Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s.
Výroční zpráva za rok 2014

Za dobu od svého vzniku jsme navázali kontakt s odborníky z NPÚ, osobami dlouhodobě se zabývajícími problematikou olomoucké pevnosti, pracovníky samosprávy
a státní
správy
ze
sféry
kultury
a turistického ruchu, představiteli Armády
ČR, sdruženími cestovního ruchu atd.

Dostáváte do rukou výroční zprávu spolku
Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s.,
ve které vás chceme rámcově informovat o
naší činnosti.
Spolek Muzeum Olomoucké pevnosti (dále
MOP), o. s., vznikl 14. 5. 2007 za účelem
rekonstrukce a revitalizace památkově
chráněného areálu Korunní pevnůstky, aby
v ní vybudoval muzeum o historii olomouckého opevnění, informační centrum pro
celý komplex zachovaných staveb vojenského charakteru uvnitř města i kolem něj,
volnočasové centrum poznání a zábavy založené na kulturních a vzdělávacích aktivitách.

Náš spolek je neziskovou organizací a tomu
odpovídají i naše cíle. Vytkli jsme si seznámit návštěvníky s významnou a dosud
opomíjenou vojenskou historií Olomouce,
pevnostní architekturou města a zpřístupnit zapomenuté atraktivní místo areálu Korunní pevnůstky, posledního uceleného pozůstatku barokního opevnění města
v bezprostřední blízkosti historického jádra
města.

V MOP jsou sdruženi lidé, kteří mají velkou
vazbu na Olomouc a její bohatou historii,
což se odráží v jejich zájmovém zaměření
a konkrétních aktivitách.

Prvořadým posláním našeho spolku je obnova areálu Korunní pevnůstky, která je
unikátním dochovaným celkem bývalé
1

bastionové pevnosti Olomouc. Korunní
pevnůstka vznikla v místě bývalé vesničky
Závodí podle projektu ženijního generála
Pierra Philippa Bechade de Rochepina
a stala se nedílnou součástí tereziánské Císařsko-královské hraniční pevnosti. Areál je
obehnán hradbou z druhé poloviny 18. století. Uvnitř se nacházejí barokní prachárna
a torzo strážnice. V polovině 19. století přibyly dvě budovy dělostřeleckých skladů.

nímu městu Olomouc. V roce 2008 byl areál odprodán občanskému sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s.

Památkově chráněný areál Korunní pevnůstky je evidován jako kulturní památka,
registrovaná pod číslem 31013/8-1727. Od
roku 1971 spadá do ochranného pásma
Městské památkové rezervace Olomouc.

Po zrušení pevnosti patřil areál armádě.
V roce 2000 byl bezplatně předán statutár-

V rámci obnovy budou rekonstruované objekty plnit tyto funkce:

Malý dělostřelecký sklad – komunitní centrum

Prachárna – muzeum olomouckého opevnění

Bastion XXIV – amfiteátr
Dále počítáme s vystavením velkého bronzového modelu olomoucké pevnosti
z poloviny 18. století v plenéru, herních zón
pro děti i oddechových zón tak, aby se areál stal atraktivním místem pro kulturní
a společenské vyžití.

Strážnice – informační centrum pro vojenskou historii města a okolí
Velký dělostřelecký sklad – science centrum „Pevnost poznání“ (projekt Univerzity
Palackého Olomouc)
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Dokončení projektu revitalizace zeleně
V roce 2012 jsme uspěli v Operačním programu životního prostředí a v rámci prioritní osy „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ nám byla přiznána dotace na projekt
„Revitalizace zeleně v areálu Korunní pev-

nůstky.“ V roce 2013 jsme začali s realizací
této investiční akce ve výši 750.000 Kč
úpravou travnatých ploch a výsadbou zeleně v areálu, kterou jsme v roce 2014 dokončili.

Zahájení výstavby amfiteátru
V polovině listopadu bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli na výstavbu
amfiteátru v Korunní pevnůstce.
Amfiteátr bude umístěn ve vnitřní části
bastionu XXIV. Vznikne tak nový, atraktivní
prostor pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, který bude
možné používat v klasickém uspořádání
jeviště-hlediště nebo jako arénu.

Amfiteátr pojme 562 diváků v šesti řadách,
kapacita může být zvýšena židlemi či lavicemi na středové ploše (cca 312 míst).
Maximální kapacita by v tomto případě
byla 874 diváků.
Prostor bude nabízet i netradiční pohled
na městské panorama.
Ukončení stavby je plánováno v květnu
2015.
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Rekonstrukce objektu strážnice a úprava hradebního valu
Na základě studie Atelieru BONMOT byla
zpracována projektová dokumentace, která řeší obnovu někdejšího objektu strážnice (informační centrum, výstavní prostor)
a vybudování vnitřního objektu v zemním
valu (administrativně – provozní zázemí
areálu, hygienické zázemí pro veřejnost,
výstavní prostor). V přiléhajícím prostoru
vedle zemního valu v těsném sousedství

Mlýnského náhonu je navrženo umístění
bronzového modelu včetně úpravy parkového prostoru v západním půlbastionu.
Zajímavým prvkem navrženého řešení je
využití přírodního zdroje vody, která bude
přiváděna do parkově upravených oddechových zón. V roce 2014 jsme se na tento
projekt ucházeli o dotaci z Norských fondů, která nám nebyla přiznána.

Celkový pohled na strážnici a umístění modelu

Pevnost poznání
Projekt Univerzity Palackého v Olomouci
Pevnost poznání, který zahrnuje rekonstrukci velkého dělostřeleckého skladu
v Korunní pevnůstce a vybudování jediného interaktivního science centra na Střední
Moravě v těchto prostorách, pokračoval i v

roce 2014. Plánované centrum přiblíží
v expozicích návštěvníkům poutavou formou přírodovědné a společenské nauky.
Součástí centra budou také laboratoře,
ateliéry a dílny, které budou využívány
v rámci vzdělávacího procesu. Na přípravě
expozice „Věda a technika v době aktivního života v pevnosti“ se podílí také náš
spolek. Pevnost poznání bude otevřena
17. dubna 2015.
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Akce v roce 2014
V rámci festivalů Beerfest, Majáles, Rock Bounty Open Air Festival a Back to School vystoupili: Vladimír Mišík, Buty, No Name, Mig 21, Xindl X, Chinaski, Sto zvířat, Ian Anderson, Česká supergroup,
Hudba Praha, Dan Bárta a Alice, Dalibor Janda, Pavel Vítek atd.

Vojensko-historická akce: Olmütz 1813
Další:
Pálení čarodějnic, Mezinárodní turnaj v pétanque, Brány památek dokořán, Dny evropského
dědictví
Spolupráce s neziskovým sektorem:
Senioři bez hranic
V průběhu roku 2014 se uskutečnily také exkurze pro odborné skupiny, školy a dny otevřených dveří pro širokou veřejnost.
Pálení čarodějnic

Zlaté hvězdy se vracejí

Back to School

Bounty Rock Café Open Air
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Festival Olmütz 1813, který jsme již podruhé pořádali ve spolupráci s Císařskou Slavkovskou
Gardou a Středoevropskou Napoleonskou Společností dne 6. září 2014, se opět setkal s velkou přízní veřejnosti. Tentokrát jsme si připomněli dvě stě let od bitvy u Montereau, jednoho
z posledních významnějších vítězství Napoleona nad vojsky koalice. Celodenní program pro
všechny generace nabídl ukázky vojenského výcviku, bitvy, jezdecké drezury i tradiční ohňostroj. Své umění předvedl vojenský chirurg Napoleonova vojska i skotští dudáci. Korunní
pevnůstka se na dva dny proměnila ve vojenské ležení a připomněla si tak časy své největší
slávy.
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V objektu bývalé válečné prachárny je od 15. dubna 2013 zpřístupněna zajímavá expozice,
která mapuje významnou vojenskou historii města Olomouce jako pevnosti a přináší řadu
nových informací, s nimiž se veřejnost ještě neměla možnost seznámit. K vidění jsou mimo
jiné fotografie, nákresy vojenských map i archeologické nálezy.
V prvním patře muzea je vystaven sádrový model olomouckého opevnění z
roku 1758 akademického sochaře Jiřího
Žlebka, který doplňují reprodukce malíře Otakara Suchana zachycující výjevy z
vojenského života ve městě. Samotný
objekt prachárny z roku 1758 je unikátní
památkou svého druhu, která se nachází na území České republiky. V následujících letech bude model odlit do bronzu
a vystaven u Mlýnského náhonu v přední části areálu.
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IČO 28557484
Bankovní spojení:
Základní údaje:

běžný účet: 1817487399/0800

Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s.

Telefon: 603 553 933

Michalská 1141/8

E-mail: mop.os@seznam.cz

772 00 Olomouc

Statutární orgány
Správní rada:

Ředitelka:

MUDr. Mgr. Ivan Langer – předseda

Mgr. Markéta Záleská

Ján Kadlec – místopředseda

Čestný výbor:

Markéta Gecová

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Dozorčí rada:

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal

Mgr. Miloš Zavadil

Mons. Jan Graubner

Mgr. Lukáš Hlobil

PhDr. Leoš Mlčák

MUDr. Pavel Andrš

PhDr. Milan Tichák
Vladimír Gračka

Děkujeme všem, kteří podpořili naše snažení. Utvrzuje nás to v tom, že jdeme správným
směrem.

www.pevnostolomouc.cz
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