Zvýhodněnou vstupenku Duchovní osy Moravy si vloni koupilo tři sta turistů
Olomouc | 22. 4. 2015
Do třetí sezony vstupuje Duchovní osa Moravy, projekt Muzea umění
Olomouc, Arcibiskupství olomouckého a kroměřížského Národního
památkového ústavu, který společným návštěvnickým programem
propojuje turisticky atraktivní objekty v Olomouci a Kroměříži.
Zvýhodněnou společnou vstupenku si vloni zakoupilo více než tři sta turistů.
Ondřej Zatloukal z Muzea umění Olomouc věří, že exkluzivní nabídka, díky
níž návštěvníci ušetří až sto korun, má větší potenciál. „Připravujeme také
řadu atraktivních akcí, které se k projektu tematicky vážou,“ řekl.
Projekt Duchovní osa Moravy nabídl turistům vloni poprvé společnou vstupenku
na prohlídku Arcibiskupského zámku v Kroměříži, olomouckého Arcibiskupského
paláce a Arcidiecézního muzea Olomouc. „Návštěvníci mohli vybírat ze dvou typů
vstupenky. Ve velkém okruhu jsou zahrnuty všechny tři objekty, malý okruh se
pak se týká Arcidiecézního muzea a Arcibiskupského paláce,“ vysvětlil Zatloukal.
Zatímco pro velký okruh se prodalo 67 vstupenek, vstupenku pro malý okruh si
zakoupilo 250 lidí. „Byla to premiérová sezona, výsledek proto hodnotíme
realisticky. Jsme ale přesvědčeni, že Duchovní osa Moravy má mnohem větší
potenciál. Proto se letos intenzivně zaměříme na propagaci,“ řekl iniciátor
Duchovní osy Moravy.
Další rozvoj projektu podporuje i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Propojení
památek v Olomouci a Kroměříži totiž podle něj nabízí turistům ucelený pohled,
poznání souvislostí a porozumění historickému a uměleckému odkazu předků i
církevních dějin. „Mnohým věcem nemůžeme rozumět, když nevidíme jejich
souvislosti, ba vytržením ze souvislosti můžeme i převrátit jejich smysl. Krásná
Kroměříž není bez Olomouce a většiny Moravy pochopitelná. Šlo o jeden funkční
celek,“ zdůraznil Graubner.
Také letos společnou vstupenku doplňuje bohatý doprovodný program. Tvoří jej
krátkodobé výstavy, koncerty a zejména festival raně barokní kultury v zahradách
a zámku v Kroměříži Hortus Magicus. „Loňský první ročník vzbudil obrovskou
pozornost veřejnosti. Předsevzali jsme si, že programem propojujícím hudbu,
divadlo, zahradní umění, architekturu a další umělecké obory musí žít celé město.
A to se podařilo,“ pochvaloval si kastelán kroměřížského zámku Martin Krčma a
doplnil, že letošní ročník se uskuteční o víkendu 5. a 6. září.
Na realizaci projektu Duchovní osa Moravy, jehož cílem je intenzivnější využití
možností Olomouce a Kroměříže v oblasti cestovního ruchu, se Muzeum umění
Olomouc, Arcibiskupství olomouckého a Národní památkový ústav v Kroměříži
dohodli v roce 2013. Společný zájem stvrdili podpisem společné deklarace.
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Doprovodný program Duchovní osy Moravy - 2015
Víkend otevřených zahrad
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Zdíkův palác | Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži
13. – 14. 6. 2015
Hortus Magicus 2015 | Festival raně barokní kultury v zahradách a zámku
v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži | 5. – 6. 9. 2015
Antonio Bertali / Missa nec non / Societas Incognitorum
katedrála sv. Václava | 7. 6. 2015 16.00 hod.
Výstavy
Smlouva nová a věčná | Kult eucharistie ve výtvarném umění
krypta katedrály sv. Václava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Arcibiskupský palác
Olomouc | 23. 4. – 4. 10. 2015
Barokní knihkupectví světa | Nizozemské tisky 16. – 18. století ze sbírek Vědecké
knihovny v Olomouci
Arcidiecézní muzeum Olomouc |Arcibiskupský zámek v Kroměříži| 20. 5. – 13. 9. 2015
Car a císař | Setkání v Kroměříži v srpnu 1885
Arcibiskupský zámek v Kroměříži | Arcibiskupský palác Olomouc | 23. 5. – 31. 10. 2015
Josef Stern (1716–1775)
Arcibiskupský zámek v Kroměříži | Poutní chrám Panny Marie v Dubu nad Moravou | 5. 6.
– 4. 10. 2015

Objekty propojené Duchovní osou Moravy
Arcibiskupský palác v Olomouci
–Arcibiskupský (dříve biskupský) palác v Olomouci je
nejrozsáhlejším rezidenčním objektem v historickém
jádru města Olomouce. V pořadí je již čtvrtou rezidencí
olomouckých biskupů. Původní renesanční palác byl
postaven biskupem Stanislavem Thurzem. Do barokní
podoby jej nechal upravit biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna v druhé polovině 17.
století. Svou dnešní podobu i výzdobu dostal palác po požáru roku 1904. V současné době
je sídlem olomouckého arcibiskupa. Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011
zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt.
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzeum evropského významu a jediné svého druhu v
České republice pro duchovní výtvarnou kulturu 12. až
18. století. Bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006. Sídlí
v rekonstruované národní kulturní památce
Přemyslovský hrad (kapitulní děkanství, věž s kaplí sv.
Barbory a románský biskupský palác). Areál je dokladem tisíciletí stavebního vývoje a patří
k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy (nálezy kolem r. 4000 př. n. l.). V r.
1306 zde byl zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. Stálá expozice
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představuje v 16 sálech přes 300 děl od románského slohu po baroko včetně slavné
Šternberské madony či kočáru biskupa Troyera.
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži právem
patří k nejvýznamnějším zámeckým komplexům v
českých zemích. Jeho historie je neodmyslitelně spjata s
působením olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Především pak s jejich duchovními, politickými,
územněsprávními i uměleckými ambicemi. Pro tyto
účely byl postupně upravován od středověkého sídla, přes renesanční zámek k baroknímu
komplexu opevněného paláce s dvěma okrasnými zahradami – Květnou a Podzámeckou
zahradou. K největšímu rozkvětu došlo za episkopátu biskupa Karla II. z LichtensteinuCastelkorna. Na tyto snahy poté navázala celá řada dalších osobností z řad olomouckých
biskupů a arcibiskupů.

Ceník společné vstupenky do objektů Duchovní osy Moravy – D.O.M.
MALÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
plné vstupné 100 Kč
poloviční vstupné 50 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné 230 Kč
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu dvou dnů.
VELKÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
plné vstupné 180 Kč
poloviční vstupné 120 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné 420 Kč
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu jednoho kalendářního roku.
KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Petr Bielesz
tiskový mluvčí
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