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Jít si zaběhat skrz vědecko-výzkumné laboratoře s výhledem na celé město a přitom
sledovat světelnou vizualizaci právě probíhající ho koncertu? Realita, Ostrava, 2021.
Univerzita díky penězům z evropských fondů buduje na Černé louce u řeky Ostravice
supermoderní areál.

Sport a umění. Dvě oblasti, ve kterých se v Ostravě budou dít velké věci. Ostravská
univerzita totiž získala více než miliardu korun na stavbu moderního kampusu, který ve
dvou oddělených budovách zajistí nejen bezkonkurenční zázemí pro studium lidského
pohybu a zdraví v propojení s technologiemi, ale poskytne i nové prostory pro studenty
vizuálního umění a hudby. V rámci kampusu plánuje škola spustit i úplně nové obory, po
kterých je už teď poptávka na trhu práce – například Trenérství a sportovní výkonnost,
Behaviorální zdraví s využitím technologií nebo Průmyslový design.

Veškeré zázemí ale nebude určeno jen studentům. Záměr školy je jednoznačně ten, aby
budovy žily veřejným životem – na profesionální běžecký ovál, který povede
vědecko-výzkumnou laboratoří, si bude moci jít zaběhat úplně kdokoli. Nebudou chybět
ani aerobní, gymnastické i fitness sály, hala pro míčové sporty, lezecká a boulderová
stěna či venkovní work-outové zóny.

„Sportoviště v první budově budou napojena na nejmodernější IT techniku, díky čemuž
získáme velmi cenná data, která nám pomohou posunout výzkum v oblasti lidského
pohybu a zdraví či zvyšování sportovní výkonnosti o kus dopředu v mezinárodním
měřítku,“ vysvětluje vedoucí Katedry studií lidského pohybu Daniel Jandačka a dodává, že
nové příležitosti přinesou také špičkové spánkové, biomechanické a fyziologické
laboratoře, laboratoře s magnetickou rezonancí a sonografem nebo laboratoř pro
analýzu funkčního stavu organismu.

Druhá budova představí ráj pro studenty i milovníky umění – pro ty se připravují zbrusu
nové hudební nástroje a nejmodernější technika, a to včetně zvukové režie a
postprodukce nebo nejkvalitnější sál pro komorní hudbu v Česku, jehož hudební
produkce bude po dobu koncertu vizualizována světelnými prvky na fasádě budovy. K
tomu všemu v prostoru otevřou i MusicLab a DesignLab, Centrum digitálních technologií
a designu a desítky dalších specializovaných laboratoří.

„Vzniká zde profesionální platforma, která umožní studentům pracovat na profesionální
úrovni a veřejnost toho bude součástí,“ shrnuje unikátnost celého projektu děkan Fakulty
umění Ostravské univerzity František Kowolowski. Finance získala Ostravská univerzita z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci vládní strategie RESTART, která
má pomoci strukturálně postiženým regionům (kromě Moravskoslezského také Ústecký a
Karlovarský kraj) iniciovat a realizovat proměnu. Dokončení projektu se plánuje na rok
2021.
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