimopražským turistickým cílem. Před
nimi se dle statistik agentury Czech Tourism umístil v roce 2016 jen Pražský hrad, Petřínská rozhledna
a ZOO Praha. Za uplynulých 10 let areál navštívilo celkem 6 214 744 (statistiky od r. 2008 – 4 300
návštěvníků, 2012 – dohromady 747 206 návštěvníků, 2015 – dohromady 3 355 321 návštěvníků).
Dolní Vítkovice dlouhodobě udržují vysoký standard svých služeb, které ocení turisté, příznivci umění
a architektury, obyvatelé Ostravy i návštěvníci festivalů. V roce 2017 navíc rozjely řadu nových
projektů, které bezesporu pomohly vyšší návštěvnosti. V Landek Parku se poprvé konal pobytový
tábor, který doplnil tradiční tábory příměstské. Vzdělávací programy a interaktivní expozice Světa
techniky navštívilo bezmála 50 000 žáků škol nejen z Moravskoslezského kraje. Díky podpoře partnerů
zrekonstruoval DOV unikátní těžní stroj na Hlubině z roku 1941, v červenci bylo otevřeno Milan Dobeš
Museum v Gongu, které v těchto dnech hostí jedinečnou výstavu Krištofa Kintery We All Want To Be
Cleaned.
„Zvyšování počtu návštěvníků bereme s obrovskou pokorou, každý den tvrdě pracujeme tak, aby se zde
každý návštěvník cítil bezpečně, pohodlně a aby se sem rád vracel,“ uzavřel Koudela. Dolní Vítkovice
tak nejen bilancují úspěšný rok 2017, ale stále pracují na zvyšování komfortu návštěvníků, obsahové
náplni a záchraně industriální perly Ostravy.

Obrázek č. 1 - Zdroj: Czech Tourism, Návštěvnost turistických cílů 2017
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Obrázek č. 2 – Zdroj: Dolní Vítkovice, Vývoj počtu návštěvníků areálů DOV 2008 – 2017.
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