NAVŠTIVTE

DOLNÍ VÍTKOVICE a LANDEK PARK
VP1

U6

Landek Park

GONG

STC

Vysoká pec č. 1 / VP1

Naučná stezka představuje, jak v tajemných a žhavých útrobách vysokých pecí vznikalo za časů provozu surové železo. Podobně
jako dříve suroviny se teď do skipového výtahu „nakládají“ návštěvníci, kteří se pak procházejí po technologickém toku výroby.

VI. energetická ústředna / U6

Spolu s průvodcem Julesem Vernem se malí i velcí na vlastní kůži seznámí s dějinami techniky od parního stroje přes
strojírenství a výrobu oceli, až po létání do kosmu nebo potápění hluboko pod hladinou oceánu.

Landek Park

Poznání, odpočinek i zábavu nabízí areál hornického muzea na Landek Parku. Návštěvníci tady zažijí opravdovou hornickou šichtu. Navštíví řetízkové šatny, projedou se původním důlním vlakem ze 60. let min. století, za věrohodného randálu
sfárají do podzemí dolu a nakonec mohou v nedaleké restauraci ochutnat havířské speciality.

Plynojem / Multifunkční aula GONG

Katedrála průmyslu se díky věhlasnému architektu Josefu Pleskotovi a jeho AP Ateliéru proměnila v Multifunkční aulu
Gong. Jedinečné prostorové řešení, kapacita a špičková audiovizuální technika vytváří mimořádné vzdělávací zázemí a
ideální podmínky pro organizaci společenských akcí.

Velký svět techniky / STC

Tajuplná věda, zajímavosti ze světových výzkumů i nápady technických oborů se představují ve zbrusu nové budově
Velkého světa techniky. Malí i velcí objevitelé tady přijdou na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času se
proletí třeba do pravěku k mamutům, pochopí, jak funguje rádio, co je to duha nebo jak může loď plout po moři.
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