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Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. 

Výroční zpráva za rok 2015 

 

 

 

Dostáváte do rukou výroční zprávu spolku 
Muzeum Olomoucké pevnosti, ve které vás 
chceme rámcově informovat o naší činnos-
ti.  

Spolek Muzeum Olomoucké pevnosti (dále 
MOP), z. s., vznikl jako občanské sdružení 
14. 5. 2007 za účelem rekonstrukce 
a revitalizace památkově chráněného areá-
lu Korunní pevnůstky, aby v ní vybudoval 
muzeum o historii olomouckého opevnění, 
informační centrum pro celý komplex za-
chovaných staveb vojenského charakteru 
ve městě i kolem něj a volnočasové cen-
trum poznání a zábavy založené na kultur-
ních a vzdělávacích aktivitách. 

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. 

Za dobu od svého vzniku jsme navázali kon-
takt s odborníky z NPÚ, osobami dlouho-
době se zabývajícími problematikou olo-
moucké pevnosti, pracovníky samosprávy 
a státní správy ze sféry kultury 
a turistického ruchu, představiteli Armády 
ČR, sdruženími cestovního ruchu atd. 

Náš spolek je neziskovou organizací a tomu 
odpovídají i naše cíle. Vytkli jsme si sezná-
mit návštěvníky s významnou vojenskou 
historií Olomouce, pevnostní architekturou 
města a zpřístupnit zapomenuté atraktivní 
místo areálu Korunní pevnůstky, poslední-
ho uceleného pozůstatku barokního opev-
nění města v bezprostřední blízkosti histo-
rického jádra města. 

Prvořadým posláním našeho spolku je ob-
nova areálu Korunní pevnůstky, která je 
unikátním dochovaným celkem bývalé 
bastionové pevnosti Olomouc. Korunní 
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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 pra-
chárna a torzo strážnice. V polovině 19. 
století přibyly dvě budovy dělostřeleckých 
skladů. 

 

Po zrušení pevnosti patřil areál armádě. 
V roce 2000 byl předán statutárnímu městu 
Olomouc. V roce 2008 byl areál odprodán 
občanskému sdružení Muzeum Olomoucké 
pevnosti, o. s. 

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

V rámci obnovy budou rekonstruované 
objekty plnit tyto funkce: 

Prachárna – muzeum o historii olomouc-
kého opevnění 

Strážnice – informační centrum pro vojen-
skou historii města a okolí 

Velký dělostřelecký sklad – science cen-
trum Pevnost poznání (projekt Univerzity 
Palackého Olomouc) 

Malý dělostřelecký sklad – komunitní cen-
trum 

Bastion XXIV – amfiteátr 

Dále počítáme s vystavením velkého bron-
zového modelu olomoucké pevnosti 
z poloviny 18. století v plenéru, realizací 
herních zón pro děti i oddechových zón tak, 
aby se areál stal atraktivním místem pro 
kulturní a společenské vyžití. 

 

 

 



 

3 
 

Dokončení výstavby amfiteátru

V červnu byla ve vnitřní části bastionu 
XXIV dokončena stavba amfiteátru. Vznikl 
tak nový, atraktivní prostor pro pořádání 
společenských, kulturních a sportovních 
akcí, který bude možné používat v klasic-
kém uspořádání jeviště-hlediště nebo jako 
arénu. 

 

Amfiteátr pojme 562 diváků v šesti řadách, 
kapacita může být zvýšena židlemi či lavi-
cemi na středové ploše (cca 312 míst). 
Maximální kapacita je tedy 874 diváků. 
Prostor nabízí i netradiční pohled na měst-
ské panorama. 
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Oprava hradby

V roce 2015 byla za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR opravena další část 
korunní hradby, konkrétně pravý líc půl-

bastionu XXV. Rekonstrukce hradby bude 
probíhat i v následujících letech. 

  

Celkové náklady na vybudování amfiteátru byly 7 731 648,45 Kč. Projekt byl podpořen z ROP 
Střední Morava, spolupodíl našeho spolku byl 3 092 659, 38 Kč. 

Oprava líce půlbastionu XXV byla financována z dotace Ministerstva kultury.  Celkové nákla-
dy byly 436 955,41 Kč, spolupodíl našeho spolku byl 48 550,38 Kč. 
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Akce v roce 2015 

Hudební festivaly a koncerty: Beerfest, Majáles, Rock Bounty Open Air Festival, Rozmarné 
léto, End of Summer (Kamil Střihavka , No Name, Mandrage, Peter Cmorík, Iné Kafé, Tubla-
tanka, Citron, Uriah Heep, Jaroslav Uhlíř, Tomáš Klus, Tři sestry, Horkýže Slíže, Lucie Bílá, 
Arakain, Blue Effect, Magic of Santana, The Brew atd)… 

Vojensko-historická akce: Olmütz 1813   

Další akce: Pálení čarodějnic, ActivityFest, Mezinárodní turnaj v pétanque, Česká potravina 
pomáhá, Setkání křesťanské mládeže… 

Spolupráce s neziskovým sektorem: 

Jeden dětský den nestačí  

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Klus - Rozmarné léto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinaski -  Česká potravina pomá-

há 
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Dnes již tradiční festival Olmütz 1813, který jsme potřetí pořádali ve spolupráci s Císařskou 
Slavkovskou Gardou dne 19. září 2015, se opět setkal s velkou přízní veřejnosti. Tento rok 
jsme připomněli zajímavou osobnost francouzského generála Yrieix Pierra Daumesnila a jeho 
podíl na obraně Paříže, kterou zde vojska předvedla. Celodenní program pro všechny gene-
race nabídl ukázky vojenského výcviku, bitvy i tradiční ohňostroj. Byl připraven kulturní i od-
borný program, návštěvníci mohli ochutnat pravé francouzské speciality. 
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Jak postupovala revitalizace Korunní pevnůstky 
 
2008 

vyčištění vnitřního areálu 
vyčištění hradby, valů a vodních příkopů; obnova profilace valů 
 
2009 

zahájení sanace dřevěných prvků v prachárně 
restaurování vstupního kamenného portálu 
zhotovení hlavní brány 
oprava části zdiva na korunní hradbě (kurtina a pravý bok bastionu XXIV) 
 
 
2010 

rekonstrukce prachárny 
započetí výroby modelu olomoucké pevnosti 
vybudování inženýrských sítí 
 
2011 

dokončení rekonstrukce prachárny 
oprava další části zdiva na korunní hradbě (levý bok půlbastionu XXV) 
 
2012 

dokončení venkovního modelu olomouckého opevnění 
zahájení rekonstrukce velkého dělostřeleckého skladu – projekt Pevnost poznání 
(Univerzita Palackého) 
 
2013 

pokračování rekonstrukce velkého dělostřeleckého skladu 
revitalizace zeleně v areálu - 1. etapa 
 

2014 

dokončení revitalizace zeleně v areálu 
zahájení výstavby amfiteátru 
 

2015 

dostavba amfiteátru v bastionu XXIV 
oprava zdiva na líci půlbastionu XXV 
 
V dubnu 2015 otevřela Univerzita Palackého Olomouc v rekonstruovaném velkém dělostře-
leckém skladu interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. 
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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 roce 2015 přibyly palné 
zbraně rakouské armády z 19. století.  

V prvním patře muzea je vystaven sád-
rový model olomouckého opevnění z 
roku 1758 akademického sochaře Jiřího 
Žlebka, který doplňují reprodukce malí-
ře Otakara Suchana zachycující výjevy z 
vojenského života ve městě. Samotný 
objekt prachárny z roku 1758 je unikátní 
památkou svého druhu na území České 
republiky. V následujících letech bude 
model odlit do bronzu a vystaven u 
Mlýnského náhonu v přední části areá-
lu. 
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Základní údaje: 

Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s. 

Michalská 1141/8 

772 00 Olomouc 

IČO 28557484 

Bankovní spojení:  

běžný účet: 1817487399/0800 

Telefon: 603 553 933 

E-mail: mop.os@seznam.cz 

 

Statutární orgány 

Správní rada:  

MUDr. Mgr. Ivan Langer – předseda 

Ján Kadlec – místopředseda 

Ing. Jiří Hambálek 

 

 

 

 

 

 

Dozorčí rada:  

Mgr. Miloš Zavadil 

Mgr. Lukáš Hlobil 

Mgr. Zdeněk Kroutil 

 

Ředitelka:  

Mgr. Markéta Záleská 

Čestný výbor:  

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal 

Mons. Jan Graubner 

PhDr. Leoš Mlčák 

PhDr. Milan Tichák 

Vladimír Gračka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

www.pevnostolomouc.cz 


