Křišťálová stezka rozzáří iQLANDII
LIBEREC (22. července) – Liberecké science centrum iQLANDIA spouští Křišťálovou stezku. Nová
interaktivní hra v expozicích návštěvníky vtáhne do světa skla a jeho využití. Ve spolupráci
s Preciosou připravili v iQLANDII stezku, na jejímž konci mohou návštěvníci rozsvítit zbrusu
novou světelnou instalaci Molekuly.
Snahou libereckého science centra je popularizovat a přibližovat lidem vědní obory. S myšlenkou,
že věda může být zábavná, se tak iQLANDIA rozhodla zaměřit i na téma skla, které je pro kraj pod
Ještědem významné. Navazuje tak na myšlenku Křišťálového údolí, které poukazuje na význam
skla, sklářství a tradice, díky kterým jsme jako Češi známí po celém světě. „iQLANDIA ukazuje
principy fyzikálních jevů, popularizuje vědu a technické obory. Sklářství, sklářská výroba a
pokroky sklářských technologií u nás konečně našly své místo. Díky partnerství s Preciosou
vznikla Křišťálová stezka. Sedm zastavení Křišťálové stezky je ale pouhý začátek. Každý rok se ve
spolupráci obou společností představí další nová stanoviště, která budou navazovat na tradici a
jedinečnost českého sklářského průmyslu,“ říká Pavel Coufal, ředitel liberecké iQLANDIE.
Křišťálová stezka vypráví příběh českého skla. Návštěvníci se mohou na sedmi místech dozvědět, z
čeho se sklo skládá, jakým způsobem se vyrábí nebo jakou roli při jeho vzniku hrají přírodní živly,
jako jsou země, oheň, voda a vzduch. Zájemce o fyzikální vlastnosti skla nadchne optický kabinet, v
němž si mohou vyzkoušet optické přístroje. Jinde čeká na návštěvníky např. test barvocitu. Na své
si přijdou i ti, kteří se touží informovat o využití skla v medicíně a ve stavebnictví.
Projděte Křišťálovou stezkou a rozsviťte iQLANDII
S pomocí aplikace si návštěvníci projdou sedm zastavení napříč celou iQLANDIÍ. Po zodpovězení
otázek získají heslo, kterým po zadání do ovládacího panelu rozsvítí křišťálové Molekuly. Tato nová
interaktivní světelná instalace nahradila původní zavěšenou obří molekulu, která byla po celých
sedm let, od samotného spuštění iQLANDIE, jedním z hlavních symbolů libereckého science centra.
Světelná instalace Molekuly, která je vrcholem Křišťálové stezky, vzešla z rukou umělců a
řemeslníků Preciosa Lighting a za podpory Nadace Preciosa. Designové řešení interaktivního
svítidla symbolizuje jedinečné bohatství Křišťálového údolí.
„Jsme předním světovým výrobcem skla. Po desetiletí přinášíme do sklářství nové nápady,
technologie a inovace, které dávají vzniknout produktům Preciosa Group. Věda a výzkum jsou
nám velmi blízké. Díky nim posouváme možnosti práce se sklem. Spolupráce s iQLANDIÍ v sobě
obsahuje vše, co vnímáme jako klíčové elementy naší práce, kombinování tradičních metod

sklářů, originálního designu s moderními materiály a technologiemi, které formují současnost a
budoucnost sklářského průmyslu. Z výsledku naší synergie máme radost a věříme, že ji ocení i
návštěvníci science centra,“ říká generální ředitelka Preciosa Lighting Lucie Karlová.

Molekuly
„Designové řešení imerzivního svítidla je symbolem bohatství regionu. Barvy ručně foukaných
komponent odkazují na Křišťálové údolí – modrá barva symbolizuje vodu, jantarově žlutá
sklářský písek a zelená lesy. Bílé koule zobrazují základní stavební kámen s poselstvím o důležité
roli vědy a inovací,“ říká senior designér společnosti Martin Prokeš, který originální instalaci
navrhl. Instalace se skládá ze 167 křišťálových koulí, je vysoká 9,5 metru a váží 220 kilogramů.
O iQLANDII:
IQLANDIA o.p.s. je liberecké science centrum, které již sedmým rokem ve svých 11 expozicích
s více jak 400 interaktivními exponáty a iQPLANETÁRIEM ukazuje návštěvníkům, že věda může být
i zábava. Kromě science centra, iQLANDIA provozuje naproti přes ulici také iQPARK, který je
vhodný pro mladší děti, a moderní dílnu iQFABLAB.
Fotografie a materiály ke stažení zde.
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