
Představení projektu

Projekt Velkého světa techniky (STC) je součástí 

mnohem širšího komplexu národní kulturní památky 

Dolní oblasti Vítkovice, která v současnosti prochází 

celkovou proměnou své původní industriální funkce 

na funkci zejména vzdělávací, ale rovněž společensko-

kulturní. V současnosti je v rámci této přeměny 

hotova první etapa, která zpřístupnila objekt Vysoké 

pece č.1., objekt plynojemu (multifunkční aula Gong)  

a VI. Energetické ústředny (objekt U6).

STC je součástí širší vzdělávací platformy, kterou nazýváme Svět 

Techniky. Tuto platformu tvoří dvě klíčové části, a to  objekt 

interaktivní expozice U6 (Malý svět techniky) zaměřený zejména 

na historii tradičních technických oborů a právě objekt STC, neboli 

Velký svět techniky (svým rozsahem několikanásobně převyšuje 

U6), který se soustředí zejména na současnost a budoucnost 

vědních oborů. Projekt STC zcela výjimečným způsobem využívá 

kouzlo a symboliku lokality, ve které se nachází. Jeho význam je 

navíc podpořen unikátní architekturou plně respektující charakter 

objektu včetně jeho okolí a jejíž autorem je Josef Pleskot.

Co je Science Centrum? 

Zkusíme to vysvětlit nejdříve úplně přesně. Science Centrum je obecný název podobně jako 

muzeum. Na rozdíl od muzea se však všeho můžete dotýkat a se vším je možno si hrát. 

Science Centrum je středisko neformálního (dobrovolného a každému přístupného) 

vzdělávání, které se zaměřuje na cílenou popularizaci (šíření obecného povědomí) vědy 

a techniky. Nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci: důraz je kladen zejména 

na interaktivitu (vzájemné působení) a učení formou her a samostatného objevování 

vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti. Náš Velký svět techniky budou tvořit 

čtyři stále expozice (Svět Přírody, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Dětský svět), 

pátou poté bude část věnována hlavním parterům. Zároveň bude součástí 3D kino a 

Divadlo vědy (Show & Demo) včetně zóny dočasných výstav.

Proč to děláme?

Jde nám o to, abychom lidem ukázali 

novou možnost, jak trávit volný čas 

aktivně a smysluplně. Chceme jim 

zábavnou formou přiblížit vědu, která 

v praxi není tak složitá a nudná jako 

v knížkách. Navíc dáváme tak možnost 

všem, aby rozvinuli svůj talent, který je 

v nich schovaný, protože ten pak může 

přinést něco dobrého celé společnosti.

Pro koho je Science Centrum vhodné?

Pro všechny lidi bez rozdílu věku a vzdělání.  Pro malé a větší děti, studenty 

i dospěláky. Pro babičky i pro dědy, zkrátka pro všechny. Ti malí si u nás zahrají 

a něco nového se přitom naučí a ti starší si u nás zase opráší školní znalosti. 

To byste koukali, na co si všechno pamatují!  Jsme připraveni i na velmi mladé 

rodiny, které mají s sebou děti v kočárku.  Pro děti od dvou let připravujeme 

celou expozici „Dětský svět“.  

VELKÝ SVĚT TECHNIKY - SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER



Kde ještě můžeme Science Centra vidět?
Na příklad v Liberci, jmenuje se IQLandia nebo v Plzni Techmania. A nové 
se staví také v Brně. V Polsku je to například varšavské Centrum Nauki 
Kopernik, jedno z největších v Evropě, rozsahem podobné našemu STC.  
Abychom se mohli vzájemně doplňovat a obohacovat, vytvořili jsme 
Českou asociaci science center a přizvali k tomu i planetária v Hradci 
Králové, v Brně a v Ostravě.
Česká asociace science center navazuje na úspěšné zahraniční projekty, 
zejména na Evropskou síť science center a muzeí (ECSITE), jež je 
považována za nejvýznamnější evropskou platformu pro popularizaci 
a komunikaci vědy.

Připojte se také a navštivte nás, jsme tu pro Vás. 

Kdo nám pomáhá?
To je správná otázka. Sami bychom 
toho nezmohli tolik. Projekt je 
spolufinancován ze strukturálních 
fondů Evropské unie, Operačního 
programu Výzkum a vývoj 
pro inovace (OP VaVpI). Našim 
klíčovým spojencem jsou jak města, tak 
také univerzity a významné firmy z řad 
silných zaměstnavatelů. Proto jsme 
spojili síly s magistráty měst Ostrava 
a Opava a také s Moravskoslezským 
krajem, podporují nás nejvýznamnější 
zaměstnavatelé našeho kraje, 
zejména Vítkovice, partnerství máme 
s Vysokou školou báňskou - Technickou 
univerzitou Ostrava. Pomáhají nám 
média, která o nás informují, a připojily 
se k nám i školy, které navazují na náš 
vzdělávací obsah.

A co je to ta popularizace?
Popularizace vědy je stále častěji používané slovo, stojí za to ho vysvětlit.  
Vidíte ho nejčastěji v tisku nebo slyšíte v ostatních médiích. Zastřešuje 
veškeré aktivity, které vedou k rozšiřování obecného povědomí o vědě 
(případně i technice), jejich úspěších a významu pro nás, pro lidi. 
Cílem popularizace je vzbudit u společnosti zájem o vědecké obory, 
získat pro vědu peníze a přitáhnout talentované lidi, budoucí vědce. 
Z televize známe například Jiřího Grygara, popularizátora astronomie 
a kosmologie. Možná jste někteří viděli show Davida Attenborougha, 
který nám přibližuje taje biologie a geologie.

http://www.techmania.cz/clanky.php%3Fkey%3D1219%26nazev%3Dzalozena_ceska_asociace_science_center


Zahájení prací na projektu (2006 – 2009)
2006   zpracování Marketingové strategie MSK - nastartován projekt ForTech

  zahájení obecných příprav na projektu Světa techniky

Přípravná fáze projektu (2009 – 2011)
2009  ustavení týmu Svět techniky, zahájení přípravy projektu, tvorba vize, architektonické řešení, obsah
2010 únor  ustavení platformy Svět techniky pro popularizaci tech. a přírodovědeckých oborů v MSK 
 červen  podání žádosti projektů Svět techniky v rámci OP VaVpI Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
 srpen  vytvoření web portálu www.svet-techniky-ostrava.cz 
 listopad  úspěšné hodnocení projektu (MŠMT)
2011 březen  příprava na negociace a dotvoření obsahu centra – podklady pro výběr dodavatelů
 květen  zahájení negociačních řízení – obhajoba projektu před zástupci MŠMT 
 červenec dopracování připomínek z negociačních řízení
 listopad  rozhodnutí o dotaci (podpis ministra školství)

Realizační fáze projektu (12/2012 – 09/2014)
2012 květen  zahájení stavebních prací na stavbě Světa techniky - Science and Technology Centra
 listopad  otevřena první část platformy Světa techniky – expozice U6 (Malý svět techniky)
2013 březen  dokončení spodní stavby objektu
 červenec finalizace klíčové architektonické části  objektu – prosklené fasády
 říjen  dokončení hrubé stavby objektu
 prosinec finalizace jednotlivých řemesel 
2014 leden  instalace koncových zařizovacích předmětů a základního vybavení objektu v rámci stavby
 únor  předání díla ze strany generálního zhotovitele, odstranění vad a nedodělků
14. – 20. 3. 2014 slavnostní otevření stavební části objektu STC veřejnosti
 duben  zahájení instalace expozičního vybavení
 červenec dokončení interiérového vybavení objektu a instalace AV techniky
 srpen  zkušební provoz před celkovým otevřením objektu
26. září 2014  slavnostní otevření plně vybaveného objektu a zahájení ostrého provozu pro veřejnost

Klíčové milníky projektu

Projekt s názvem Svět techniky - Science and Technology Centrum je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

http://www.svet-techniky-ostrava.cz

