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Olomouc chce do sítě evropských
pevnostních památek. Slibuje si více turistů
2. září 2014 v 08:50

Fort XVII Křelov (ilustrační foto)Foto: JohansenJan, licence GNU Free Documentation
License
Propojení s důležitými evropskými pevnostmi i nové turisty slibuje evropský projekt Forte
Cultura. Zapojit se chce do něj i Olomouc. Lákat by mohly nejen známé forty v blízkosti
města, ale také postava maršála Radeckého.
S nápadem, jak přitáhnout víc návštěvníků, přišlo sdružení Forte Kultura.
Propojit chce napříč severní a jižní Evropou - od Baltu až po Jadran - důležité historické
pevnosti. Udělá bohatý katalog, dá dohromady mapy a další propagační materiály.
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Olomouc využije zájem o pevnostní turistiku. Díky evropskému projektu bude lákat
zahraniční návštěvníky
Vložit na svůj web
Propagace těchto vojenských historických staveb tak bude společná, protože v jednotě je síla,
říká ředitel projekt Hartmut Röder.
„Evropskou kulturní cestou po pevnostech vytvoříme turistický produkt. A my chceme
přizvat Olomouc, aby se účastnila na evropském pevnostním kulturním dědictví, poněvadž
turistika je hospodářský prvek.“
Olomouc by tak mohla být součástí jedné z mnoha kulturních cest po evropských pevnostech.
Přitáhnout turisty by mohla ale i osobnost známého maršála Radeckého.

Dům na Horním náměstí v Olomouci, kde bydlel maršálek Radecký (ilustrační foto)
Foto: Lubomír Hubička
„Vytváříme takzvané turistické cesty, třeba Terezín, Josefov, přes Olomouc do Palmanova v
severní Itálii. Jsou zde i jiná témata, například v osobě vojevůdce Radeckého, který působil v
Olomouci jako pevnostní velitel. A máme také výbornou hymnu, Radeckého pochod, to by
byla velice vhodná úvodní znělka pro kulturní cestu po stopách Radeckého,“ vysvětluje
Hartmut Röder.
Sdružení evropských kulturních cest po pevnostních památkách vidí právě ve městě Olomouci
dobrého partnera. Pevnostní turistika totiž zažívá svůj boom a Olomouc ho chce využít, třeba
i díky projektu Forte Kultura.
Forty kolem olomoucké pevnosti vznikaly od konce 18. století. Do roku 1866 už Olomouc
chránilo 17 pevnůstek, v následujících letech pak další čtyři. Nejmladší, z roku 1874, stojí v
Radíkově.

Související příspěvky:
Objevení chodeb v Olomouci pomohla nehoda, teď je zkoumají jeskyňáři
Ministerstvo obrany chce prodat pevnost v Olomouci, kupce zatím hledá marně
Průzkum Smetanových sadů v Olomouci odhalil chodby z 18. století i bunkr
Olomouc má svou fotografickou knihu. Nabízí klasické i méně obvyklé pohledy na město

