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premiér Bohuslav Sobotka, primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová,
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu
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Za účasti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka představili členové spolku Mladé
Česko koncepci připravované Národní jubilejní výstavy 2018 „Mladé Česko“.
Dle slov předsedy spolku Petra Rachunka má mít půlroční výstava zahájená v průběhu října 2018 čtyři hlavní části.
Česko má budoucnost, tam budou moci návštěvníci zhlédnout vize z oblasti vědy a výzkumu. Česko má minulost
odprezentuje za pomocí videí natočených ve virtuální realitě sto nejdůležitějších příběhů české historie, které se
odehrály za posledních sto let. Třetí část se bude jmenovat Česko má svoji kulturu a identitu, kde bude vystaveno
sto uměleckých děl na téma národní indentity a poslední část s názvem Česko má obchod a průmysl vyzdvihne ty
nejlepší technologie, poznatky a produkty české výroby a zároveň představí Čechy, kteří dosáhli ve svých oborech
mnoha úspěchů ve světě. Budou to například experti na nanovlákna, robotiku, digitalizaci apod. Výstava by měla
pozvednout sebevědomí Čechů s optimistickým prohlášením: „Česko má silnou historii, ale především má
budoucnost!“.
O specifické formě výstavy se můžete stejně jako účastníci tiskové konference přesvědčit sami, autoři výstavy plánují
většinu témat komunikovat s návštěvníky prostřednictvím virtuální a rozšířené reality. Účastníci tiskové konference
byli svědky prvního uvedení VR (Virtual Reality) dokumentární rekonstrukce reálné události pořízené na území ČR.
Ta diváky pozvala do situace, kdy čelní představitelé státu zažívají nelehké okamžiky při vyhlašování vzniku
Československé republiky dne 28. října 1918. Toto video poskytnou organizátoři výstavy od 28. října 2017 zcela
bezplatně všem zájemcům o téma historie i virtuální reality na svých webových stránkách
(www.mladecesko.cz) i YouTube kanále.
Doplnění/upozornění:
Organizátoři výstavy Mladé Česko chystají v rámci uveřejnění VR dokumentární rekonstrukce „Muži 28. října“
návštěvníkům dne otevřených dveří Obecního domu k výročí vzniku samostatného Československa toto video
zpřístupnit pomocí WiFi i speciální technologie zcela zdarma. Pokud se chystáte do Obecního domu, můžete si
čekání ve frontě zpříjemnit zhlédnutím hlavní události onoho dne.
Na tiskové konferenci byla dále představena:
díla studentů UMPRUM vytvořená ve VR/AR,
multimediální anketa natočená v rámci připravovaného dokumentu s pracovním názvem „Kde domov můj!“
režiséra Jana Kadeřábka s významnými českými osobnostmi na téma české národní identity,
unikátní česká mechatronická stavebnice Mechatronic Education určená pro podporu polytechnického i
technického vzdělávání,
světově unikátní techniku tzv. „Metalurgické malby“ akademického malíře Ladislava Vlny,
český systém virtuální reality NEOS, na jehož platformě bude vytvořena jedna ze čtyř výstav Národní
jubilejní výstavy 2018 „Mladé Česko“.
Virtuální realita (VR) je technologie umožňující uživateli vnořit se do simulovaného prostředí pomocí speciálních VR brýlí. Uživatel
získá subjektivní pocit výskytu v tomto prostředí a může se rozhlížet v plné své šíři kolem sebe (360 stupňů) a interagovat s tímto
prostředím.
Rozšířená realita (AR) je technologie označovaná pro sledování reálných scén, které jsou doplněny počítačově vytvořenými obrazy.
Při sledování se používají speciální chytré brýle či kamery mobilních telefonů/tabletů , které vytvářejí další paralelní vrstvy obrazu
nad reálným světem.

