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Projekt Pevnost poznání dostal zelenou, finišují poslední přípravy 
před stavbou návštěvnického centra 
 
Olomouc – Poslední kroky před zahájením přestavby dělostřeleckého 
skladu v srdci Olomouce na moderní interaktivní vědecké 
popularizační centrum připravuje v těchto dnech organizační tým 
projektu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V závěru minulého 
roku potvrdilo ministerstvo školství dotaci projektu Pevnost 
poznání, nyní se začínají práce na projektu naplno rozjíždět. 
„Ukončili jsme výběrové řízení na dodavatele přestavby, ustavili 
jsme projektový tým a sehnali odborníky, kteří už během stavby 
sestrojí exponáty a modely. Začali jsme práce na menu výukových 
obrazovek, webu i korporátním designu,“ přiblížila některé činnosti 
manažerka projektu Blanka Krausová. 
Po vzoru interaktivních muzeí v zahraničí tak začíná i v Olomouci 
vznikat návštěvnické centrum, které chce zábavnou a hravou formou 
prezentovat sféru vědy a výzkumu. Jednotlivé expozice Pevnosti 
poznání, na jejichž vzniku dnes pracuje zhruba padesát lidí z 
Přírodovědecké i dalších fakult univerzity, se budou vztahovat k 
fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii s přesahem do 
společenských věd. 
Vybudování Pevnosti poznání je završením jedné z etap snah 
Přírodovědecké fakulty UP o popularizaci vědy a vzdělávání hravou a 
zábavnou formou. Vedle interaktivních expozic z oblasti přírodních i 
humanitních věd se součástí tohoto centra stanou také laboratoře, 
ateliéry i studia, v nichž odborníci z univerzity a spolupracujících 
organizací návštěvníkům přiblíží nejrůznější experimenty a vědecké 
postupy. Pevnost se chce stát cílem pravidelných návštěv základních 
i středních škol, rodičů s dětmi i centrem zájmové činnosti pro 
široké okolí. Součástí expozic bude také muzejní část zaměřená na 
olomouckou vojenskou historii. 
Vedení projektu hodlá přestavbu dokončit za dva roky a v létě 2014 
spustit zkušební provoz. Dělostřelecký sklad, jedna z historických 
vojenských budov v Korunní pevnůstce, se změní na návštěvnické 
centrum za cca 150 milionů korun. 
 
Přípravné práce projektu byly zahájeny 1.2.2010 a fyzická realizace 1.12.2011. 

Předpokládané datum ukončení projektu je 30.11.2014. Projekt je financován z 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 3 Komercializace a 

popularizace VaV, oblasti podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV. 
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