V Ostravě se začne stavět Svět techniky, unikátní centrum
podpory technického vzdělání a přírodních věd za bezmála
700 milionů korun
V Ostravě 20. prosince 2011 – Svět techniky - Science and Technology
Centrum se začne od přelomu února a března stavět v Ostravě. Vyroste na
ploše 10 tisíc metrů čtverečních v ostravské Dolní oblasti Vítkovic za 690
milionů korun, z nichž 571 milionů pokryje dotace, kterou nedávno schválilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR. Potvrzení o podpoře
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) podepsal
ministr Josef Dobeš. „Pokud opravdu chceme přilákat děti a mladé lidi k vědě a
technice, jsou projekty typu ostravského Světa techniky ideálním nástrojem.
Popularita podobných vědecko-technických parků, spolu s celkovým
konceptem rekonstrukce Dolní oblasti Vítkovic, je zárukou úspěchu celého
projektu,“ uvedl ministr.
Svět techniky bude unikátním prostorem pro hry a expozice, které malým i velkým
návštěvníkům přiblíží přírodní zákony a technické vědy. „Nabídneme regionu nový
rozměr zábavy a vzdělávání v jednom. Současně si budeme vychovávat generaci
mladých, kterým nebude věda a technika cizí a budou pro nás líhní především
technických talentů, na kterých bude stát naše konkurenceschopnost,“ uvedl šéf
strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Jan Světlík, který je hlavním
iniciátorem projektu.
Záměr i realizaci zastřešuje zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice a partnerem
v projektu je rovněž VŠB-Technická univerzita Ostrava Celý projekt zároveň
podporují firmy VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, ArcelorMittal Ostrava, OKD a
Walmark. Z veřejné sféry projekt podporují Moravskoslezský kraj a města Ostrava a
Opava. Své aktivní zapojení přislíbila rovněž města Havířov, Karviná, Frýdek-Místek
a Krnov.
Významem přesáhne Svět techniky hranice Ostravy i regionu. Bude unikátem,
protože jeho nová budova vyroste uprostřed historicky a technicky cenného areálu
Dolní oblasti Vítkovic. A navíc bude podle projektu architekta Josefa Pleskota
vystavěna tak, že na její fasádě vznikne největší interaktivní industriální obraz na
světě. Obrovská zrcadla na čelní stěně odrazí obraz industriální památky – Vysokých
pecí, Plynojemu a VI. energetické ústředny - v Dolní oblasti Vítkovic. Když se lidé
podívají z jedné části areálu, uvidí zbývající industriální část a naopak. Pro první
návštěvníky se Svět techniky otevře už v roce 2014.
Veřejná zakázka na dodavatele stavby Světa techniky je již v běhu. Kromě stavby se
ale musí zajistit také samotné exponáty a vybavení. Časově náročná je především
výroba jednotlivých „hraček“ a přístrojů, které budou dokumentovat fungování

jednotlivých přírodních jevů a zákonů. Jejich kompletace a zprovoznění v prostředí
jednotného designu Světa techniky bude druhou nejdéle trvající fází projektu. „Už jen
zadání jak mají expozice vypadat nám v týmu odborníků z univerzit v kraji a
pedagogů ZŠ a SŠ zabralo 2 roky a dále pokračujeme,“ upozornila Lenka Mynářová,
vedoucí odborného týmu projektu.
„Konec stavebních prací se odhaduje na počátek roku 2014. Poté bude následovat
zajištění vybavení objektu plánovanými exponáty, jejich oživení a zkušební provoz.
Definitivní otevření je naplánováno na třetí čtvrtletí roku 2014“ doplnil Jakub Švrček,
vedoucí realizačního týmu a ředitel Světa techniky.
Vysvětlení pojmů a souvislostí:
Sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice zahrnuje kromě skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP také VŠB-Technickou univerzitu Ostrava a na
základě partnerských smluv i statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.
Všem členům je společný zájem na projektu nového využití národního kulturního a
industriálního dědictví v Dolní oblasti Vítkovic. Na obnově areálu se odborně podílí
také Národní památkový ústav, který se zainteresovanými podepsal memorandum o
společném postupu. Sdružení Dolní oblast Vítkovic už zahrnuje také historický Důl
Hlubina.
V areálu Dolní oblasti Vítkovic začaly již v roce 2003 aktivity a projekty směřující
k její obnově a novému využití pro vědu, vzdělávání, kulturu i turistiku a volný čas.
Samotná realizace začala v roce 2010. Prvním projektem, který spěje k otevření
v roce 2012, je obnova národní kulturní památky a Evropského kulturního dědictví tj. rekonstrukce Vysoké pece č. 1 na vyhlídkovou věž, Plynojemu na víceúčelovou
aulu, multifunkční kulturní a společenské centrum a VI. energetické ústředny na
interaktivní muzeum. Svět techniky je projektem, který na tyto novinky plynule
naváže a vytvoří z Dolní oblasti Vítkovic lokalitu, jaká nemá minimálně v Evropě
obdoby, protože propojuje staré s novým, minulost s budoucností. Národní kulturní
památka a Svět techniky budou navíc doplněny o další prvky a nové budovy zejména projekt Trojhalí v sousedství Dolní oblasti Vítkovic a Nové Karoliny.
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