TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 27. února 2012

Model Olympijského parku v Praze!
Unikátní možnost prohlédnout si Olympijský park královny Alžběty, který
se stane srdcem letních olympijských her 2012 v Londýně, mají až do
neděle 4. března návštěvníci Národního technického muzea v Praze.
Celý model včetně prezentačních stěn měří 3x4 metry. Rozměry zmenšeniny
samotného Olympijského parku, která je vyrobena ze dřeva a plastu, jsou
85x78,5 centimetrů, jeho výška činí 35 cm. Váha je šedesát kilogramů.
Návštěvníci mohou také shlédnout dokumentární filmy Game Changer o
přípravách her a Going For Green o vybudování parku na základě myšlenky
trvale udržitelného rozvoje. „Hlavním cílem londýnských olympijských her je
právě udržitelnost a pozitivní dopad na životní prostředí,” prohlásila britská
velvyslankyně Sian MacLeod.
Putovní výstava modelu Olympijského parku byla zahájena na začátku února v
Srbsku a následně se přesunula do Polska. Česká republika je tak třetí zastávkou,
celkově výstava procestuje deset evropských zemí a svou pouť zakončí v červnu
těsně před olympiádou ve Slovinsku.
Akci připravilo Britské velvyslanectví ve spolupráci s Národním technickým
muzeem za podpory Českého olympijského výboru. Nápad na vytvoření modelu
olympijského parku vznikl díky spolupráci britských ambasád ve střední Evropě.
Model přivezla Britská ambasáda do Česka i kvůli představení nových
inovativních technologií. Například na hlavní olympijský stadion bylo použito o
sedmdesát pět procent oceli méně než na jiné obdobné stadiony. Velodrom se
zase díky chytrému systému ventilace zcela obejde bez klimatizace.
V energetickém centru Olympijského parku pak bude maximálně využívána
biomasa s cílem omezit emise na nejmenší možnou míru.
Výstavba skutečného Olympijského parku ve Stratfordu ve východním Londýně
byla dokončena v lednu, přesně 200 dní před zahájením olympijských her. Vznikl
tak největší městský park ve Velké Británii za posledních 100 let. „Od
gregoriánského období nepamatuje Londýn tak ambiciózní vizi nové čtvrti,“ řekl
starosta Londýna Boris Johnson. „Naše plány kombinují to nejlepší z klasického
stylu tohoto města a moderního urbanismu,“ podotkl.
V Olympijském parku najdou návštěvníci devět sportovišť, včetně Olympijského
stadionu, dominanty celého areálu. Je zde situována i vesnice pro sportovce.

