
                                  
 

 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Svět techniky slaví první narozeniny velkou zábavou pro celou rodinu 
 
OSTRAVA, 24. září 2015 - Unikátní interaktivní muzeum Svět techniky – Science and Technology 
Centrum v Dolních Vítkovicích představí o prodlouženém víkendu nové exponáty, uspořádá show 
s bitvou chytrých hlav ze světů techniky v Ostravě a Brně, v premiéře uvede nové 3D filmy a otevře 
doslova všechna svá zákoutí pro veřejnost. „Program velkých narozenin začíná v sobotu v deset 
dopoledne a skončí až ve sváteční pondělí v osm večer,“ zve ředitel Světa techniky Jakub Švrček.   

První dva víkendové dny Svět techniky představí úplnou novinku mezi svými exponáty -Teslův 
transformátor.  Vysokofrekvenční transformátor vynalezl v minulém století Nikola Tesla. Měl sloužit 
pro dálkový přenos energie, daleko více ale zaujal optickými jevy v podobě sršení, výbojů a také 
světélkováním blízkých zářivek. „Výboje z něj jsou pro diváky natolik fascinující, že se používají pro 
scénické efekty,“ vysvětluje J. Švrček.  
 
Kromě toho se návštěvníci narozeninové párty mohou těšit na tři 3D premiéry. Filmy jsou z dílny 
tvůrců programů BBC a National Geografic a v realistickém provedení zachycují například život 
dinosaurů nebo tajemné tvory žijící na Galapágách. „Na samém vrcholu atraktivity je určitě snímek 
Pidiobři. Díky speciálním a miniaturním kamerám ukazuje život z perspektivy křečka nebo čipmanků, 
ne těch animovaných, ale živých. Les je najednou dobrodružné místo, člověk může skoro na vlastní 
kůži zažít, jaké to je dosahovat vzrůstem pouhých několik centimetrů a bojovat o přežití,“ upozorňuje 
ředitel Světa techniky. Film dosáhl v českém prostředí bezkonkurenční popularity. Pro jeho 
nadabování se navíc podařilo využít známý hlas Jiřího Lábuse. „Naše plátno má navíc rozměr 18 krát 
10 metrů! K tomu máme špičkovou promítací techniku a zvuk takový, jaký se používá jen 
v hollywoodských kinech, takže je to zážitek,“ doplňuje vedoucí provozu Tomáš Slabý 
 
Zajímavostí bude během prodlouženého víkendu ve Světě techniky také slavnostní odhalení 
unikátního exponátu sochy Boha Radegasta. V ČR se představí poprvé po návratu ze světové výstavy 
EXPO 2015 v italském Miláně, kde reprezentoval Moravskoslezský kraj. Symbolizuje boha Radegasta 
v industriálním pojetí Dolních Vítkovic. Autorem návrhu je Jiří Černický, realizátorem umělecký sochař 
Pavel Strakoš. 

Další program je namíchán z interaktivních soutěží, her a přednášek, kde špičkou bude během 
soboty syn známého vynálezce očních čoček Otty Wichterleho, dnes již také uznávaný vědec Kamil 
Wichterle. 

Interaktivní centrum Svět techniky v Dolních Vítkovicích nabízí na ploše 14 000 m2 sedm dní v týdnu 
čtyři stálé expozice a v nich stovky interaktivních a zábavných exponátů. Za rok existence už získalo 
mnohá nej a ocenění. Jeho jedinečnost dokazuje jak memorandum o spolupráci s Americkým 
přírodovědným muzeem, tak cena pro architekta Josefa Pleskota Architekt roku a ocenění Stavba 
roku 2014 v hlasování veřejnosti a Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR. Oslava prvních narozenin 
během tří dnů prodlouženého víkendu proto může zaujmout malé, ale i dospělé návštěvníky nejen 
z Ostravy a okolí.  
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