Referenční list

Korunní pevnůstka Olomouc

Obec:

Olomouc

Oblast:

Střední Morava

Typ objektu:

Občanská vybavenost

Realizační firma:

VW WACHAL a. s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Realizace:

10/2014 — 12/2014

Materiály:
Weber therm plus ultra WDVS

Weber.star 223

Weber.star 261

Kooltherm K5

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace
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O FIRMĚJsme rodinná česká společnost, která vychází z osobních zkušeností zakladatele Ing. Viliama
Wachala. K dispozici máme stabilní tým odborníků. Zaměřujeme se na všechny druhy pozemních staveb,
sledujeme současné trendy. A stále se z nich učíme: stavíme například inovativní energeticky úsporné či
ekologické stavby. O kvalitě našich staveb svědčí nejenom preciznost každého provedení, ale také získaná
ocenění od nezávislých hodnotitelů. Ať už se jedná o zdařilé provedení netradičně architektonicky řešeného
koncertního sálu Pražské konzervatoře či Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika a
Centrum pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v mikroregionu Svitavsko. Uznání se nám dostalo
také od Tomáše Bati juniora: poté, co navštívil nové Univerzitní centrum budované pro Univerzitu Tomáše
Bati ve Zlíně. Ocenil především kvalitu provedených prací a také fakt, že stavbu provedla ryze česká firma.
Korunní pevnůstka OlomoucKorunní pevnůstka je jeden z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl
součástí původního bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby (od
historického jádra města ji odděluje Mlýnský potok) a spolu s okolními bastiony vytvářela obrannou linii
olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech. Korunní pevnůstka leží na území zaniklé obce Závodí a
tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století.Pevnost poznání
Vzniká rekonstrukcí objektu bývalého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky, přímo v srdci
Olomouce. Stane se prvním centrem popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě. Vedle čtyř stálých
interaktivních expozic z oblasti přírodních a humanitních věd nabídne laboratoře, dílny, ateliéry, studia a
multifunkční Laudonův sál.
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