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Milí návštěvníci,
Svět Techniky Ostrava je jednotící název pro vzdělávací interaktivní
expozici, která se odehrává ve dvou objektech v rámci areálu
Dolních Vítkovic. Prvním je Velký svět techniky, zvýrazněný svou
nepřehlédnutelnou zrcadlovou fasádou. Druhým je historický objekt U6
s názvem Malý svět techniky.
Aktuálně se snažíme rozvíjet především vzdělávací aktivity a nabízet
programy školám a vzdělávacím institucím tak, aby k nám mohli v rámci
výuky jejich žáci a studenti zavítat co nejčastěji. Těší mne, že řady aktivních
spolupracujících zřizovatelů škol se rozrůstají a díky tomu nás navštěvují
nejen školy z Ostravy a Opavy, ale také z Karviné, Havířova, Bohumína,
nově také Frýdku–Místku a Nového Jičína a věříme, že se brzy přidají
i další města.

Industriální areál Dolních Vítkovic dlouhodobě prochází
celkovou revitalizací. Hlavním autorem architektonického
návrhu obnovy je jeden z nejrenomovanějších českých
architektů Josef Pleskot. Právě on je podepsán pod
návrhem jediné zcela nové budovy v areálu, a to Velkého
světa techniky, jehož expozicemi prošlo od otevření v roce
2014 více než 900 tisíc návštěvníků.

Svět Techniky Ostrava není jen pro školy – zábavu a poznání zde najde celá
rodina. V tomto duchu proto rozvíjíme další aktivity, jako je Montessori
klubík pro nejmenší návštěvníky s jejich maminkami, prázdninové
příměstské i letní pobytové tábory nebo odpolední mimoškolní aktivity
pro děti a mládež. Stranou nezůstává ani prostor dočasných výstav,
kde se během roku mění zajímavá témata.
Světem Techniky atraktivity Dolních Vítkovic rozhodně nekončí. Přesvědčte
se sami návštěvou například nástavby Bolt Tower včetně unikátní kavárny
na původní vysoké peci, areálu dolu Hlubina nebo Landek Parku.
Jakub Švrček
ředitel Světa Techniky Ostrava
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Salomon Mayer
RothscHilda

Divadlo vědy

prezentace partnerů
relax zóna
vzdělávání
[dílny, laboratoře,
učebny]

Svět přírody
+ zahrada

vzdělávání
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učebny]

Dětský svět
Svět vědy a objevů
Svět civilizace

dočasné výstavy
gyroskop
3D obtisk

kinosál
vstup

Vítejte ve Světě Techniky!
Nejsme muzeum! Jsme otevřeným centrem poznání
a poznávání, které je zábavné! U nás je možné ptát se na
nejrůznější otázky, hledat a nacházet na ně odpovědi.
Dětem, mládeži i dospělým dáváme možnost smysluplného
vyžití, možnost věnovat se rozvoji svého talentu či zájmu,
možnost najít si svou cestu k technice a porozumět ji.
Poznejte dobrodružství na 14 000 m2. Těšit se můžete
na 4 stálé expozice. Dětský svět pro nejmenší od 2 do 6 let.
Svět vědy a objevů, kde se seznámíte s novými
technologiemi. Svět civilizace informuje o základních
hodnotách našeho každodenního života. Ve Světě přírody
lépe a názorně pochopíte přírodní zákonitosti. Můžete
navštívit také venkovní střešní botanicko-geologickou
zahradu, zhlédnout přírodovědné 3D filmy v kině,
vyslechnout přednášky či zhlédnout představení v Divadle
vědy, projít dočasnou výstavu či zavítat do moderních
prostor určených pro vzdělávací aktivity v laboratořích,
dílnách či učebnách.

ISAAC
Thomas
CHarles
Galileo
Alfred
Leonardo

Alexander
Albert
MAria
JAn

sál Oskara
Federera
Kino
Paula
KupeLwiesera

otevírací doba
neděle–čtvrtek: 10:00–18:00 hodin
pátek–sobota: 10:00–20:00 hodin
PRAKTICKÉ INFO
	Ve všedních dnech slouží dílny, laboratoře a učebny pro vzdělávací
programy pro školy. O víkendech zde pořádáme netradiční workshopy
pro širokou veřejnost. Aktuální program najdete na našich webových
stránkách nebo přímo na recepci.
	V obchůdku se suvenýry v přízemí můžete pořídit originální a smysluplný
dárek.
	Pozor! V expozicích není dovoleno jíst ani pít.
Pro rychlou svačinku využijte kavárnu v přízemí nebo relax zónu ve 2. patře.
dopravní dostupnost
T tram 1, 2, 6, 10 (zastávka Dolní Vítkovice)
		
		parkování
osobních vozů je možné přímo v areálu na parkovištích
P
na Ruské ulici, sledujte navigaci v areálu
GPS: 49°49‘9.762“N, 18°16‘56.960“E
kontakt
A: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava-Vítkovice
T: 595 955 740
E: recepce.stc@dolnivitkovice.cz

Dětský svět

Svět civilizace

patří výhradně dětem od 2 do 6 let. Všechno je tady
přizpůsobené jejich velikosti i oblíbené zábavě: pískoviště
s bagry, jeřáb, autoopravna, farma, pohádkový les,
lékařská ordinace i mini televizní studio, všechno jen
pro zábavu těch nejmenších.
Pozor, nejedná se o klasický herní koutek. Přítomnost
rodičů a jejich součinnost s dětmi je nezbytná proto, aby
si společně hráli, aby dětem pomohli objasnit souvislosti,
které z expozice vyplývají a aby společně sdíleli zážitky
z objevování a poznávání. Kapacita Dětského světa je
z bezpečnostních důvodů omezena (maximálně 100 osob),
proto prosím využijte náš rezervační systém zde:
https://stcostrava.reenio.cz

nám nabízí nový pohled na naše běžné denní činnosti.
Ukáže rozdíly života v různých částech světa a to, jak se
někdy až nesmyslně plýtvá drahocennými surovinami.
Součástí Světa civilizace je i vtipná animace vývoje
Ostravska.

Svět vědy a objevů

Svět přírody

představuje vědní disciplíny, jako jsou matematika, fyzika
a chemie v zábavném světle. Představuje také široké
veřejnosti inovativní potenciál vědeckých oblastí, jako
jsou nové materiály, nanotechnologie i nejmodernější
lékařské technologie.

je naše nejrozsáhlejší expozice. Je rozdělena do několika
oáz zaměřených na různé přírodovědné fenomény.
Můžete zde zkoumat například vlastnosti světla, poznat
vlastní sílu a energii, seznámit se blíže s lidským tělem,
dozvědět se zajímavosti ze světa zvířat i rostlin, pozorovat
obrovský otočný model Země. Součástí expozice je i terasa
s největší střešní zahradou sloužící nejen poznání, ale
i relaxaci a oddechu. V expozici naleznete také unikátní
exponát Duše od Petra Nikla.

Vzdělávání

Divadlo vědy

věnujeme ve Světě techniky velkou pozornost. Ve spolupráci s garanty
z Ostravské univerzity i dalších partnerských institucí vznikají vzdělávací
programy pro všechny věkové skupiny žáků a studentů zaměřené zejména
na přírodovědné a technické obory, ale také na oblasti společenskovědní.
Tým lektorů připravuje aktivity do chemicko-biologické laboratoře,
zajímavou badatelsky orientovanou výuku a využívá také netradiční metody
hraní rolí (tzv. LARP). Tyto programy nejčastěji využívají školní skupiny jako
doplnění výuky na školách. Vzdělávací aktivity realizujeme i jako volnočasové
v odpoledních hodinách či o víkendech, na výjezdech, pro příměstské
i pobytové tábory apod.

je multifunkční prostor, kde se nejčastěji konají naše Science Show. Dále zde
probíhají populárně naučné přednášky, nebo workshopy s různými tématy.
Divadlo vede náš trhlý vědec prof. Hugo Křemík, který ve svých laboratořích
zkouší ty nejefektnější pokusy, které pak se svým týmem předvádí
vědychtivým návštěvníkům. V současné době máme pět druhů těchto
vědecky-zábavných představení. Je to vlastně vědou nabitá půlhodinka.
Můžeme se pochlubit, že máme za sebou více než 1000 těchto představení!
Nemám smysl show popisovat, tu musíte vidět!
www.stcostrava/divadlovedy.cz E: divadlovedy@stcostrava.cz T: 601 361 817

www.skola.stcostrava.cz E: rezervace.vyuka@stcostrava.cz T: 601 571 441

Multifunkční prostor
pro dočasné výstavy
Na konci roku 2017 skončila výstava Tajemná Indonésie odhalující taje
ostrova Nová Guinea i celé Indonésie, Pacifiku a Šalomounových ostrovů.
Od března 2018 zde probíhá výstava Klamárium, která pomocí optických klamů
demonstruje principy zrakového vnímání člověka. Nechte se oklamat, abyste
se dozvěděli víc o lidské mysli. Výstava obsahuje kolem 30 zrakových klamů,
jejich účinek je podmíněn tím, že přistoupíme na navrženou hru.

Montessori klubík
pod heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ se konají pravidelná setkání
maminek s dětmi od 1,5 do 6 let v připraveném inspirativním prostoru v duchu
zásad Marie Montessori. Prostředí je speciálně vybavené nejrůznějšími
pomůckami pro rozvoj samostatnosti dětí, vede je nenásilnou formou hry
k uznávání sebe sama i ostatních.
rezervace E: montessori@stcostrava.cz T: 702 187 686
cena permanentky:
800,- Kč / 10 vstupů + odměna za věrnost
1450,- Kč / 20 vstupů + odměna za věrnost
jednorázový vstup:
80,- Kč

Ceník
stálé expozice
vč. doprovodného programu

dětský svět

kombinované vstupné
vč. kinoprojekce
nebo dětského světa

Klamárium

denně

pondělí–úterý
14:00–18:00

denně

denně

denně

dospělí

240,-

70,-

70,-

300,-

100,-

zvýhodněné vstupné 1

180,-

70,-

70,-

220,-

70,-

670,-

280,-

220,-

810,-

—

480,-

210,-

170,-

580,-

—

ZTP/P

50,-

50,-

vstup volný

—

vstup volný

organizovaná dětská skupina
(školy, kroužky, skauti apod.)
pouze po předchozí domluvě

110,-

70,-

40,-

—

50,-

organizovaná dětská skupina
(školy, kroužky, skauti apod.)
bez rezervace

180,-

70,-

70,-

—

70,-

rodinné vstupné

2+2

2

rodinné vstupné

1+2

3

1) 	děti 3–15 let, studenti 15–26 let, ISIC,
senioři 60+, ZTP
2)	2 dospělí a 2 děti do 15 let
3) 	1 dospělý a 2 děti do 15 let
Dětský svět pouze pro děti od 2 do 6 let
(vždy v doprovodu dospělé osoby),
děti do 2 let vstupné zdarma

h

s!
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o
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Vstup volný: děti do 3 let (Dětský svět – děti do
2 let), děti s průkazem ZTP/P, průvodce držitele
průkazu ZTP/P, doprovod organizovaných
dětských skupin (běžně 2 dospělí na třídu)
Děti do 15 let pouze s doprovodem osoby
starší 18 let

Kombinované vstupné (1× vstup do Velkého
světa techniky a Malého světa techniky U6 +
vstup do Dětského světa nebo kinoprojekce)
Poukázky Sodexo Flexi Pass nepřijímáme
Poskytnuté slevy se nesčítají
Ceník platný od 1. 2. 2018

Další aktivity a služby

Pro školy a skupiny
Zajišťujeme vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie dětí
a žáků v pestré paletě témat. Nabízíme programy v přírodovědné laboratoři,
v dílnách pro práci se dřevem či kovem a v dalších celkem 8 učebnách.
Programy je možné objednat prostřednictvím on-line rezervačního systému
na www.skola.stcostrava.cz.

Cizojazyčné komentované
prohlídky
Komentované prohlídky v cizích jazycích rádi zajistíme po předchozí
domluvě.
E: recepce.stc@dolnivitkovice.cz T: 595 955 740

E: rezervace.vyuka@stcostrava.cz T: 601 571 441

Víkendové aktivity

Příměstské a pobytové tábory

Každý měsíc připravujeme do učeben, dílen či laboratoře pestrý program.
Snažíme se přiblížit některé významné osobnosti vědy a techniky a ozřejmit
jejich vynálezy nebo se věnujeme zajímavým aktuálním tématům. Návštěvníci
si tak mohou vyzkoušet nejrůznější pokusy a experimenty, hrát si na badatele,
zažít radost z vlastnoručně vyrobené hračky, ze společného pozorování tajů
přírody či z vydařeného experimentu. Věříme, že zábavu si najdou děti s rodiči
i s prarodiči. Zajímavé netradiční přednášky s odborníky jistě ocení všichni
s hlubším zájmem o poznání nových trendů ve vědě i výzkumu.
www.stcostrava.cz

Na období všech prázdnin připravujeme příměstské tábory, během nichž se
příchozí děti věnuji zábavnému bádání, experimentování a hraní. K dispozici
mají expozice Malého i Velkého světa techniky včetně Divadla vědy a 3D kina.
V průběhu letních prázdnin organizujeme i týdenní pobytové tábory, které
se odehrávají v přírodním areálu LandekParku. Program na všechny tábory
sestavují společně naši lektoři a animátoři tak, aby byl zajímavý a atraktivní pro
všechny, kteří se nechají pohltit celotáborovým příběhem a aktivně se zapojí
do řešení mnoha netradičních úkolů. Přitom se dozvědí spoustu nového
o světě kolem i o sobě samotných.

Narozeninové oslavy

Živá knihovna povolání

Originální a jedinečné narozeninové oslavy nejen pro děti připravují
naši školení animátoři. Vytváříme jedinečnou atmosféru v nevšedním
prostředí Světa techniky plnou her a zábavné vědy. Nově pro Vás připravíme
i oslavy tematicky zaměřené, které jistě osloví kluky i holky. Termín konání
přizpůsobíme Vašemu přání, jen je potřeba ho objednat alespoň
10 dní předem..

Od roku 2016 pořádáme ve Velkém Světě techniky společně se Svazem
průmyslu a dopravy a dalšími partnery projekt „Živá knihovna povolání“. Jedná
se o celodenní prezentaci pracovních pozic především technického zaměření,
o která se žáci 8. a 9. ročníků ZŠ mohou zajímat a v dospělosti je pak vykonávat.
Jedná se o koncept, kterým neziskové organizace ve Skandinávii začaly
představovat menšiny většinové populaci. Jedna z prvních akcí proběhla v roce
2000 na festivalu Roskilde v Dánsku. Následně došlo k různým modifikacím.
U nás jsme ji zaměřili právě na žádané profese v technických oborech.

E: narozeniny@stcostrava.cz T: 727 971 941

Nenechte si ujít...
Malý svět techniky U6
Jedinečná a nezaměnitelná expozice je umístěna v budově bývalé VI.
energetické ústředny. Odhaluje tajemství technických vynálezů od parního
stroje až po kosmické moduly. Při procházce po stopách románů Julese
Verna si zde návštěvníci uvědomí fantastickou řadu objevů, které významně
poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku. I zde probíhají
vzdělávací programy pro školy a volnočasové aktivity pro veřejnost. Oddech si
zde návštěvníci mohou dopřát v malé kavárně U Kapitána Nema.
pondělí–neděle 10:00–18:00
cena dospělý / zlevněný (děti, studenti, důchodci) / ZTP/P 130,- Kč / 90,- Kč /30,- Kč
T: 595 952 597 E: u6.recepce@dolnivitkovice.cz

Bolt Tower & Gong
Prohlídka bývalých vysokých pecí, plynojemu a areálu uhelného dolu.
Vysokopecní okruh s nástavbou zaměřen na výrobu surového železa
s 30 minutovým adrenalinovým zážitkem na nástavbě a možností návštěvy
kavárny Bolt Café/Malý okruh.
délka cca 100 minut
cena dospělý / zlevněný 190,- Kč / 130,- Kč

Vysokopecní okruh bez nástavby se věnuje výrobě surového železa
a historii Dolních Vítkovic. Zahrnuje výjezd skipovým výtahem po trase
vsázky vysoké pece.
délka cca 100 minut
cena dospělý / zlevněný 150,- Kč / 90,- Kč

Malý okruh zavede návštěvníky na vyhlídkovou plošinu nástavby vysoké
pece s návštěvou nejvýše položené kavárny v Ostravě Bolt Café.
cena 200,- Kč včetně voucheru na konzumaci v hodnotě 100,- Kč
denně 10:00–22:00 dle kapacity nástavby vysoké pece

Gong je nevšední multifunkční budova, která byla vytvořena citlivou
vestavbou do konstrukce původní industriální stavby historického plynojemu.
Můžete jej navštívit v rámci nedělních prohlídek po předchozí telefonické
objednávce.
start prohlídek: pondělí–neděle 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
návštěvnické centrum Velín, T: 724 955 121 E: nkp@dolnivitkovice.cz

Hlubina
Originální prostory areálu bývalého černouhelného dolu byly zpřístupněny
veřejnosti v květnu 2015. Nyní tvoří neobyčejnou kulturní čtvrť lákající nejen
hudebníky a kapely, ale také sochaře, grafiky, vizuální umělce, milovníky
hudebních koncertů a jiných kulturních akcí. Hlubinu je možné navštívit v rámci
prohlídky tzv. Uhelného okruhu, kde se návštěvníci dozví nejen vše o těžbě uhlí,
ale také o jeho přeměně v koks a následném využití ve vysoké peci.
start prohlídek: pondělí – neděle 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
délka cca 100 min
cena dospělý / zlevněný 90,- Kč / 50,- Kč
návštěvnické centrum Velín T: 724 955 121 E: nkp@dolnivitkovice.cz

Hotel VP1
Využijte ubytování hotelového typu, které se nachází v samém srdci industriální
památkové zóny Dolní Vítkovice. K dispozici je 74 dvoulůžkových pokojů
s vlastním sociálním zázemím, televizí a společnou kuchyňkou vybavenou
elektrospotřebiči a nádobím. Ubytovaným hostům nabízíme snídaně formou
bufetu. Možnost parkování v areálu, wifi připojení k internetu zdarma.
objednávky T: 724 539 719 E: hotelvp1@vitkovice.cz

S podporou:

Děkujeme našim partnerům!
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Multifunkční aula Gong
Malý svět techniky [U6]

Bolt Tower [Vysoká pec č. 1]
Velín, návštěvnické infocentrum

Velký svět techniky

Náměstí Dolní Vítkovice
informace
kavárna
ATM bankomat Raiffeisenbank
T zastávka tramvaje
P parkoviště
hotel VP1
Milan Dobeš Museum
MiG 21
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Compress Hall
Lezecká stěna Tendon Hlubina
Brick House
Těžní věž, prohlídková trasa
Stará kotelna
Klub Heligonka

www.dolnivitkovice.cz
www.stcostrava.cz
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Vilka Hlubina
Jantarová lávka
Cineport, kavárna Maryčka
Art Studios
Music Studios

