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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá technickými památkami území mikroregionu 

Olomoucko. Bakalářská práce je členěna do pěti částí. V první části je charakterizována 

oblast Olomoucka; v druhé části potom industriální minulost na tomto území. Třetí část se 

zabývá nejvýznamnějšími technickými památkami na daném území. O každé památce je 

napsána stručná historie, její současný stav a dostupnost. Ve čtvrté části bakalářské práce 

je vytvořen 3 denní autobusový zájezd po zdejších technických památkách. Na závěr jsou 

shrnuté všechny zjištěné informace. 

Klíčová slova: technické památky, průmysl, mikroregion Olomoucko 

Summary 

The bachelor’s thesis deals with technical relics in the microregion Olomoucko. This 

thesis is divided into five parts. The first one characterizes the area of Olomoucko; the 

second part depicts industrial past in the area. The third one analyzes technical monuments 

in this area. About every technical monument is written brief history, how it looks these 

days and its availability. In the next part of the thesis, is created 3 day bus tour. In the end 

of the thesis there is summary of all informations. 

Keywords: technical monuments, industry, microregion Olomoucko 
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1 Úvod 

Mikroregion Olomoucko se spolu s dalšími 5 mikroregiony nachází v okrese 

Olomouc, který je největším z pěti okresů v Olomouckém kraji a leží ve východní části 

České republiky v zeměpisném centru Moravy. Velká část okresu leží v rovinaté nížině 

Hornomoravského úvalu. Protéká tudy řeka Morava, která je dlouhá 56 km. Největší 

plochu na okrese zabírá úrodná Haná. Okres sousedí na severozápadě se Šumperským 

okresem, na jihozápadě s Prostějovským okresem a na jihovýchodě s Přerovským okresem. 

Na západě sousedí s okresem Svitavy a na východě s okresy Bruntál, Opava a Nový Jičín 

(Internet 1). 

Celková rozloha mikroregionu Olomoucko je 35 607 ha a je tvořen městem Olomouc 

a 25 okolními obcemi (Obr 1) (Internet 2). Ke dni 31. 12. 2011 se na území nachází 

135 592 obyvatel (Internet 3). 

 

 

Obrázek 1: Mapa mikroregionu Olomoucko (Internet 2) 
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Podnebí je na většině území teplé a příznivé. Průměrné teploty v létě jsou okolo 20 

°C a v lednu okolo -3 °C. Okres zasáhly velké záplavy v roce 1997, kdy byl zaplaven skoro 

celý okres včetně Olomouce (Internet 1). 

Olomouc má ve znaku červeno-stříbrně šachovanou orlici, která je jejím symbolem 

přes 700 let. Za tu dobu prošel znak různými estetickými úpravami, ale orlice zůstala 

v původním stavu (obr 2) (Schindler, 2001). 

 

Obrázek 2: Znak Olomouce (Internet 4) 

Na území města se psaly dějiny. V olomouckém paláci byl roku 1306 zavražděn 

český král Václav III. Olomoucká pevnost se stala v roce 1794 vězením pro francouzského 

generála Lafayetta. Zůstala po něm v Olomouci pojmenovaná ulice, kde má svou pamětní 

desku. Dále jsou s Olomoucí spjata jména jako Wolfgang Amadeus Mozart, který zde 

strávil dětství, hudební skladatel Gustav Mahler, po kterém je pojmenovaná kavárna, 

Bedřich smetana, který zde má svoje Smetanovy sady s pomníkem, Antonín Dvořák, 

Ludwig van Beethoven nebo Jan Ámos Komenský (Internet 1). 

Největší město je Olomouc, která má necelých 100 000 obyvatel. Nachází se zde 

románské, gotické a barokní stavby. Roku 1573 zde byla založena nejstarší univerzita na 

Moravě. Za nejvýznamnější historický objekt je považován Přemyslovský palác z 30. let 

12. století. Po požáru hradu z roku 1204 zůstala zachovaná dolní část věže kaple sv. 

Barbory. Dominantu tvoří katedrála sv. Václava na Václavském náměstí. Její hlavní věž se 

101 metry je nejvyšší na Moravě. Nedaleko od ní se nachází kaple sv. Anny, se sídlem 

kapitulního děkanství. V těchto prostorách byl roku 1306 zavražděn poslední Přemyslovec 
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Václav III. Roku 1998 bylo v areálu založeno Arcidiecézní muzeum a roku 2006 zde byla 

otevřena expozice. 

Další dominantou města je chrám sv. Mořice, který byl v roce 1995 prohlášen za 

národní kulturní památku. V roce 1745 v něm byly nainstalovány největší varhany ve 

střední Evropě. Na území bývalého předhradí se nachází Arcibiskupský palác, kde byl roku 

1848 korunován císař František Josef I. Klášter Hradisko je další významnou památkou, 

býval to největší klášter v Evropě, od roku 1802 zde sídlí vojenská nemocnice. 

V Olomouci je mnoho nádherných kostelů, paláců a kašen. Roku 2002 byla na hlavním 

olomouckém náměstí osazena nová Arionova kašna Ivana Theimera (obr. 3). A V roce 

2005 byla znovu osazena autentická barokní kašna z roku 1725. 

V centru města na Horním náměstí se nachází radnice se 76 metry vysokou věží a 

orlojem. Současná podoba orloje pochází z let 1947-1955 podle návrhu Karla Svolinského. 

Dalším monumentem na Horním náměstí je sloup Nejsvětější trojice, který byl vybudován 

v letech 1716-1754. Slavností zasvěcení proběhlo za účasti Marie Terezie. Účelem 

vybudování Trojice byla oslava katolické církvi a víry, ale také pocit vděčnosti za 

ukončení období moru, který byl na Moravě v letech 1714-1716. V roce 1995 byl sloup 

spolu s Mariánským sloupem a barokními kašnami prohlášen za národní kulturní památku. 

Sloup nejsvětější trojice byl roku 2000 prohlášen za památku UNESCO (Internet 1). 

 

Obrázek 3: Arionova kašna (Foto autor) 
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Od roku 1966 je Olomouc spjata s výstavištěm Flora, kde se nachází parky, sbírkové 

skleníky a květinová botanická zahrada. Z původního stromořadí byly vytvořeny dnešní 

Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady s rozlohou více jak 47 hektarů. Hlavní aleje 

dosahují délky 2,5 km. Flora provozuje výstavnickou činnost, v současnosti zde probíhá 

každý rok 15 různých výstav a veletrhů. Největší zájem mají lidé o mezinárodní 

zahradnickou výstavu Flora Olomouc. 

Pro milovníky hradů se v okolí Olomouce nachází hrad Šternberk, který byl postaven 

jako ochrana zemské stezky z Polska do Olomouce. Na hradě je vzácná sbírka kachlových 

kamen a Šternberská madona. Dále je zde Muzeum hodin, dokumentující technický vývoj 

časoměrných strojů od 2. tisíciletí př. n . l. přes středověk až po současnost. Dalším je hrad 

Bouzov, který byl postaven na konci 19. století. Bylo zde natočeno přes dvacet televizních 

pohádek a filmů. Dnešní podobu si hrad získal po rozsáhlé přestavbě v letech 1859-1910. 

Nachází se zde studna, která je vyhloubena ve skále a dosahuje hloubky 40 metrů, 

zbrojnice s unikátními zbraněmi a hradní kuchyně se sbírkou měděného nádobí a výtahem 

na ruční pohon. Asi 20 kilometrů na západ od Olomouce se nachází zámek Náměšť na 

Hané se sbírkou kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů (Internet 1). 

Největší zásluhu na kulturním životě v olomouckém regionu má Moravské divadlo a 

Moravská filharmonie. Ve volném čase lze navštívit galerie, divadla, muzea, kina, 

knihovnu, aquapark, lanové centrum, motokáry, paintball, lasergame, rafty bowling, 

tenisové kurty, golfové hřiště, nebo lyžařský areál Hlubočky.  

Z přírodních zajímavostí lze navštívit Chráněnou krajinnou oblast Litovelské 

Pomoraví, Javoříčské a Mladečské jeskyně, 3 národní přírodní památky (Na Skále, Třesín, 

Park v Bílé Lhotě), 17 přírodních památek nebo 15 přírodních rezervací. 

Na Olomoucku byla vybudovaná síť cyklotras. Prochází tudy i dálkové cyklotrasy 

Moravská a Jantarová, které křižují Moravu od severozápadu na jihovýchod a od 

severovýchodu na jihozápad a střetávají se v Olomouci. Pro cykloturisty je každoročně 1. 

května otevřen vojenský prostor Libavá.  
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Nejoblíbenějším výletním místem je Svatý Kopeček nacházející se 10 km 

severovýchodně od Olomouce. Svatý kopeček se rozkládá na úpatí Hrubého Jeseníku a 

svou polohou, rozmanitostí terénu, údolími potoků a řek nabízí ideální podmínky pro 

sportovní využití. Dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení Panny Marie. Od 

roku 1956 lze v přilehlých lesích navštívit Zoologickou zahradu s více jak 1 800 zvířaty 

ve 401 druzích. Zahrada nabízí jízdu vláčkem nebo 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž, ze 

které lze za jasného počasí spatřit siluetu Jeseníků. Asi 5 kilometrů od Svatého Kopečka se 

nachází arboretum. Jedná se o přírodní park o rozloze 3 hektarů, který nabízí malebná 

zákoutí, oddech na lavičkách, podívanou na opeřence ve voliéře, jezírko se 

sedmimetrovým vodopádem a výběh s kašmírskými kozami a lamami (Internet 1). 

Cílem mé práce je zmapovat industriální vývoj a technické památky v mikroregionu 

Olomoucko. 
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2 Industriální minulost Olomoucka  

2.1 Řemesla na území Olomouce do roku 1490 

2.1.1 Počátky řemeslné činnosti 

V centrální oblasti Moravy, která je ze západu lemovaná Drahanskou vrchovinou a 

ze severovýchodu Jeseníky se od pradávna nacházel tzv. Olomoucký kopec. Tento kopec 

měl tři návrší, která se dnes jmenují Michalský, Petrský a Václavský podle zde stojících 

kostelů. Řemeslnou výrobu je zde možno dokázat už v mladším neolitu. Nálezy byly 

doloženy příchodem prvních zemědělců, po nich se dochovala kolekce broušených 

kamenných nástrojů pocházejících z území dnešního Olomouce a okolních lokalit. Za 

nejstarší sídliště z období neolitu lze považovat osídlení v okolí pozdějšího kostela sv. 

Mořice. Pochází odtud nálezy keramických mís a hrnců. Velké osidlování Olomouckého 

kopce začalo až v době bronzové.  

Přibližně 1,5 kilometru od dnešního historického centra Olomouce směrem na jih se 

nacházelo první opevněné sídliště z konce 7. století. Sídliště se nalézalo na místě později 

vzniklé vesnice Olomouc-Povel, která byla v roce 830 vypálena. Nalezené předměty 

převážně z bronzu svědčí o politickém a vojenském významu, ale také o kontaktech s 

okolím. Opevněné sídliště se považuje za nejstarší knížecí centrum oblasti Olomoucka, 

které také mimo jiné dokládá existenci zručných kovolitců, kovářů a hrnčířů (Čermák, 

2002). 

V 6. století začali území osidlovat první Slované. Osídlování trvalo až do konce 10. 

století. Osada se stala součástí podhradí patřící přemyslovskému knížeti Břetislavu I.(1034-

1055), kde se konaly i trhy. Dokazuje to nález o existenci kovozpracujících dílen a o 

intenzivním prodeji zboží na místním trhu, ale i obchodní styky s cizinou a to hlavně 

s Polskem a Kyjevskou Rusí. Byly nalezeny např. osmiboké perly kašmírského původu, 

baltský jantar, polodrahokamy a glazovaná vajíčka pocházející z Ruska. Mezi další nálezy 

ze 12. století patří železná ostruha, kostěný hrot šípu nebo celý železný knoflík.  
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Na Mořickém náměstí byl v této době postaven románský dvorec s rotundou a právě 

zde byly položeny základy trhového kostela sv. Mořice. Na zdejším území se usídlili 

řemeslníci a kupci. Osídlení trvalo až do první poloviny 13. století a v době vzniku města 

se tohle území stalo součástí městské fortifikace. 

Oblast Předhradí rozkládající se v jednom z velkomoravských center, se stala v 10. 

století správním a vojenským ústředím přemyslovského státu. Začátkem 11. století byl 

postaven kamenný hrad,ve kterém sídlila knížata, a odtud byla ovládána část Moravy. 

V jižní části, nedaleko od hradu, existovalo nejspíše už v 10. století sídlo moravských 

biskupů. Pozici knížecího hradu, který byl centrem zdejšího území, převzal biskup, který 

z oblasti udělal centrum církevní správy olomouckého biskupství. 

Vybudování knížecího hradu a zřízení biskupství ovlivnilo dění v lokalitě pozdějšího 

Předhradí a díky tomu se osídlení začalo rozšiřovat směrem na západ. Velkou roli na tom 

měla zeměpisná poloha nového centra, které se nacházelo na křižovatce starých 

komunikací. Ty odtud mířily na sever, jih a západ. Centrum mělo výhodu, že hrad střežil 

brod přes řeku Moravu a tak zajišťoval bezpečí pro obyvatele. Ke knížecímu hradu byly 

prodlouženy cesty z pozdějšího Horního náměstí a od trhové osady a díky tomu byly 

spojeny všechny tři vrcholky. Knížecí hrad přilákal řemeslníky a obchodníkya ti tak mohli 

nabídnout zdejším obyvatelům celou řadu výrobků, jako jsou sukna, ozdobné předměty ale 

i víno, koření a slané ryby. Vznikla tak podhradní aglomerace i s tržištěm, kde docházelo 

k prvním výměnám zboží. Podílelo se na tom i zemědělské obyvatelstvo z okolí, které zde 

měnilo své výpěstky za zboží místních řemeslníků. Všechna činnost byla podřízena 

potřebám knížecího a biskupského dvora. Církevní moc byla posílena založením 

benediktinského kláštera Hradisko v letech 1077-8. Velký vliv na život v Předhradí měli 

biskupové a to hlavně v období, kdy na Moravě skončila svou činnost olomoucká knížata a 

po jejich smrti vládla Moravě přemyslovská markrabata. Prvním z nich byl Konrád Ota 

(1136 – 1191) a posledním Přemysl Otakar II. (1233 - 1278). Význam hradu klesal, 

markrabata na něm přestala bydlet a hrad se postupem času stal sídlem zemské správy a 

zemského soudu (Čermák, 2002). 

Mezi nálezy svědčící o zručnosti řemeslníků z dob neolitu patří nádoba k uskladnění 

obilí, mouky a jiných potravin, kamenné, dřevěné a bronzové nástroje, zbraně a ozdoby. 



Filip Mikšík: Technické památky okresu Olomouc 

2013  8 

Zvládali opracovat dřevo, vyrobit předměty z kostí, pracovat s hlínou a později také 

s bronzem. Takto od dob eneolitu vznikala první řemeslná odvětví, kam můžeme zařadit 

kovolitectví, hutnictví, tavení, slévání různých kovů, později také kovářství, sklářství a 

mincovnictví. Až do osídlení slovanskými kmeny se tato řemesla udržela. Řemeslo si našlo 

svoje využití i na vesnicích, zde se začaly vyrábět stroje určené pro zemědělství a domácí 

potřeby. Své významné místo si v našich zemích našlo řemeslo až ve 13. století. Tehdy se 

zařadila řemeslná výroba mezi základní funkce města a vzniklo tak středisko směny 

výrobků a obchodu (Čermák, 2002). 

2.1.2 Vznik a hospodářský rozvoj Olomouce 

Okolo roku 1200 existovala aglomerace osad raně středověkého původu, postupným 

spojováním vzniklo kolonizační město. Došlo k tomu příkazem Václava I. mezi lety 1235 

až 1250. Prvně se provedly velké terénní úpravy a pak bylo vyměřeno Dolní náměstí a 

osada nacházející se na úpatí Michalského návrší. Dolní náměstí bylo od druhé poloviny 

13. století důležitým tržištěm. V severním výběžku se usadili kolonisté a cizí kupci a tím 

stvořili základ městského patriciátu. Tohle území nabývalo na významu, což vedlo k 

postavení radnice na konci 14. století. Současně byly také vytyčeny ulice, které měly být 

široké tak, aby se na nich vyhnuly dva vozy. Území mezi nimi bylo rozděleno zájemcům 

na parcely. Na nich vznikaly dřevěné srubové stavby s kamennou pecí na vytápění 

s dusanou podlahou a studnou. Některé byly kombinací dřeva a kamene a byly i 

zahloubeny do země. Domy se stavěly tak, že se nechal volný průjezd do dvora a nad ním 

se postavila stavba. V šedesátých letech 14. století došlo ke značnému pokroku a hojně se 

začal využívat jako stavební materiál kámen a cihly. Kámen a cihly postupně nahrazovaly 

dřevo, hlavně po požáru z roku 1398 kdy shořela většina města.  

Nové město patřilo pod nový samostatný útvar s vlastní samosprávou a soudem, ale 

celé sídliště u Předhradí zůstalo pod ochranou biskupa. Politika církve se snažila učinit 

z Předhradí své dominium a tak v té době vedle sebe působily pod jedním názvem dvě 

města, která byla oddělena na nejužším místě branou. O rozloze 45 hektarů tak vznikl 

středověký městský areál, který byl obehnán hradbami, kde bydlelo až 10 000 lidí 

(Čermák, 2002).  
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Vzniklé nové město přineslo pro obyvatele nový způsob života, zcela jiný od života 

na vesnici. Vesničané byli závislí na shovívavosti své vrchnosti a byli lehce napadnutelní, 

oproti měšťanům, kteří byli kryti hradbami a mohli tak v bezpečí provozovat řemeslo. To 

dalo vzniknout faktu, že město bylo v pozici představitele pokroku díky tomu, že zdejší 

řemeslníci mohli nabídnout své výrobky. Město ke svému plnému fungování potřebovalo 

zemědělské zázemí a tak se vztah městského a venkovského obyvatelstva stal zásadním 

v nadcházejících stoletích. 

Obyvatelé se po vzniku města rozdělili do tří skupin. Do první skupiny patřily 

většinou ty nejbohatší rodiny, mezi kterými byli potomci kolonistů města. Ti osídlili 

parcely kolem náměstí, kde si postavili domy a také se stali členy samosprávy. Obchod 

s cizím zbožím byl ovládán jimi, hodně cestovali a měli kontakty po celé střední Evropě. 

Druhá vrstva byla nejpočetnější a byla složena hlavně z řemeslníků, kteří se živili jako 

tovaryši, nádeníci nebo podruhové. Jejich finanční příjem byl tvořen prodejem výrobků. 

Pouze ojediněle někteří z nich vlastnili pozemky za hradbami. Mezi třetí vrstvu se řadili 

nezaměstnaní spolu s žebráky, zloději a prostitutkami. Od druhé poloviny 13. století se 

v Olomouci začali vyskytovat Židé. Volně obchodovali, provozovali řemeslo, ale za vyšší 

dávky do královské pokladny než ostatní obyvatelé a v roce 1454 byli z města vykázáni 

královským reskriptivem (Čermák, 2002).  

Město bylo během druhé poloviny 13. a ve 14. století ve velkém rozvoji a patřilo 

mezi součást politické a hospodářské struktury země. Ve 14. století bylo považováno za 

hlavní město Moravy. Pro rozvoj města bylo potřeba zajistit, aby se rozvíjelo řemeslo a 

obchod. Proto od krále dostalo město výsady, mezi které patřilo mílové právo, tržní právo, 

tržní mír a právo nucených cest a nuceného skladu. Největší význam mělo mílové právo. 

To ustanovilo, že v okruhu jedné míle okolo hradeb patří venkovské zázemí k místnímu 

trhu města a tak zdejší obyvatelé vesnic nesmí vařit pivo a provozovat výčep (Čermák, 

2002). Mílové právo Olomouc získala roku 1278, Král Rudolf (1218-1291) nařídil, že Židé 

musí platit stejné dávky jako křesťané (Hosák, 1959). V důsledku toho se v okolí dál než 

jedné míle nesmělo vařit pivo. Kvůli tomu vznikla řada sporů mezi městem a okolními 

majiteli pozemků. Největším ze sporů byl spor týkající se vaření piva a jeho výčepu mezi 

městem a klášterem Hradisko. Ten trval pět století a město v něm bylo poraženo (Čermák, 

2002). V roce 1291 Václav II. rozšířil městská privilegia, a měšťané byli osvobozeni od 
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placení mýta v Kojetíně a Litovli. Dále také potvrdil mílové právo (Hosák, 1959). Mnoho 

měst usilovalo o mílové právo bez úspěchu, Olomouc ho vlastnila bez přestávky a roku 

1510 bylo králem Vladislavem II. opět potvrzeno. Spory probíhaly po celá staletí a 

městský magistrát měl i v polovině 19. století seznam vesnic, na které se právo vztahuje. 

Mezi ně patřily Břuchotín, Bukovany, Bystrovany, Chomoutov, Chválkovice, Černovír, 

Droždín, Grygov, Hejčín, Hlušovice, Hněvotín, Hodolany, Holice, Horka, Hradisko, 

Kopeček, Kyselov, Loděnice, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Novosady, 

Pavlovičky, Povel, Řepčín, Samotíšky, Skrbeň, Slavonín, Topolany, Tověř, Trusovice, 

Týneček, Ústín, Vsisko. Délka jedné míle měla v Evropě a českých zemích různé hodnoty. 

V Olomouci to bylo 7,586 km. Mílové právo zaniklo roku 1859 vydáním živnostenského 

řádu (Čermák, 2002). 

2.1.3 Vznik cechů 

Za první cechy lze považovat první vzniklé spolky, které vznikaly sdružováním 

řemeslníků do různých bratrstev podporovaných církví. První vzniklé spolky však byly 

zakázány roku 1292 Václavem II., protože měl obavy o církev, která by se tak dostala 

k větší moci. Pokusy o vznik spolků v Brně, Olomouci a Znojmě byly zastaveny 

markrabětem Karlem (1333-1349). Budoucí král Karel IV. se poučil vývojem západní 

Evropy, kde se vrstva řemeslníků snažila dostat do městské správy a spolurozhodovat tak o 

fungování města. Morová epidemie v Evropě měla vliv na zakládání cechů, kvůli ní byl 

nedostatek pracovních sil. I přesto cechy na Moravě a v Čechách vznikaly už od poloviny 

14. století, ale pořád ve formě bratrstev bez hospodářské a politické ambice. Karlova 

proticechovní politika nebyla úspěšná a od druhé poloviny 14. století tak ve větších 

městech cechy začaly vznikat. 

Městská rada se v poslední třetině 14. století dohodla se zástupci cechů na 

pravidlech. To znamenalo, že se uplatňovalo monopolní právo na odbyt svých výrobků 

spolu s omezením nebo zákazem dovozu cizích výrobků. Také se dohlíželo na kvalitu 

cizích výrobků na trzích. Cechy měly ve všech městech velký vliv na rozvoj výrobních sil, 

kvalitu a celkový rozvoj řemesel. Mezi početně největší řemesla patřily řemesla 

potravinářská a oděvní. Na konci 14. století byla řemeslná výroba hlavních zdrojem obživy 

obyvatel. Význam řemesla v Olomouci stále stoupal a díky tomu zdejší řemesla nasytily 
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místní a oblastní trh. Roku 1472 se ve města nacházely cechy řezníků, pekařů, soukeníků, 

sladovníků, koželuhů, obuvníků, pasířů, kožešníků, bednářů, kolářů, krejčích, olejníků, 

kovářů, vetešníků, střelců, stolařů, zámečníků, zlatníků, kloboučníků, hrnčířů (obr. 4), 

rybářů a tkalců. Počet cechů byl tehdy vysoký, což řadilo Olomouc v druhé polovině 15. 

století na území Čecha Moravy na druhé místo hned za Prahu. 

Vznikem cechů získala řemeslná sdružení monopolní postavení ve výrobě určitého 

druhu zboží, které však mělo své hranice působení. Od 14. století městská rada 

kontrolovala výrobu jednotlivých řemesel včetně výrobků do města dovezených. Cechy se 

ujaly kontroly a městská rada tak měla pouze dohled nad pekaři a řezníky. U cechů na 

kvalitu dohlížel buď člen cechu, nebo člověk, který byl na tuto funkci zvolen městskou 

radou. Prohřešky se trestaly peněžitou pokutou, podruhé byla pokuta zvýšena nebo se 

provinilec z cechu vyloučil. Nejpřísnější tresty měli pekaři, protože pekli malé nebo 

nekvalitní chleby. Ze začátku byla všechna cechovní jurisdikce v rukou městské rady a ta 

řešila všechny spory. Ve druhé polovině 15. století však předala kompetence jednotlivým 

cechům. Nejčastější spory byly mezi mistry a tovaryši, kde se jednalo o přestupky při 

prodeji výrobků a nákupu surovin (Čermák, 2002). 

 

Obrázek 4: Typář cechu hrnčířů (Čermák, 2002) 

Městská rada pomocí artikule často poskytovala cechům z okolí možnost založit 

vlastní cech přizpůsobený vlastním podmínkám. Nejstarší doložené zapůjčení pochází 

z roku 1490, tenkrát byly zapůjčeny artikule tkalců a krejčovských tovaryšů do Šumperka. 
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Poté byla dále roku 1494 zapůjčena do Uničova artikule krejčích, v roce 1533 artikule 

sladovníků, roku 1549 artikule kolářů, bednářů a kožešníků, a roku 1558 pekařům ve 

Šternberku (Čermák, 2002). 

2.2 Olomoucká řemesla v letech 1490-1642 

2.2.1 Hospodářská situace na Olomoucku 

V 15. a 16. století byla řemeslná malovýroba a obchod na takovém stupni rozvoje, 

jako nikdy předtím. Bylo to hlavně díky využití obchodních kontaktů svých obchodníků 

s cizinou. To vyneslo město, tehdy s 1200-1300 domy a přibližně s 8000 obyvateli do čela 

moravských měst. Také na druhé místo v českých zemích, protože další královská města 

v tomhle směru stagnovala. Vrstevní složení obyvatel zůstalo stejné. Nejbohatších obyvatel 

bylo 7%, řemeslníků 45% a zbylých 48% tvořila chudina a chudí řemeslníci (Čermák, 

2002). 

V roce 1499 přenesl z Brna Matěj Preinlein do města tiskárnu. Tu v letech 1500-

1502 řídil kočovný tiskař Konrád Baumgarnet a z této doby pochází první olomoucký tisk. 

Baumgarten byl prvním tiskařem u nás, používal více druhů písma, celkově šest. A jako 

jeden z prvních propagoval své výrobky pomocí letáků. Knihtisk v Olomouci byl ukončen 

roku 1504 z důvodu Baugarnetova odchodu z města (Hosák, 1959). 

Město také těžilo ze své polohy uprostřed Moravy, kde se stýkaly obchodní cesty, 

úrodné půdy vesnic z okolí a soustředění církevních a kulturních institucí. Mělo také 

papírnu založenou roku 1505, která je nejstarší na Moravě a ve Slezsku (Čermák, 2002). 

Česká tiskařská produkce v druhé polovině 16. století byla v porovnání sousedními 

zeměmi na úrovni. Tisky vynikaly po stránce výzdoby a typografie. Vyvrcholení tiskařské 

a grafické úrovně probíhalo v Čechách a na Moravě v dílech českobratrských tiskáren 

(Nový, 1974). Nová tiskárna v Olomouci byla v roce 1536 založena Janem Hlaváčem 

Olivetským z Olivetu. Řídil ji do roku 1547 a po něm vedení převzal Jan Günther. Roku 

1564 vznikla v Olomouci další tiskárna Olivetského. Rudolf II. v roce 1580 nařídil, že 

v žádném jiném městěna Moravě nesmí být další tiskárna (Hosák, 1959). 
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Hospodářský vzestup města v 16. století byl úzce spjat se změnami hospodářského 

systému v Evropě. Na jedné straně byly stále feudální a stavovské principy, ale na druhé 

straně se začaly projevovat principy novověku. Ty představovaly rozvoj výrobních sil, 

změny ve výrobních vztazích a rozvoj obchodu a peněžní směny. Populace narůstala, což 

vedlo ke zvyšování osobní spotřeby obyvatel, a tím se zvyšovaly požadavky na řemeslnou 

výrobu a obchod. V Olomouci vlastnili někteří měšťané majetky i za hradbami, ale 

zemědělské výrobě se zde profesně nevěnovali. Někteří měšťané se také snažili nabýt 

většího majetku tím, že vstupovali do důlních společností v oblasti Jeseníků. Ve městě 

měla převahu řemesla a skoro v každém domě byla dílna, nebo výčep piva. Cechy 

usměrňovaly výrobu a ceny výrobků, stejně jako počet členů. Tím zanikla možnost, aby 

vznikaly dílny s větším počtem zaměstnanců. Cechovnictví odráželo hospodářskou situaci 

řemeslné malovýroby a mělo vliv na ekonomický vývoj města i celé země. Můžeme ho 

považovat za základ městského živnostenského systému. Rostla i politická moc cechů 

v rámci města nebo společných zemských setkání, těch bylo na Moravě o dost méně než 

v Čechách. Tam se cechy postavily do čela měst v protihabsburském povstání mezi lety 

1546-1547. Za to zaplatily omezením politické moci a před zrušením byly zachráněny 

ekonomickou prosperitou. Na Moravě cechy takový vliv neměly, postaral se o to 

Ferdinand I. (1503-1564), který je považoval za „královskou komoru“ a ne za svobodný 

stav. Nakonec města přistoupila na zavedení přímé daně, která byla odváděna do královské 

pokladny. Velkou roli měla skutečnost, že města potřebovala pomoc krále proti rozpínající 

se šlechtě. Vývoj olomoucké společnosti, která směřovala ke kapitalistickým výrobním 

vztahům, se pod tlakem vnějších a vnitřních faktorů vrátila zpět do oblasti feudálních 

vztahů, ten ovlivnil město a v dalších stoletích (Čermák, 2002). 

Roku 1628 udělil Ferdinand II. olomouckým obchodníkům a kráječům sukna právo 

obchodovat na rakouských trzích. Ferdinand III. roku 1638 potvrdil privilegia obchodníků, 

v roce 1640 vyňal 4 domy hraběti Juliu Salmovi a dovolil městu v těchto domech 

provozovat 4 nové výroční trhy na koně a dobytek (Hosák, 1959). 
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2.3 Řemeslná produkce mezi lety 1642 – 1870 

2.3.1 Situace ve městě v novověku a po švédské okupaci 

Novověk poskytl evropskému obyvatelstvu zcela nové možnosti obživy. Byly 

vynalezeny nové výrobní nástroje a technologické postupy a ty lidem ulehčily práci a 

zrychlily výrobu některých oborů lidské činnosti. Řemesla však těmito novými nástroji a 

postupy ovlivněna nebyla. Měšťané začali postupně disponovat větším kapitálem, a proto 

se snažili podnikat ve větším měřítku. Stali se společenskou vrstvou, která vyžadovala 

pozornost a respekt šlechty i církve. Takhle to fungovalo především v západní Evropě, 

zatímco ve střední Evropě a českých zemích byla města hlavně na konci první poloviny 17. 

století na pokraji zhroucení. To bylo zaviněno třicetiletou válkou a konkurenční 

podnikatelskou aktivitou šlechty a jejího velkostatku. Olomouc doplatila na válečné 

události nejvíce. V letech 1642-1650 probíhala okupace města Švédy, která byla 

doprovázena požárem roku 1643, třemi velkými hladomory v letech 1643-1645, morovou 

epidemií v roce 1645 a násilnou rekatolizací. Obsazení města se pro obyvatele bez rozdílu 

sociálního postavení, náboženského vyznání a zámožnosti stalo tragédií. Bylo zbouráno 

236 domů do základů, štít zbyl u 142 domů, obytných zůstalo pouze 145 a ze 156 

předměstských domů nezůstal stát ani jeden. Po odchodu švédských vojáků město 

připomínalo hromadu rozvalin. Císařský vojevůdce Raimund Montecuccoli dokonce císaři 

navrhl zbořit hradby.  

V souvislosti s třicetiletou válkou došlo nakonec k vyústění a upevnění feudálního 

řádu. Hlavně na venkově došlo k obrovským majetkovým přesunům. Značnou roli sehrála 

násilná rekatolizace, která na panství přivedla nové majitele. Došlo k posílení ekonomické 

funkce vesnického feudálního velkostatku a s ním spojeného dominikálního trhu. Tento 

dominikální trh se stal velkým konkurentem olomouckého městského trhu. Hlavně kvůli 

tomu, že vrchnost nutila poddané, aby nakupovali na trzích v jejích městech. Není divu, že 

poddanská města jako Litovel, Šternberk nebo Prostějov se stala středisky směny zboží a 

vážnými konkurenty olomouckého trhu (Čermák, 2002). 

Olomouc utrpěla válkou i jako pozemková vrchnost. Byly vypáleny vesnice, dvory 

zpustošeny, rybníky byly vypuštěny a všechny mlýny, brusírny a papírna byly mimo 
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provoz. Proto bylo roku 1656 z celkových 773 usedlostí 174 prázdných. Následným 

zvyšováním poddanských platů, robot a osobní nesvobody došlo k řadě bouří a projevům 

nespokojenosti což nepřispívalo k momentální situaci města. Podle odhadu za dob švédské 

okupace město utrpělo ztrátu asi 1 milion říšských tolarů. Pokračoval úpadek politického 

významu města. V roce 1655 byla Olomouc prohlášena za pevnostní město, které mělo 

střežit přístup do země ze Slezska Moravskou bránou a z východních Čech. Znamenalo to 

pro město určité bezpečí, ale posádka čítající 150 vojáků spolu s pobořenými hradbami 

nebyla žádnou jistotou. Také nařízení o zákazu výstavby nových předměstí ve vzdálenosti 

menší než 500 sáhů od hradeb rozvoji města neprospělo. Na druhou stranu zásluhou tohoto 

nařízení zůstalo dodnes uchováno jeho historické jádro. Během obnovy města bylo 

postaveno devět nových mostů přes řeku Moravu. Hradby se postupně opravovaly a roku 

1661 došlo také k opravě orloje, který byl během švédské okupace udržován v částečném 

provozu. Měšťané a řemeslníci, kteří měli finanční prostředky, začali opravovat svoje 

domy. Postupně tak vyrůstalo barokní město, které se dochovalo do současnosti. 

V druhé polovině 17. století byla hlavním znakem specializace řemesel. V roce 1637 

bylo ve městě nejvíce kovodělných řemesel a dále následovala kožedělná, oděvní, textilní a 

potravinářská. Poválečná situace si vyžádala změnu v potřebě jednotlivých řemesel, která 

vyplývala z potřeb obyvatel. Nejvíce bylo oděvních a textilních řemesel. Po nich 

následovala stavební řemesla jako zedničina, tesařina, kameničina a kovařina (obr. 5) 

(Čermák, 2002). 

 

Obrázek 5: Typář cechu kovářů (Čermák, 2002) 
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V roce 1650 vařilo pivo v Olomouci 6 měšťanských pivovarů. Jsou považovány za 

jedny z nejstarších pivovarů na Moravě. V roce 1711 byl postaven společný měšťanský 

pivovar, povolení ke stavbě dala Eleonora Magdalena Terezie (1655-1720) (Hlušičková, 

2002). 

2.3.2 Cechy a manufaktury v 18. století  

Manufakturní způsob výroby byl v soukenictví prosazován pomaleji oproti 

plátenictví. Soukenictví tak zůstávalo nadále výrobním odvětvím ve městech. Cechy se 

bránily rozšiřování výroby. Přesto se většina cechovních mistrů stala námezdními dělníky 

v manufakturách. V soukenictví se začala prosazovat výroba od třídění vlny po konečnou 

úpravu a balení výronků pod jednu střechu. První moravská manufaktura na výrobu sukna 

byla založena roku 1750 v Olomouci, měla 8 stavů a pracovali v ní 150 lidí (Nový, 1974). 

Velký vliv na vývoj řemeslné výroby měly také postavené nové hradby kolem města, 

které město uzavřely před okolím. Z důvodu nedostatku místa, které bylo vymezeno 

hradbami, nebylo možné zřizovat větší dílny ani manufaktury. Cechy byly nuceny pracovat 

pro místní trh, pro vojenské posádky a pro dělníky, kteří pracovali na stavbě pevnosti. I 

přes velkou poptávku po krojičích suken (obr. 6), skončila jejich výroba pro zahraniční 

trhy a snížil se také počet místních soukeníků a tkalců plátna. Řemeslné výroby se změny 

nedotkly. Proto lze celé 18. století považovat za období konsolidace a utužení cechovní 

řemeslné malovýroby. Potvrzuje to skutečnost, kdy v roce 1751 působilo ve městě 54 

cechů, což bylo nejvíce za celou historii olomouckého cechovnictví. Bylo to v době, kdy 

Marie Terezie vydala během dvanácti let 3140 rozhodnutí, které měly oživit průmysl, 

obchod a manufaktury v západní části monarchie. Nejlépe vzkvétala potravinářská 

řemesla, hodně zakázek měli i obuvníci, krejčí, truhláři, řezbáři. Velkého uplatnění dosáhli 

kameníci, zedníci, dlaždiči, sochaři a malíři. Z tohoto období se dochovalo hodně 

kvalitních výrobků zejména zámečníků, kovářů a kameníků (Čermák, 2002). 

Vývoj českého a moravského průmyslu a řemesla v první polovině 19. století 

neprobíhal přímočaře. Ovlivnila ho blokáda v Anglii, které byla spojena s uzavřením 

evropských trhů anglickému zboží. Souvisela s tím i konjuktura ve střední Evropě. 

V období, kdy probíhala průmyslová revoluce, nabýval na objemu rozvoj strojní výroby a 
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to hlavně v textilních manufakturách, kde se předla bavlna. Docházelo i k využití parních 

strojů. Olomouc průmyslovou revolucí dotčena nebyla. Řemeslná práce byla nadále 

rukodělná. Tovární výroba a nové výrobní procesy postupně likvidovaly malé provozovny 

s vodním pohonem. Mezi ně patřily pily, mlýny, papírny a brusírny a zde byl nahrazen 

vodní pohon pohonem parním. V Brně nebo v Ostravě na rozdíl od Olomouce došlo 

k rozvoji manufakturní velkovýroby. Stalo se tak i když byl vyhláškou Krajského úřadu 

v Olomouci v roce 1836 zrušen cechovní přímus pro tkalce. Díky tomu bylo povoleno 

zřizovat strojní tkalcovny na výrobu punčoch a tím se nahradilo dovážené zboží z Anglie, 

Francie a Belgie (Čermák, 2002). 

 

Obrázek 6: Artikule krojičů suken (Čermák, 2002) 

2.3.3 Cechy v polovině 19. století  

Do 60. let 19. století zůstala Olomouc bez průmyslu. Pracovaly zde tři mlýny a to 

Kamenný, Jakubský a Nový a všechny byly na vodní pohon. Stále byla ve městě rozvinutá 
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řemeslná malovýroba založená na tradičních cechovních zásadách a od konce 14. století 

stanovila řemeslnicko-obchodnický charakter města. Na rozdíl od roku 1751, kdy zde bylo 

54 cechů, se roku 1851 jejich počet snížil na 42. V okolí byl jejich počet menší: ve 

Šternberku a Prostějově jich bylo 16 a v Uničově 17. Velká část olomouckého obyvatelstva 

byla německá, německé bylo i duchovenstvo a úřednictvo. Byly také německé školy a 

většina vzdělávacích zařízení spolu s vedením města a starostů. Začaly se objevovat 

národnostní spory mezi Čechy a Němci, a některé z nich vedli až ke krvavým střetům. 

Němcům hlavně vadil úspěch českých řemeslníků v podnikání a tak se je snažili 

bojkotovat. Nakonec se to obrátilo proti nim, protože české obyvatelstvo začalo nakupovat 

pouze v českých obchodech (Čermák, 2002). 

V roce 1792 byla ve městě založena Körnerova přádelna vlny a několik let poté 

Wagnerova tkalcovna, ale oba podniky brzy zanikly (Hosák, 1959). 

Olomouckému průmyslu se nedařilo ani v roce 1841, kdy do Olomouce přijel první 

vlak. Ani poté, co byla prodloužena trať z Vídně přes Olomouc do Prahy. Byl zde pouze 

obchod (Bistřický, 1998). 

2.3.4 Zrušení cechů a zavedení živnostenského řádu 

Změny, které koncem 60. let 19. století ukončily hospodářský liberalismus let 1853-

1859, měly omezit monopolní postavení cechovní malovýroby. Byly způsobeny 

zintenzivněním vnitřního trhu, což přineslo rozšíření společenské dělby práce mezi sílícím 

továrním průmyslem a modernizovaným zemědělstvím. Zrušením poddanství (1848) a 

odstraněním poddanských dávek a roboty, došlo k rozmachu továrního průmyslu v textilní 

oblasti. Tím byla zatlačena cechovní a manufakturní výroba v bavlnářství a výrobě suken.  

Před vznikem samotného živnostenského řádu bylo potřeba specifikovat pojem 

živnost. První pokusy byly učiněny v roce 1855, ale od nich se upustilo z důvodu obecného 

pojetí, kdy základní znaky tvořily z každého zaměstnání živnost. Nakonec se určilo, že 

živnost nesmí směřovat jenom k vlastní obsluze a výdělku, ale jedná se o trvalé a 

pravidelné provozování zaměstnání. Musí být také provozována ve vlastní režii. Byla 
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vydána císařským patentem od 1. května 1860 pro celou rakouskou říši. Tím byly zrušeny 

řemeslnické cechy a obchodní grémia (Čermák, 2002). 

Přijetí nového živnostenského řádu znamenalo, že byl smazán rozdíl mezi 

řemeslnickou dílnou a manufakturou. Dílny existovaly nadále, ale zmizely z nich 

středověké vztahy mezi mistrem a jeho zaměstnanci. Nové vztahy byly zaměstnanecké, 

které byly upraveny smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z bývalého 

tovaryše se stala svobodná pracovní síla, která pracovala za týdenní mzdu. Výrobci směli 

prodávat i výrobky, které sami nevyrobili, mohli vlastnit několik provozoven a provozovat 

tak živnost v zastoupení. Roku 1860 byly pro zaměstnance zavedeny pracovní knížky a 

roku 1862 zaveden nový obchodní zákoník. 

Živnostenský řád se vztahoval na veškeré živnostensky provozované výroby, 

zpracování různých předmětů, obchod, služby a práce. Nevztahoval se však na konkrétní 

zaměstnání, podniky a obory. Řád také přestal ochraňovat malovýrobce před velkovýrobci. 

Řemeslo si však ve městě nadále udržovalo převahu nad manufakturní výrobou, která se 

časem změnila na výrobu tovární (Čermák, 2002). 

Roku 1885 byly vypracovány plány na další městskou výstavbu. Zároveň byla 

zahájena výstavba směrem k místnímu nádraží. V roce 1883 byla zahájena doprava na 

lokální dráze Olomouc-Čelechovice-Prostějov. Ta usnadnila obchodní styky s okolními 

vesnicemi.  Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. byla roku 1887 zrušena olomoucká 

pevnost. V prosinci roku 1889 byl ve Chválkovicích uveden do provozu nový vodovodní 

systém, který čerpal vodu hlubinnými studněmi (Bistřický, 1998).  

2.4 Rozvoj průmyslu na Olomoucku 

Průmysl začal vzkvétat po zrušení pevnosti a zbourání hradeb, hlavně v předměstí a 

obcích v okolí. Počet pracovníků v průmyslu a živnostech stoupal natolik, že v roce 1948 

byl počet zaměstnaných v průmyslu a živnostech dvakrát větší než v zemědělství. Vývoj 

průmyslu byl ovlivněn faktem, že se jednalo o zemědělsky vysoce produktivní oblast, ale 

také to, že Olomouc byla do roku 1876 pevnostním městem. To mělo vliv na budování 

továren. Koncem 19. století ve městě vznikla dodnes zachovalá skladba průmyslu. Jedná se 
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o průmysl potravinářský, slévárenství, strojírenství, polygrafický průmysl, dřevoprůmysl, 

stavebnictví a oděvnictví. Do roku 1900 velké podniky neexistovaly. Na venkově byl 

průmysl zaměřen na zpracování zemědělských produktů. Nacházely se zde mlýny, 

sladovny, pivovary, cukrovary, mlékárny, tvarůžkárny (Bartoš et al, 1972). 

Sladařský průmysl patří k nejstarším na Moravě a celém Československu. Vznikl 

pravděpodobně v 60. až 70. letech 19. století. Tenkrát začali zakládat první sladovny 

obchodníci s ječmenem.  

V Olomouci stávaly sladovny před Rohelskou a Blažejskou branou a sladování 

vykonávali měšťané. Další sladovny se nacházely v Lazcích, Kláštěře Hradisku, Bělidlech, 

Pavlovičkách, Hejčíně, Nedvězí, Příkazích, Těšeticích (obr. 7) a Holici (Zedek, 1930). 

 

Obrázek 7: Pivovar Těšetice (Zedek, 1930) 

V zemědělství nastal převrat v letech 1850-1870, kdy se začala pěstovat cukrová 

řepa. Nejstarším cukrovarem je rolnický cukrovar v Holici založený roku 1897.  Roku 

1916 bylo založeno Sdružení rolnických cukrovarů na Moravě. To mělo za úkol hájit 

sjednotit všechny rolnické cukrovary (Zedek, 1930). 
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První mlékárna v olomouckém okrese byla založena roku 1896 v Příkazech. V roce 

1929 se nacházelo na Olomoucku 8 mlékáren. Největší mlékárna byla v Loučanech a 

nejmenší ve Vacanovicích (Zedek, 1930). 

Po roce 1900 došlo k založení dalších podniků. Jednalo se o železárny v Řepčíně a 

v Hodolanech. Dále vznikly další potravinářské závody a závod na výrobu pump a 

čerpadel v Lutíně. Stále měly převahu menší živnosti. Největší podniky byly potravinářské, 

továrna na jedlé tuky a mýdlo, cukrovary, čokoládovny, sladovny a solné mlýny. 

Textilní průmysl zaměstnával místní dělníky, kteří pracovali v továrně ve 

Šternberku. Továrny v roce 1918 zanikly. V oděvním průmyslu bylo také zaměstnáno 

hodně domáckých dělníků. 

Další etapa rozvoje byla ve třicátých letech a do období okupace. Vzrostl 

potravinářský kombinát Heikornův, elektrotechnické závody Wagnerovy a závod Letov, na 

konci války se začal rozvíjet průmysl farmaceutický (Bartoš et al, 1972). 

Po roce 1945 došlo k zániku malých výrobních jednotek v důsledku znárodnění. 

Z Wagnerových závodů vznikla továrna vyrábějící obráběcí stroje. V objektu bývalého 

cukrovaru v Hejčíně vznikly strojírny potravinářského průmyslu. Železárny v Řepčíně byly 

rozšířeny a v Hodolanech vznikl závod na výrobu bruslí. Dále se také rozvíjela výroba 

farmaceutik a čokoládovna Zora.  

Olomoucký okres patřil mezi nejproduktivnější oblasti v republice. Většina okresu se 

nachází v řepařské oblasti. Východní část byla hornatá a kdysi pokryta lesy. 

Mezi hlavní zemědělské plodiny patřily obilniny jako ječmen, žito, pšenice a řepa. 

V roce 1848 se začal pěstovat chmel. 

Olomouc byla významným obchodním centrem. Velký význam měla obchodní a 

živnostenská komora založena v roce 1850. Ta v roce 1921 sdružovala 30 330 

průmyslových a živnostenských a 14 844 obchodních a dopravních podniků (Bartoš et al, 

1972). 
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2.4.1 Plynárenství na Olomoucku 

Dříve se k pouličnímu osvětlení používaly olejové a petrolejové lampy. Toto 

osvětlení nedávalo moc světla, a proto roku 1850 vedení města rozhodlo o zavedení 

nového plynového osvětlení. Projekt byl realizován v roce 1862. Město uzavřelo smlouvu 

s ostravským podnikatelem Hermanem Zvěřinou na padesát let. Plynárna byla postavena 

v prostorech pod tabulovým vrchem. Dne 18. října 1864 byly poprvé osvětleny olomoucké 

ulice 250 plynovými lampami. Odběr plynu rostl a roku 1865 byl počet odběrových míst 

1657. O veřejné osvětlení se tenkrát staralo padesát celonočních a dvě stovky polonočních 

svítilen. Počet lamp stále rostl. Roku 1888 bylo odběrových míst 5040.  

Roku 1896 byla plynárna převedena do městské správy. Poté se zavedl plyn mimo 

střed města. Stará plynárna byla navržena pro třetinovou roční kapacitu a tak bylo potřeba 

ji rozšířit. Stalo se tak roku 1899. Postupem času i tohle nestačilo a tak byla roku 1908 

postavena nová plynárna (obr. 8) na soutoku dvou pramenů řeky Moravy. Postavila ji 

vídeňská firma Franz Manoschek. Plyn by veden do dvou plynojemů o celkovém obsahu 

2000 m
3 

(Schindler, 2001). 

 

Obrázek 8: Nová plynárna (Schindler, 2001) 

V průběhu 1. světové války spotřeba plynu klesala. Pokles trval až do roku 1927. 

V roce 1928 díky zavedení plynu do okrajových částí města spotřeba vzrostla. V roce 1929 
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měla rozvodná síť 43 kilometrů. Plyn se používal především v domácnostech. Olomoucká 

plynárna ukončila svou činnost roku 1955, z důvodu napojení na vysokotlaký ostravský 

dálkovod (Schindler, 2001). 

2.4.2 Elektrifikace Olomoucka 

Po zavedení plynofikace se městská rada začala zajímat o elektrifikaci města. Do té 

doby dodávala městu elektrický proud firma H. a M. Passinger. Vlastnili i mlýn a vodní 

elektrárnu naproti současné Terezské brány. Dalším z dodavatelů byla firma Johann 

Lefend. Smlouva s těmito firmami byla prodloužena v roce 1897. Touto dobou bylo ve 

městě 4000 elektrických lamp a v provozu byly 3 elektromotory. Vedení města se chtělo 

vyrovnat předním evropským metropolím, a proto se rozhodlo postavit centrální 

elektrárnu. Před vypsáním výběrového řízení byla zřízena komise, jejímž úkolem bylo 

navštívit vyspělá města a získat informace. Elektrárna měla zásobovat celé město, umožnit 

zavedení tramvajové dopravy a měla mít kapacitu 5000 svítidel. Na výběrové řízení 

reagoval mnoho firem. Nakonec byla vybrána firma Siemens a Halske a dne 12. prosince 

1898 byla podepsána smlouva. Elektrárna byla postavena v dnešní Koželužské ulici. 

Zůstaly zachovány jen budovy, ve kterých jsou garáže městských autobusů. Komín byl 

odstřelen a stroje po 2. světové válce zlikvidovány.  

V roce 1899 jezdily olomoucké tramvaje na železnici dlouhé šest a půl kilometru, 

v současnosti je trať dlouhá 13,6 kilometru (Schindler, 2001). 
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3 Technické památky okresu Olomouc 

V této kapitole jsou popsány technické památky, které tvoří nedílnou součást historie 

okresu, protože se zasloužily o rozvoj průmyslu na Olomoucku. V jednotlivých kapitolách 

jsou technické památky rozdělené podle oborů lidské činnosti. Jedná se o cihelnu, 

mincovnu, pevnostní stavby, pivovary, barokní kašnu, solné mlýny, parní čerpací stanici a 

orloj. 

Olomoucko nabízí z turistického pohledu širokou nabídku významných památek. 

Nabízí různé druhy cestovního ruchu, od poznávacího, přes rekreační, lázeňský až po 

sakrální. Zásluhu má na tom i velké množství propagačních materiálů, které jsou tištěné 

nebo se nachází volně ke stažení na internetu a jsou přeloženy v mnoha světových 

jazycích. 

Technické památky hrají ve zdejším cestovním ruchu velkou roli. Jejich využití je 

různé. Neexistuje však propagační materiál, který by seznamoval turisty s technickými 

památkami a to je podle mého názoru škoda. Nejnavštěvovanější technické památky jsou 

forty a orloj.  

3.1 Keramický průmysl 

Cihelna Nemilany 

Lokalita: Nemilany, městská čtvrť v Olomouci 

Cihelna byla postavena v letech 1883-1884. Nachází se v ní kruhová pec, která byla 

navrhnuta podle patentu F. F. Hoffmanna. Dále 37 metrů vysoký komín, ten je svým 

tvarem jedinečný v České republice, protože se zde nachází pouze dva. Druhý má cihelna 

v Držovicích (okres Prostějov). 

Za zmínku také stojí oválná pec, jejíž obvod je dlouhý 130 metrů, který je klenutý 

valenou klenbou a skrz jednotlivé otvory proniká denní světlo. Prostory ve valené klenbě 

se dovnitř pece házelo palivo (Internet 5). 
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Objekt má zrekonstruovanou střechu a prošla celkovou rekonstrukcí za účelem 

vzniku polygrafického centra uvnitř budovy. K cihelně se dá jet autem přímo před budovu, 

nebo autobusem a poté vystoupit na zastávce Cihelna-Nemilany (linka č. 17).  

 

Obrázek 9: Cihelna Nemilany (Internet 6) 

3.2 Mincovnictví 

Mincovna 

Lokalita: Olomouc 

Mincovna sídlila na olomouckém hradě Přemyslovců a jedná se o nejstarší 

moravskou mincovnu. Nejstarší ražba je Břetislava I. z první čtvrtiny 11. Století a ze 

začátku nebyla určena k vnitřnímu oběhu, ale k dálkovému obchodu. První denáry se razily 

na základě karlovské libry, ale od 11. století se přešlo na hřivnu moravskou. Na 

Břetislavovu ražbu navazoval Spytihněv II. jako moravský kníže do roku 1055, poté se stal 

český knížetem. V té době došlo na rozdělení Moravy na jižní, které měla středisko v Brně 

a severní, která měla sídlo v Olomouci. Ražby pocházející z olomouckého knížectví byly 

pestřejší. Jejich charakteristický znak byla přítomnost obrazu a jména sv. Václava. Za 

vlády Svatopluka bylo mincovnictví na vrcholu ražební činnosti. Tehdy byl hlavní motiv 

hlava a poprsí knížete. V roce 1422 za vlády Zikmunda Lucemburského se Olomouci 
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dostalo práva razit mince. Mincovna byla zrušena dekretem z roku 1664 (Hlušičková, 

2002). 

Mincovna byla zrušena a nezbyla po ní žádná památka. Jediná dochovaná mincovna 

na Moravě se nachází v Kroměříži, kde můžeme shlédnout mimo jiné mince a medaile 

olomouckých biskupů a arcibiskupů. 

 

Obrázek 10: Přemyslovský hrad (Internet 7) 

3.3 Pevnostní stavby 

1 Fort XVII Křelov 

Lokalita: Křelov 

Jedná se o nejzachovalejší část systému opevnění Olomouce. Fort byl postaven 

v letech 1850 až 1854 a jeho staveniště navštívil císař František Josef I. Plocha areálu je asi 

60 000 m
2
. Provedení stavby je hodně podobné pevnostem v Krakově. Hlavní obranné 

těžiště objektu tvoří mohutný zemní val, na kterém byla umístěna těžká dělostřelecká 

výzbroj. Vnitřek je tvořený kasematami, které slouží k ukrytí obránců a pro uložení zásob 

(Internet 8). 
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Objekt se nachází v dobrém udržovaném stavu, který je dostupný autem nebo je 

možno vystoupit na autobusové zastávce Křelov-Břuchotín (linka č. 728, 770). 

 

Obrázek 11: Fort Křelov XVII (Internet 9) 

2 Fort II Radíkov 

Lokalita: Radíkov 

Pevnost byla postavena v letech 1871 – 1876. Do roku 1876 byla pevnost z větší 

části dokončena. Půdorys objektu má tvar nepravidelného šestiúhelníku a je rozdělen na 

dvě části. První z nich je bojový prostor na obvodovém zemním valu a druhá část obsahuje 

dva obdélníkové kasematové trakty. Tato pevnost je jediný dochovaný unikát na území 

České republiky (Internet 8). 

K objektu se dá dostat autem nebo autobusem a vystoupit na autobusové zastávce 

Radíkov (linka č. 110). Vede sem i cyklostezka č. 6030. 

3 Fort XIII  

Lokalita: Nová ulice v Olomouci 
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Pevnost byla postavena z cihel a lomového kamene v období 1851 – 1854. Půdorys 

je ve tvaru pětiúhelníku. V průběhu druhé světové války sem byla umístěna jednotka 

Hitlerjugend. V roce 1945 zde bylo popraveno 17 českých občanů, protože se v obci 

Kožušany pokusili o povstání (Internet 8). 

Část objektu je v rekonstrukci a je přístupný celý rok. Dá se sem dostat autem, 

tramvají č. 1, 4, 6 a vystoupit na konečné stanici Nová ulice nebo autobusem č. 16 a 21 na 

stanici Centrum Haná. 

 

Obrázek 12: Fort XIII (Internet 10) 

4 Fort XV 

Lokalita: Neředín, městská čtvrť v Olomouci 

Pevnost byla postavena v letech 1850-1854. Objekt má půdorys ve tvaru 

pětiúhelníku. Ve středu je reduta podkovovitého tvaru, na kterou navazuje týlová 

kaponiéra. Dále týlová hradební zeď přecházející směrem k předpolí u hlavního valu. Mezi 

hlavní valem a předpolí se nachází příkop (Internet 8). 
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V dnešní době slouží pevnost hráčům paintballu. Přímo k objektu je možnost dojet 

autem, vystoupit na tramvajové zastávce Neředín-Krematorium (tramvaj č. 2, 7) nebo 

autobusem na stejnou zastávku (linka č. 26, 41). K objektu vede cyklostezka č. 6025. 

3.4 Potravinářský průmysl 

1 Pivovar Těšetice 

Lokalita: Těšetice 

Pivovar byl postaven v polovině 16. století opatem Jiřím Pavorinem. Zároveň 

s pivovarem byl v provozu i lihovar a oba podniky zásobovaly vesnice na pravém břehu 

řeky Moravy. Pivovar byl na svou dobu velice moderní a chmelnice měl i v okolních 

vesnicích jako je Senice na Hané, Hněvotín nebo v Bystročicích.  

Původním majitelem pivovaru byl klášter Hradisko, poté ho odkoupil Jan Josef I. 

z Lichtenštejna (1760-1836). Ten ho později prodal bratrům Kubelkovým, kteří vlastnili 

pivovar ve Velké Bystřici. 

Roku 1904 se stal předsedou pivovaru František Okleštěk a ten se postaral o 

vybudování nové varny a železobetonového ležáckého sklepa.  

V Roce 1911 byl pivovar modernizován, ruční a žentourový pohon byl nahrazen 

parním pohonem. Postavila se nová kotelna, strojovna, chlazení. 

Pivovar znárodněn roku 1948 a stal se součástí Hanáckých pivovarů v Přerově. Poté 

v roce 1989 neměl o vaření piva nikdo zájem a tak se pivovar změnil ve středisko 

zemědělské výroby (Internet 11). 

Objekt se nachází v dobrém stavu, má novou fasádu. Sídlí zde zemědělské družstvo. 

Lze se sem dostat autem. Kousek od budovy vede cyklostezka č. 6025 a 6034. 
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2 Pivovar Skrbeň 

Lokalita: Skrbeň 

Pivovar byl postaven v roce 1550. Záhy se stal sporem mezi městem a Olomoucí, 

protože tenkrát platilo tzv. mílové právo, podle kterého nesměl nikdo v okolí jedné míle 

vařit a šenkovat pivo. Majitelé proto museli zaplatit 1000 hřiven českých grošů. Olomoučtí 

radní se domnívali, že Skrbeňský pivovar leží v okruhu jedné míle od města. Na žádost 

pivovaru došlo k přeměření a zjistilo se, že pivovar leží mimo okruh jedné míle a tudíž 

může prodávat své pivo. 

Roku 1579 se stal pivovar spolu s rybníkem Nadýmačem majetkem purkmistra a 

rady města Olomouce. K pivovaru byla postavena roku 1668 palírna. 

Pivovar ukončil svoji činnost roku 1880 (Internet 12). 

Objekt je opuštěný v neudržovaném stavu, potřeboval by zrekonstruovat. Autem je 

přístupný celoročně. Kousek od objektu vede cyklostezka č. 6027. 

 

Obrázek 13: Pivovar Skrbeň (Internet 13) 
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3 Pivovar Velká Bystřice 

Lokalita: Velká Bystřice 

V 15. století místní majitelé přestavěli tvrz na zámek, který byl každý rok hojně 

navštěvován, a proto se v jeho prostorech rozhodli roku 1579 postavit pivovar. Pivovar se 

stal ihned velice výdělečným, roku 1589 byl odkoupen Olomouckou kapitulí.  Pivo se 

rozváželo do okolí až do roku 1944, kdy byl pivovar zrušen. Výroba byla přesunuta do 

Hanáckého pivovaru v Olomouci-Holici (Internet 14). 

Objekt byl rekonstruován a v současné době se zde nachází penzion, nachází se 

v centru města. Autem je dostupný celý rok, nebo se k budově dá dostat po cyklostezce č. 

6009. 

4 Solné mlýny 

Lokalita: Holice, městská část v Olomouci 

Solný mlýny byly postaveny roku 1921. V areálu se nacházelo několik budov, vlastní 

železniční vlečka, dílny, dva obytné domy, budovy mlýna, balírny a obrovských skladů, do 

kterých se vlezlo 20 000 tun kusové soli. Podnik měl ve své době nejmodernější strojní 

vybavení ve středni Evropě. Byl poháněn elektřinou a měl i vlastní vodovod. Podnik byl 

uveden do činnosti 2. ledna 1924 (Internet 15). 

Mlýny se nachází v dobrém stavu, protože firma je stále činná. K objektu se dá dostat 

autem, nebo autobusem a vystoupit na zastávce Pekárny (linka č. 19, 23, 25) 

3.5 Vodní stavitelství 

1 Parní čerpací stanice Chválkovice 

Lokalita: Chválkovice, městská čtvrť v Olomouci 
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Vodárna se začala stavět roku 1889 a skončila 15. prosince téhož roku. Byla 

postavena podle projektové dokumentace B. Salbacha. Během krátké doby se postavila 

jímací studna, kotelna se strojovnou s příslušnými vodojemy. Budova vodárny je 

jednopatrová s 37m vysokým komínem. Najdeme tu dvě původní parní čerpací soustrojí. 

Chválkovická čerpací stanice je jedinou dochovanou parní vodárnou na území České 

republiky. A také jsou zde do současnosti existující stroje z pražské Rustonky, které se 

nachází v původním prostředí. Povodně v roce 1997 zničily kotelnu a zdemolovaly komín. 

Jedno z čerpacích soustrojí bylo ve spolupráci s odborníky Ekotechnického muzea v Praze 

rozebráno, vyčištěno, opraveno, následně sestaveno a spuštěno na podzim v roce 1998. 

Druhé soustrojí je stále nečinné (Hlušičková, 2002). 

V dnešní době se čerpací stanice nevyužívá a je přístupná pouze ve světový den 

vody. Je udržována v zachovalém stavu. Parkovat autem lze v přilehlých ulicích blízko 

vodárny. Dá se sem také dostat MHD a vystoupit na zastávce Selské náměstí (autobusová 

linka č. 11). 

3 Kašna Tritonů 

Lokalita: Olomouc, Náměstí republiky 

Jedná se o dílo neznámého sochaře z roku 1709. Vana a architektonické řešení navrhl 

Václav Render. Vzorem byla kašna nacházející se na náměstí Barberini v Římě od 

italského sochaře G. L. Berniniho. Její původní místo byla na křižovatce ulic Denisovy, 

Pekařské, Ostružnické a Ztracené. Odtud byla v roce 1890 kvůli dopravním důvodům 

přenesena na Náměstí republiky (Bistřický, 1998). 

Kašna je volně přístupná veřejnosti a je udržována v dobrém stavu. U kašny je 

parkoviště kde se dá zaparkovat autem a z druhé strany tramvajová zastávka Náměstí 

Republiky (tramvaj č. 2, 4, 6) 
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Obrázek 14: Kašna Tritonů (Foto autor) 

3.6 Ostatní technické památky 

Orloj 

Lokalita: Horní náměstí v Olomouci 

Po orloji v Praze se jedná o druhé monumentální hodinářské, astronomické a 

umělecké dílo gotiky. Vznikla na počátku husitských válek a během své existence prošla 

velkými změnami a četnými úpravami, na kterých se podíleli různí hodináři, vědci a 

umělci. Stejně jako u orloje v Praze i zde sehrál roli spolu s řemeslníky a hodináři velkou 

úlohu vědec, který byl znalý matematiky a astronomie. 

Podle pověsti ji zhotovil saský hodinář Anton Pohl v letech 1420-1422. 

Díky nejstaršímu dochovanému popisu orloje z roku 1519 je jasné, že šlo o hodiny 

s astronomickým a kalendářním číselníkem a mechanickými figurkami. Orloj je řazena 

mezi evropské orloje štrasburského typu, stejně jako orloj v Praze (Hlušičková, 2002). 
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Po celou dobu její existence slouží jako městské hodiny, které jsou dostupné za 

každého počasí a nachází se ve velice dobrém udržovaném stavu. Nejbližší tramvajová 

zastávka je Okresní soud (linka č. 1, 7). Auto lze zaparkovat na parkovišti vzdáleném od 

náměstí 350 metrů. 

 

Obrázek 15: Orloj (Foto autor) 

 

3.7 Celkové hodnocení 

Využití a stav, ve kterém se jednotlivé technické památky v mikroregionu 

Olomoucko nacházejí, jsou různé. Až na výjimky jako jsou orloj, kašna, solné mlýny a 

parní vodárna neslouží památky svému původnímu účelu. Z toho parní vodárna je uváděna 

do provozu pouze jednou za rok a to ve Světový den vody.  

Nejvíce udržovanými památkami jsou orloj a kašna. Dále jsou ve velice dobrém 

stavu olomoucké forty, které slouží k prohlídce a zároveň jsou využívány jako muzea 
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vojenské techniky nebo prostory pro kulturní akce.  Pivovary přestaly sloužit svému 

původnímu účelu. Buď zůstaly opuštěné, zchátralé a nevyužívané, nebo se z nich staly 

sídla zemědělského družstva a penzion. Cihelna byla před několika lety zrekonstruovaná a 

nyní se v ní nachází polygrafické centrum.  

Dostupnost technických památek je dobrá. Nachází se blízko komunikací, které jsou 

udržované. Lze se k nim dostat různými způsoby. Autem, autobusem, tramvají, a v teplých 

dnech na kole, protože se nachází poblíž cyklistických stezek. 

Bylo by vhodné se o neudržované stavby starat a nějakým způsobem je využít. Jedno 

z možných řešení v případě nevyužívaných pivovarů je stavbu zrekonstruovat a zřídit zde 

muzeum, které by dokumentovalo historii pivovarnictví na zdejším území. 
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4 Třídenní zájezd „Za technickými památkami Olomoucka“ 

Poznávací zájezd si klade za cíl seznámit turisty s krásami mikroregionu Olomoucko. 

Samotné město Olomouc je hned po Praze druhá největší památková rezervace v České 

republice. Během těchto tří dnů budou navštíveny především různé technické památky, 

kašny, orloj a pevnostní stavby. 

Zájezd je navržen pro studenty Geovědního a montánního turismus v Ostravě jako 

exkurze do předmětu Technické kulturní památky. Počet účastníků je 50 ve věku 21-26 let. 

4.1 Informace o pobytu a pokyny pro účastníky 

Termín: 20. 3. 2013 – 22. 3. 2013. Toto datum bylo zvoleno, jelikož 22. března je 

Světový den vody a je zpřístupněna Chválkovická parní vodárna s expozicí chodu parního 

stroje. Dále také kvůli ideálnímu počasí na turistiku, které v tomto období dosahuje 

průměrných teplot 15°C. 

Doprava:  K dopravě slouží dálkový autobus Volvo 9500 s klimatizací a kapacitou 

49-55 míst.  

 

Obrázek 16: Volvo 9500 (Internet 16) 
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Ubytování: Zajištěno v ubytovně Marie, vzdálené pěšky 10 minut od centra města. 

Maximální kapacita ubytovny je 63 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové a jsou 

vybaveny novým nábytkem, včetně lednice. Hostům je na pokoji k dispozici bezplatně 

přístup k internetu. Každé patro má svoje toalety a samostatné sprchy. V suterénu 

ubytovny se nachází kuchyň s jídelnou, sporáky a mikrovlnou troubou. 

Cena za ubytování:  1 noc         390,-Kč/noc/lůžko 

                                2-4 noci     270,-Kč/noc/lůžko   

                                5-9 nocí     220,-Kč/noc/lůžko 

Ubytovaný složí při nástupu k ubytování pojistnou kauci 1000 Kč, která mu bude 

vrácena po ukončení pobytu, v ceně je zahrnuto ložní prádlo a froté ručník. 

Stravování: Stravu si každý zajišťuje sám. 

Doporučuje se: Vzít si s sebou jídlo a pití na první den, později bude možnost 

dokoupit si jídlo a pití v obchodě nedaleko ubytovny, nebo během cesty.  

- pevná obuv. 

- deštník nebo pláštěnku v případě deště. 

- kapesné na vstupy 335 Kč. 

Průvodce: Celou dobu bude dělat průvodce Filip Mikšík (absolvent studijního oboru 

Geovědní a montánní turismus), který se dorozumí třemi světovými jazyky, anglicky, 

německy a španělsky. 

Cena zahrnuje: 2x nocleh, dopravu, silniční poplatky, parkovné, průvodce 

Cena nezahrnuje: stravování, vstupné do objektů. 

 

 



Filip Mikšík: Technické památky okresu Olomouc 

2013  38 

4.2 Časový plán zájezdu 

 

Obrázek 17: Mapa destinací zájezdu (Internet 17) 

1. Den: 20. 3. 2013 - STŘEDA 

8:00 – Odjezd z Ostravy Poruby, zastávka rektorát VŠB 

9:30 – 10:30 - Příjezd do ubytovny Marie v Olomouci, ubytování 

10:30 – 12:30 - Pěší přesun na Horní náměstí, kdy v 11:00 začíná expozice na 

radnici. Zde budou k vidění expozice věnované historii radnice, olomouckému orloji a 

expozice Olomouc v proměnách staletí. Součástí prohlídky je i výstup na radniční věž 

vysokou 75 metrů s možností nahlédnutí do komůrky věžného. Cena vstupného je 15,-Kč. 

12:30 – 14:00 – Oběd, doporučena restaurace Študáč kousek od Horního náměstí 

14:00 – 15:30 – Pěší přesun na technickou památku bývalou dobytčí tržnici. Během 

cesty prohlídka Arionovy kašny, Herkulovy kašny a kašny Tritonů spolu s krátkou 

přednáškou o jejich historii.  

15:30 - 16:30 – Přejezd do Holice, prohlídka solných mlýnů a bývalé sladovny. 
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16:30 – 18:00 – Přejezd do Nemilan, cihelny s jedinečným komínem Hoffmannova 

typu v ČR. 

18:00 – Příjezd na ubytovnu, volný program 

2. Den: 21. 3. 2013 - ČTVRTEK 

9:00 – 11:30 Prohlídka pevnostních pozůstalostí v Olomouci.  

Návštěva: Vodní kasárny, která sloužila jako poslední obranná linie a také jako 

ubytovna vojsku. Terezské brány, ta dostala jméno při příležitosti návštěvy Marie Terezie 

v Olomouci. Městských hradeb, Tereziánské zbrojnice, jejíž průčelí zdobí tympanon s 

výzdobou představující vojenské trofeje. Korunní pevnůstky s expozicí prachárny, cena 

vstupného je 20,-Kč. 

11:30 – 13:00 – Oběd. Doporučuje se Hanácká hospoda nebo U Černého Volka na 

Dolním náměstí. 

13:00 – 16:50 – Přejezd autobusem po fortech v okolí. Návštěva Fortu XIII Nová 

Ulice, který byl unikátem v dobách habsburské monarchie, nachází se zde expozice 

historických vozidel ČSLA (vstupné 50,-Kč), Fortu XVII Křelov, v areálu fortu se 

nachází muzeum Olomoucké pevnosti. Během prohlídky je navštívena ubytovna mužstva, 

vnitřní prostory reduity a šíjové kaponiery, expozice militarií, dobových fotografií a plány 

fortu (vstupné 60,-Kč), Fortu II Radíkov, kde je nově zrekonstruována Poterna s chodbou 

45 metrů, podzemními místnostmi a střílnami. K vidění je i malá výstava plánů fortu a 

předměty nalezené při výkopových pracech (vstupné 30,-Kč). 

16:50 – 18:15 – Přejezd do Lasergame arény v Olomouci, slouží jako tematické 

oživení dne. Laser arena nabízí simulaci boje, která nezanechává modřiny ani barevné 

skvrny oproti airsoftu nebo paintballu. Cena vstupného za 30 minut je 150,-Kč. 

18:30 – Příjezd na ubytovnu, volný program 
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3. Den: 22. 3. 2013 - PÁTEK 

9:00 – 11:20 – Přejezd do Těšetic, prohlídka pivovaru 

11:20 – 13:30 – Přejezd do Olomouce, prohlídka pivovaru Moritz v Olomouci 

s ochutnávkou. Pivovar byl roku 2007 zařazen mezi 10 nejlepších pivovarů v ČR, oběd ve 

zdejší restauraci. Cena vstupného je 10,-Kč. 

13:30 – 15:40 - Přejezd do Chválkovic, prohlídka parní přečerpávací stanice. 

Chválkovická čerpací stanice je jedinou dochovanou parní vodárnou na území České 

republiky. 

15:40 – 17:10 – Cesta zpět do Ostravy 

4.3 Kalkulace ceny zájezdu 

Trasa: Ostrava – Olomouc a zpět. 

Počet účastníků 50. 

Počítáno s 10 % rizikem neobsazenosti, 45 osob. 

1) Náklady na skupinu 

Doprava: 

Sazba za ujetý 1 km: 30,-Kč (zahrnuje diety a mzdy řidičů, poplatky za parkovné a 

dálnici) 

Celkový počet ujetých kilometrů za celý zájezd:  272 km  

Objížďky (10%):              27,2 km 

Celkem kilometrů:              299,2 km     
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Ubytování řidiče:             2 * 270,-Kč 

Celkem:               (299,2*30) + (2*270)= 9516,-Kč 

Průvodce: 

Odměna na den:             700,-Kč 

Ubytování:              2 * 270,-Kč 

Celkem:              (700*3) + (270*2)= 2640,-Kč 

 

Celkové náklady na skupinu:   9516 + 2640= 12 156,-Kč 

Náklady na 1 osobu s rizikem, tj. 45 osob:  12 156 : 45= 271,-Kč 

2) Přímé náklady na 1 osobu 

Ubytování:      270,-Kč/noc 

Ubytování celkem:     270 * 2= 540,-Kč 

3) Výpočet ceny zájezdu na 1 osobu 

Náklady na 1 osobu za dopravu:   271,-Kč 

Náklady na 1 osobu za ubytování:   540,-Kč 

Cena celkem:      271 + 540= 811,-Kč, 

zaokrouhleno na 820,-Kč kvůli snadnějšímu výběru peněz, zbylá částka bude na konci 

vrácena nebo po domluvě věnována Arcidiecézní charitě v Olomouci. 
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5 Závěr 

Vypracovaná bakalářská práce mapuje na území mikroregionu Olomoucko vývoj 

průmyslu od prvopočátku až po období První republiky, kdy došlo k rozmachu průmyslu a 

bylo postaveno nejvíce památek. Dále také charakterizuje zdejší nejvýznamnější technické 

památky.  

Na území se nachází mnoho technických památek. Dozvěděl jsem se, že 

nejrozšířenějším průmyslovým odvětvím bylo sladovnictví, ze kterého je blíže popsán 

pivovar v Těšeticích, Skrbni a Velké Bystřici. Dále mají velký význam pevnostní stavby, 

ze kterých jsem vybral Fort XVII Křelov, Fort II Radíkov, Fort XIII a Fort XV.  

Zjistil jsem, že většina technických památek je ve vlastnictví soukromých osob. 

Některé památky jsou zrekonstruované, a některé se nachází ve zchátralém stavu a bylo by 

vhodné je nějakým způsobem udržovat. 

Využití památek je různé, některé z nich slouží zcela novým účelům, nebo jsou 

v nich zřízena muzea a různé tematické expozice. Některé z nich stojí opuštěné bez využití 

a jen orloj, parní vodárna ve Chválkovicích a solné mlýny si zachovaly své původní 

využití. 

Co se týče propagace technických památek, veřejnosti jsou dostupné propagační 

materiály pouze o orloji a pevnostních stavbách. Opuštěné stavby bych nechal 

zrekonstruovat do původního stavu, umístil bych zde různá strojní zařízení, vybavení a 

poté turistickou obec s touto technickou památkou seznámil. Určitě by to mělo kladný vliv 

na olomoucký cestovní ruch a zvýšil by se každoroční počet návštěvníků. 

Téma bakalářské práce jsem zvolil z důvodu, že se v této oblasti pohybuji už od 

dětství, proto je mi oblast velice blízká. Dále také kvůli tomu, že zdejší území mi přijde 

velice zajímavé a má bohatou historii. Během psaní této práce jsem se dozvěděl mnoho 

nových poznatků a od té doby zmíněnou oblast vnímám jinak než dříve. 
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